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acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
JUNTE-SE aos autos os extratos bancários que porventura tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
CERTIFIQUE-SE nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral acerca de
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário.
Juntada a Certidão, MANIFESTE-SE a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral.
Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público Eleitoral para MANIFESTAÇÃO.
Ao final, CONCEDA-SE VISTA aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3
(três) dias.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE adotando as formalidades cartorárias de praxe.
Cumpra-se.
Brasnorte, 12 de abril de 2018.
DAIANE MARILYN VAZ
Juíza Eleitoral

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 15/2019 - INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS EM RAZÃO DE
ÓBITOS.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, MM. Juiz
Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível para consulta no link (http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-15-2019-20190415085032371-e96c2f83ab43a1f942d551f36fd9040e.

) a relação de inscrições eleitorais canceladas em razão de óbitos informados no mês de marçopdf
de 2019 nesta 57ª Zona Eleitoral, ficando neste mesmo ato intimados os interessados para,
querendo, interporem recurso no prazo de 05 dias, contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 15 de abril de 2019. Eu, ___, EVANALDO DOS
REIS TEIXEIRA, Técnico Judiciário, digitei e conferi; que segue assinado pela Chefe de Cartório.
NADA MAIS.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 14/2019 - ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E
PEDIDOS DE 2ª VIA.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, MM. Juiz
Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível para consulta no link (http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-14-2019-20190415082950198-

) a relação de operações eleitorais (alistamentos,2b6cde94df5e50c0c510109a9f3b288d.pdf


