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EDITAL N.º 23/2018

CORREIÇÃO ORDINÁRIA

De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 38ª Zona em Brejo do Cruz/PB, Dr. Renato Levi Dantas

Jales, no uso de suas atribuições legais, etc.

TORNA PUBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º,  ˜ 1º DA RESOLUÇÃO 21.372/2003 do Tribunal

Superior Eleitoral, c/c com art. 6º,  ˜ 2º da Res. TRE-PB nº 02/2011, que será realizada no dia 19 de

dezembro 2018 (quarta-feira), a partir das 8h, no Cartório eleitoral da 38ª Zona Eleitoral da Paraíba, no

município de Brejo do Cruz/PB, a CORREIÇÃO ORDINÁRIA anual 2017, devendo se fazerem presentes

o Chefe do Cartório e demais serventuários em exercício nesta Zona, cuja intimação pessoal ficará a

cargo do mesmo. No decorrer dos trabalhos serão aferidos a regularidade dos serviços, documentos e

estrutura do cartório Eleitoral da referida Zona Eleitoral. Para tanto, determinou a publicação do presente

EDITAL no Diário da Justiça Eletrônico, bem como, no átrio do Cartório Eleitoral desta 38ª Zona  Brejo do

Cruz (PB), para que seja dado conhecimento ao Ministério público Eleitoral e a todos os interessados.

Dado e passado na cidade de Brejo do Cruz  PB, aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de

dois mil e dezoito. Eu, Fernanda França Viana Silva Negreiros, (Chefe de Cartório), preparei e conferi o

presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Renato Levi Dantas Jales.

Renato Levi Dantas Jales

Juiz Eleitoral - 38ª ZE/PB

63ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Editais

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

E D I T A L   nº: 60/2018

Por delegação do Juiz Eleitoral, Dr. Bernardo Antonio da Silva Lacerda, Portaria nº 01/2010, no uso de suas atribuições legais,

TORNO PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, pelo prazo de 03 (três) dias, que, através do presente 

instrumento e em cumprimento ao despacho judicial exarado nos autos da Prestação de Contas relacionada abaixo, do município de São 
Francisco/PB, em virtude da apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira no exercício de 2017, o nome do órgão 

partidário e respectivo responsável, para que qualquer interessado possa apresentar impugnação, em petição fundamentada e 

acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Dado e passado 

nesta cidade de Sousa/PB, em seis de dezembro do ano de dois mil e dezoito (06/12/2018). Eu, ___________ (Renata Abrantes de Sá 

Sarmento), Analista Judiciária, digitei, revisei e subscrevi o presente.
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