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Constatou-se, ainda, da análise técnica simplificada os seguintes indicadores: 

I) Não foi constatado recebimento direto ou indireto de recursos de fontes vedadas; 

II) não foi constatado o recebimento de recursos de origem não identificada; 

III) não houve extrapolação do limite de gastos; 

IV) não foram recebidas, pela unidade técnica, informação indicando omissão de receitas e de gastos eleitorais. 

Como se vê, a falha apontada não impediu a análise da Justiça Eleitoral e tampouco comprometeu a confiabilidade das contas apresentadas, 
de modo que devem ser aprovadas com ressalvas. 

II –Dispositivo 

Ante o exposto, acolho parecer Ministerial e julgo APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas da então candidata GILSON GOMES 
DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017. 

 

Goiânia, 27 de março de 2019. 

 

JUIZ RODRIGO DE SILVEIRA 

Relator 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORÇAMENTO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 013/2019

(PRAZO DE 05 DIAS)

A CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que FICA INTIMADO(A) o(a) eleitor(a) GEYSA CANTUÁRIO DOS 
SANTOS, inscrição eleitoral nº 071125461198, para pagamento da multa eleitoral referente aos autos nº 77-21.2018.6.09.0001 (Protocolo 
nº 36.432/2018) no valor de R$ 210,78 (duzentos e dez reais e setenta e oito centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após o transcurso de 
prazo do presente Edital, conforme sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral no dia 06.02.2019, com trânsito em julgado em 27.03.2019.

E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume do Cartório Eleitoral e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

DADO E PASSADO nesta cidade de Goiânia-GO, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (29.03.2019). Eu, 
Anália José de Souza, Chefe de Cartório em substituição, mandei preparar, conferi e assinei o presente edital.

Anália José de Souza

Chefe de Cartório em substituição

(Por delegação da Portaria nº 01/2019-001ZGO)


