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EDITAL DE CITAÇÃO N.º 09/2019
(Prazo: 20 dias)
A Excelentíssima Senhora Drª MARIA LÚCIA PRATI, MMª Juíza Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de
Campo Verde-MT, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial o
mesário abaixo indicado, e a quem interessar possa, que foi instaurado procedimento para
aplicação de multa ao mesário convocado para os trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais de
2018, que não se apresentou no dia pleito e não ofereceu justificativa para sua ausência no prazo
legal, servindo o presente para CITAR o referido eleitor que não foi encontrado em seu endereço,
em razão de mudança sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, ou por ser desconhecido ou por
fornecer endereço incorreto/insuficiente ao cadastro eleitoral, para, querendo, apresentar
justificativa a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do prazo do Edital.

Nº dos Autos Eleitor Inscrição Função Seção

2-55.2019.6.110012 MATHEUS SWATTZMAN
COHEN 036640411872 1º SECRETÁRIO 35

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é expedido o presente EDITAL,
que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico e afixado no local de costume, na forma da lei.
Campo Verde/MT, 21 de março de 2019.
MARIA LÚCIA PRATI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 24/2019
O Excelentíssimo Senhor VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz da 17ª Zona Eleitoral/MT, no uso
de suas atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
a pessoa física Edmar Smith de Oliveira, inscrição eleitoral nº 022932821880, que foi instaurado o
Processo Administrativo nº 6-77.2019.6.11.0017, tendente à verificação do motivo da sua ausência
aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocado nas Eleições de 2018 pela 17ª Zona Eleitoral.
Assim sendo, fica Edmar Smith de Oliveira, intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
primeira publicação deste edital, apresentar justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais nas
Eleições de 2018. E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato
Grosso por 5 (cinco) edições consecutivas. Dado e passado nesta cidade de Arenápolis-MT, aos
oito dias do mês de abril de dois mil e dezenove. Eu, __________, Marina Tostes Miranda Barroso,
Chefe de Cartório em substituição, digitei e conferi o presente edital.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 22/2019

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA À AUSÊNCIA AOS TRABALHOS


