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Itauçu, 30/07/2019.

Laryssa de Moraes Camargos Issy

Juíza Eleitoral em substituição

Processo n.: 76-28.2019.6.09.0057

Protocolo n.: 18.119/2019

Requerente: Direção Municipal do PHS de Itauçu

Requerido: Juízo da 57ª Zona Eleitoral

Natureza: Petição

SENTENÇA N. 077/2019

[...]

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 45, VIII, a, e 59, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determino: a) o arquivamento da 

declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas; b) ao 

respectivo diretório nacional e regional do partido político o levantamento da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário a que 

teriam direito; c) à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás a regularização do registro ou anotação do órgão de direção 

municipal.

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

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias  SICO, conforme determina 

o artigo 60, § 5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas necessárias.

Itauçu, 30/07/2019.

Laryssa de Moraes Camargos Issy

Juíza Eleitoral em substituição

Processo n.: 77-13.2019.6.09.0057

Protocolo n.: 18.080/2019

Requerente: Direção Municipal do DEM de Itauçu

Requerido: Juízo da 57ª Zona Eleitoral

Natureza: Petição

SENTENÇA N. 076/2019

[...]

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 45, VIII, a, e 59, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determino: a) o arquivamento da 

declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas; b) ao 

respectivo diretório nacional e regional do partido político o levantamento da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário a que 

teriam direito; c) à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás a regularização do registro ou anotação do órgão de direção 

municipal.

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

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias  SICO, conforme determina 

o artigo 60, § 5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas necessárias.

Itauçu, 30/07/2019.


