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Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira

Juiz Eleitoral

125ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL

EDITAL Nº 007/2019

IMPUGNAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 

A Dra. THAÍS LOPES LANZA MONTEIRO, MM. Juiza Eleitoral da 125ª Zona Eleitoral de Formoso-GO, no uso de suas atribuições legais, na 
forma da lei, 

TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, a relação de contas apresentadas 
relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017:

Partido da República (PR) de Montividiu do Norte/GO – Protocolo nº 6.908/2018 – Responsáveis José Sebba Neto e José Sebba 
Júnior

E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume do Cartório Eleitoral, 
pelo prazo de 3 dias, e os processos estarão disponíveis para consulta no Cartório Eleitoral.

Dado e passado nesta cidade de Formoso-GO, aos vinte e sete dias do mês de  março de dois mil e dezenove 
(27/03/2019). Eu, ________, Alfredo Henrique Corrêa de Paula, da 125ª Zona Eleitoral - Formoso/GO, que digitei o presente.

THAÍS LOPES LANZA MONTEIRO 

Juíza Eleitoral 

CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, em __/___/___,  AFIXEI o presente Edital no Placar do Cartório. Eu, _____,  Alfredo Henrique Corrêa de 
Paula, lavrei a presente certidão.

CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, em ___/___/___, RETIREI o presente Edital no Placar do Cartório. Eu, ______ Alfredo Henrique Corrêa de 
Paula, lavrei a presente certidão.

128ª Zona Eleitoral

Decisões

EXPEDIR PRECATÓRIA PARA A SENTENCIADA ROSIMEIRE ALVES DE LIMA

Protocolo nº 47.639/2016/, deve ser ret

Natureza: Ação Penal – 84-88.2016.6.09.0128

Acusado: ROSIMEIRE ALVES DE LIMA

DECISÃO

Bem por isso, buscando a concretização de um contraditório efetivo e participativo, impõe-se a expedição de carta precatória para o 
endereço constante da inicial com o fito de tentar localizar a sentenciada. Por conseguinte, a decisão de fls. 98/99 deve ser retificada em 
partes, a fim de que seja diligenciada a intimação da sentenciada no endereço constante dos autos, e apenas retornando a missiva sem 
localização e informações quanto à localização desta, expeça-se edital para intimação da sentença. Ante o exposto, retifico parcialmente a 
decisão de fls. 98/99, com o fito de que a intimação da sentenciada ROSIMEIRE ALVES DE LIMA ocorra via carta precatória a ser expedida 
para o endereço constante da inicial acusatória. Caso a missiva retorne sem o devido cumprimento, sejam cumpridas as determinações 
constantes da decisão retro. Acreúna, 28 de março de 2019. Reinaldo de Oliveira Dutra Juiz Eleitoral


