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0 Tribunal Regional

Eleitoral de Ma

to Grosso, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade ao que ficou
decidido em sua sessão de hoje

R E S O L V E

aprovar o Calendario Eleitoral para o PLEBISCITO que sera realj_
zado em diversas locàlidades do Estado
Dia 30 de outubro - terça feira
1. Encerramento do prazo para publicação no Tribunal Regional £
leitoral dos nomes das pessoas indicadas pelo Juiz Eleitoral pa
ra compor as Juntas Apuradoras. Obs. (serão consideradas

as iji

dicações feitas para as eleições de 1978).
2. A partir desta data, os Cartorios Eleitorais deverão permane
cer abertos aos sabados, domingos e feriados.
Dia 31 de outubro - quarta feira
I. Data da nomeação dos Membros das Juntas Apuradoras pelo

Trj_

bunal Eleitoral.
Dia 02 de novembro -

sexta feira

I. Ultimo prazo para o eleitor justificar

perante oJuiz Eleito

ral a sua residencia

ha mais de um (I) ano no municipio quando

o titulo não constar

tal circunstância (§ *2 do art

lução na

12 da Reso

do T. R. E.)

Dia 03 de novembro - sabado
I. Data em que às 14 horas em audiência pública será proclamado
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02.

o número de eleitores aptos a votar no Plebiscito,

comunicando-

se ao T. R» E.
2. Data em que deverão ser designados os locais de votaçao e da
nomeaçao pelo Juiz Eleitoral em audiência publica dos Membros
das Mesas Receptoras de votos. Obs (os locais e os Membros

das

Mesas Receptoras, quando possivel, deverão ser os mesmos das e
leições de 1978).
Dia Q4 de aoyémbro - domingo
1. Encerramento do prazo para os Partidos Politicos reclamarem
da nomeação dos membros da Mesa Receptora (Cod. art.

121).

2. Encerramento do prazo para os Membros da Mesa Receptora erecusarem a nomeação (Cod. art 120 § 4S).
Dia 05 de novembro - segunda feira
1. Encerramento do prazo para o Juiz Eleitoral comunicar~ao Trj_
bunal Regional

Eleitoral os nomes dos escrutinadores que houver

nomeado e para publ icaçao, mediante edital,

da composição da Juri

ta Apuradora (Cod. art 39).
2. Encerramento do prazo para o Juiz comunicar aos chefes das
Repartições publicas e aos proprietarios,

arrendatarios ou admi

nistradores das propriedades

particulares,

a. resolução de

rão os respectivos edificios

ou parte deles,

que se

utilizados para

o

funcionamento das Mesas Receptoras (Cod. art 137).
Dia 06 de novembro - terça feira
I. Data a partir da qual e ate 48 horas do plebiscito, nenhum e
leitor poderá ser preso ou deitdo, salvo em flagrante delito, ou
em virtude de sentença criminal condenatória, por crime inafiançavel, ou, ainda, por desrespeito a salvo conduto (Cod. art 236)
Dia 08 de novembro - quinta feira
I. Encerramento do prazo para o Juiz Eleitoral

remeter ao Presj_

dente de Mesa Receptora de votos a urna e o material destinado a
Continua
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votação (Cod. art.

03.

133).

'2. Início do prazo de validade de salvo conduta expedido pelo
Juiz Eleitoral

(Cod. art 235» paragrafo único).

Dia 09 de novembro - sexta feira
I. Prazo a partir do qual o Presidente da Mesa Receptora que nao
tiver recebido a urna e o material devera diIigenciar para o seu
recebimento (Cod. art 133/ § 2fi).
Dia 10 de? novembro - sábado
I. Data em que deverão ser recolhidos os titulos nos leprosãrios para serem desinfetados.
Dia II de novembro - domingo
as 7 horas
1. Instalação da seção (Cod. art 142).
as 8 horas
2.

Inicio do recebimento dos votos (Cod. art 144)
as 17 horas

3. Encerramento da votação (Cod. art.

144 e 153).

Dia 12 de novembro - segunda feira
1.
2,

Inicio da apuração (Cod. art.

159).

Data em que, ate as 12 horas, o Juiz devera comunicar ao Tri

bunal Regional

Eleitoral as seções que não puderam ser realizado

o pelbiscito.
Dia 13 de novembro - terça feira
1. Termino do período de validade do salvo conduto expedido pelo
Juiz Eleitoral ou Presidente da Mesa Receptora (Cod. art 235, pa,
rágrafo único).
2.

Encerramento do prazo dentro do qual nenhum eleitor poderá

ser preso ou detido, salvo em flagrante

delito,
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04.

sentença criminal condenatoria por crime inafiançavel, ou ain
da, por desrespeito a salvo conduto (Cod. art 236).
3. Encerramento do prazo para conclusão dos trabalhos de apur«a
ção das Juntas Apuradoras (Cod. art 159).
Dia 14 de novembro - quarta feira
1. Encerramento do prazo para os Mesários que abandonarem ^rps
trabalhos durante o Plebiscito requerer justificação (Cod. art
124,

§ 42).

2. Data em que o Juiz devera afixar copia da Ata Final para e
xame dos Partidos.
Dia 15 de novembro - quinta feira
1. Encerramento do prazo para a reclamação dos partidos.
2. Data em que as Juntassí deverão decidir sobre as reclamações
dos partidos.
Dia 16 de novembro - sexta feira
I. Encerramento do prazo em que a Junta deverá remeter ao Tribu
nal Regional

Eleitoral, copia da Ata Geral do Plebiscito, devj_

damente autenticada pelo Juiz.
Dia 17 de novembro - sabado
I. Encerramento do ! prazo para a realização do Plebiscito

nas

seções onde nao se realizaram.
Sala das Sessões do Tribunal Regional
ral em Cuiabá,

Eleito

25 de outubro de 1979.

Des. ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA - Presidente
cy—f

Des. 0
Dr.

*

Z BANDEIRA\- Vice Presidente

MARIO FIGUEIREDO FERREIRA MENDES - Juiz
Federal
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Ora. CstlELMA LOMBARDI DE KATO

Dr.

LYDIO MAC

Dr.

MÂ n O e Í/ R'lBtl/ftO Fftttô-

Dr.

LU>è VI DAL DA FONSECA - Procurador

BANDE IRA DE MELfcO
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