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O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO

GROSSO~

em sua sess~D de 28 de setembro de 1 966,

CUfll

prindo a decis;o proferida no ac~rrl;o cx~rGdo
no processo de consulta nQ 846, e baseada nas
Instruç~es do Tribunal Regional Eleitoral

de

S~o Paulo,

R E 5 O L V E
baixar as seguintes Instru~~es_Eara
transfe ---·-•••
----------------------
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r-~ncia dos ele i tores, cujos munic{pios foram desme~_brados:
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lEo O Ju{ze Eleitoral da Zona origin~ria~

------·

tão logo

te-

nha ciencia da criaçao da Zona demmembrada do territ~rio de sua jQ

risdiç~o, determin~r~ ao. C 8 r~~rio Eleiloral as seguintes provid;ncias, que ser~o cumpridas no' prazo de 15 dias:
a) separaç~o das f~lhas individuais de votaç~o, canhotos e fichas auxiliares correspondentes aos eleitores domiciliados
em territ6rio abrangido pela nova Zona;

-

b) relação, em ordem alfabética, por seçao, dos eleitQ

-·

res inscritos na ~rea referida.
2!!. A relação a que se refere a alinea ''b" do ite'm anterior ser~ feita em tr~s vias, ccintendo, obrigat;riamente, n~mero
de

ord~m,

,

r

,

nome do eleitor, numero do t1tulo da Zona originaria

uma coluna reservada para o n~mero do titulo a ser dado na

e
Zona

nova (mod~lo anéxo). Ouando mais de um munic{pio f~r desemembrado
'

para constituir a nova Zona, a relação, observará a ordem alfabéti
ca d;s~~s mun~c{Rio~ e, sempre, a ordem num~rica das respectivas

-

secçoes eleitorais.
3~.

Duas vias da reàação, juntamente com

os processos

de inscrição, a,s f~J:"tí~s individuais de votaç ~o, canhotos e fichas/
auxiliares, serão enviadas ao Juizo da Zona nova. A ~ltima via permanecer~ no Cart~rio da Zona origin~ria e s~rvir~ para o imediato

cancelamento no livro de registro.
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4E. T~o logo receba a relac~o,
cle votaç~o,

as f~lhas individuais

os canhotos e as fichas auxiliares,

e Juiz da Zona no-

va mandará expedir editais para conhecimento de interessados e pa..f.
tidos politicas, cmm

o prazo de dez dias.

SE. O edital a que se refere o item precedente

sera

afixado no Cart~rio da Zona nova, no local de costume, E~pias
mesmo

do

serão afixados no forum da zona originaria, bem corno nos d~

mais cart~rios de ambas as comarcas, inclusive nos do R~gistro Civil.Poderá, ainda, ser publicado na imprensa local, desde que

tal

publicação não importe em onus para o serviço eleitoral.
6E. Findo o prazo do edital, o Juiz da nova Zona de2_
pachará, dentro de cinco dias, no pracesso formado com a segunda
..~·-.
r

via da relação,

c~pia do edital,

I

certidão de sua publicação e afi-

xaçao, ordenando a imediata inscrição dos eleitores.

ta

7E. As inscriç~es se~ão registradas no livro proprio,
em ordem crescente a·partir da unidade, para

t~da

a Zona,

observa-

.da a sequ~ncia da relação.
BE. O n~merb do titulo atribuido ao eleitor na Zona
. ··.

nova sera transcrito ~as duas vias da relação e ~~atado na

f~lha

individual de votaç~o, canhoto e ficha auxiliar.
9E.

Executadas as provid;ncias determinadas nos ite~

anteriores, no prazo máximo de trinta> dias,

o Juiz Eleitoral dete..f_

minara:
a) a remessa da prim~i±a via da relação,
preenchidoi

com os novos n~meros de inscriç~es, ao Tribunal Regio-

nal Eleitoral,
anotação

devidamente

para fins de cancelamento da inscrição anterior

da transferencia de oficio, conjuntamente com as

e

fichas

mod. 6 correspondentes;
b) o arquivamento do processo no Cart~rio Eleitarai.
10~. No primeiro pleito seguinte ~ transfer~ncia,

o

Juiz da Zona nova determinará ~s mesas receptoras e recofuhimento doo
tÍtulos eleitorais, para efeito de r~numeração, recomendando

aos

eleitores que compareçam ao Cart~rio Elyitoral, no prazo que entender conveniente. '
llE. ~ facultado ao eleitor requerer a substitutição do
t{tula renumerado por documento no~o,

desde que afereça a fotografia

necessar.ia. As demais peças não serao substitu!das.
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Sala das Sess~es do Tribunal Re~ional Eleitoral do Estado dd Mato Grosso,

em Cuiab~, 28 de setembrci de 1 966.

aa) Des.Cesarino Delfina Cesar -

Presidente
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aa) Domingos S~vio Brandão Lima

•

Des.William Drosghic
Dr. Mario Figu~iredo Ferreira Mendes- Proc.Reg.
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!!
DE l9 ____ , DA _____ ! ZONA - ----~~------------MT PARA A ----

D I s.:r R I TO OLI 1-'l UNI Cf P I O :

.

ZONA

----------------------------- SEÇÃD :

/

N~
N~

DE

N O M[

n·o

E L E I T O R

ORDEM

e

'

TITULO

ORIGEM

N~

TITULO
ATUAL

