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aplicação deste diploma normativo ao rito processual das prestações de contas de exercício anteriores ao de 2018.

Regularmente notificado, o órgão partidário não atendeu à convocação, e o prazo transcorreu in albis sem apresentação das contas.

Assim sendo, em razão da omissão do partido político, nos termos do artigo 30, III e IV, determino ao cartório que faça cumprir:

a) A imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário; 

b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, da mencionada 

Resolução;

c) A colheita e certificação no processo 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; 

d) A oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b; e

e) a abertura de vista, por meio de Edital, aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no 

processo, no prazo de três dias. 

Após o cumprimento de todos os procedimentos supramencionados, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Padre Bernardo/GO, 25 de março de 2019

Leonardo Lopes dos Santos Bordini

Juiz Eleitoral da 131ªZE

133ª Zona Eleitoral

Decisões

INTIMAÇÃO 133ªZGO Nº 46/2019

Processo: CMR Nº 203-63.2018.6.09.0133

Protocolo: 38.806/2018

Interessado: VINICIUS DE OLIVEIRA DA COSTA PRADO 

Posto isso, com fulcro no que dispõe os arts. 124 e 367, inc. I, do Código Eleitoral, arbitro a multa eleitoral em R$140,52 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e dois centavos), por turno não trabalhado, ao mesário faltoso VINICIUS DE OLIVEIRA DA COSTA PRADO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Decorrido o prazo recursal e registrada a multa, arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados a qualquer tempo para atualização e 

emissão de guia de recolhimento da multa eleitoral imposta.

Goiânia, 26 de março de 2019.

Antônio Cézar Pereira Meneses

JUIZ ELEITORAL

136ª Zona Eleitoral

Despachos

Protocolo : 4.265/2019

Natureza : Prestação de Contas  De Candidato  De Exercício Financeiro  2016  


