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SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de prestação de contas referente ao Partido Popular Socialista de Lastro/PB pertinente ao exercício financeiro de 2017.

Devidamente notificado (fls. 05), o partido quedou-se inerte.

O parecer do Ministério Público (fl. 10) foi pela declaração de que as contas não foram prestadas.

É o relatório. Decido.

As contas não foram apresentadas no prazo legal e mesmo após a intimação o Diretório Municipal do Partido em questão permaneceu 
inerte.

Na situação verificada nos autos, impõe a declaração da não prestação das contas, ante a inércia da parte interessada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Político acima mencionado, nos 
termos do art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, aplicando-lhe a pena de perda do direito ao recebimento da cota do fundo 
partidário (art. 48 da Resolução nº 23.546/2017), com termo inicial com o trânsito em julgado desta sentença, perdurando os efeitos até a 
regularização de sua situação, conforme estabelece o art. 37-A da Lei Federal 9.096/1995.

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

Após o trânsito em julgado, realizem-se as anotações no sistema e, em seguida, arquive-se.

Sousa-PB, 23 de novembro de 2018.

Bernardo Antonio da Silva Lacerda

Juiz Eleitoral

64ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Editais

CORREIÇÃO

E D I TA L  D E  C O R R E I Ç Ã O

 Nº  17/2018

O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr(a). ANTÔNIO SÉRGIO LOPES, MM. Juiz(a) Eleitoral desta 64ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

Faço público, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, em atenção as disposições contidas nos 
Provimentos/Orientações da CRE/PB e Portaria n. 05/2018-GJ expedida por este Juiz Eleitoral, será realizada no próximo dia 12 de 
dezembro do corrente ano (2018), a partir das 12:00min, na sede do Cartório Eleitoral da 64ª Zona/PB, situada na Rua Odom Bezerra, n. 


