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Ouvido, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do presente expediente, à vista dos
esclarecimentos prestados.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Cuida-se o procedimento de suposta ausência da eleitora aos trabalhos junto às Eleições Gerais
2018, primeiro turno.
A requerida, em atenção ao mandado de citação deste juízo, esclareceu que compareceu à Seção
Eleitoral desempenhou suas funções regularmente, esquecendo-se, porém, de assinar a ata,
versão corroborada pela eleitora e 2ª mesária, Lourença Cebalho dos Santos.
Assim, acolho o parecer ministerial, determino o arquivamento do presente feito administrativo,
com as baixas necessárias.
Cientifique-se a eleitora.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 17/2019
A Excelentíssima Senhora Drª. DAIANE MARILYN VAZ, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de
suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que os diretórios
/comissões dos partidos políticos do município de Brasnorte/MT abaixo relacionados apresentaram
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2018,
ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 03
(três) dias contados desta publicação, impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período recurso:

Processo Partido Político Responsável
15-19.2019.6.11.0056 PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL Fernando Fernandes de Oliveira
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Brasnorte/MT, aos doze dias do mês de abril de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, João Carlos Eilert Filho, Chefe de Cartório, digitei. NADA MAIS.
DAIANE MARILYN VAZ
Juíza Eleitoral

SENTENÇAS
SENTENÇA
ROCESSO : 12-64.2019.6.11.0056
MESÁRIO : Ivana Andressa Silveira
I - RELATÓRIO


