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Município: Alta Floresta-MT
Vistos.
Trata-se de processo administrativo relativo à REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE
DADOS BIOMÉTRICOS realizada no município de Alta Floresta-MT, determinada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, por meio da Resolução n.º 2.128/2018, levada a efeito por este
juízo no período de 3 de dezembro de 2018 a 29 de março de 2019.
Nos termos propostos na mencionada resolução, publicou-se o Edital n.º 19/2018, de convocação
dos eleitores do Município de Alta Floresta, no DJE n.º 2.808, páginas 43-44, afixado no átrio do
Cartório Eleitoral.
Após o encerramento dos trabalhos, procedeu-se a juntada de relatório sintético de eleitores
revisados (fl. 16), bem como relação de inscrições não apresentadas à revisão (fls. 17-107-v).
Em manifestação, o Ministério Público Eleitoral, apontou o cumprimento das diretrizes
estabelecidas pela Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018, opinando, ao final, pelo cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão (fls. 109-109-v)
É o relatório. Fundamento e decido.
Durante todo o período de revisão não houve qualquer incidente que pudesse comprometer a
regularidade dos trabalhos, bem como, todas as diligências necessários foram realizadas, em
especial aquelas determinadas por este juízo para a constatação e certificação das informações
prestadas por eleitores em seus requerimentos.
O artigo 21, da Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018, dispõe que o Juízo determinará, após a
manifestação do representante do Ministério Público Eleitoral, o cancelamento das inscrições
pertencentes aos eleitores que não comparecerem à revisão.
Registra-se que o eleitorado de Alta Floresta-MT teve à sua disposição uma estrutura montada no
Cartório eleitoral e Câmara municipal, propiciando o atendimento durante o período de revisão,
contando com servidores efetivos, requisitados, cedidos e estagiários que permitiram o
funcionamento da unidade. Além disso, a convocação dos eleitores para comparecimento à
revisão do eleitorado foi divulgada por diversos meios à disposição no município (rádio, televisão,
cartazes, mural, etc).
Outrossim, aos eleitores que não compareceram, não lograram comprovar seu domicílio eleitoral
ou não sanaram suas pendências, bem como aqueles que não contam nas exceções previstas no
§1º, do artigo 21, da Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018, impõe-se o CANCELAMENTO da
inscrição eleitoral.
Nesse sentido é o parecer do Ministério Público Eleitoral juntado aos autos.
"Ex positis", nos termos do art. 21 da Resolução TRE-MT n.º 2.128/2018 e em consonância com o
parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO o CANCELAMENTO das inscrições dos
eleitores NÃO REVISADOS do município de Alta Floresta-MT, identificados na relação abaixo,
mediante o registro do código ASE 469 em seu cadastro eleitoral:
Inscrição / Eleitor / Data Domicílio
020327621856 AARAO LINCOLN SICUTO 05/05/1996
025359091864 ABADIA TELES DIAS 13/11/2001
018607701856 ABADIO VIEIRA DE MATOS 10/02/2011
026441351872 ABDIAS DE JESUS 29/01/2003
017241401856 ABDON LIMA PINHEIRO 18/01/1994
001543051899 ABEL DE OLIVEIRA PINTO 06/05/1998
210709380132 ABELARDO JUNIO SCAVASSA GOMES 10/12/2007
021050711864 ABIGAIL ESTRADA MARTINS 10/03/1998
006836781805 ABITINO ANTONIO DONDONI 18/09/1986

014998481937 ABNER VIANA 01/05/2012


