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FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento que, conforme preceitua a resolução supra, faculta a 
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no prazo de 3 (três) dias, 
possa apresentar impugnação, face à apresentação da prestação de contas eleitorais, apresentada pelo partido em epígrafe, devendo a 
mesma ser realizada através de petição fundamentada e acompanhada dos relatos dos fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E 
para constar, eu, Aldy José Antas Cordeiro, Chefe do Cartório, o digitei,  subscrevi e assino.

Aldy José Antas Cordeiro

Chefe do Cartório da 72ª Zona

74ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Editais

EDITAL Nº 43 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

JUSTIÇA ELEITORAL NA PARAÍBA

74ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA BRANCA

EDITAL Nº 43/2018 – CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL

O Excelentíssimo Senhor Dr. PEDRO DAVI ALVES DE VASCONCELOS, Juiz da 74ª Zona Eleitoral, em razão do Art. 7º da Resolução TRE/PB nº 
02/2011, c/c Resolução TSE nº 21.372/2003,

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital, ou dele tiverem conhecimento, que realizará CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA neste Cartório da 74ª Zona Eleitoral, no dia 18/12/2018, às 10 horas, ocasião em que deverá ser atendida a Recomendação 
CNJ nº 12/2013 em todos os seus termos, bem como em que se devem fazer presentes o Chefe de Cartório e demais serventuários em 
exercício nesta Zona, cabendo àquele promover a intimação pessoal destes. No decorrer dos trabalhos, deverão ser apresentados todos os 
livros, autos e papéis sujeitos a correição, como estabelecido no Art. 3º da Resolução TSE nº 21.372/2003.

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal. Dado e passado nesta cidade de Água Branca/PB, aos 19 dias do mês de novembro 
de 2018. Eu, Thiago Marreiro Tomaz da Silva, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei. 

PEDRO DAVI ALVES DE VASCONCELOS

Juiz Eleitoral da 74ª Zona 


