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Artigo 48 - ....

I - ....

II – os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:

a) - ....

b) - ....

c) - ....

d) – municipais

Diante do exposto, acolhendo o parecer conclusivo, bem como a manifestação do douto representante do Ministério Público Eleitoral, com 
fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução 23.553/2017 do TSE, DECIDO PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA  - 
ELEIÇÕES 2018, do PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, Diretório Municipal de JOSÉ BONIFÁCIO e 

DETERMINO a perda do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário pelo período de 6 (seis) meses do ano seguinte ao do trânsito 
em julgado dessa decisão, nos termos do artigo 77, §4º e §6º da Resolução TSE 23.553/2017.

Determino, ainda, a extração de cópias dos autos e remessa ao Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, 
conforme art. 84 da Resolução TSE 23.553/2017.

Comunique-se esta decisão ao C. Tribunal Superior Eleitoral e ao E. Tribunal Regional Eleitoral, via Sistema SICO conforme previsto no art. 
3o, § 2o, III, da Resolução TSE n. 23.384/2012;

Expeçam-se ofícios aos diretórios Estadual e Nacional do Partido para conhecimento da extinção da restrição anteriormente imposta ao 
partido de proibição de recebimento cotas do Fundo partidário, exclusivamente em relação à prestação de contas das ELEIÇÕES 2018, 
anotando-se desde já nova restrição, pelo prazo de seis meses, de 01/01/2020 a 30/06/2020.

Após o trânsito em julgado, e as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C. José Bonifácio,08/08/2019. TIAGO OCTAVIANI JUIZ ELEITORAL

76ª ZONA ELEITORAL - MONTE ALTO
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EDITAL CITAÇÃO Nº 21/2019

PRAZO: 20 DIAS

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA, JUIZ(A) ELEITORAL DA 76ª ZONA ELEITORAL, FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este juízo, que funciona das 12 às 18 horas, situado na Rua 
Jeremias de Paula Eduardo, 1089 - Centro, em Monte Alto/SP,  tramita(m) a(s) Representação Eleitoral, contra o(s) requerido abaixo 
nominado(s):

REQUERIDO(S):MARCIO ROGERIO PEREIRA GOMES-ME

PROCESSO(S):381-83.2016.6.26.0076

E que, estando o(s) réu(s) em lugar(es) incerto(s) e não sabido(s) (ou outra hipótese prevista no artigo 256 do CPC), fica(m), pelo presente 
Edital e nos termos do(s) referido(s) processo(s), citado(s) para, no prazo de  48h (quarenta e oito horas) apresentar defesa nos autos 
supramencionados. E, para que no futuro não se alegue(m) ignorância, passa-se o presente Edital que será fixado no local de costume. 
DADO E PASSADO, nesta cidade de Monte Alto, em 31 de de julho de 2019. Eu,Cássia Albino Borges Santos , Chefe de Cartório, expedi e 
conferi o presente edital. 

Gilson Miguel Gomes da Silva

Juiz(a) Eleitoral

SENTENÇAS


