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P DER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGION L ELEITORAL DE MATO GROSSO

Dispõe sobre a realização de novas
eleições majoritárias no município
de Araputanga/MT.

O TRIBUNA REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO,
no uso das atribuições que he são conferidas pelo art. 19, XXXIV, do
Regimento Interno, art. 30, IV e li do Código Eleitoral e;
Considerand que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a
decisão proferida por esta Corte, n s autos do Recurso Eleitoral de nº 1483/2004 Araputanga/MT, referente ao Pr cesso originário nº 474/2004, da 41ª Zona
Eleitoral, julgado em sessão Plená ia do dia 15 de dezembro de 2004, que decidiu
pela procedência da Ação de lnv stigação Judicial, com trânsito em julgado em
14 de outubro de 2005;
Consideran o que o candidato a prefeito eleito do município
de Araputanga - MT, Sr. Vano osé Batista, teve o registro de sua candidatura
cassado, bem como de seu vice-pr feito, Sr. Shiguemito Sato;
Consideran o que foram anulados os votos dados aos
candidatos acima nominados, que iveram seus registros cassados;
Consideran o que a nulidade de votos representa mais da
metade de votos totalizados no unicípio de Araputanga - MT, no pleito de 03 de
outubro de 2004, ensejando, porta to, a aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral;
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RESOLVE:

Art. 1° Designar, para o dia 27 de novembro de 2005, a
realização de novas eleições par a escolha dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
do município de Araputanga/MT.
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Art. 2° Fi ar o calendário eleitoral e expedir as seguintes
e tares do referi o ple,ito·:' , ,.
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1 • Poderão articipar destas eleições os partidos políticos
que, até 27 de novembro de 200 , tenham registrado seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral e tenham, até a ata da convenção, órgão de direção constituído
na circunscrição, de acordo com o r spectivo estatuto (Lei nº 9.504/97, art. 4°).

li - Qualque cidadão/ã poderá pretender a investidura nos
cargos eletivos de que cuidam esta Resolução, respeitadas as condições
constitucionais e legais de elegibilid de e as causas de inelegibilidade. Nos casos de
necessária desincompatibilização, ada a excepcionalidade do caso, o pretenso
candidato deverá afastar-se do c rgo gerador de inelegibilidade, nas 24 horas
seguintes à sua escolha pela con enção partidária (Resolução TSE nº 21.093, de
09/05/02).
Ili • Para
escolha de candidatos e deliberação sobre
coligações, os partidos deverão r alizar convenções, entre os dias 21 a 25 de
outubro de 2005, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela
Justiça Eleitoral, podendo ser util zados os já existentes, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário (Lei n. 9.504/97, arts. 7°, caput, e 8°).
IV - Poderão concorrer à convenção, como pretensos
candidatos, os filiados inscritos n âmbito partidário até o dia 27 de novembro de
2004 (Lei n. 9.504/97, art. 9°, caput)

V - No cas de formação de coligações, os partidos políticos
integrantes deverão designar um ~ presentante, que terá atribuições equivalentes às
de presidente de partido polític~_I no trato dos interesses e na representação da
coligação, no que se refere ao pr cesso eleitoral, podendo ser indicados, ainda, até
três delegados perante o juízo eleit ral.

VI - Os pa idos políticos e as coligações poderão solicitar em
cartório, mediante o preenchim nto de formulário próprio e apresentação de
documentação específica, o registro de seus candidatos até às 18:00 horas do dia 28
de outubro de 2005. No mesm dia, sob pena de responsabilidade, o chefe de
cartório afixará edital para ciência dos interessados, passando-se a correr o prazo
de 02 (dois) dias para eventuais i pugnações.
VII - Na h'pótese de o partido ou coligação não requerer o
registro de seus candidatos, este poderão fazê-lo até às 18h do dia 29 de outubro
de 2005.
VIII • H vendo impugnação, que será imediatamente
certificada pelo chefe de cartóri começará a correr, após a devida notificação
através da fixação no átrio do C rtório Eleitoral, o prazo de 02 (dois) dias para
contestação. Se a matéria nã for somente de direito, e a prova requerida for
relevan e, perão designados os 02 (dois) dias seguintes para esse desiderato,
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devendo as testemunhas indicadas c mparecerem independente de intimação.
Encerrada esta fase, as partes e o Minr,stério Público poderão apresentar alegações
no prazo comum de 02 (dois) dias, de[endo o Juiz proferir decisão nas 24 (vinte e
quatro) horas subsequentes.
IX • Não havend impugnação, o Juiz decidirá o requerimento
em 24 {vinte e quatro) horas, contad;~s do encerramento do prazo para eventual
impugnação, cuja decisão será incon'fenti apresentada em cartório.

X - O prazo ara recurso contra a decisão do registro de
candidatura será de 24 (vinte e quat o) horas, contado da publicação em cartório.
Interposto recurso, a parte, notificad mediante a fixação de cópia do recurso no
mural do Cartório, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para oferecimento de
contra-razões. Processado o recurs , os autos serão imediatamente remetidos ao
TRE, pelo meio de transporte mais ráp do, inclusive ao portador.
XI - No T .ibunal Regional Eleitoral, o recurso será
protocolado, automaticamente distrib ido e encaminhado à Procuradoria Regional
Eleitoral, que terá o prazo de 24 (vi te e quatro) horas para emissão de parecer.
Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relator, que terá
24 (vinte e quatro) horas para aprisentá-lo em mesa para julgamento, em sessão
extraordinária, se for o caso, indepe1dente de publicação de pauta.
Xll-Aplicar-~e-ão

a estas eleições, no que couber, as normas
gerais previstas na Lei nº 9.504/911 e nas demais normas que regularam o pleito
municipal de 03 de outubro de 200 .
XIII - Os pra os fixados na presente Resolução transcorrerão
na forma do artigo 16 da Lei omplementar nº 64/90, com as reduções ora
estabelecidas, em razão da excepcrnalidade ora configurada.

XIV - Fica~ mantidas a Junta Eleitoral e as
Mesas
Receptoras nomeadas para o Rei rendo de 23 de outubro de 2005, facultado ao
Juiz Eleitoral proceder às substitui ões que se fizerem necessárias.
XV - O co po eleitoral para as eleições de que trata essa
Resolução será formado pelos eleitores aptos a votar no Referendo de 23 de
outubro de 2005.
XVI - A propaganda eleitoral em geral somente será
permitida a partir de 29 de outubro de 2005.
XVII - Fi a aprovado, par'\ eleição de.. que cu. ida esta
Resolução, o calendário anexo.
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Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposiçõe em contrário.

Comunique-s o egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. egistre-se. Cumpra-se.
de Mato
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Procuraf!fegiona1 e1e1tora1

POD R JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGION
ELEITORAL DE MATO GROSSO

ÁRIO ELEITORAL
Anexo à Resol ção nº 552 de 18/10/2005
21 de outub o de 2005- Sexta-Feira
( 7 dias antes)
Início do prazo para a re ização de convenções destinadas a deliberar
sobre eventuais coligações e esc lha de candidatos (Lei nº 9 .504/97, art. 8°).

25 de outub o de 2005-Terça-Feira
33 dias antes)
Último dia do prazo p a a realização de convenções destinadas a
escolha de candidatos e delibe ação sobre coligações (Lei nº 9 .504/97, art.
8º).
27 de outub o de 2005 - Quinta-Feira
31 dias antes)
1. Último dia do prazo

p~a as empresas de publicidade entregarem ao

Juiz Eleitoral a relação dos liais destinados à divulgação de propaganda
eleitoral por meio de outdoors ei n. 9 .504/97, art. 42, § 4º).
2.Último prazo para o ~uiz Eleitoral indicar os membros da Junta
Eleitoral, caso não seja mantidaj a da eleição de 2004.
28 de outu rode 2005- Sexta-Feira
(30 dias antes)
1. Último dia do prazo, às 18 horas, para a apresentação, no Cartório
Eleitoral, do requerimento de r gistros de candidatos (Lei n. 9. 504/97, art. 11,
caput).
2. Último dia do prazo p a os partidos registrarem comitês financeiros
perante o Juiz Eleitoral (Lei n. 9.504/97, art. 19, caput e§ 3°}
3 .Data a partir da qual Cartório Eleitoral e Protocolo deste Regional
regime de
permanecerão abertos aos sá ados, domingos e feriados,
1
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29 de outu ro de 2005 - Sábado
1

( 9 dias antes)
1.Último dia do prazo, p a os próprios candidatos requererem seus
registros perante o Cartório Elei ral, até as dezoito horas, na hipótese de os
partidos ou coligações não o tere requerido no dia anterior (Lei n. 9.504/97,
art. 11, Parágrafo 4° );
2.Início da propaganda eleitoral em geral, inclusive comícios e
funcionamento de alto-falantes o amplificadores de som das 08 às 22 horas,
à exceção das modalidades de ou doors, rádio e tv.
30 de outu ro de 2005 - Domingo
( 8 dias antes)
1.Último dia do prazo p a a realização de eventual sorteio, entre os
partidos e coligações, dos locai destinados à propaganda eleitoral, através
de outdoors (Lei nº 9.504/97, . 42, § 5º).
31 de outubr de 2005- Segunda-Feira
27 dias antes)
1.Último dia do prazo p a a publicação, no Órgão Oficial do Estado,
dos nomes das pessoas indic as para compor a Junta Eleitoral (Código
Eleitoral, art. 36, § 2º).
04 de novem ro de 2005 - Sexta-Feira
23 dias antes)
l .Início do período de e entual propaganda eleitoral gratuita no rádio,
na televisão bem como através e outdoor (Lei n. 9.504/97, art.47, caput).
2.Último dia do praz para a nomeação dos membros da Junta
Eleitoral (Código eleitoral, art.3 , § 1º).
3 .Último dia do prazo ara a publicação de edital de convocação e
nomeação dos mesários (Códig Eleitoral, art. 120, caput, § 3º).
4. Último dia do prazo , ara a designação da localização das Seções
Eleitorais (Código Eleitoral, art 135, caput).
09 de novlmbro de 2005 - Quarta-Feira
(18 dias antes)
Realização de reunião ública para verificação, pelos candidatos e/ou
seus representantes, das foto afias, nomes dos candidatos e nomes e siglas
das lege a partidárias, para s de~e posterior geração, por meio do
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sistema próprio, dos cartões
contingência e os disquetes das

memória de carga, de votação e de
as eletrônicas.

12 de nove bro de 2005 - Sábado
(15 dias antes)
Último dia do prazo para Presidente da Junta Eleitoral comunicar ao
Tribunal Regional Eleitoral o nomes dos escrutinadores que houver
nomeado e para a publicação, mediante edital, da composição do órgão
(Código Eleitoral, art. 39).

22 de novemb o de 2005-Terça-Feira
( 5 dias antes)
Data a partir do qual ne~um candidato poderá ser detido ou preso,
salvo no caso de flagrante delito Código Eleitoral, art. 236, § 1º ).

24 de novemb o de 2005-Quinta-Feira
03 dias antes)
l.Último dia do prazo p a o Juiz Eleitoral comunicar aos chefes das
repartições públicas, e aos prop ·etários, arrendatários ou administradores das
propriedades particulares, a resplução de que serão os respectivos edifícios,
ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras no dia
da votação (Código Eleitoral, .137 ).
2. Término do período de propaganda eleitoral gratuita através do rádio
.4 7, caput) .
e da televisão (Lei 9. 504/97,
3 .Início do prazo de v idade de salvo-conduto expedido pelo Juiz
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 1 35, parágrafo único).
4.Ténnino do período e propaganda política mediante comícios e
reuniões públicas (Código Eleit ral, art.240. parágrafo único).
1

25 de nove bro de 2005 - Sexta-Feira
(02 dias antes)
Data a partir da qual e té 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor
poderá ser preso ou detido, ~salvo em flagrante delito ou em virtude de
sentença criminal condenató ·a por crime inafiançável ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto (C 'digo Eleitoral, art. 236, caput).
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26 de nove bro de 2005 - Sábado
( 1 dia antes)
Último dia do prazo para propaganda eleitoral mediante alto-falantes,
amplificadores de som, carreata e distribuição de material de propaganda
política, inclusive volantes e outr s impressos (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 5° e
incisos 1 e Il).

27 de novem. ro de 2005 - Domingo
( ia da eleição)
1.Às 7 horas: instalação da seções (Código Eleitoral, art. 142)
2.Às 8 horas: início do r cebimento dos votos (Código Eleitoral, art.
144)
3.Às 17 horas: encerrame to da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e
153)
4.Após às 17 horas: início a apuração (Lei n. 6.996/82, art. 14)

ro de 2005- Segunda-Feira

Encerramento do prazo

:.ª

o Juiz comunicar o número de eleitores

que votaram (Código Eleitoral, .1 · 156).
29 de novemjro de 2005 -Terça-Feira
Encerramento do prazo, 's 17 horas, para a divulgação do resultado
final da apuração e totalização.

rode 2005- Quarta-Feira
Último dia do prazo par que os comitês financeiros encaminhem à
Justiça Eleitoral o conjunto da prestações de contas dos candidatos e do
próprio Comitê (Lei n. 9 .504/97, art. 29, inciso Ili).

07 de dezemb o de 2005-Quarta-Feira
Último dia do prazo paraf publicação da decisão que julgou as contas
dos candidatos eleitos ou não (L i n. 9 .504/97, art. 30, § 1º).

09 de dezemro de 2005 - sexta-Feira
Último dia

~o para~ diplomação dos eleitos.
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