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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento
Portarias

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 402/2017 TRE/PRE/DG/GABDG

A DESEMBARGADORA TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso VI e XII, da Resolução TRE/MS n. 170, de 18.12.97, Regimento Interno deste
Tribunal, face ao disposto na Resolução TSE n.º 22.582/07 e na Resolução TRE-MS n.° 407 e considerando o resultado da avaliação de desempenho
de estágio probatório do servidor seguinte,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário Área
Administrativa, da Classe A, Padrão 1 para a Classe A, Padrão 2, com efeitos a partir de 12.12.2017, primeiro dia subsequente à data em que
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
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completou o interstício aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P.R. Cumpra-se.
Campo Grande, 18 de dezembro de 2017.

(a) DES.ª TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 403/2017 TRE/PRE/DG/GABDG

A DESEMBARGADORA TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso VI e XII, da Resolução TRE/MS n. 170, de 18.12.97, Regimento Interno deste
Tribunal, face ao disposto na Resolução TSE n.º 22.582/07 e na Resolução TRE-MS n.° 408 e considerando o resultado da avaliação de desempenho
para movimentação na carreira do servidor seguinte,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor ARTUR MOURÃO FERNANDES, ocupante do cargo de Técnico Judiciário
Área
Administrativa, da Classe A, Padrão 4 para a Classe A, Padrão 5, com efeitos a partir de 10.10.2017, primeiro dia subsequente à data em que
completou o interstício aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P.R. Cumpra-se.
Campo Grande, 18 de dezembro de 2017.

(a) DES.ª TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 404/2017 TRE/PRE/DG/GABDG

A DESEMBARGADORA TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso VI e XII, da Resolução TRE/MS n. 170, de 18.12.97, Regimento Interno deste
Tribunal, face ao disposto na Resolução TSE n.º 22.582/07 e na Resolução TRE-MS n.° 407 e considerando o resultado da avaliação de desempenho
de estágio probatório da servidora seguinte,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora VIVIAN ELENE DE CONTI BARBOSA, ocupante do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária,
da Classe A, Padrão 1 para a Classe A, Padrão 2, com efeitos a partir de 12.12.2017, primeiro dia subsequente à data em que completou o interstício
aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P.R. Cumpra-se.
Campo Grande, 18 de dezembro de 2017.

(a) DES.ª TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES
Presidente

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

DJEMS Ano 2018, Número 1881

Campo Grande, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 4

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 405/2017 TRE/PRE/DG/GABDG

A DESEMBARGADORA TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso VI e XII, da Resolução TRE/MS n. 170, de 18.12.97, Regimento Interno deste
Tribunal, face ao disposto na Resolução TSE n.º 22.582/07 e na Resolução TRE-MS n.° 408 e considerando o resultado da avaliação de desempenho
para movimentação na carreira da servidora seguinte,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora PATRÍCIA MIDORI TAMASATO WEILER, ocupante do cargo de Analista Judiciário Área
Judiciária, da Classe C, Padrão 11 para a Classe C, Padrão 12, com efeitos a partir de 19.08.2017, primeiro dia subsequente à data em que completou
o interstício aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P.R.
Cumpra-se.
Campo Grande, 18 de dezembro de 2017.

(a) DES.ª TÂNIA GARCIA DE FREITAS BORGES
Presidente

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral - Amambai
Decisões/Despachos

DECISÃO Nº 1 / 2018 - TRE/ZE001

O Tribunal Superior Eleitoral comunicou a este juízo Coincidência n.º 1DMS1702529916, detectada pelo cruzamento dos dados constantes do
Cadastro Eleitoral, envolvendo as inscrições 0197 3929 1902, pertencente a 1ª Zona Eleitoral/MS, em nome de DILA GOMES MARTINS, e inscrição
n.º 0103 1178 1953, pertencente a 33ª Zona Eleitoral/MS, em nome de DILA GOMES MARTINES.
A eleitora compareceu ao Cartório Eleitoral a fim de requerer revisão biométrica do título eleitoral. Em razão da divergências dos dados constantes
na documentação apresentada e no Cadastro Eleitoral, procedeu-se à revisão de dados da eleitora.
Os autos foram devidamente instruídos.
Depreende-se da documentação acostada aos autos, que as inscrições supramencionadas pertencem a mesma pessoa.
Ante o exposto, verificando através dos dados da eleitora envolvida em duplicidade que a mesma atualmente possui duas inscrições eleitorais,
determino a regularização da inscrição eleitoral n.º 0197 3929 1902.
Tendo em vista que a inscrição n.º 0103 1178 1953, em nome de DILA GOMES MARTINES pertence à 33ª/ZE/MS, remeta-se o presente
procedimento àquela Zona Eleitoral, para conhecimento e para a tomada das medidas que entender cabíveis.
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
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Extraia-se cópia integral e remeta-se ao Ministério Público Eleitoral para adoção das providências que entender pertinentes.
Publique-se.

RICADO DA MATA REIS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 39-59.2017.6.12.0001

INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA/AMAMBAI-MS
REPRESENTANTE: LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB/MS 14.013)

Finalidade: intimação do despacho de fl. 25 abaixo transcrito:
Vistos.
Publique-se Edital, pelo prazo de 3 dias, conforme art. 45, I, da Res. TSE 23.464/2015.
Cumpra-se.
Amambai/MS, 12 de janeiro de 2018.

RICARDO DA MATA REIS
Juiz Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 1 - TRE/ZE001

O Dr. Ricardo da Mata Reis, MM. Juiz da 1ª Zona Eleitoral de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais etc.,

TORNA PÚBLICO, em conformidade com o art. 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e art. 31, § 1ª, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, a Demonstração do
Resultado do exercício e o Balanço Patrimonial apresentado pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB no município de
Amambai, referente ao ano/exercício de 2016, nos autos de Prestação de Contas n.º 40-44.2017.6.12.0001, para fins do disposto no parágrafo único
do art. 35, da Lei n.º 9.096/95.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

11.671,65

BANCOS MOVIMENTO

474,70

CEF C/C 2815-5

474,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

11.196,95
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TOTAL ATIVO CIRCULANTE
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TOTAL ATIVO
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PASSIVO TOTAL
PATRIMONIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO

11.671,65

PATRIMONIO SOCIAL

11.671,65

TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO

11.671,65

TOTAL PASSIVO

11.671,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS
Receitas Associativas
Sobras de campanha eleitoral

8.425,00
50,23

Superávit Bruto
RECEITAS OPERACIONAIS
DESPESAS CUSTEIO
MATERIAL DE COPA E COZINHA

170,00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

151,90

DESPESAS COM VIAGENS

3.061,93

DESPESAS COM PESQUISAS POPULARES

2.360,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

6.145,60

MATERIAL DE EXPEDIENTE

438,30

DESPESAS COM REUNIÕES E CERIMONIAIS

4.225,03

BENS DE PEQUENO VALOR CONSIDERADO DESPESAS

1.480,00

DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS

723,45

RECEITAS FINANCEIRAS

1.632,03

RESULTADO OPERACIONAL

8.648,95

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

8.648,95

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
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8.648,95

CELSO BARBOSA
CRC/MS 03956/0-1

Os interessados poderão examinar o respectivo balanço financeiro, obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das custas de
reprografia, durante o prazo de publicação deste Edital, que é de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 31, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Findo o prazo acima previsto, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que o Ministério Público Eleitoral ou qualquer Partido Político apresente
impugnação à Prestação de Contas, ou relate fatos, indício de provas e pedidos de abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole
as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, o partido e seus filiados esteja sujeito (Lei n.º 9.096/95, art. 35, § único).
As impugnações eventualmente postuladas deverão seguir os preceitos delineados pela Resolução TSE n.º 23.464/2015, mediante apresentação de
petição fundamentada, dirigida ao Juízo Eleitoral da 1ª ZE/MS.
Os requerimentos de abertura de investigação poderão ser apresentados por qualquer Partido Político ou pelo Ministério Público Eleitoral em ação
autônoma, que será autuada na classe de "Representação" e processada na forma do artigo 22, da Lei Complementar 64/90, o que não suspenderá o
exame e a tramitação do processo de prestações de contas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente
edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul e afixado no átrio do Cartório Eleitoral, pelo prazo legal.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezesseis.
RICARDO DA MATA REIS
Juiz Eleitoral 1ª ZE/MS

EDITAL Nº 2 - TRE/ZE001

O Dr. Ricardo da Mata Reis, MM. Juiz em substituição da 1ª Zona Eleitoral de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais etc.,

FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em conformidade com o artigo 45 da Resolução TSE n.°
23.464/2015, que, o partido político abaixo relacionado apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
2016, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis
no período.
Município de AmambaiMS:

PARTIDO POLÍTICO

PRESIDENTE DA
AGREMIAÇÃO

ADVOGADO

PARTIDO PROGRESSISTA - PTB

UBIRATAM MARTINS

LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB - MS 14 013)

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB

JAURO BITENCOURT MORETO

JAIANE APARECIDA LOPES ROSSO (OAB - MS
13539)

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado na sede deste
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Dado e passado nesta cidade de Amambai/MS, aos doze dias do
mês de janeiro de 2018. Eu, Ramona Pruença da Silva Rocha, Chefe de Cartório, digitei o presente edital.
RICARDO DA MATA REIS
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
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8ª Zona Eleitoral - Campo Grande
Editais

EDITAL Nº 141/2017 - PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

A DOUTORA EUCELIA MOREIRA CASSAL, EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DESTA 08ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, COM SEDE EM CAMPO
GRANDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 21.538/2003-TSE;

FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foram expedidos por este Cartório da 08ª Zona Eleitoral MS títulos eleitorais pertencentes aos Lote n.º 0425/2017, Lote n.º 0430/2017, Lote n.º 0433/2017, Lote n.º 0435/2017, Lote n.º 0440/2017, Lote
n.º 0441/2017, Lote n.º 0443/2017, Lote n.º 0449/2017, Lote n.º 0451/2017, Lote n.º 0458/2017, Lote n.º 0459/2017, Lote n.º 0460/2017, Lote n.º
0464/2017, Lote n.º 0468/2017, Lote n.º 0469/2017, Lote n.º 0471/2017, Lote n.º 0475/2017, Lote n.º 0478/2017, Lote n.º 0405/2017, Lote n.º
0429/2017,Lote n.º 0432/2017,Lote n.º 0437/2017,Lote n.º 0438/2017,Lote n.º 0453/2017, Lote n.º 0455/2017, Lote n.º 0456/2017, Lote n.º
0462/2017, Lote n.º 0467/2017, Lote n.º 0470/2017, Lote n.º 0488/2017, Lote n.º 0493/2017, referentes às operações de alistamentos,
transferências e revisões requeridas pelos respectivos eleitores, conforme relação anexa. Os interessados poderão, no prazo de dez dias, a contar da
publicação deste, interpor recurso na forma da legislação eleitoral.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eleitoral do Estado de
Mato Grosso do Sul e afixado no local de costume átrio do Cartório Eleitoral. Nada mais. Dado e passado nesta 08ª Zona Eleitoral, Cidade e
Comarca de Campo Grande-MS, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2017. Eu, Ieda Lara Garcia César, auxiliar de cartório, o digitei e conferi.

EUCELIA MOREIRA CASSAL
Juíza Eleitoral

11ª Zona Eleitoral - Rio Brilhante
Editais

EDITAL Nº1 - TRE/ZE011 (DEFERIMENTO DE TÍTULOS ELEITORAIS)

A Doutora MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA, Juiza em Substituição desta 11ª Zona Eleitoral, Cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso
do Sul, na forma da lei.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que em conformidade com as Normas de Serviço do Cartório
Eleitoral, os eleitores relacionados na lista em anexo, do Lote 0022/2017, tiveram seus alistamentos, transferências e pedidos de 2ª Via de seus
Títulos Eleitorais deferidos por este Juízo.
E para que ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital que segue afixado e publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, aos oito (08) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil
e dezoito (2018). Eu, Thaís Neves Amado, Chefe de Cartório em Substituição, digitei e conferi o presente edital que segue assinado pela MMª.
Juíza Eleitoral em Substituição.

MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA
Juíza Eleitoral em Substituição- 11ª ZE

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
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30ª Zona Eleitoral - Bonito
Editais

EDITAL N.º 1 - TRE/ZE030

A DRA. ADRIANA LAMPERT, JUIZA ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA
FORMA DA LEI ETC
Faz saber, por meio do presente Edital, que foram DEFERIDOS os pedidos de Inscrição, Transferências, 2ª Via e Revisão dos eleitores da 30ª Zona
Eleitoral relacionados no lote 23/2017, cuja listagem foi afixada no átrio do Cartório Eleitoral, podendo os interessados impugná-los em 10 (dez)
dias, conforme disposições contidas nos artigos 45, §§ 6º e 7º, 52, § 2º e 57 do Código Eleitoral. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, pela MMª Juíza foi determinada a expedição do presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei.
Publique-se. Dado e passado neste município de Bonito, MS, aos oito dias do mês de janeiro de 2018. Eu, Arcilei Ferreira Paez, Auxiliar de Cartório, o
digitei.
ADRIANA LAMPERT
Juíza Eleitoral

32ª Zona Eleitoral - Ribas do Rio Pardo
Editais

EDITAL Nº 2 - TRE/ZE032

O Dr. IDAIL DE TONI FILHO, MM. Juiz desta 32ª Zona Eleitoral, Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

TORNA PÚBLICO, nos termos do art. 45, §§ 6º e 7º, do Código Eleitoral, c/c art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.996/82, que foi afixada a relação de
eleitores que solicitaram alistamento, transferência, revisão e segunda via de títulos nesta Zona Eleitoral, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018,
referente ao LOTE RAE N.º 001/2018, conforme despacho de n.º ( 0401232) registrado no Formulário de Decisão Coletiva de n.º (0401227), para
que os legitimados, querendo, impugnem os requerimentos no prazo de dez dias.
Para que chegue ao conhecimento de todos o Juiz Eleitoral determinou que o presente Edital fosse expedido, publicado no Diário da Justiça Eleitoral
de Mato Grosso do Sul, e que seu Relatório de Afixação fosse publicado também no mural do Cartório Eleitoral.
Nesta Zona Eleitoral de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, em 12 de janeiro de 2018, eu, Manoel Aparecido dos Anjos, Auxiliar de
Cartório, redigi o presente edital.

FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA - Chefe de Cartório em Substituição
Assina por autorização judicial (Portaria 04/2016)

44ª Zona Eleitoral - Campo Grande
Editais

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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EDITAL Nº 4 - TRE/ZE044

O Excelentíssimo Senhor Doutor Olivar Augusto Roberti Coneglian, Juiz em substituição da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS, no uso de suas
atribuições legais.

Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme disposto no artigo 37, inciso I, da Resolução TSE n.º 21.538/03,
que foi autuado o processo SEI n.º 0000194-52.2018.6.12.8044 Processo de pluralidade/duplicidade de inscrição (coincidência), tendo em vista que
o batimento realizado pelo TSE em 14.12.2017 acusou a possível duplicidade envolvendo as seguintes inscrições: Bianca Maria Pereira Andrade,
inscrição eleitoral n.º 027885131953 e Bianca Maria Pereira de Andrade, inscrição eleitoral n.º 027885121970, ambas desta 44ª Zona Eleitoral,
ambas de Campo Grande/MS.
Os interessados poderão examinar o presente no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 35 da Resolução TSE n.º 21.538/03. E para que se dê
ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Ricardo
Alexandre Luiz Pereira, Chefe de Cartório em Substituição, digitei e conferi.

OLIVAR AUGUSTO ROBERTI CONEGLIAN
Juiz Eleitoral em Substituição

50ª Zona Eleitoral - Corumbá
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 374-62.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: ROMERO PACHECO DOS SANTOS
PARTIDO: PARTIDO DA SOLIDARIEDADE LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 34-35, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Romero Pacheco dos Santos, candidato
(a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 22.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo detectados erros formais, e que a
documentação apresentada mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, fls. 24/25.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 28/32 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 16/17.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo técnico, servidor da Justiça Eleitoral, e pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente
na ausência do endereço do doador nos recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser
relevada, primeiro porque como bem dito pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no
momento oportuno e não solicitada diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n.
23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Romero Pacheco dos Santos, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 415-29.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: TALITA CLEMENTE DA SILVA
PARTIDO: PARTIDO DA SOLIDARIEDADE LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 34-35, de 16 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Talita Clemente da Silva, candidato (a)
que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 22.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas devido a erro formais, fls. 23/25.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 28/32 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 17/18.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Talita Clemente da Silva, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 16 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 364-18.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: CLAUDEMIR BENITES RIBEIRO
PARTIDO: PARTIDO DA SOLIDARIEDADE LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 33-34, de 16 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Claudenir Benites Ribeiro, candidato (a)
que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 21.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas devido a erro formais, fls. 22/24.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 27/31 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 16/17.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Claudenir Benites Ribeiro, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 16 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 468-10.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: ROSIANI SIGARINI SOARES
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL LADÁRIO/MS
ADVOGADO: NEWTON NASCIMENTO DE MORAES

OAB/MS 15.326

Intimação da sentença de fl. 44-45, de 16 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Rosiani Sigarine Soares candidato (a)
que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 26.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que foram detectadas falhas e/ou irregularidades que analisadas em
conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada não mostrou-se
apta a comprovar a movimentação financeira, fls. 33.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 36/42 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta de endereço e assinatura nos recibos
eleitorais.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Quanto às ressalvas apontadas pelo Analista e pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do
doador nos recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como
bem dito pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não
solicitada diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Quanto à ressalva referente à falta de assinatura do emissor no recibo eleitoral de fls. 21, tenho por bem em considerá-las. Pois, devidamente
intimado o prestador não atendeu à diligência deste Cartório para saneamento da irregularidade, nos termos do artigo 64 , § 1º da Resolução TSE n.
23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo (a) candidato (a) Rosiani Siagrini Soares , relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá - MS, 16 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 328-73.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: HEBERT DA SILVA GADIOLI
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Intimação da sentença de fl. 44-45, de 23 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Hebert da Silva Gadioli candidato (a)
que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 20.
Devidamente intimado (a) às fls. 21/22 para sanar irregularidades apontadas, não apresentou o documento solicitado, bem como as justificativas
apresentadas foram insuficientes para a fiel análise das constas, fls. 23/29.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que a documentação apresentada não mostrou-se apta a comprovar
a movimentação financeira, ante a inconsistência no SPCE e ausência de extrato bancário definitivo, fls. 30.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, conforme parecer de fls. 37/42.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente, porém não está composta de todas as
peças exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Consta no parecer do Ministério Público Eleitoral que subsistem irregularidades que impedem a correta fiscalização da movimentação financeira da
prestação de contas em análise.
Verifica-se que o candidato prestador deixou de apresentar documento essencial à análise das contas, o extrato bancário definitivo, conforme dispõe
a alínea "a" do inciso II do artigo 48 da Resolução TSE n. 23.463/15. Sendo que devidamente intimado deixou também de apresentar justificativa
plausível para esclarecimento do saldo de R$34,60. Às fls. 26 apresentou extrato da conta com data de julho de 2017, mas não apresentou os
extratos definitivos do período da campanha eleitoral. Às fls. 29 alega que a conta está zerada conforme informação prestada pelo gerente bancário,
porém não juntou aos autos declaração firmada pelo gerente.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e nos termos do art. art. 68, inciso III, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela DESAPROVAÇÃO
das contas apresentadas pelo (a) candidato (a) Hebert da Silva Gadioli, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de
02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 23 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 425-73.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Intimação da sentença de fl. 47-48, de 27 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB de
Ladário/MS.
Não houve impugnação às contas apresentadas, fls. 25.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, aponta que foram detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
comprometem a análise da movimentação financeira durante a campanha, fls. 33.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas apresentadas, fls. 36/45.
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do Partido foi apresentada tempestivamente e não está composta de todas as peças exigidas
pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015. Ausente o extrato bancário da conta de campanha.
Verificado pelo Analista, servidor da Justiça Eleitoral, a necessidade de baixa dos autos em diligência para manifestação do prestador, sobre
eventuais impropriedades e/ou irregularidades, consistente na ausência do extrato bancário e demais esclarecimentos, fls. 26 e 32, o prestador
manifestou-se às fls. 29/31, atendendo parcialmente à intimação. Sendo que não trouxe aos autos documento essencial à análise das contas, o
extrato bancário abrangendo todo o período da campanha eleitoral, descumprindo assim o disposto no art. 48, II, "a" da res. TSE n. 23.463/15.
Em que pesem as demais irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral, verifico que não houve requerimento de diligência para
correção e/ou esclarecimentos, entretanto a irregularidade quanto a não apresentação dos extratos bancários por si só enseja o julgamento das
contas como não prestadas, por tratar-se de grave violação ao disposto no art. 48, II, "a", da Res. TSE n. 23.463/15, o que impede a fiscalização da
movimentação financeira e análise das contas pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, acolho parcialmente o parecer do MPE.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de
Ladário/MS relativamente à campanha no pleito de 02/10/2016, nos termos do art. 68, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.463/2015, impondo as
sanções previstas no art. 73, inciso II, da mesma Resolução.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 27 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 306-15.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Intimação da sentença de fl. 48-49, de 16 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada por Elias de Souza Oliveira, candidato (a) que foi ao cargo de
vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 37 v.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas, fls. 38/40.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 42/46 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 18, 20, 23 e 26.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Elias de Souza Oliveira, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 16 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 417-96.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: TANIA NUNES VIANNA
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Intimação da sentença de fl. 34-35, de 13 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Tânia Nunes Viana, candidato (a) que foi
ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 23.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas devido a erros formais, fls. 24/26.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 28/32 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 14/15.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Analista e pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do
doador nos recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como
bem dito pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não
solicitada diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Tânia Nunes Viana, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Corumbá/MS, 13 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 388-46.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: SONIA ALVES GIL DA COSTA
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Intimação da sentença de fl. 33-34, de 13 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Sônia Alves Gil da Costa, candidato (a)
que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 22.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas devido a erros formais, fls. 23/25.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 27/31 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 14/16.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Analista e pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do
doador nos recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como
bem dito pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não
solicitada diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Sônia Alves Gil da Costa, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Corumbá/MS, 13 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 462-03.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: LEONARDO DE JESUS DE SOUZA
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA LADÁRIO/MS
ADVOGADO: NEWTON NASCIMENTO DE MORAES

OAB/MS 15.326

Intimação da sentença de fl. 44-45, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Leonardo de Jesus de Souza, candidato
(a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 25.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, fls. 35.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 38/42 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 20/21.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste
caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não
vislumbrado no momento oportuno e não solicitada diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da
Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Leonardo de Jesus de Souza, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 352-04.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: MARIA ARANDA DA SILVA
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Intimação da sentença de fl. 52, de 23 de novembro de 2017:
Vistos.
Tratam os autos da Prestação de Contas de MARIA ARANDA DA SILVA, candidato (a) ao cargo de vereador (a) nas Eleições municipais de 2016 em
Ladário, referente às receitas e despesas efetuadas na campanha, conforme exige a Resolução TSE n. 23.463/15 do TSE.
Intimado (a) para suprir a ausência de extrato bancário da conta de campanha no prazo de 72 horas, o (a) candidato (a) não apresentou o
documento, fls. 30/36.
Parecer técnico do analista, servidor da Justiça Eleitoral apontou que a ausência do extrato compromete a regularidade das informações prestadas.
Em parecer, a representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas, fl. 39/47.
É o relatório. Decido.
Trata-se de medida para o cumprimento do disposto ao art. 45 da Resolução TSE n. 23.434/2015, referente à campanha eleitoral nas Eleições de
2016.
Pelo Ministério Público Eleitoral foram ressaltadas as irregularidades: 1. Ausência de extrato bancário que abrangesse todo o período da campanha;
2. Não houve a correta identificação do doador originário no recibo de fls. 147.
Mesmo intimado às fls. 28, o (a) candidato (a) não prestou a informação correta quanto ao doador e não apresentou extrato bancário, documento
essencial à análise das contas de campanha, razão pela qual, acolho o parecer ministerial.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso IV, "a", da Resolução TSE nº 23.463/2015 julgo NÃO PRESTADAS as contas do (a) candidato (a) Maria
Aranda da Silva, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao (à) candidato (a) o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral pelo tempo de
legislatura, conforme preceitua o art. 73, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, c/c o art. 11, §7º, da Lei n.º 9.504/97.
Às providências. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Corumbá - MS, 23 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 339-05.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: ELIZA VASQUES
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 31-32, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Eliza Vasques, candidato (a) que foi ao
cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 21.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação, fls. 22.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 25/29 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 16/17.
É o breve relato. Decido.
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br

DJEMS Ano 2018, Número 1881

Campo Grande, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 20

Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Eliza Vasques, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 380-69.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: SILVIO DE ALBUQUERQUE MOURA
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 30-31, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Sílvio de Albuquerque Moura, candidato
(a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 20.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação, fls. 21.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 24/28 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 14/15.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Sílvio de Albuquerque Moura, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 377-17.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 30-31, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Cristiano de Oliveira Rodrigues,
candidato (a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 20.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação, fls. 21.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 24/28 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 15/16.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Cristiano de Oliveira Rodrigues, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 414-44.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: SONIA REGINA BISPO PINTO
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 30-31, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Sônia Regina Bispo Pinto, candidato (a)
que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 20.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação, fls. 21.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 24/28 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 15/16.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Sônia Regina Bispo Pinto, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 469-92.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: LUIZ FABIO CARVALHO DE ALMEIDA
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL LADÁRIO/MS
ADVOGADO: FELIPE INOCENCIO ROCHA DE ALMEIDA

OAB/MS 13.593.

Intimação da sentença de fl. 35-36, de 10 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Luiz Fábio Carvalho de Almeida,
candidato (a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 25.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação, fls. 26.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 29/33 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 22.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Luiz Fábio Carvalho de Almeida, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 10 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 373-77.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: JOSÉ AMARO ANTUNES CONRADO
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO LADÁRIO/MS
ADVOGADA: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO

OAB/MS 16.231

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Intimação da sentença de fl. 35-36, de 13 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por José Amaro Antunes Conrado,
candidato (a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 22.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas devido a erros formais, fls. 23/25.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 28/32 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 18/19.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pese a ressalva apontada pelo Analista e pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do
doador nos recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como
bem dito pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não
solicitada diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) José Amaro Antunes Conrado, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 13 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 336-50.2016.6.12.0050

JUIZ ELEITORAL TITULAR: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
CANDIDATO: JESSÉ DO CARMO FERNANDES
PARTIDO: PARTIDO SOLIDARIEDADE LADÁRIO/MS
ADVOGADO: RENATO PEDRAZA DA SILVA

OAB/MS 14.987.

Intimação da sentença de fl. 33-34, de 16 de novembro de 2017:
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas referente à campanha eleitoral de 2016, apresentada tempestivamente por Jessé do Carmo Fernandes, candidato
(a) que foi ao cargo de vereador (a).
Não houve impugnação às movimentações declaradas, fls. 21.
O parecer técnico emitido pelo analista, servidor da Justiça Eleitoral, considerou que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades que
analisadas em conjunto com as informações prestadas ao SPCE, comprometam a regularidade das contas, sendo que a documentação apresentada
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br

DJEMS Ano 2018, Número 1881

Campo Grande, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 25

mostrou-se apta a comprovar a movimentação financeira, estando apta à aprovação com ressalvas devido a erro formais, fls. 22/24.
O Ministério Público Eleitoral às fls. 27/31 manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, ante a falta do endereço do doador nos recibos
eleitorais de fls. 15/16, e ainda pela falta de recibo referente à despesa com advogados.
É o breve relato. Decido.
Consoante análise dos autos, a prestação de contas do (a) candidato (a) foi apresentada tempestivamente e está composta de todas as peças
exigidas pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação financeira ratificam as informações prestadas pelo candidato nos demonstrativos
referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Além disso, não foi constatado indício de qualquer irregularidade que, examinada em conjunto com os demais elementos da prestação de contas
comprometa a veracidade das mesmas no sentido de prejudicar a confiabilidade e credibilidade das contas.
Em que pesem as ressalvas apontadas pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de erro formal, consistente na ausência do endereço do doador nos
recibos eleitorais, esse magistrado comunga da interpretação de que tal ressalva, neste caso, deve ser relevada, primeiro porque como bem dito
pelo MPE os recibos eleitorais eram de apresentação facultativa, e segundo, porque não vislumbrado no momento oportuno e não solicitada
diligência nesse sentido para saneamento, conforme oportunizam os artigos 64, 66 e 67, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Quanto às despesas com serviços de advogados consigno que, conforme entendimento firmado pelo TSE no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral n° 773-55.2014.6.25.0000, as despesas com serviços de advogado e contador, pós eleição, não são considerados como
gastos eleitorais de campanha.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE n. 23.463/2015, decido pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo (a)
candidato (a) Jessé do Carmo Fernandes, relativamente à sua campanha ao cargo de vereador (a) no pleito de 02/10/2016.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Corumbá/MS, 16 de novembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
Juiz Eleitoral 50ª ZE

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Procuradoria Regional Eleitoral
Atos do Procurador

PORTARIAS PRE/MS N.ºS 01 A 06, DE 10 DE JANEIRO DE 2018

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em especial, com fundamento nos
artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993,
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CMNP n. 30, de 19 de maio de
2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159);
CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 4345/2017-PGJ, de 14/12/2017;

RESOLVE:
N.º 01 - Designar o Promotor de Justiça, JOSÉ MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor
Eleitoral perante a 10ª Zona Eleitoral, no período de 2 (dois anos), a partir de 07.01.2018.
N.º 02 - Designar o Promotor de Justiça, OSCAR DE ALMEIDA BESSA FILHO, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Eleitoral perante a 24ª Zona Eleitoral, no período de 2 (dois anos), a partir de 07.01.2018.

N.º 03 - Designar o Promotor de Justiça, DANIEL DO NASCIMENTO BRITTO, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor
Eleitoral perante a 27ª Zona Eleitoral, no período de 2 (dois anos), a partir de 07.01.2018.

N.º 04 - Designar o Promotor de Justiça, DANIEL HIGA DE OLIVEIRA, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor Eleitoral
perante a 40ª Zona Eleitoral, no período de 2 (dois anos), a partir de 07.01.2018.

N.º 05 - Designar a Promotora de Justiça, VIVIANE ZUFFO VARGAS AMARO, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotora
Eleitoral perante a 50ª Zona Eleitoral, no período de 2 (dois anos), a partir de 7.01.2018.

N.º 06 - Designar o Promotor de Justiça, MAGNO OLIVEIRA JOÃO, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor Eleitoral
perante a 52ª Zona Eleitoral, no período de 2 (dois anos), a partir de 07.01.2018.

Os efeitos destas Portarias retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação.
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Mato Grosso do Sul e aos Exmos. Srs. Promotores Eleitorais designados como Titulares.
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S.
Campo Grande, 10 de janeiro de 2018.

PEDRO PAULO GRUBITS GONÇALVES DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral Substituto

PORTARIA PRE/MS N.º 07, DE 10 DE JANEIRO DE 2018

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em especial, com fundamento nos
artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993,
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CMNP n. 30, de 19 de maio de
2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159);
CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 4368/2017-PGJ, de 15.12.2017;

RESOLVE:
N.º 07 - Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral
Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância e/ou compensação pelo exercício da
atividade ministerial em plantão dos titulares:

PROMOTOR DE JUSTIÇA

ZONA ELEITORAL

PERÍODO

ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO
FABIO ADALBERTO CARDOSO DE MORAIS

22ª
25ª

VIVIANE ZUFFO VARGAS AMARO

50ª

18 e 19/12/2017
15/12/2017
18 e 19/12/2017
18 e 19/12/2017

Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br
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Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação.
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S.
Campo Grande, 10 de janeiro de 2018.

PEDRO PAULO GRUBITS GONÇALVES DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral Substituto

PORTARIA PRE/MS N.º 08, DE 10 DE JANEIRO DE 2018

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em especial, com fundamento nos
artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993,
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CMNP n. 30, de 19 de maio de
2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159);
CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 4422/2017-PGJ, de 19.12.2017;

RESOLVE:
N.º 08 - Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral
Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância e/ou compensação pelo exercício da
atividade ministerial em plantão dos titulares:
PROMOTOR DE JUSTIÇA

ZONA ELEITORAL

PERÍODO

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SANT'ANNA PINHEIRO
LEONARDO DUMONT PALMERSTON
ROMÃO AVILA MILHAN JUNIOR
CELSO ANTONIO BOTELHO DE CARVALHO
ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA
JERUSA ARAUJO JUNQUEIRA QUIRINO
DANIEL HIGA DE OLIVEIRA

01ª
03ª
04ª
08ª
09ª
24ª
40ª

ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO

45ª

MARCOS MARTINS DE BRITO
MOISÉS CASAROTTO

50ª
51ª

08 a 12/01/2018
08 a 19/01/2018
08 a 12/01/2018
08 a 27/01/2018
08 a 27/01/2018
15 a 19/01/2018
08 a 22/01/2018
23 a 26/01/2018
08/01 a 02/02/2018
05 a 09/02/2018
31/01 a 09/02/2018
08 a 12/01/2018

MARCOS ALEX VERA DE OLIVEIRA

53ª

08 a 19/01/2018
22 a 26/01/2018

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação.
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S.
Campo Grande, 10 de janeiro de 2018.

PEDRO PAULO GRUBITS GONÇALVES DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral Substituto
Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Documento assinado digitalmente conforme
MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ms.jus.br

