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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
Coordenadoria de Sessões, Documentação e Jurisprudência
Matéria Administrativa

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7616-08.2018.6.12.8035 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
REQUISITANDA: ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU A SUA PRESIDÊNCIA A PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE ANA
PAULA DO NASCIMENTO SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8135-77.2018.6.12.8036 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 36ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
REQUISITANDA: FERNANDA ROSA ALVES BEZERRA
RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU A SUA PRESIDÊNCIA A PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE
FERNANDA ROSA ALVES BEZERRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8699-55.2018.6.12.8004 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL DE FÁTIMA DO SUL
REQUISITANDO: EDNALDO BEZERRA DA SILVA
RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU O JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL DE FÁTIMA DO SUL A PROVIDENCIAR A
RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE EDNALDO BEZERRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965-97.2018.6.12.8018 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 18ª ZONA ELEITORAL DE DOURADOS
REQUISITANDA: MICHELE REIKO MIAGUSKO DE OLIVEIRA BELOTO
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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RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU O JUÍZO DA 18ª ZONA ELEITORAL DE DOURADOS A PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO
DA REQUISIÇÃO DE MICHELE REIKO MIAGUSKO DE OLIVEIRA BELOTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9561-20.2018.6.12.8006 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL DE BATAGUAÇU
REQUISITANDA: IRANI DELFINO VENÂNCIO RODRIGUES
RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU O JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL DE BATAGUAÇU A PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO
DA REQUISIÇÃO DE IRANI DELFINO VENÂNCIO RODRIGUES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10528-51.2018.6.12.8043 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 43ª ZONA ELEITORAL DE DOURADOS
REQUISITANDO: THIAGO ALMEIDA DA SILVA
RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
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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CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU O JUÍZO DA 43ª ZONA ELEITORAL DE DOURADOS A PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO
DA REQUISIÇÃO DE THIAGO ALMEIDA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10553-88.2018.6.12.8035 SEI

INTERESSADO: JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
REQUISITANDA: REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA SILVA CINTRA
RELATOR NATO: DESEMBARGADOR JOÃO MARIA LÓS (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ao apreciar o processo nominado, em sessão ordinária realizada nesta data, na
conformidade da ata de julgamentos, proferiu a seguinte DECISÃO:
EM DECISÃO UNÂNIME, ESTE TRIBUNAL REGIONAL AUTORIZOU A SUA PRESIDÊNCIA A PROVIDENCIAR A REQUISIÇÃO DE REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA
SILVA CINTRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Participaram do julgamento, sob a presidência em substituição legal e relatoria nata do Exmo. Sr. Des. JOÃO MARIA LÓS, os Exmos. Srs. Juízes: Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS (Membro Substituto), TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, ABRÃO RAZUK, ELIZABETE ANACHE, CEZAR LUIZ
MIOZZO e CLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
O referido é verdade e, para que produza todos os efeitos legais, firmo a presente e dou fé.
Em Campo Grande, MS, aos 5 de novembro de 2018.

HARDY WALDSCHMIDT
Secretário da Sessão

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE
Decisões/Despachos

PROCESSO N.º 0601658-41.2018.6.12.0000

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601658-41.2018.6.12.0000
PROCEDÊNCIA: CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DANIELI ALMEIDA CONCEICAO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA ROMULO - MS009758
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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RELATOR: GABINETE DO JUIZ DE DIREITO 1

DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento de Prestação de Contas de Campanha autuado a partir de petição de habilitação formulada pelo advogado constituído
pela candidata DANIELI ALMEIDA CONCEICAO, que concorreu ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.
A Coordenadoria de Registros e informações Processuais após efetuar a verificação de autuação de distribuição, certificou no id 82276, que:
"constatamos já existir prestação de contas de campanha do cargo de Deputada Estadual em nome de Danieli Almeida Conceição, autuada e
distribuída em 14/9/2018, sob o n.º 0601241-88.2018.6.12.0000, de relatoria da Juíza Telma Valéria da Silva Curiel Marcon".
É o que cabia relatar.
Considerando o teor da informação constante do id 82276, deve ser interrompida a marcha processual deste feito, dada a existência de outro
procedimento de Prestação de Contas com idêntico objeto autuado e distribuído anteriormente, o qual inclusive está instruída com os documentos
necessários à sua análise.
Destarte, é de se aplicar o art. 76 do Regimento Interno desta Corte que assim expressa:
“O relator negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
jurisprudência dominante do Tribunal, com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente procedimento de prestação de contas pela absoluta perda de seu objeto, razão pela qual determino o
seu arquivamento com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
Campo Grande, MS, 24 de outubro de 2018.

Juiz CEZAR LUIZ MIOZZO
Relator

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

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

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

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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ZONAS ELEITORAIS
8ª Zona Eleitoral - Campo Grande
Decisões/Despachos

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.° 5-63.2017.6.12.0008

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DE CAMPO GRANDE/MS
ADVOGADO(A): ALIR TERRA LIMA, OAB/MS N.° 3.046
ADVOGADO(A): MAIKOL WEBER MANSOUR, OAB/MS N.° 23.509

Vistos etc.
Constatadas irregularidades no parecer conclusivo expedido pela unidade técnica, bem como na manifestação exarada pelo representante
ministerial da 08ª ZE/MS, intime-se o órgão partidário, na pessoa de seu representante legal, para que - no prazo de 15 (quinze) dias - ofereça defesa
e requeira as provas que eventualmente pretenda constituir, especificando-as e demonstrando suas relevâncias para o procedimento, sob pena de
preclusão, nos termos do artigo 38 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Campo Grande/MS, 05 de novembro de 2018.

PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.° 17-43.2018.6.12.0008

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB DE CAMPO GRANDE/MS
ADVOGADO: DIEGO ANDRADE NASSIF, OAB/MS N.° 17.733

Vistos etc.
Prolatada sentença de f. 242/251, o partido político interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes (f. 260/331), acusando a existência de
omissão e contradição no julgado, deduzindo, por isso, pedido de acolhimento dos embargos.
Observados os requisitos previstos em lei, recebo o presente recurso.
Ante o requerido, seguindo orientação jurisprudencial no sentido de ser necessária, nesse caso, a manifestação da parte contrária em prol do devido
processo legal, oportunize-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que se manifeste acerca dos embargos declaratórios, no prazo de 3
(três) dias.
Após, retornem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Campo Grande/MS, 05 de novembro de 2018.

PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral

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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REPRESENTAÇÃO N.° 3-48.2018.6.12.0044

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: PAULO ADEMIR VICENTE
ADVOGADO(A): MNP ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/MS N.° 493/2011
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE MORAES, OAB/MS N.° 13.740-A
ADVOGADO(A): RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA, OAB/MS N.° 9.571
ADVOGADO(A): GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR, OAB/MS N.° 13.673

Vistos etc.
Dê-se ciência às partes acerca do retorno dos autos à origem para, no prazo de 3 (três) dias, requererem o que entenderem de direito.
Nada sendo requerido, feitas as anotações de praxe e observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Campo Grande/MS, 05 de novembro de 2018.

PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral

14ª Zona Eleitoral - Camapuã

Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20-77.2018.6.12.0014

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)/CAMAPUÃ/MS
PRESIDENTE DO PARTIDO: VALMOR FORNARI
TESOUREIRO DO PARTIDO: JOÃO FRANCISCHINI FILHO
ADVOGADO: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS DE FARIA (OAB/MS Nº 7.201)

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório do Partido Socialista Brasileiro (PSB)/Camapuã/MS, referente ao exercício financeiro de
2017, em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/95, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, conforme
disposto no art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e art. 28, § 3º da Res. TSE n. 23.464/2015.
O Presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB)/Camapuã/MS foi devidamente intimado no dia 28 de maio de 2018 a prestar as contas partidárias
no prazo de setenta e duas (72) horas, fls. 07; e no dia 04 de junho de 2018, houve a manifestação partidária, fls. 10/11.
Em conformidade com o disposto no artigo 45 da referida Resolução, o Edital nº 215-TRE/ZE014 foi publicado no DJEMS nº 1989 dando ciência da
ausência de movimentação financeira no exercício 2017, sem que houvesse impugnação às contas apresentadas.
Certidão cartorária e documentos da serventia informam que o diretório em questão não emitiu recibos de doação no exercício de 2017, bem como
noticiam a inexistência de extrato de instituição bancária e, relatam que, em consulta aos Órgãos Partidários que receberam repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário, não houve a movimentação de recursos do diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para o diretório
municipal de Camapuã/MS, fls. 21/29.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela APROVAÇÃO das contas COM RESSALVAS, fls. 32.
É o breve relato.
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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DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos é obrigação instituída pela Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, e regulamentada pelas
Resoluções do TSE n.º 23.464/2015 e n.° 23.546/2017. As prestações de contas relativas ao exercício de 2017, quanto ao mérito, devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n.º 23.464/2015, conforme informa o artigo 65, § 3º, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.546/2017, in verbis:
"Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao
de 2018.
(...)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que:
(...)
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº
23.464, de 17 de dezembro de 2015."
Ante a falta de apresentação das contas no prazo legal, os responsáveis pela Comissão Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB)/Camapuã/MS,
foram regularmente intimados, e após tal notificação, apresentaram a declaração de ausência de movimentação financeira. Conforme preconiza o
artigo 28,I, e 30, I, da Resolução nº 23.464/2015, in verbis:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril
do ano subseqüente, dirigindo-a ao:
I Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal."
"Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas:
I- a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral deve notificar os órgãos partidários e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 3º do art. 28 desta resolução, para que supram a omissão no prazo de setenta e duas horas;"
Compulsando os autos, verifica-se que a Declaração de Ausência foi instruída com as informações básicas exigidas pela legislação de regência e que o
partido não recebeu qualquer recurso.
Ocorreu a publicação do Edital, entretanto, não houve, no prazo legal, impugnação às contas apresentadas.
Assim, a prestação de contas seguiu devidamente o rito imposto pelo art. 45 da referida Resolução:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério Público
Eleitoral;
VII a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e:
VIII a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação
favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter
assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção."
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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Conforme demonstrado, não houve movimentação financeira, embora as contas tenham sido intempestivamente apresentadas, fato esse que não
enseja a desaprovação das contas, visto que, na análise do conjunto da prestação, tal erro não compromete a regularidade das contas partidárias,
assim determina a Resolução:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das
contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação
das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12)."
Posto isso, julgo PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas Partido Socialista Brasileiro (PSB)/Camapuã/MS, referente ao exercício
financeiro de 2017, o que faço com fulcro na Lei n.º 9.096/95, e da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Arquive-se com as cautelas de estilo.
Camapuã/MS, 30 de outubro de 2018

FÁBIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 15-55.2018.6.12.0014

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)/ CAMAPUÃ/MS
PRESIDENTE DO PARTIDO: CRISTIANE JERONIMO DA SILVA
TESOUREIRO DO PARTIDO: PEDRO DIAS PEREIRA
ADVOGADO: ALIR TERRA LIMA (OAB/MS Nº 3.046)

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório do Partido Da República (PR)/ Camapuã/MS referente ao exercício financeiro de 2017,
em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/95, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, conforme
disposto no art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e art. 28, § 3º da Res. TSE n. 23.464/2015.
O diretório municipal do Partido Da República (PR)/ Camapuã/MS apresentou as contas partidárias no dia 24 de maio de 2018, fls. 02/06.
Em conformidade com o disposto no artigo 45 da referida Resolução, o Edital nº 194-TRE/ZE014 foi publicado no DJEMS nº 1976 dando ciência da
ausência de movimentação financeira no exercício 2017, sem que houvesse impugnação às contas apresentadas.
Certidão e documentos da serventia informam que o diretório em questão não emitiu recibos de doação no exercício de 2017, e informam que em
consulta aos Órgãos Partidários que receberam repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, não houve a movimentação de recursos do
diretório Nacional do Partido Da República (PR) para o diretório municipal de Camapuã/MS bem como noticiam a inexistência de lançamento para as
contas vinculadas ao diretório, fls. 18/24.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela APROVAÇÃO das contas, fls. 27.
É o breve relato.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos é obrigação instituída pela Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, e regulamentada pelas
Resoluções do TSE n.º 23.464/2015 e n.° 23.546/2017. As prestações de contas relativas ao exercício de 2017, quanto ao mérito, devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n.º 23.464/2015, conforme informa o artigo 65, § 3º, inciso III, da Resolução TSE n.º
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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23.546/2017, in verbis:
"Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao
de 2018.
(...)
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que:
(...)
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº
23.464, de 17 de dezembro de 2015."
Os responsáveis pela Comissão Municipal do Partido Da República (PR)/ Camapuã/MS apresentaram, intempestivamente, a declaração de ausência
de movimentação financeira. Conforme preconiza o artigo 28,I, da Resolução nº 23.464/2015, in verbis:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril
do ano subseqüente, dirigindo-a ao:
I Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal."
Compulsando os autos, verifica-se que a Declaração de Ausência foi instruída com as informações básicas exigidas pela legislação de regência e que o
partido não recebeu qualquer recurso.
Ocorreu a publicação do Edital, entretanto, não houve, no prazo legal, impugnação às contas apresentadas.
Assim, a prestação de contas seguiu devidamente o rito imposto pelo art. 45 da referida Resolução:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério Público
Eleitoral;
VII a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e:
VIII a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação
favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter
assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção."
Conforme demonstrado, houve a ausência da movimentação financeira, embora as contas tenham sido intempestivamente apresentadas, fato esse
que não enseja a desaprovação das contas, visto que, na análise do conjunto da prestação, tal erro não compromete a regularidade das contas
partidárias, assim determina a Resolução:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
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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§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das
contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação
das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12)."
Posto isso, julgo PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Da República (PR)/ Camapuã/MS, referente ao exercício financeiro
de 2017, o que faço com fulcro na Lei n.º 9.096/95, e da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Arquive-se com as cautelas de estilo.
Camapuã/MS, 30 de outubro de 2018

FÁBIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23.32.2018.6.12.0014

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)/CAMAPUÃ/MS
PRESIDENTE DO PARTIDO: JOÃO LEITE SCHIMIDT
EX-PRESIDENTE: DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO
TESOUREIRO DO PARTIDO: MARLENE ALVES NOGUEIRA RONDOM
EX-TESOUREIRO DO PARTIDO: CARLOS GUSTAVO DE ALMEIDA BRUM
ADVOGADO: FLÁVIO PEREIRA RÔMULO (OAB/MS Nº 9.758)

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT)/Camapuã/MS, referente ao exercício
financeiro de 2017, em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/95, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, conforme disposto no art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e art. 28, § 3º da Res. TSE n. 23.464/2015.
O Presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT)/Camapuã/MS foi devidamente intimado no dia 19 de junho de 2018 a prestar as contas
partidárias no prazo de setenta e duas (72) horas, fls. 31/32; e no dia 15 de junho de 2018, houve a manifestação partidária, fls. 08/10.
Em conformidade com o disposto no artigo 45 da referida Resolução, o Edital nº 221-TRE/ZE014 foi publicado no DJEMS nº 1994 dando ciência da
ausência de movimentação financeira no exercício 2017, sem que houvesse impugnação às contas apresentadas.
Certidão cartorária e documentos da serventia informam que o diretório em questão não emitiu recibos de doação no exercício de 2017, bem como
noticiam a inexistência de extrato de instituição bancária e, relatam que, em consulta aos Órgãos Partidários que receberam repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário, não houve a movimentação de recursos do diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para o
diretório municipal de Camapuã/MS, fls. 17/20.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela APROVAÇÃO das contas COM RESSALVAS, fls. 22.
É o breve relato.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos é obrigação instituída pela Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, e regulamentada pelas
Resoluções do TSE n.º 23.464/2015 e n.° 23.546/2017. As prestações de contas relativas ao exercício de 2017, quanto ao mérito, devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n.º 23.464/2015, conforme informa o artigo 65, § 3º, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.546/2017, in verbis:
"Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao
de 2018.
(...)
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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§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que:
(...)
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº
23.464, de 17 de dezembro de 2015."
Ante a falta de apresentação das contas no prazo legal, os responsáveis pela Comissão Municipal do Partido Democrático Trabalhista
(PDT)/Camapuã/MS, foram regularmente intimados, e após tal notificação, apresentaram a declaração de ausência de movimentação financeira.
Conforme preconiza o artigo 28,I, e 30, I, da Resolução nº 23.464/2015, in verbis:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril
do ano subseqüente, dirigindo-a ao:
I Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal."
"Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas:
I- a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral deve notificar os órgãos partidários e seus responsáveis que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 3º do art. 28 desta resolução, para que supram a omissão no prazo de setenta e duas horas;"
Compulsando os autos, verifica-se que a Declaração de Ausência foi instruída com as informações básicas exigidas pela legislação de regência e que o
partido não recebeu qualquer recurso.
Ocorreu a publicação do Edital, entretanto, não houve, no prazo legal, impugnação às contas apresentadas.
Assim, a prestação de contas seguiu devidamente o rito imposto pelo art. 45 da referida Resolução:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério Público
Eleitoral;
VII a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e:
VIII a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação
favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter
assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção."
Conforme demonstrado, não houve movimentação financeira, embora as contas tenham sido intempestivamente apresentadas, fato esse que não
enseja a desaprovação das contas, visto que, na análise do conjunto da prestação, tal erro não compromete a regularidade das contas partidárias,
assim determina a Resolução:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
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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§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das
contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação
das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12)."
Posto isso, julgo PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas Partido Democrático Trabalhista (PDT)/Camapuã/MS, referente ao exercício
financeiro de 2017, o que faço com fulcro na Lei n.º 9.096/95, e da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Arquive-se com as cautelas de estilo.
Camapuã/MS, 30 de outubro de 2018

FÁBIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS
Juiz Eleitoral

27ª Zona Eleitoral - Ivinhema
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 41-14.2018.6.12.0027

PARTIDO POLÍTICO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB DE IVINHEMA/MS
PRESIDENTE: VALTER PETRELI BRANCO
TESOUREIRO: NILTON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL RICARDO TREVISAN OAB/MS 12.490
MUNICÍPIO: IVINHEMA/MS

Vistos etc...
Tratam os autos de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro MDB do município de Ivinhema, em
cumprimento ao que dispõe a Lei n° 9.096/95, relativo ao exercício financeiro de 2016, apresentada inicialmente por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, como disposto no art. 45 da Resolução TSE n.° 23.464/2015.
A prestação de contas foi apresentada fora do prazo legal.
Em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 45, da Resolução TSE n.° 23.464/2015, foi publicado no DJEMS, Edital dando ciência da
ausência de movimentação financeira no exercício 2016, sem que houvesse impugnação às contas apresentadas (f. 25 verso).
O parecer técnico firmado pelo servidor da Justiça Eleitoral manifestou pela expedição de diligências (f. 26), tendo intimado o órgão partidário, os
responsáveis manifestaram-se as peças de prestação de contas às fls. 28 à 47.
Com a vinda das referidas peças, a prestação de contas transmudou para prestação de contas com movimentação financeira.
Novo edital expedido (fl. 50), desta feita por conta da movimentação financeira.
Oficiado ao Ministério Público Eleitoral, enviando cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.
Examinadas as contas preliminarmente, foi feita informação da ausência de peças nos autos (f. 55) e intimado, novamente o partido político para
complementar a documentação faltante, este manifestou-se às fls. 58 à 62.
Parecer técnico conclusivo expedido (fl. 63), em que manifestou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 65 à 67).
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É o breve relato. DECIDO.
A presente prestação de contas está munida dos documentos necessários, respeitou as formalidades legais constantes na supracitada Resolução e na
Lei 9.096/95 e foi submetida a exame pela analista das contas, a qual considerou, ao final, que não foram detectadas impropriedades e/ou
irregularidades que maculassem as contas.
O simples fato das contas terem sido apresentadas fora do prazo legal não impossibilita a análise sobre sua regularidade, tampouco há qualquer
sanção estabelecida na Lei 9.096/95 nem na Resolução 23.464/2015.
Então não há razão nem para menção de ressalvas nas contas.
Assim sendo, ante as considerações expostas, e estando regulares as contas, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Movimento
Democrático Brasileiro MDB, do município de Ivinhema/MS, referente ao exercício de 2016, nos termos do inc. I do art. 46 da Resolução TSE n.º
23.464/2015 e Lei 9.096/95.
Com o trânsito em julgado, registre-se o teor desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.
Ivinhema, 23 de outubro de 2018.

ROBERTO HIPÓLITO DA SILVA JÚNIOR
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 36-89.2018.6.12.0027

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB DE IVINHEMA/MS
PRESIDENTE: CLAUDEMIR BATISTA DA ROCHA
TESOUREIRA: GENILDA FERREIRA PIERETTI
ADVOGADO: RAFAEL RICARDO TREVISAN OAB/MS 12.490
MUNICÍPIO: IVINHEMA/MS

Tratam os autos de Prestação de Contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Ivinhema, em
cumprimento ao que dispõe a Lei n° 9.096/95, relativo ao exercício financeiro de 2016, com movimentação financeira.
O processo seguiu o rito traçado pelas Resoluções do TSE n.º 23.464/2015 e n.° 23.546/2017, que regulamentaram o disposto no Título III, da Lei nº
9.096/95, Das Finanças e Contabilidade dos Partidos no âmbito da Justiça Eleitoral.
Inicialmente não havia sido apresentadas as contas no prazo, razão pela qual foram os interessados notificados a fazê-lo, tendo as apresentado, por
conseguinte, fora do prazo legal.
O órgão partidário e seus responsáveis foram intimados para apresentarem a Demonstração do Resultado do Exercício e quedaram-se inertes (f. 40).
Em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 45, da Resolução TSE n.° 23.546/2017, foi publicado no DJEMS, bem como no átrio do
Cartório, o Edital n.º 32 - TRE/ZE027 (f. 41), tornando público o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Receitas e Despesas, cientificando o
partido político e o Ministério Público Eleitoral, sem que houvesse impugnação às contas apresentadas (f. 45).
Examinadas as contas preliminarmente, foi feita informação da ausência de peças nos autos (f. 46).
Intimado o partido político para complementar a documentação faltante, este manifestou-se à fl. 49 à 55.
O parecer técnico firmado pelo servidor da Justiça Eleitoral não apontou irregularidade que comprometesse a integralidade das contas (f. 56).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (f. 58/59).
É o breve relato. DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos é obrigação instituída pela Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, e regulamentada pelas
Resoluções do TSE n.º 23.464/2015 e n.° 23.546/2017.
Ademais, não houve, no prazo legal, impugnação às contas apresentadas.
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Assim, não foi identificada falha que comprometesse a regularidade da prestação de contas.
Assim sendo, ante as considerações expostas, e estando regulares as contas, APROVO a prestação de contas apresentada pelo Partido da Social
Democrático Brasileiro PSDB, do município de Ivinhema/MS, referente ao exercício de 2016, nos termos do inc. I do art. 46 da Resolução TSE n.º
23.464/2015 e Lei 9.096/95.
Com o trânsito em julgado, registre-se o teor desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.
Ivinhema, 23 de outubro de 2018.

ROBERTO HIPÓLITO DA SILVA JÚNIOR
Juiz Eleitoral
PETIÇÃO Nº 84-48.2018.6.12.0027

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA PR DE IVINHEMA/MS
PRESIDENTE: ANGELA CASAROTTI CARDOSO
TESOUREIRO: AMAURI GOIS HILÁRIO
ADVOGADO: ALIR TERRA LIMA OAB/MS 3046
MUNICÍPIO: IVINHEMA/MS

Visto.
Trata-se de Prestação de Contas Partidária Anual, apresentada pelo PARTIDO DA REPÚBLICA PR do município de Ivinhema/MS, recepcionada na
forma de requerimento de regularização de inadimplência, nos termos do art. 59, § 1º, inciso II, da Resolução TSE n° 23.546/2017, para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da citada Resolução, haja vista que as contas da agremiação partidária, referente ao exercício
financeiro de 2016, foram julgadas NÃO PRESTADAS nos autos de Prestação de Contas nº 2815/2018.
Foi determinado, à f. 09, que se procedesse, no que coubesse, ao rito previsto para o processamento da prestação de contas, consoante preceitua o
art. 59, § 1º, inciso V, da Resolução supra.
Publicado edital para conhecimento dos interessados acerca da ausência de movimentação de recursos no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso
do Sul (f. 11) e eventual impugnação, decorreu o prazo sem manifestação por parte dos legitimados (f. 12).
Juntada dos extratos bancários enviados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral e colheita de informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral (f. 13).
Análise técnica da serventia (f. 17) e parecer do Ministério Público Eleitoral (f. 19/21) pela regularização da inadimplência.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido em comento não movimentou recursos financeiros, bens ou serviços estimáveis em dinheiro no ano
de 2016, bem como não houve impugnação aos documentos acostados.
Outrossim, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável ao requerimento apresentado, manifestando-se pela sua regularização.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 59, caput, da Resolução TSE n.º 23.5464/2015, acolho o presente requerimento apresentado pelo PARTIDO DA
REPÚBLICA - PR do município de IVINHEMA/MS, e DETERMINO a REGULARIZAÇÃO da inadimplência para suspender as consequências previstas no
caput e no § 2º do art. 48 da Resolução supra.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de lei.
Ivinhema, 26 de outubro de 2018.

ROBERTO HIPÓLITO DA SILVA JÚNIOR
Juiz Eleitoral
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32ª Zona Eleitoral - Ribas do Rio Pardo
Editais

EDITAL Nº 33 - 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 28/05/2018 a 27/09/2018,
referente ao LOTE RAE N.º 018/2018, conforme despacho de n.º (0566869) registrado no Formulário de Decisão Coletiva de n.º (0566865), 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 06 de NOVEMBRO de 2018, eu, Manoel Aparecido dos Anjos, Chefe de
Cartório em substituição, redigi o presente edital.

MANOEL APARECIDO DOS ANJOS
Chefe de Cartório em substituição 32ª ZE

45ª Zona Eleitoral - Nioaque

Editais

EDITAL Nº 24 - TRE/ZE045

A Dra. Larissa Luiz Ribeiro, MMª. Juíza da 45ª Zona Eleitoral de Nioaque, 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.°
23.546/2017, que, o partido político abaixo relacionado apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
2017, 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.

PARTIDO
PDT

REPRESENTANTE
DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO

MUNICÍPIO
NIOAQUE/MS

PROCESSO
8-67.2018.6.12.0045

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância expedi o presente edital que será publicado no Diário da Justiça
Eleitoral e afixado em local de costume pelo prazo legal.
Dado e passado aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Luciano Domingos de Oliveira, Técnico Judiciário, digitei e
conferi.

LARISSA LUIZ RIBEIRO
Juíza da 45ª Zona Eleitoral
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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