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FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
a eleitora abaixo elencado, que, nos autos do processo abaixo descrito, em curso perante esta
Zona Eleitoral, foi proferida sentença em que aplicou multa, no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco
reais e catorze centavos), para cada turno faltoso.

Mesário Faltoso Inscrição Eleitoral Processo
ADRIANE DE ASSIS DUARTE 028179531864 13-11.2019.6.11.0018
Publique-se o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) vezes
consecutivas. Fica a mesária faltosa intimada do teor da sentença, inclusive para, querendo, no
prazo de , a contar da última publicação, apresentar recurso ou fazer o recolhimento05 (cinco) dias
da multa no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito julgado da decisão.
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 15
dias de abril do ano de 2019. Eu,____________ , Técnico Judiciário, que oGilson Lourenço Ribeiro
digitei e conferi. O Signatário está autorizado a assinar pela Portaria 07/2016.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 50-15.2018.6.11.0023 - PA
Classe: Processo Administrativo
Interessado: Juízo da 23ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo relativo à revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos do município de Colíder/MT, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, por meio da Resolução nº 2128/2018, e levada a efeito por este Juízo no período de 03 de
dezembro 2018 a 29 de março de 2019.
Em estrito cumprimento a aludida resolução, houve a publicação de edital convocando os eleitores
à revisão e coleta biométrica no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, conforme se infere às 35/37. Além disso, deu-se ampla divulgação mediante anúncios e
entrevistas concedidas por este Juízo e pelo chefe do cartório as emissoras de rádio e televisão
locais, afixação de cartazes e informes divulgados em redes sociais.
Forem celebrados termos de cooperação com a Prefeitura e Câmara municipais de Colíder, bem
como Faculdade de Colíder - FACIDER, conforme verifica-se às p. 44/45, 61/66 e 70/73, para
cessão de pessoal e estagiários para auxiliar a equipe do Cartório Eleitoral na realização da
revisão do eleitorado com coleta biométrica.
Firmou-se também acordo de cooperação com OAB Colíder para instalação de posto de
atendimento na sede da OAB, bem como cessão de pessoal para auxiliar no atendimento.
Após o encerramento dos trabalhos, procedeu-se à juntada do relatório de inscrições passíveis de
cancelamento e relatório sintético de operações ERA às p. 284/386.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo cancelamento das inscrições
eleitorais não revisadas.
É o relatório. Decido.
O presente processo de revisão eleitoral obedeceu a sua regularidade formal e material e está
adequadamente instruído.

O art. 21 da Resolução TRE/MT nº 2128/2018 dispõe que o Juiz Eleitoral determinará, após a


