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Determina o artigo 37-A da Lei n.º 9.096/95, com redação dada pela Lei  n.º  13.165/2015, que a falta de prestação de contas no prazo legal 

implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeita os responsáveis às penas da lei.

Assim sendo, com amparo também no disposto no artigo 83, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, incide, no caso em análise, a perda do 

direito ao recebimento de cotas do fundo partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal 

enquanto permanecer a omissão.

Ao teor do exposto, com fulcro no artigo 30, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97,  art.  52, § 6º, inciso VI e art. 77, inciso IV, alínea “a” ambos da 

Resolução TSE n.º 23.553/2017, acolho a manifestação ministerial e JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha referente às Eleições 

Gerais de 2018 do Partido Progressista – PP, Partido Humanista da Solidariedade – PHS, Partido da Mobilização Nacional – PMN, 
Podemos – PODE, Partido Republicano da Ordem Social - PROS e o Partido Trabalhista Cristão – PTC, todos de Ipameri-GO. 

Por consequência, DECLARO a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação , 
enquanto não for regularizada a situação dos partidos políticos supracitados, nos termos do art. 37-A da Lei n.º 9.096/95 e art.  83, inciso II 

da Resolução TSE n.º 23.553/2017.

Registre-se nos sistemas próprios. Publique-se e intimem-se.   

Proceda-se as devidas anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Ipameri/GO, 30 de julho de 2019.

NETO AZEVEDO

Juiz Eleitoral – 14ª ZE-GO

15ª Zona Eleitoral

Editais

Publicação

EDITAL n.º 039/2019

(prazo de 03 dias)

José Ronaldo Mendonça Filho, Chefe de Cartório da 15ª Zona Eleitoral, por delegação do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, conforme Portaria de 

n.º 03/2019...

FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, e em especial aos Partidos Políticos, Candidatos, 

Coligações, Ministério Público e qualquer interessado, que foram apresentados, neste Cartório Eleitoral, os pedidos de regularização das 

Prestações de Contas referente às Eleições Gerais de 2018 do seguinte partido político: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) de 

Mossâmedes/GO.

Ficam os interessados intimados para examinar os documentos apresentados pelo referido partido, à disposição neste Cartório Eleitoral, 

com prazo de 03 (três) dias para impugná-los, consoante dispõe o artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.

E, para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume, bem como será publicado 

no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

DADO E PASSADO, nesta cidade de Itaberaí, Estado de Goiás, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove 

(31/07/2019). Eu, José Ronaldo Mendonça Filho, Chefe de Cartório, o lavrei.

José Ronaldo Mendonça Filho

Chefe de Cartório

(Portaria n.º 03/2019)
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