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NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA À AUSÊNCIA AOS TRABALHOS
ELEITORAIS
A Excelentíssima Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, MMª. Juíza Eleitoral da
18ª ZE - Mirassol D'Oeste/MT, FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que o eleitor RAQUEL LOPES DA SILVA, inscrição eleitoral 033915191899
não compareceu aos trabalhos eleitorais no 2º TURNO para o qual foi devidamente convocado,
referente ao Pleito Eleitoral de 2018, nos termos do art. 120 do código eleitoral.
Assim sendo, foi instaurado procedimento sumário ficando o referido mesário notificado para,
querendo, apresentar, no prazo de 05 (cinco), defesa e prova sobre o motivo da ausência a
convocação, bem como juntar holerites/rendimentos mensais para eventual aplicação de multa
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A não apresentação de defesa
implicará na aplicação das sanções previstas no art. 124 do código eleitoral.
Publique-se o presente no Diário da Justiça Eletrônico por 10 (dez) dias e afixe o pelo mesmo
prazo no átrio do cartório eleitoral. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no
futuro possa alegar ignorância foi expedido este edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Mirassol D'Oeste/MT, aos 10 dias de abril do ano de 2019. Eu, ____________Gilson Lourenço
Ribeiro, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi. O signatário está autorizado a assinar pela
Portaria 07/2016.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 21/2019
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA À AUSÊNCIA AOS TRABALHOS
ELEITORAIS
A Excelentíssima Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima , MMª. Juíza Eleitoral
da 18ª ZE - Mirassol D'Oeste/MT, FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que o eleitor PEDRO FERRO JÚNIOR, inscrição eleitoral 034973061805
(1º TURNO) não compareceu aos trabalhos eleitorais no 1º TURNO para o qual foi devidamente
convocado, referente ao Pleito Eleitoral de 2018, nos termos do art. 120 do código eleitoral.
Assim sendo, foi instaurado procedimento sumário ficando o referido mesário notificado para,
querendo, apresentar, no prazo de 05 (cinco), defesa e prova sobre o motivo da ausência a
convocação, bem como juntar holerites/rendimentos mensais para eventual aplicação de multa
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A não apresentação de defesa
implicará na aplicação das sanções previstas no art. 124 do código eleitoral.
Publique-se o presente no Diário da Justiça Eletrônico por 10 (dez) dias e afixe o pelo mesmo
prazo no átrio do cartório eleitoral. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no
futuro possa alegar ignorância foi expedido este edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Mirassol D'Oeste/MT, aos 09 dias de abril do ano de 2019. Eu, ____________Gilson Lourenço
Ribeiro, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi. O signatário está autorizado a assinar pela
Portaria 07/2016.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÃO 2018
EDITAL N.º 23/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. HENRIQUETA FERNANDA ALENCAR FERREIRA LIMA,
MMª. JUÍZA DA 18ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente


