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REQUERIDO: 7ª ZE CALDAS NOVAS - GO

DESPACHO

Consoante informação retro do Chefe do Cartório, as contas de campanha, referente ás Eleições Gerais de 2018, do Requente já foram 
julgadas como não prestados (autos n. 107-38.2018.6.09.0007).

Outrossim, considerando que, a princípio, os presentes autos contem os dados e as peças  obrigatórios para a instruir a regularização da 
agremiação partidária, recebo a prestação de contas como Requerimento de Regularização, nos termos do art. 83, § 2º da Res. TSE n. 
23.553/2017.

Proceda o Cartório Eleitoral à instrução do feito e, após a emissão de parecer técnico, encaminhe os autos ao Ministério público Eleitoral 
para manifestação.

Cumpra-se.

Caldas Novas, 26 de março de 2019.

FABÍOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI

Juíza Eleitoral

8ª Zona Eleitoral

Despachos

PETIÇÃO N.º 11-83.2019.6.09.0008

PETIÇÃO N.º 11-83.2019.6.09.0008

DESPACHO

Vistos, etc.

Tratam os autos de requerimento do diretório estatual do Movimento Democrático Brasileiro de Goiás – MDB a fim de que seja cancelada a 
filiação do eleitor Adib Elias Júnior, decorrente de expulsão do partido e canelamento da filiação, conforme ata de fls. 05-08, nos termos 
inciso IV do artigo 22 da Lei 9.096/95.

Alega o requerente que a direção municipal do MBD não possui acesso ao Sistema FiliaWEB para efetuar a desfiliação, razão pela qual 
requer que o juízo da 8ª Eleitoral determine o lançamento do registro de cancelamento da filiação no aludido sistema.

Certidão de fl. 09 informa que a senha foi expedida e o órgão municipal do partido efetuou o registro da desfiliação (fls. 11/12). 

Assim, expedida a senha e efetuado o lançamento no sistema, cumpriu-se o requerido pelo partido não havendo outras providências a 
serem adotadas pelo juízo eleitoral neste momento, razão pela qual determino o arquivamento dos autos.

Intime-se o requerente mediante publicação no DJE do TRE/GO.

Após, ao arquivo com as anotações pertinentes.

Catalão, 28 de março de 2018.

LEONYS LOPES CAMPOS DA SILVA

JUIZ ELEITORAL

11ª Zona Eleitoral


