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Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezoito (18) dias do mês de
setembro (09) do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Otair Oliveira Alves, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi-o.
ALESSANDRO CARLO MELISO RODRIGUES
Juiz Eleitoral – 11ª ZE

13ª ZONA ELEITORAL - PARANAÍBA
EDITAIS

EDITAL N.º 42/2014 - CERIMÔNIA DE INSEMINAÇÃO E LACRAÇÃO DE URNAS
O Dr. Plácido de Souza Neto, MM. Juiz desta 13ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais.
Torna público aos eleitores desta circunscrição eleitoral e aos representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos
Advogados do Brasil e fiscais dos partidos e coligações que no dia 30 de setembro de 2014, das 08 às 19 horas, podendo se
estender, caso necessário, até o dia 1º de outubro, a partir das 08 horas, serão realizados na sede da 13ª Zona Eleitoral,
situada na Rua José Robalinho da Silva, n.º 235, Jardim Santa Mônica, Paranaíba/MS, os procedimentos de carga e lacração
das urnas de votação, preparação e lacração das urnas de contingência, bem como o acondicionamento dos cartões de
memória de votação para contingência em envelopes lacrados, lacração das urnas de lona, lacração dos programas ADH,
RED e SA (Ajuste data e hora; Recuperador de Dados e Sistema de Apuração, respectivamente), e demais procedimentos
referentes à preparação e conferência das urnas que serão utilizadas nas Eleições de 05 de outubro do ano corrente, conforme
disposto no art. 65 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.399/2013 c/c art. 133, § 3º, do Código Eleitoral.
Os procedimentos serão realizados pelos servidores da Justiça Eleitoral Bruno Zogaibe Batistela, Luciene Cristina Silva Freitas,
Fernando Lourenço, Joscimara Cantário de Oliveira e Jonas Freitas Ribeiro Neto, bem como pelos Auxiliares da Justiça
Eleitoral (Técnicos de Urna/Satelital) Ana Paula Souza Caetano, Lucas Quirino de Souza Vilar, Poliana Rodrigues da Silva,
Vânia de Oliveira, Amanda Rezende Castilho e Deise Rodrigues Arantes, sob a supervisão do Juiz Eleitoral.
Através deste Edital ficam os representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil e fiscais dos
partidos/coligações convocados para acompanhar os procedimentos e, caso presentes, assinarem os lacres utilizados nos
trabalhos, conforme art. 65, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.399/2013.
Convoca, ainda, os mencionados representantes para acompanhar a entrega de materiais aos presidentes de mesas
receptoras de votos, no período de 02 a 03 de outubro, das 08:00 às 19:00 horas, nas dependências do Cartório da 13ª Zona
Eleitoral em Paranaíba/MS. Na ocasião, constatado defeito na urna eletrônica e após determinação judicial, os servidores da
Justiça Eleitoral poderão utilizar mídia de ajuste de data e hora e/ou adotar os procedimentos de substituição por urna de
contingência, substituição do cartão de memória de votação ou, ainda, a realização de nova carga, com fundamento nos
artigos 69 e 70 da Resolução n.º 23.399/2013.
Finalmente, convoca os representantes mencionados para, no dia 05 de outubro (dia da eleição), observarem a carga e demais
procedimentos de contingência em urna eletrônica, eventualmente necessários e determinados pelo Juiz Eleitoral, conforme
previsão do artigo 65 c/c 95 da Resolução TSE n.º 23.399/2013.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no DJEMS.
Dado e passado nesta cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, Cartório da 13ª Zona Eleitoral, aos dezoito dias do
mês de setembro do ano de dois mil e quatorze. Eu, Bruno Zogaibe Batistela, Chefe de Cartório, o digitei e conferi.
PLÁCIDO DE SOUZA NETO
Juiz Eleitoral da 13ª Zona
EDITAL N.º 43/2014 - CONVOCAÇÃO PARA OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAMENTO - ELEIÇÕES 2014
O Excelentíssimo Dr. Plácido de Souza Neto, MM. Juiz desta 13ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 32, caput, e art. 35, VIII, primeira parte, ambos do
Código Eleitoral, e conforme o disposto no artigo 166 da Resolução TSE n.º 23.399/2014.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e CONVOCA os representantes do
Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil – MS, dos Partidos Políticos e Coligações desta circunscrição
eleitoral, para acompanharem o procedimento de oficialização do Sistema de Gerenciamento, com emissão do Relatório
Zerésima, que será utilizado no pleito eleitoral de 5 (cinco) de outubro de 2014, conforme disposto no artigo 166 da Resolução
TSE n° 23.399/2014.
O ato supramencionado realizar-se-á no dia 4 de outubro próximo, às 13 horas, na sede do Cartório Eleitoral de Paranaíba/MS,
situado na Rua José Robalinho da Silva, n.º 235, Jardim Santa Mônica, nesta cidade.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no DJE/MS.
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