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011729341813 ZILDA NOSSOL FURTADO 05/08/1988
008220601830 ZILDO FIDELES BORSATTI 18/09/1986
016335541864 ZIZA CAETANO DO BONFIM 21/03/2014
002738681864 ZONE ARALDI 18/09/1986
015634881945 ZULEIDE AMARAL PINTO DE SOUSA 05/04/2010
004728071864 ZULMIRA BRAGA DA SILVA 18/09/1986
Total de Inscrições: 8.317
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o prazo recursal, havendo ou não interposição de recurso, façam-me conclusos os presentes
autos para elaboração de relatório, com fulcro no art. 23 da Resolução TRE-MT nº 2.128/2018.
Após, remetam-se os autos para a Corregedoria Regional Eleitoral.
Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Alta Floresta- MT, 12 de abril de 2019.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 5/2019
O Juiz da 28° Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Resolução TSE N. 23.527/2017 dispõe sobre a designação de oficial de
justiça e o reembolso de despesas advindas do cumprimento de mandados no âmbito da Justiça
Eleitoral;
CONSIDERANDO a inexistência de previsão legal para presumir a eficácia de notificações
enviadas por telegrama ou meio eletrônico sem que haja a efetiva confirmação pelo destinatário - o
que reduz o percentual de eficácia de tais meios alternativos -, e ainda, a progressiva
obsolescência do fac-símile;
CONSIDERANDO a permissão para expedição de mandado para cumprimento por oficiais de
justiça, também, quando o ato exigir celeridade, mediante justificativa, assim decidido pelo
magistrado (art. 3º, parágrafo único, Res. TSE n. 23.527);
CONSIDERANDO que as designações para atuação de oficial de justiça  ocorrerão em"ad hoc"
caráter eventual e esporádico, exaurindo-se a cada cumprimento de mandado (art. 4º, parágrafo
primeiro, Res. TSE n. 23.527);
CONSIDERANDO que as agremiações partidárias da jurisdição desta 28° Zona Eleitoral são, em
sua maioria, comissões provisórias, não possuindo endereço fixo, bem como os eleitores, havendo
histórico de dificuldade para a localização dos seus responsáveis, o que inviabiliza a utilização dos
correios;
CONSIDERANDO por fim, a inexistência de interesse de Oficias de Justiça pertencente ao quadro
de pessoal do Judiciário Estadual e demais servidores de carreira em cumprir as referidas
convocações, estes últimos também pelo fato de ausência de previsão legal para desempenharem
tais atribuições.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o Sr. JÂNIO ALVES PIAGEM, servidor requisitado da Justiça Eleitoral de Mato
Grosso, para exercer a função de Oficial de Justiça  perante a Serventia da 28ª Zona"ad hoc"
Eleitoral-MT, sem prejuízo de suas atribuições funcionais no Cartório Eleitoral, no sentido de
efetuar diligencias relacionadas aos seguintes expedientes:

Autos n. 84-72.2018.6.11.0028 (Intimação partido político - correção de irregularidade);

Autos n. 99-41.2018.6.11.0028 (Intimação partido político - sentença);


