PUBLICADO
DJE-MT n°~, @oO,~ 5- l-3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLU<;AO N° 2187
Disp6e sabre a realiza<;ao de novas elei<;6es para os
cargos de prefeito e vice-prefeito no municipio de
Planalto do Serra, pertencente a circunscri<;ao do 34. 0
Zona Eleitoral de Mato Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribui<;6es que lhe sao conferidas pelo art. 18, XVI, do Regimento lnterno e
pelo art. 30, IV, do C6digo Eleitoral,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1o do Resolu<;ao TSE no 23.280/10,
alterado pela Resolu<;ao TSE no 23.394/13, que estabelece que as elei<;6es
suplementares deverao ser marcadas sempre para o domingo de coda mes
designado pelo Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO a orienta<;ao do Tribunal Superior Eleitoral (Mandados
de Seguran<;a n°s 4.272/SC, 47.598/MA e 86.908/PB), no sentido de que os prazos
do Lei Complementar no 64/90 e do Lei no 9.504/97, de natureza processual,
atinentes as garantias constitucionais do devido processo legal e do ampla
defesa, nao sao passfveis de redu<;ao;
CONSIDERANDO os Ac6rdaos do Tribunal Superior Eleitoral prolatados no
Mandado de Seguran<;a no 475-98.2010.6.00.0000 e no Agravo Regimental no
Mandado de Seguran<;a no 1809-70.2010.6.00.0000, no sentido de que deve ser
observado o prazo para fechamento do cadastro eleitoral previsto no art. 91 do
Lei n" 9.504/1997, tomando como base a data do novo pleito;

'\.

CONSIDERANDO os Ac6rdaos TRE-MT n. 26178 e 26289 proferidos no RE n.
281-77.2016.6.6.11.0034, bem ainda o julgamento no TSE do Agravo Regimental
no Agravo de lnstrumento n. 281-77.2016.6.6.11.0034, que determinou a
convoca<;ao imediata de novas elei<;6es diretas para os cargos de prefeito e
fce-prefeito no municipio de Planalto do Serra-MT;
!

CONSIDERANDO o que consta do Processo Judicial Eletr6ni
600954-55.2018.6.1 LOOOO,
\\

RESOLVE aprovar: a seguinte Resolu<;ao:
\

(PJe) no

/1

(Fl. 2, Resolu<;:ao n° 2187, de 03 de setembro de 2018)

TiTULO I
DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES

Art. 1o A renovac;:ao das eleic;:oes para os cargos de prefeito e viceprefeito no municipio de Planalto do Serra-MT, pertencente a circunscric;:ao do
34° Zona Eleitoral, sera realizada no dia 28 de outubro de 2018.
Art. 2° 0 Colegio Eleitoral sera constitufdo pelos eleitores regularmente
inscritos ate a data do fechamento do cadastro para as Eleic;:oes Gerais de
2018.
TiTULO II
DAS CONVEN<;OES PARTIDARIAS E DOS CANDIDATOS

Art. 3° Poderao participar destas eleic;:oes os partidos politicos que, ate o
dia 28 de abril de 2018, tenham registrado seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral e tenham, ate a data do convenc;:ao, 6rgao de direc;:ao constitufdo no
circunscric;:ao do pleito, devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral,
de acordo como respectivo estatuto (Lei no 9.504/97, art. 4°).
Art. 4° Qualquer cidadao podera pretender a investidura nos cargos
eletivos de que cuida este normativo, respeitadas as condic;:oes constitucionais
e legais de elegibilidade e as causas de inelegibilidade.
§ 1°. Nos casas de necessaria desincompatibilizac;:ao, dada a
excepcionalidade do coso, o pretenso candidato devera afastar-se do cargo
gerador do respectiva inelegibilidade nos 24 horas seguintes sua escolha pela
convenc;:ao partidaria, devendo a presente regra ser igualmente observada nos
casas de substituic;:ao, salvo no hip6tese prevista pelo art. 14, § 7. 0 , do

a
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Constituic;:ao Federal, cujo prazo nao admite mitigac;:ao, mesmo em pleito
suplementar (Resoluc;:ao TSE no 21.093/02 e Recurso Extraordinario STF no 843.455).

'

§2° Nao podera participar desta nova eleic;:ao o candidato que tenha
dado causa
anulac;:ao do eleic;:ao anterior (C6digo Eleitoral, art. 219,/]
paragrafo unico, Resoluc;:ao TSE n° 23.256/2010 e REspes TSE n°S 26.140/2007: I

a

28. 1

I

(12fJJ7. 28.612/2008. 35.796/2D09 e 36.043/20 I OJ.
~

§3° Ficam vedadas candidatures simultoneas para concorrer nos

Eleic;:oes Gerais de...,:,018 e nos Eleic;:oes Suplementares de que trot
Resoluc;:ao.
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(Fl. 3, Resolu<;::ao no 2187, de 03 de setembro de 2018)

Art. 5° Para a escolha de candidates e delibera<;oo sobre coliga<;oes, os
partidos deveroo realizar conven<;oes no perfodo de 13 a 15 de setembro de
2018, lavrando a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justi<;a
Eleitoral, encaminhando-a ao Cart6rio Eleitoral nos termos do art. 2° da
Resolu<;oo TRE-MT no 1815/2016.
§ 1o Poderoo concorrer na conven<;oo como pretensos candidates os
filiados inscritos no ambito partid6rio ate, no maximo, 28 de abril de 2018 (Lei no
9.504/97, art. 9°, caput e Lei no 9096, art. 20, caput).
§2° No coso de forma<;oo de coliga<;oes, os partidos politicos
integrantes deveroo designar 1 (um) representante, que ter6 atribui<;oes
equivalentes as de presidente de partido politico no trato dos interesses e no
representa<;oo do coliga<;oo no que se refere ao processo eleitoral, podendo
ser indicados, ainda, ate 3 (tres) delegados perante o juizo eleitoral (Lei no
9.504/97, art. 6°, §3°, inciso Ill).
TITULO Ill
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS
Art. 6° Os partidos politicos e as coliga<;oes poderao requerer em
cart6rio o registro de seus candidates, improrrogavelmente, ate as 19 horas do
dia 17 de setembro de 2018.
Par6grafo unico. No mesmo dia, sob pena de responsabilidade, o chefe
do cart6rio eleitoral disponibilizar6, no Diorio do Justi<;a Eletronico, o edital
contendo os pedidos de registro de candidaturas apresentados para ciencia
dos interessados, passando a correr do publica<;oo o prazo de 5 (cinco) dias
para os legitimados apresentarem impugna<;oo, em peti<;oo fundamentada,
conforme previsto no art. 3° do Lei Complementar no 64/90.
Art. 7° 0 pedido de registro dever6 ser apresentado, obrigatoriamente,
em meio magnetico gerado por sistema proprio desenvolvido pelo Tribunal ~
Superior Eleitoral, acompanhado das vias impressas dos formul6rios
Demonstrative de Regularidade de Atos Partid6rios (DRAP) e Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC), devidamente assinadas pf!IOs requerentes e
demais documentos exigidos pela legisla<;oo (Lei n° 9.504/9-l, arL 11, § 1°).

(

Par6grafo Unico. 0 Sistema de Candidaturas- M6Cul Externo (CANDex

- Elei<;oo SuplemenJar) poder6 ser obtido, pela Internet, nd p6gina do Tribunal
Regional Eleitoral d~Mato Grosso ou, diretamente, no ca/torio eleitoral da 34°

Zona, desde que forned. as, pelos interessados, as

rwva~:dias.
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(Fl. 4, Resoluc;ao n° 2187, de 03 de setembro de 20 18)

Art. so No hip6tese de o partido ou a coliga<;ao nao requerer o registro
de seus candidatos, estes poderao fazEHo, individualmente, ate as 19 horas do
dia 19 de setembro de 2018, par meio do formulario Requerimento de Registro
de Candidatura Individual (RRCI).
Art. 9° Encerrado o prazo de impugna<;ao ou, se for o coso, o de
contesta<;ao, o cart6rio eleitoral tamara as providencias do art. 36 do
Resolu<;ao TSE no 23.S48/2017.
CAPiTULO I
DA IMPUGNACAO E DA NOTfCIA DE INELEGIBILIDADE
Art. 10. Havendo impugna<;ao, que sera imediatamente certificada nos
autos pelo chefe de cart6rio, come<;ara a correr, ap6s a devida notifica<;ao do
lmpugnado, o prazo de 7 (sete) dias para contesta<;ao (LC no 64/90, art. 3°).
Art. 11. Decorrido o prazo para contesta<;ao, se nao se tratar apenas de
materia de direito e a provo protestada for relevante, o Juiz Eleitoral designara
os 4 (quatro) dias seguintes para inquiri<;ao das testemunhas do impugnante e
do impugnado, as quais comparecerao par iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, ap6s notifica<;ao judicial (LC no 64/90, art. S0 , caput).
§ 1o As testemunhas do impugnante e do impugnado serao ouvidas em
uma s6 assentada (LC no 64/90, art. S0 , § 1°).
§ 2° Nos S (cinco) dias subsequentes, o Juiz Eleitoral procedera a todas
as diligencias que determinar, de offcio ou a requerimento das partes (LC no
64/90, art. 5°,§ 2°).
§ 3° No mesmo prazo de que trata o paragrafo anterior, o Juiz Eleitoral
podera ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como
conhecedores dos fatos e circunstancias que possam influir no decisao do
~"
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causa (LC n° 64/90, art. S , § 3°).

§ 4° Quando qualquer documento necessaria a form4o do provo se
achar em poder de terceiro, o Juiz Eleitoral podera, ainda, r,1;~esmo prazo de
S .{orlco) dias, ordenar o respectivo deposito (LC no 64/90, art. S0 , § 4°).
§ SO Se · o terce ira, sem justa causa, nao exibir o documento ou nao
comparecer ao juf~?, podera o Juiz Eleitoral expedir mqndado de prisao e

instaurar processo po'rcrime de desobedi8ncia (LC

n~l! ~-('§5o).

.

(Fl. 5, Resolu<;ao n° 2187, de 03 de setembro de 2018)

Art. 12. Encerrado o prazo da dilac;:ao probat6ria, as partes, inclusive o
Ministerio Publico Eleitoral, poderao apresentar alegac;:oes no prazo comum de
5 (cinco) dias, sendo os autos conclusos ao Juiz Eleitoral, no dia imediato, para
proferir sentenc;:a.
Art. 13. Qualquer cidadao no gozo de seus direitos politicos podera, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicac;:ao do edital relativo ao pedido de
registro, dar notfcia de inelegibilidade ao juiz eleitoral, mediante petic;:ao
fundamentada, que sera imediatamente encaminhada ao Ministerio Publico,
adotando-se para instruc;:ao do feito, no que couber, o procedimento previsto
para a impugnac;:ao de registro.
CAPITULO II
DA SENTEN<;A E DOS RECURSOS

Art. 14. 0 pedido de registro, com ou sem impugnac;:ao, sera julgado no
prazo de 3 (tres) dias ap6s a conclusao dos autos ao Juiz Eleitoral para decisao
(LC n° 64/90, art. 8°, caput).
Art. 15. Da decisao no processo de registro de candidatura cabera
recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 (tres) dias, contados da
publicac;:ao da referida decisao no Mural Eletr6nico.
§ 1o lnterposto o recurso, a parte Recorrida sera notificada, nos termos da
Resoluc;:ao TRE-MT no 1815/16, e tera o prazo de 3 (tres) dias, contados do
notificac;:ao, para oferecimento de contrarrazoes.
§2° Processado o recurso, os autos serao imediatamente remetidos ao
Tribunal Regional Eleitoral pelo meio de transporte mais rapido, inclusive ao
port ad or.
§3° No Tribunal Regional Eleitoral, o recurso sera protocolizado,
automaticamente distribufdo e encaminhado
Procuradoria Regional Eleitoral,
que tera o prazo de 2 (dais) dias para emissao de parecer.

a

§4° Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos s ao Jenviados ao
Relator, que tera 2 (dais) dias para apresenta-lo em
independentemente de publicac;:ao de pauta.
l

~

pzar6 julgamento,

I

§5° Proclam_ado o resultado do julgamento, • o Tr" una I
respective ac6rdao, que sera publicado em sessao.
\

(Fl. 6, Resolu<;ao no 2187, de 03 de setembro de 2018)

Art. 16. No prazo de 3 (tres) dias, contados a partir do publica<;ao do
ac6rdao do Tribunal Regional Eleitoral, caber6 recurso para o Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 1o A partir do data em que for protocolizada a peti<;ao de recurso,
notificado o recorrido, contar6 o prazo de 3 (tres) dias para a apresenta<;ao de
contrarrazoes.
§2° Apresentadas as contrarrazoes ou transcorrido o respective prazo, os
autos serao imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive por
portador, se houver necessidade, ficando as despesas do transporte, nesse
ultimo coso, por con to do recorrente.
CAPiTULO Ill
DA SUBSTITUI<;AO DE CANDIDATOS E DO CANCELAMENTO DE REGISTRO

Art. 17. 0 partido polftico poder6 requerer, ate a data do elei<;ao, o
cancelamento do registro do candidato que dele for expulso, em processo no
qual seja assegurada ampla defesa, com observancia das normas estatut6rias
(Lei n° 9.504/1997, art. 14).
Art. 18. E facultado 00 partido polftico ou a coliga<;ao substituir
candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive por inelegibilidade,
cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer ap6s o termo final
do prazo do registro (Lei n° 9.504/1997, art. 13, caput; LC n° 64/1990, art. 17; e
C6digo Eleitoral, art. 101, § 1°).
§ 1o A escolha do substitute se fora no forma estabelecida no estatuto
do partido polftico a que pertencer o substitufdo, devendo o pedido de registro
ser requerido ate dez dias contados do fato ou do notifica<;ao do partido do
decisao judicial que deu origem
substitui<;ao (Lei no 9.504/1997, art. 13, §
E_ e C6digo Eleitoral, art. 101, §5°).

a

§ 2° Se o candidato for de coliga<;ao, a substitui<;ao dever6 ser feita por
decisao do maioria absoluta dos 6rgaos executives de dire<;ao dos partidos~
politicos coligados, podendo o substitute ser filiado a qualquer partido dela
~'
integrante, desde que o partido polftico ao qual pertencia o substitufdo
renufieao direito de preferencia (Lei no 9.504/1997, art. 13, § ~·\

l

§ 3° A, su
. b st•t1 Ul<;ao so see fe t"1vara se o novo pe d"d
1 O'/f
or:;resen t a d o a t e,
vinte dias antes ·.do. pleito, exceto no coso de falecimento de candidato,
'
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quando a substitui<;O'Q poder6 ser efetivada ap6s esse praz , observado em
qualquer hip6tese o pr~\isto no§ P (Lei no 9.504 1997 or. 13

(Fl. 7, Resoluc:;:ao

no 2187, de 03 de setembro de 2018)

§ 4° Se ocorrer substituic;:oo ap6s a gerac;:oo das tabelas para
elaborac;:oo do lista de candidatos e preparac;:oo das urnas, o substituto
concorrera com o nome, o numero e, no urna eletr6nica, com a fotografia do
substituido, computando-se aquele os votos a este atribuidos.
§ 5° No hip6tese de substituic;:oo, cabera ao partido politico ou a
coligac;:oo do substituto dar ampla divulgac;:oo ao fato, para esclarecimento do
eleitorado, sem prejuizo do divulgac;:oo tambem por outros candidatos, partidos
politicos ou coligac;:oes e, ainda, pela Justic;:a Eleitoral.
§ 6° 0 ato de renuncia, datado e assinado, devera ser expresso em
documento com firma reconhecida por tabelioo ou por duos testemunhas, eo
prazo para substituic;:oo sera contado do publicac;:oo do decisoo que a
homologar.
§ 7° A renuncia ao registro de candidature homologada por decisoo
judicial impede que o candidato renunciante volte a concorrer ao mesmo
cargo no mesma eleic;:oo (Ac. TSE REspe no 264-18).
§ 8° 0 pedido de renuncia deve ser apresentado sempre ao juizo
originario, cabendo-lhe comunicar o referido ato a instancia em que o
respectivo processo se encontra.
Art. 19. 0 pedido de registro de substituto devera ser apresentado em
arquivo digital gerado pelo CANDex, acompanhado do RRC especffico de
pedido de substituic;:oo, contendo as informac;:oes e documentos exigidos pela
legislac;:oo, dispensada a apresentac;:oo daqueles ja existentes no respectivo
Cart6rio Eleitoral, certificando-sea sua existencia em coda um dos pedidos.
Art. 20. 0 Juizo Eleitoral devera, de oficio, cancelar automaticamente o
registro de candidato que venha a falecer, quando tiver conhecimento do fato,
cuja veracidade devera ser comprovada.
TITULO IV
DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 21. As datos de inicio e termino do prazo para ~alizac;:oo do
proCaQanda eleitoral, em todas as suas modalidades, sao /o.ue~ s fixadas no
calendario eleitoral anexo a esta resoluc;:oo.
/
'-,,
Art. 22. A propaganda eleitoral gratuita, no radio e no
ser disciplinada pelo Juizo a 34° Zona Eleitoral, median
ort

(Fl. 8, Resolu<;:ao n° 2187, de 03 de setembro de 2018)

previa com partidos, coliga<;:oes, Ministerio Publico Eleitoral e
eventual mente existentes no circunscri<:;::ao do pleito.

emissoras

TiTULO V
DAS DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 23. 0 Jufzo Eleitoral do 34° Zona aproveitar6 para estas elei<;6es,
mediante convoca<;ao, a Junta Eleitoral e as Mesas Receptoras nomeadas
para as elei<;6es de 7 de outubro de 2018, ressalvando-se a existencia de
eventuais impedimentos (artigos 36, § 3°, e 120, § 1°, ambos do C6digo Eleitoral)
em rela<;ao aos candidatos de que tratam estas elei<;6es.
Par6grafo unico. Os impedimentos de que trata este artigo deverao ser
suscitados ao Presidente deste Tribunal, se relativo a membra do Junta Eleitoral,
ou ao Jufzo Eleitoral, se relativo a membra de mesa receptora de votos, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas do publica<;ao em cart6rio do rela<;ao de
candidatos, sob pena de preclusao.
Art. 24. Serao utilizados nestas elei<;6es os locais de vota<;ao designados
para o pleito de 7 de outubro de 2018, ressalvando-se a possibilidade de
altera<;ao, devidamente justificada, pelo Jufzo Eleitoral respectivo.
Art. 25. Para arrecada<;ao e aplica<;ao de recursos e posterior presta<;ao
de cantos de campanha eleitoral, aplicar-se-ao a elei<;ao do municipio de
Planalto do Serra as normas estabelecidas em normativo especffico e, no que
couber, a Resolu<;ao TSE n. 23.553/2017.
Art. 26. A exce<;ao dos prazos processuais previstos no Lei
Complementar n° 64/90, OS demais prazos para a pr6tica de atos eleitorais
ficam reduzidos conforme estipulado neste normativo e no calend6rio eleitoral
anexo, em face do exiguidade do tempo entre a aprova<;ao destas instru<;6es
e a data do elei<;ao.

§ 1o Os prazos de que trata o caput sao continuos e perempt6rios, nao
se suspendendo aos s6bados, domingos e feriados, ate a data de 31 /10/2018.
~
§

2°

No

perfodo

previsto

no

par6grafo

/ '1

anterio(

d

·~~

hor6rio de

fufi~namento do cart6rio eleitoral aos s6bados, domingos.fe2erlados sera das
15"as 19 horas.
Art. 27. A Presidencia deste Tribunal designar6, se n
Membro do Corte que''G.ltuar6
como plantonista nos fin
\
\

ess6rio, um Juiz-

(Fl. 9, Resolu<;ao n° 2187, de 03 de setembro de 2018)

para apreciar eventuais hip6teses de interposi<;:ao de medidas urgentes, como
mandado de seguranc;:a, habeas corpus, medida cautelar e outras.

a

Art. 28. Aplicar-se-ao referida eleic;:ao, no que couberem, alem das leis
eleitorais vigentes, as normas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e por este
Tribunal que regularam o pleito municipal de 2 de outubro de 2016.
Art. 29. Fica estabelecido, para a eleic;:ao de que cuida este normativo,
o calend6rio anexo.
Art. 30. Os casas omissos serao resolvidos pelo Jufzo do 34° Zona Eleitoral
de Mato Grosso.
Art. 31. Este normativo entra em vigor no data de publicac;:ao.
Comunique-se o colendo Tribunal Superior Eleitoral.
Sola das Sessoes do Tribunal Rernal Eleitoral de Mato Grosso, em
Cuiab6, aos tres dias domes de setembro,do a no de dois mile dezoito.

7/)4vt~J I
ga~MARCIO ~

semb
- .: ____~·· Pres~.~aemte
//
/

---+-~-+~-)'--

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regiono'I"Eieito~· I

(Fl. 10, Resolu<;ao no 2187, de 03 de setembro de 2018)

~A

VANESSA CUR I
GASQUES
Jufza-Membro

ANTONI

(Fl. 11, Resolu<;ao n° 2187, de 03 de setembro de 2018)

CALENDARIO ELEITORAL- ANEXO DA RESOLU<;AO n° 2187

Renova<;ao de elei<;oes para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do municipio
de Planalto do Serra-MT (34° ZE).

ABRIL- 2018
28 de abril - sabado
(6 meses antes)

1. Data limite para todos os partidos politicos que pretendam
participar do elei<;ao de 28 de outubro de 2018 terem obtido o registro de seus
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei no 9.504/97, art. 4°);
2. Data limite para os candidatos aos cargos de prefeito e viceprefeito terem requerido a inscri<;ao eleitoral ou a transferencia de domicflio
para o municipio de Planalto do Serra, pertencente a 34a Zona Eleitoral (Lei no
9.504/97, art. 9°, caput).
3. Data em que os candidatos aos cargos de prefeito e viceprefeito deve estar com a filia<;ao deferida no ambito partid6rio, se o estatuto
do partido politico nao estabelecer prazo superior (Lei no 9.504/97, art. 9°, caput
e Lei no 9.096/95, art. 20, caput).

MAIO -2018
9 de maio - quarta-feira

(172 dias- antes)
1. Data ate a qual o eleitor deve ter requerido inscri<;ao eleitoral ou
transferencia de domicilio para o municipio, de acordo com a Resolu<;ao-TSE no

23.555/2017.
SETEMBRO - 2018
13 de setembro - quinta-feira

(45 dias antes)
1. Data a partir do qual, ate 15 de setembro de 2018,

e permitida a

realiza<;ao de conven<;oes destinadas a deliberar sabre coliga<;oes e a escolher
candidatos a prefeito e vice-prefeito.

(Fl. 12, Resolu<;ao n° 2187, de 03 de setembro de 2018)

15 de setembro - sabado
(43 dias antes)
1. Ultimo dia para a realiza<;ao de conven<;6es destinadas a
deliberar sobre coliga<;6es e escolha de candidatos a prefeito e vice-prefeito.

17 de setembro- segunda-feira
(41 dias antes)
1. Ultimo dia para apresenta<;ao no Cart6rio Eleitoral, ate as 19
(dezenove) horas, do requerimento de registro de candidatura aos cargos de
prefeito e vice-prefeito.
2. Data a partir do qual e vedado as emissoras de radio e televisao
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em
conven<;ao.
3. Data a partir do qual e vedado as emissoras de radio e de
televisao, em programa<;ao normal e em noticiario(Lei no 9.504/97, art. 45, incisos
I a VI):

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalfstica,
imagens de realiza<;ao de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta
popular de natureza eleitoral em que seja possfvel identificar o entrevistado ou
em que haja manipula<;ao de dodos;
II - veicular propaganda politico ou difundir opiniao favoravel ou
contraria a candidato, partido, coliga<;ao, a seus 6rgaos ou representantes;
Ill- dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coliga<;ao;
IV - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisseries ou qualquer
outro programa com alusao ou crftica a candidato, partido politico, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas jornalfsticos ou debates politicos;
V - divulgar nome de programa que se refira a candidato
escolhido em conven<;ao, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente
com o nome de candidato ou com o nome que devera constar do urna
eletr6nica.
VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato
escolhido em conven<;ao, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente
como nome do candidato ou com a varia<;ao nominal por ele adotada. Sendo
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o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua
divulga<;ao, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
4. Data a partir do qual e vedado aos agentes publicos cujos
cargos estejam em disputa no elei<;ao:
I - com exce<;ao do propaganda de produtos e servi<;os que
tenham concorrencia no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, servi<;os e campanhas dos 6rgaos publicos, ou das
respectivas entidades de administra<;ao indireta, salvo em coso de grave e
urgente necessidade publica, assim reconhecida pela Justi<;a Eleitoral;
II - fazer pronunciamento em cadeia de radio e de televisao, fora
do horario eleitoral gratuito, salvo quando, a criteria do justi<;a eleitoral, tratar-se
de materia urgente, relevante e caracteristica das fun<;6es de governo.
5. Data a partir do qual e vedado aos candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito participar de inaugura<;6es de obras publicas.

6. Data a partir do qual o Cart6rio do 34° Zona Eleitoral
permanecera aberto, em regime de plantao, aos sabados, domingos e
feriados, das 15 (quinze) as 19 (dezenove) horas.

19 de setembro- quarta-feira
(39 dias antes)

0

1. Ultimo dia para os candidatos requererem seus registros perante
Cart6rio Eleitoral, ate as 19 (dezenove) horas, coso OS partidos ou coliga<;6es

nao

OS

tenham feito.
2. Data a partir do qual sera permitida a propaganda eleitoral.

3. Data a partir do qual os partidos politicos com candidatos
registrados podem fazer funcionar, das 8 (oito) as 22 (vinte e duos) horas, altofalantes ou amplificadores de som, nos suas sedes ou em veiculos (Lei no 9.504,
art. 39, § 3°).
4. Data a partir do qual os candidatos, os partidos politicos e as
coliga<;6es poderao realizar comicios e utilizar aparelhagens de sonoriza<;ao
fixa, das 8 (oito) as 24 (vinte e quatro) horas (Lei n° 9.504, art. 39, § 4°).
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5. Data a partir do qual sera permitida a propaganda eleitoral no
internet, vedada a veicula<;oo de qualquer tipo de propaganda pogo (Lei no
9.504/1997, arts. 57-A e 57-C, caput).
6. Data a partir do qual, ate as 22 horas do dia 27 de outubro de
2018, poder6 haver distribui<;oo de material gr6fico, caminhada, carreata,
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou
mensagens de candidatos, observados os limites e as veda<;6es legais (Lei no
9.504/1997, art. 39, § 9°).
OUTUBRO- 2018
8 de outubro - segunda-feira

(20 dias antes)
1. Data em que os pedidos de registro de candidatos a prefeito e a
vice-prefeito, salvo os impugnados, devem estar julgados pelo Juiz Eleitoral e
publicadas as respectivas decisoes.
2. Ultimo dia para a substitui<;oo de candidato, observado o prazo
de tres dias contados do fato ou do decisoo judicial que deu origem a
substitui<;oo, exceto em coso de falecimento de candidato, quando a
substitui<;oo poder6 ser efetivada ap6s esse prazo (Lei no 9.504/1997, art. 13, §§
1° e 3°).
13 de outubro - sabado

(15 dias antes)
1. Data a partir do qual nenhum candidato poder6 ser detido ou
preso, salvo no coso de flagrante delito (C6digo Eleitoral, art. 236, § 1°).
23 de outubro- terc;a-feira

(5 dias antes)
1. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral publicar, para uso no vota<;oo e
apura<;oo, lista organizada em ordem alfabetica, no qual deve constar o nome
completo de coda candidato e o nome que deve constar no urna eletr6nica,
tambem em ordem alfabetica, seguido do respectivo numero.
2. Data a partir do qual e ate 48 (quarenta e oito) horas depois do
elei<;oo, nenhum eleitor poder6 ser preso ou detido, salvo em flagrante delito,
ou em virtude de senten<;a criminal condenat6ria por crime inafian<;6vel, ou
ainda, por desrespeito a salvo-conduto (C6digo Eleitoral, art. 236, caput).
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25 de outubro- quinta-feira

(3 dias antes)
1. Data a partir do qual o Jufzo Eleitoral ou o presidente do Mesa
Receptora podera expedir salvo-conduto em favor de eleitor que sofrer
violencia moral ou ffsica no sua liberdade de votar (C6digo Eleitoral, art. 235,
paragrafo unico).
2. Ultimo dia para a divulgac;:ao do propaganda eleitoral gratuita
no radio e no televisao.
3. Ultimo dia para propaganda polftica mediante reunioes publicas
ou promoc;:ao de comfcios e utilizac;:ao de aparelhagem de sonorizac;:ao fixa,
entre as 8 e as 24 horas, com excec;:ao do comfcio de encerramento do
campanha, que podera ser prorrogado por mais duos horas (C6digo Eleitoral,
art. 240, paragrafo unico, e Lei no 9.504/1997, art. 39, §§ 4° e 5°, inciso 1).
4. Ultimo dia para a realizac;:ao de debate no radio e no televisao,
admitida a extensao do debate cuja transmissao se inicie nesta data e se
estenda ate as 7 horas do dia 26 de outubro de 2018.
5. Ultimo dia para o Jufzo Eleitoral remeter ao presidente do Mesa
Receptora o material destinado votac;:ao (C6digo Eleitoral, art. 133).

a

6. Ultimo dia para os partidos politicos e coligac;:oes indicarem ao
Jufzo Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos
fiscais e dos delegados habilitados a fiscalizar os trabalhos de votac;:ao (Lei no
9.504/1997, art. 65, § 3°).

26 de outubro - sexta-feira

(2 dias antes)
1. Data em que todos os recursos sobre pedido de registro de
candidato devem estar julgados pelo Tribunal e publicadas as respectivas
decisoes.
2. Ultimo dia para a divulgac;:ao pogo, no imprensa escrita, de
propaganda eleitoral e a reproduc;:ao, no Internet, de jornal impressa com
propaganda eleitoral (Lei no 9.504/1997, art. 43).
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27 de outubro - sabado
( 1 dia antes)
1. Ultimo dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes
ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas (Lei no 9.504/1997, art. 39, §§
3° e 5°, inciso 1).
2. Ultimo dia, ate as 22 horas, para a distribui<;ao de material gr6fico
e a promo<;ao de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite
pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei no 9.504/1997,
art. 39, § 9°).
DIA DA ELEI<;AO (lei n° 9.504/1997, art. 1°, caput)
28 de outubro - domingo
7 horas:
7h as 7h30min:
8 horas:
17 horas:
Ap6s as 17 horas:

Verifica<;ao e instala<;ao da Se<;ao Eleitoral
Emissao do Relat6rio "Zeresima".
lnfcio da vota<;ao(C6digo Eleitoral, art. 144).
Encerramento da vota<;ao (C6digo Eleitoral, arts. 144 e 153).
Emissao dos boletins de urna e infcio da apura<;ao e da
totaliza<;ao dos resultados.

30 de outubro- ter~a-feira
(2 dias ap6s)
1. Termino do prazo, as 17 (dezessete) horas, do perfodo de
validade do salvo-conduto expedido pelo Juiz Eleitoral ou presidente da mesa
receptora (C6digo Eleitoral, art. 235, par6grafo unico).
2. Ultimo dia do perfodo em que nenhum eleitor poder6 ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de senten<;a criminal
condenat6ria por crime inafian<;6vel, ou ainda, por desrespeito a salvo-conduto
(C6digo Eleitoral, art. 236, caput).
31 de outubro- quarta-feira
(3 dias ap6s)
1. Ultimo dia para o mes6rio que abandonou os trabalhos durante
a vota<;ao de 28 de outubro de 2018 apresentar justificativa ao jufzo eleitoral
(C6digo Eleitoral, art. 124, § 4°).
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2. Ultimo dia para conclusao dos trabalhos de apura<;:ao pela Junta
Eleitoral, divulga<;:ao do resultado do elei<;:ao para prefeito e vice-prefeito e
proclama<;:ao dos eleitos.
NOVEMBRO - 2018

1 de novembro - quinta-feira

(4 dias ap6s)
1. Data a partir do qual o Cart6rio do 34a Zona Eleitoral nao mais
permanecer6 aberto aos s6bados, domingos e feriados.
5 de novembro- segunda-feira

(8 dias ap6s)
1. Ultimo dia para os candidatos encaminharem ao Jufzo Eleitoral
as presta<;:oes de cantos referentes

a elei<;:ao suplementar.

2. Reabertura do cadastro eleitoral e reinfcio do emissao do
certidao de quita<;:ao eleitoral.
23 de novembro- segunda-feira
(26 dias ap6s)

1. Ultimo dia para a publica<;:ao do decisao que julgou as cantos
dos candidatos eleitos.
27 de novembro - sabado

(30 dias ap6s)

a

1. Ultimo dia para o mes6rio que faltou vota<;:ao de 28 de outubro
de 2018 apresentar justificativa ao Jufzo Eleitoral (C6digo Eleitoral, art. 124).
2. Ultimo dia para os candidatos, os partidos politicos e as
coliga<;:oes removerem as propagandas eleitorais e promoverem a restaura<;:ao
do bem, se foro coso.
DEZEMBRO- 2018

19 de dezembro- quarta-feira

(52 dias ap6s)
1. Ultimo dia para a diploma<;:ao dos eleitos.
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27 de dezembro - quinta-feira
(60 dias ap6s)

1. Ultimo dia para o eleitor que deixou de votar no dia 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.

