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PROCESSO N.º: 61-64.2019.6.26.0355 – CLASSE PETIÇÃO

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE CERQUILHO E OUTROS

ADVOGADO: VALTER JOSE CONSORTE OAB/SP 75.112

ASSUNTO: REQUERIMENTO – DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES DE 2016 – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE 
CERQUILHO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.

Nos autos do processo supramencionado, pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, foi proferido despacho, conforme segue abaixo:

“Vistos. Diante das informações prestadas pela serventia eleitoral e do julgamento das contas referentes às Eleições Municipais de 2016 do 
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de CERQUILHO como não prestadas, com trânsito em julgado da respectiva decisão, RECEBO a 
presente como REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das contas não prestadas, sem efeito suspensivo quanto às penalidades aplicadas na 
sentença proferida nos autos do Processo nº 311-05.2016.6.26.0355, vez que a situação de inadimplência do órgão partidário será decidida 
conjuntamente com o mérito. Processe-se nos termos do disposto na Resolução TSE nº 23.463/2015, encaminhando-se, primeiro, à análise 
técnica, para que seja verificada eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de 
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e, em seguida, dê-se vista ao Ministério Público 
Eleitoral. Após a manifestação ministerial, retornem os autos conclusos.

Providencie-se o necessário. Cerquilho, 20 de agosto de 2019. (a) JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES Juiz Eleitoral”.

PROCESSO N.º: 58-12.2019.6.26.0355 – CLASSE PETIÇÃO

INTERESSADO: JOSE APARECIDO GOMES

ADVOGADO: VALTER JOSE CONSORTE OAB/SP 75.112

ASSUNTO: REQUERIMENTO – DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES DE 2016 – CARGO VEREADOR – PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO – CERQUILHO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.

Nos autos do processo supramencionado, pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, foi proferido despacho, conforme segue abaixo:

“Vistos. Diante das informações prestadas pela serventia eleitoral e do julgamento das contas referentes às Eleições Municipais de 2016 em 
Cerquilho do então candidato a vereador pelo Partido Socialista Brasileiro JOSE APARECIDO GOMES como não prestadas, com trânsito em 
julgado da respectiva decisão, RECEBO a presente como REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das contas não prestadas, sem efeito 
suspensivo quanto às penalidades aplicadas na sentença proferida nos autos do Processo nº 36-22.2017.6.26.0355, vez que a situação de 
inadimplência do interessado será decidida conjuntamente com o mérito. Processe-se nos termos do disposto na Resolução TSE nº 
23.463/2015,  encaminhando-se, primeiro, à análise técnica, para que seja verificada eventual existência de recursos de fontes vedadas, de 
origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e, em 
seguida, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Após a manifestação ministerial, retornem os autos conclusos. Providencie-se o 
necessário. Cerquilho, 20 de agosto de 2019. (a) JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES Juiz Eleitoral”. 

PROCESSO N.º: 60-79.2019.6.26.0355 – CLASSE PETIÇÃO

INTERESSADO: EVERTON JONATHAN ATANAZIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: VALTER JOSE CONSORTE OAB/SP 75.112

ASSUNTO: REQUERIMENTO – DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES DE 2016 – CARGO VEREADOR – PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO – CERQUILHO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.

Nos autos do processo supramencionado, pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, foi proferido despacho, conforme segue abaixo:

“Vistos. Diante das informações prestadas pela serventia eleitoral e do julgamento das contas referentes às Eleições Municipais de 2016 em 
Cerquilho do então candidato a vereador pelo Partido Socialista Brasileiro EVERTON JONATHAN ATANAZIO DE OLIVEIRA como não 
prestadas, com trânsito em julgado da respectiva decisão, RECEBO a presente como REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das contas não 
prestadas, sem efeito suspensivo quanto às penalidades aplicadas na sentença proferida nos autos do Processo nº 42-29.2017.6.26.0355, 
vez que a situação de inadimplência do interessado será decidida conjuntamente com o mérito. Processe-se nos termos do disposto na 
Resolução TSE nº 23.463/2015, encaminhando-se, primeiro, à análise técnica, para que seja verificada eventual existência de recursos de 
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo 
Partidário e, em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Após a manifestação ministerial, retornem os autos conclusos. 
Providencie-se o necessário. Cerquilho, 20 de agosto de 2019. (a) JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES Juiz Eleitoral”. 

PROCESSO N.º: 29-59.2019.6.26.0355 – CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERESSADOS: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE CERQUILHO E OUTROS

ADVOGADO: JOÃO CLAUDIO BATISTELA OAB/SP 372.950


