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Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que 

institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pb.jus.br

Faço saber, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nesta data, de acordo com o que dispõe o art. 59, da 

resolução n.º 23.553/2017-TSE, torno público que o Partido Socialista Brasileiro de Poço Dantas-PB, apresentou suas contas de campanha 

Eleições 2018 (PC nº 48-41.2018.6.15.0053), facultando ao Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da publicação do presente edital, apresentar impugnação, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, indicar provas e 

pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, 

os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096/1995, art. 35). E, para que não se alegue desconhecimento, serão afixadas cópias 

do presente Edital no local de costume do Cartório, bem como encaminhado para publicação no DJE.

Dado e passado nesta cidade de Uiraúna, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu ___________, (Francisco Valmir 

Lopes, Técnico Judiciário), preparei e conferi e assinei o presente edital.

FRANCISCO VALMIR LOPES

Chefe de Cartório

53.ª ZONA ELEITORAL

55ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

NOTA DE FORO N.º 5/2018

Processo nº 12-90.2018.6.15.0055

Natureza: Prestação de Contas Anual de Partido Político – Exercício Financeiro 2017

Interessados: Partido Socialista Brasileiro – PSB  de Rio Tinto

Presidente: José Fernandes Gorgonho Neto

Advogado: Ronaldo Alves das Chagas Júnior – OAB/PB n.º 13.783

S E N T E N Ç A

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. 
REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. APROVAÇÃO. 

Vistos etc.

 Trata-se de Prestação de Contas Anuais, apresentada pelo Partido   Socialista Brasileiro (PSB) – Rio Tinto/PB, 

relativa ao exercício financeiro de  2017.

O Partido Político em epígrafe apresentou Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos 

do § 4º do art. 32 da Lei 9.096/95 e § 3º do art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015. Após análise da documentação necessária à 

comprovação da ocorrência ou de movimentação financeira da agremiação partidária, o órgão técnico desta zona eleitoral constatou que 

não houve envio de extratos bancários para a Justiça Eleitoral, emissão de recibos de doação, bem como a inexistência de repasse do 

Fundo Partidário ao Partido supracitado.

Foi publicado Edital, facultando a qualquer interessado a impugnação no prazo de 03 (três) dias, decorrendo o 

mesmo sem qualquer manifestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer pugnando pela homologação da 

presente prestação de contas, com aprovação das mesmas, nos termos do art. 45, IV da Resolução 23.464/2015.


