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Dispoe sobre a realizagao de novas
eleigoes para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito
no
Municipio
de
Barras/PI.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUf, no uso das
atribuigoes que Ihe conferem os arts. 30, I V e XVII, e 224 do C6digo Eleitoral e,
CONSIDERANDO decisao desta Egregia Corte Regional, nos autos
da Acao de Investigacao Judicial Eleitoral ns 22, prolatada na Sessao Judiciaria
Ordinaria de 17.12.2009, que desconstituiu os diplomas e respectivos
mandatos dos Recorridos FRANCISCO DAS CHAGAS DO REGO DAMASCENO e
MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito de
Barras/PI, e determinou, em consequencia, a realizagao de novas eleigoes, em
virtude da nulidade de mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos;
RESOLVE:
Art. i s Realizar-se-a nova eleicao para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito no Municipio de Barras/PI no dia 11 de abril de 2010 conforme o
calendario em anexo.
§ 12 Estara apto a participar da eleicao de que trata a presente
Resolucao o partido politico que, ate o dia 11 de abril de 2009, tenha o seu
estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral e que, ate a data da
realizacao da convencao, tenha constituido o orgao d e ' d i r e g a o naquele
Municipio, de acordo com o respectivo estatuto.
§ 22 Estarao aptos a votar os eleitores constantes do cadastro ate
a data da publicagao desta Resolugao.
Art. 2 s As convengoes para a escolha de candidatos e formagao
de coligagao serao realizadas nos dias 13 e 14 de marco de 2010, nelas
podendo concorrer o eleitor que possuir domicilio eleitoral no municipio pelo
prazo de, no mfnimo, 1 (urakano antes da data da nova eleigao e estiver com
a filiagao deferida pelo partkta no mesmo prazo, se o estatuto partidario pao
estabelecer prazo superiorf
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Paragrafo
unico.
Na
hipotese
de
necessidade
de
desincompatibilizagao, o pretenso candidato devera afastar-se do cargo
gerador de inelegibilidade 24 (vinte e quatro) horas apos a sua escolha pela
convengao partidaria.
Art. 3e o prazo para a entrega, em Cartorio Eleitoral, do
requerimento de registro de candidatura, por meio dos partidos ou coligacoes
encerrar-se-a, improrrogavelmente, as 19 (dezenove) horas do dia 16 de
margode2010.
§ is Caso os partidos ou coligagoes nao os tenham requerido, os
proprios candidatos podem solicitar ate as 19 (dezenove) horas do dia 17 de
margo de 2010, improrrogavelmente.
§ 22 No mesmo dia, o Chefe do Cartorio Eleitoral afixara o edital
para ciencia dos interessados, passando a correr o prazo de 2 (dois) dias para
impugnacoes.
Art. 42 Decorrido 0 prazo previsto no § 22 do artigo anterior, se
nao houver impugnagao, os autos serao encaminhados ao Ministerio Publico
Eleitoral para emissao de parecer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 52 Findo 0 prazo do artigo anterior, com ou sem parecer, os
autos serao conclusos ao Juiz Eleitoral que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, proferira sua decisao, se nao houver impugnagao.
Art. 62 A partir da data em que terminar o prazo para
impugnagao, passara a correr, apos notificagao, que devera ser realizada em
ate 24 (vinte e quatro) horas, via oficial de justiga, facsimile, correio eletronico
ou telegrama, o prazo de 2 (dois) dias para que o candidato, o partido politico
ou a coligagao possam contestar a impugnagao ou se manifestar sobre a
notfcia de inelegibilidade, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e
requerer produgao de outras provas, inclusive documentais, que se encontrem
em poder de terceiros, de repartigoes publicas ou em procedimentos judiciais
ou administrativos, salvo em processos que tramitarem em segredo de justiga.
Art. 72 Decorrido 0 prazo para contestagao, se nao se tratar
apenas de materia de direito e/ou a prova protestada for relevante, o Juiz
Eleitoral designara o dia seguinte para inquirigao das testemunhas arroladas
pelo impugnante e impugnado, as quais comparecerao por iniciativa das
partes que as tiverem arrolado, independentemente de notificagao.
§ 12 As testemunhas do impugnante e do impugnado serao
ouvidas em uma so assentada.
§ 22 Nos dois dias subsequentes, 0 Juiz Eleitoral procedera a todas
as diligencias que determiner de oficio ou a requerimento das partes.
§ 32 Nos dois dias subsequentes, o Juiz Eleitoral podera ouvir
terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos
e circunstancias que possam influir na decisao da causa.
§ 42 Quando qualquer documento necessario a formagao da prova
se acftaT egi poder de terceiro, o Juiz Eleitoral podera, ainda, em ate 48
(quarenta e oitd) horas, ordenar 0 respectivo deposito.
§ 52 Se o terceiro, sem justa causa, nao exibir o documento ou
najd comparecer a jufzo, podera o Juiz Eleitoral contra el|£Dcpedir mandadb de
pr sjao e instaurar processo por crime de desobediencia^jf^
\\\
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Art. 82 Encerrado o prazo da dilagao probatoria, nos termos do
artigo anterior, as partes, inclusive o Ministerio Publico, poderao apresentar
alegagoes no prazo comum de dois dias.
Art. 92 Encerrado o prazo para alegagoes ou para manifestagao
do Ministerio Publico, quando se tratar de noticia de inelegibilidade, os autos
serao conclusos ao Juiz Eleitoral para proferir sentenga no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
Paragrafo unico. A decisao devera ser publicada no Cartorio
Eleitoral imediatamente.
Art. 10. Contra a referida decisao, cabera recurso para 0 Tribunal
Regional Eleitoral do Piaui no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ i s A partir da data em que for protocolada a petigao de recurso,
passara a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado apos a
notificagao do recorrido - que, por sua vez, dar-se-a em ate 24 horas - para
apresentagao de contrarrazoes.
§ 22 No caso de recurso, apos 0 devido processamento, os autos
serao enviados ate 0 dia seguinte a interposigao do mesmo a este Tribunal,
pelo meio de transporte mais rapido, inclusive por portador, correndo as
despesas de transporte, nesse ultimo caso, por conta do recorrente.
§ 32 No Tribunal, 0 recurso sera protocolado, automaticamente
distribuido e encaminhado a Procuradoria Regional Eleitoral, para emissao de
parecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Findo o prazo, com ou sem
parecer, os autos serao enviados ao Relator, que dispora de 24 (vinte e
quatro) horas para apresentar 0 processo a julgamento, independentemente
de publicagao de pauta.
§ 42 As decisoes relativas a esta Resolugao serao publicadas em
Sessao.
Art. 11. Ficam mantidas as mesas receptoras nomeadas para as
eleigoes de 5 de outubro de 2008, ressalvando-se as substituigoes que se
fizerem necessarias e os impedimentos legais.
Art. 12. Aplicar-se-ao a estas eleigoes as normas regentes das
eleigoes municipals de 5 de outubro de 2008, salvo no tocante ao calendario
fixado nesta Resolugao.
Art. 13. O Juiz Eleitoral comunicara aos partidos e coligagoes, bem
como ao Ministerio Publico, a realizagao dos procedimentos de carga e de
lacre de urnas eletronicas e outras medidas tecnicas relacionadas a
preparagao do processo eleitoral, de conformidade com asdatas que estipular.
Art. 14. Fica 0 Juiz Eleitoral autorizado a fixar outros prazos para
procedimentos nao previstos nesta Resolugao, submetendo os atos
respectivos ao referendo do Tribunal.
Art. 15. Os prazos de que trata esta Resolugao sao peremptorios
e continuos e correm em Secretarias ou Cartorios e, a partir da data do
encerramento do prazo para registro de candidatos, nao se suspendem aos
sabados, domingos e feriados.
Art. 16. Fica aprovadcAk\Calenda rio Eleitoral em anexo p»ra a
eleigao de qae trata esta R e s o l u g a o ™ ^
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Art. 17. Os casos omissos serao resolvidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral.
Art. 18. Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua
publicagao em Sessao, devendo ser comunicada, em carater de urgencia, ao
Jufzo da 53 Zona Eleitoral desta Circunscrigao, para conhecimento e
publicidade aos partidos, coligagoes, Ministerio Publico e eleitores.
Sala das Sessoes do Tribur
Teresina (PI), 09 de margo dj

Des.HARC
Vice-Presidente e Corregedoi

egiorjM-E+ett©f^l do Piaui, em

REHEM
gional Eleitoral

DO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA
Juj^ Federal,

Dr. OTON I^^TO-JOSE LUSTOSA^QRR
Juizde Direito

DrafJHAYDEE LIMA DE CASTELO BRAND*
J
y*
Juiza de Direito
(_^/

\CfTR FEMREIRA
FE^REIRA DE
DE AS=NCAR PIRES R E B I E L O A
Dr. vKcfeh
I

Juris*
lurista

A

V

Dr MARWA%RIEL16 ALVES ABU
Procurador Regional Eleitora
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RELATORIO
O D E S . RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO (RELATOR): Senhores
Membros desta Corte Regional, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores
Advogados e demais pessoas presentes.
Cuidam os presentes autos de Proposta de Resolucao,
regulamentando as eleicoes suplementares a serem realizadas para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Barras/PI (fls. 0 2 / 1 9 ) .
E cedico que este TRE/PI, em Sessao Judiciaria Ordinaria realizada
no dia 1 7 . 1 2 . 2 0 0 9 , nos autos da Acao de Investigagao Judicial Eleitoral ns. 22,
Classe AIJE, decidiu desconstituir os diplomas e respectivos mandatos de
FRANCISCO DAS CHAGAS DO REGO DAMASCENO e MANOEL JOSE DE ALMEIDA
NETO, Prefeito e Vice-Prefeito de Barras/PI, respectivamente, e determinou a
realizagao de eleicoes suplementares no aludido Municipio, em razao de os
Recorridos terem obtido mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos validos,
os quais sao considerados nulos, nos termos dos arts. 2 2 2 e 2 2 4 , do C6digo
Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer acostado as fls.
23/24, manifesta-se favoravelmente a aprovacao da minuta de Resolucao, na
forma proposta por esta Presidencia.
E, resumidamente, o relatdrio.
VOTO
ODES. RAIMUNDO EUFRASIO ALVES FILHO (RELATOR):
A decisao da Corte deste Tribunal, alem de desconstituir o diploma
e os respectivos mandatos do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Barras/PI,
determinou a realizacao de eleicoes suplementares nesta municipalidade, uma
vez que os candidatos eleitos obtiveram mais de 50% (cinquenta por cento) dos
votos vaiidos, os quais foram considerados nulos, conforme dispoem
expressamente os arts. 222 e 224, do C6digo Eleitoral, verbis:
"Art. 222. E tambem anuldvel a votagao, quando viciada de falsidade,
fraude, coagao, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de
processo de propaganda ou captacao de sufrSgios vedado por lei."
"Art. 224. Se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do pa is nas
eleicoes presidenciais, do Estado nas eleicoes federals e estaduais ou do
municipio nas eleicoes municipals, julgar-se-ao prejudicadas as demais
votacoes e o Tribunal marcara dia para nova eleicao dentro do prazo de
20 (vinte) a 40 (quarenta) dias."
Neste sentido, encontra-se a jurisprudencia do Colendo TSE,
vejamos:
"Anulados mais da metade dos votos vSlidos, impoe-se a renovacao do
pleito (art. 224, CE)." (AMS n^ 3.387/RS, Relator Min. Humberto Gomes
de Barros, Dj 17.02.2006, p. 125)
Convem ressaltar que a exiguidade de tempo para realizacao de
eleicao suplementar (entre 20 e 4 0 dias) impoe a reducao dos prazos inerentes
ao respectivo
p\ocesso
eleitoral, sobretudo
o que
se
refere a
desincc^flatibilizac a de evejityais candidatos que nao participaram c*& p l e i t p ^ ^ )
anulado^*^
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E este o entendimento do TSE, verbis.
"Tratando-se da realizacao de novas eleigdes, 6 possfvel a mitigacao dos
prazos de desincompatibilizacao, de forma a garantir o direito de
candidature daqueles que nao concorreram ao pleito anulado".
(MS ne 4.171/PA, Relator Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, DJE,
27.02.2009, p. 24)
Deste modo, entendo cabivel a realizacao de eleicoes
suplementares em Barras/PI, visto que mais de 50% (cinquenta por cento) dos
votos vSlidos para os cargos majoritSrios de Prefeito e Vice-Prefeito, nas
eleigoes/2008, foram considerados nulos, devendo ser editada Resolucao por
este TRE/PI regulamentando o pleito, conforme preceituam os arts. 30, IV, XVII,
e 224, do C6digo Eleitoral.
Diante do expc
presento a/£orte deste TRE/PI a Minuta de
Resolucao e o Calendiirio El, ;ora* em ane/o, como parte irrtegrante deste
voto.
E O MEU PLEITQ

~**£^k
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PODERJUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUf

ANEXO A RESOLUCAO TRE/PI N^ 175/2010
CALENDARIO ELEITORAL
ABRIL DE 2009
DIA 11 DE ABRIL - SABADO
1.

Data ate a qual todos os partidos politicos que pretendam participar da
eleigao de 11 de abril de 2010 devem ter obtido registro de seus
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

2.

Data ate a qual os candidatos devem ter requerido inscrigao eleitoral ou
transferencia de domicilio para o municipio de Barras/PI.

3.

Data ate a qual os candidatos devem estar com a filiagao deferida no
ambito partidario, se o estatuto do partido nao estabelecer prazo
superior.
MARCO DE 2010
DIA 13 DE MARCO - SABADO

1.

Data a partir da qual e permitida a realizacao de convengoes destinadas
a deliberar sobre coligacoes e escolha de candidatos.
DIA 14 DE MARCO - DOMINGO
lltimo dia para realizagao de
)ligagoes_eescolherca

es destinadas a deliberalri sobre
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DIA 15 DE MARCO - SEGUNDA-FEIRA
1.

Data a partir da qual podera ser apresentado no Cartorio Eleitoral o
requerimento de Registro de Candidatura.

2.

Data a partir da qual e vedado as emissoras de radio e televisao, em
programa normal e em noticiario:
I.

transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalfstica,
imagens de realizagao de pesquisa ou de qualquer outro
tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja
possivel identificar o entrevistado ou em que haja
manipulagaode dados;

II.

usar trucagem, montagem ou outro recurso de audio ou
video, que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem
candidate partido ou coligagao, ou produzir ou veicular
programa com esse efeito;

III.

veicular propaganda polftica ou difundir opiniao favoravel ou
contraria a candidate partido, coligagao, a seus orgaos ou
representantes;

IV.

dar tratamento
coligagao;

V.

veicular ou divulgar filmes, novelas, minisseries ou qualquer
outro programa com alusao ou critica a candidate partido
politico, mesmo que dissimuladamente, exceto programas
jornalisticos ou debates polfticos;

VI.

divulgar nome de programa que se refira a candidato
escolhido em convencao, ainda quando preexistente,
inclusive se coincidente com o nome que devera constar da
urna eletronica.

privilegiado

candidate

partido

ou

3.

Data a partir da qual sao vedadas aos agentes publicos as condutas
descritas no art. 73, da Lei n^ 9.504, de 30 de setembro de 1.997,
observadas as disposicoes dos arts. 74 a 78, da mesma Lei.

4.

Data a partir da qual e vedado as emissoras de radio e televisao
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido
em convencao.

5.

Data a partir da qual o Cartorio Eleitoral da 06§ Zona permanecera
aberto, inclusive aos sabados, domingos e feriados, em regime de
plantae

6.

Ultimo dia para o pretenso candidate escolhido em convengao partidaria,
desincompatibilizar-se do cargo gerador de inelegibilidade, ate as 18
(dezoito) horas.
DIA 16 DE MARCO - TERgA-FEIRA

i.

Ultimo dia para a apresentagao no Cartorio Eleitora
horas, do requerimento de registro de candidatura.

s 19

fezenove)

A
AA
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DIA 17 DE MARCO - QUARTA-FEIRA
1.

Ultimo dia do prazo para os proprios candidatos requererem seus
registros perante o Cartorio Eleitoral, ate as 19 (dezenove) horas, caso os
partidos ou coligagoes nao os tenham requerido.

2.

Ultimo dia do prazo para os partidos constituirem os comites financeiros,
observado o prazo de 3 (tres) dias apos a escolha em convengao.

3.

Data a partir da qual sera permitida a propaganda eleitoral.

4.

Data a partir da qual os partidos politicos registrados podem fazer
funcionar, das oito as vinte e duas horas, alto-falantes, ou amplificadores
de som, nas suas sedes ou em veiculos.

5.

Ultimo dia do prazo para a apresentagao, pelos orgaos regionais da
maioria dos partidos participantes do pleito, do requerimento para que
seja reservado dez por cento do tempo destinado a propaganda eleitoral
gratuita para divulgacao em rede da propaganda dos candidatos dos
Municipios em que nao haja emissora de televisao, pelas emissoras
geradoras que os atingem (Lei n^ 9.504/97, art. 48, caput).

6.

Ultimo dia para publicagao dos nomes das pessoas indicadas
c o m p o r a j u n t a Eleitoral.

para

DIA 18 DE MARCO - QUINTA-FEIRA
1.

Ultimo dia do prazo para os partidos politicos impugnarem, em petigao
fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor a Junta
Eleitoral.
DIA 19 DE MARCO - SEXTA-FEIRA

1.

Ultimo dia para os partidos politicos ou coligagoes registrarem, perante o
Juiz Eleitoral, os comites financeiros, observado o prazo de 2 (dois) dias
apos a respectiva constituigao.

2.

Ultimo dia para nomeagao dos membros da Junta Eleitoral.
DIA 20 DE MARCO - SABADO

1.

Ultimo dia para publicagao do edital de convocagao e nomeagao dos
mesarios.

2.

Ultimo dia para a designagao da localizagao das segoes eleitorais

3.

Data a u W i r da qual e assegurada prioridade postal aos partidjj( Politico!
para a re^nessa da pro^a^anila-de-seTjs candictatos registrados^

L
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DIA 21 DE MARCO - DOMINGO
1.

Ultimo dia para os partidos politicos reclamarem da nomeagao dos
membros das mesas receptoras.

2.

Ultimo dia
nomeagao.

para

os

membros

das

mesas

receptoras

recusarem

a

DIA 22 DE MARCO - SEGUNDA-FEIRA
1.

Ultimo dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamacoes
contra a nomeagao dos membros das mesas receptoras.
DIA 23 DE MARCO - TERCA-FEIRA

1.

Ultimo dia do prazo para os partidos politicos recorrerem da decisao do
Juiz Eleitoral sobre a nomeagao dos membros da mesa receptora.

2.

Ultimo dia para os responsaveis por todas as repartigoes, orgaos ou
unidades do servigo publico oficiarem ao Juiz Eleitoral informando o
numero, a especie e a lotagao dos veiculos e embarcagoes de que
dispoem para a eleigao.

3.

Ultimo dia para o Tribunal decidir os recursos interpostos contra a
nomeagao dos membros das mesas receptoras.
DIA 26 DE MARCO - SEXTA-FEIRA

1.

Inicio do periodo da propaganda eleitoral gratuita no radio e na televisao.
DIA 27 DE MARCO - SABADO

1.

Data em que todos os pedidos de registro de candidatos, mesmo os
impugnados, devem estar julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas as
respectivas decisoes.

2.

Ultimo dia do prazo para o Juiz Eleitoral enviar ao Tribunal a relagao dos
candidatos, da qual constara, obrigatoriamente, a referenda ao sexo e ao
cargo a que concorrerem, para fins de centralizagao e divulgagao de
dados.
DIA 28 DE MARCO - DOMINGO

1.

f\

Ultimo dia para o diretorio municipal indicar i n t e ^ r ^ e s da Comissl
Especial de Transporte e Alimentagao para votagao.)]
i

I

\ I \ /
10

^
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DIA 29 DE MARCO - SEGUNDA-FEIRA
1.

Ultimo dia do prazo para a requisigao de veiculos e embarcagoes, orgaos
ou unidades do servigo publico para a votagao.

2.

Data da instalagao da Comissao Especial de Transporte e Alimentacao.

3.

Ultimo dia para o Juiz Eleitoral comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral os
nomes dos escrutinadores e dos componentes da junta nomeados e
publicar, mediante edital, a composigao do orgao.

4.

Ultimo dia para o Juiz Eleitoral comunicar aos chefes das repartigoes
publicas e aos proprietaries, arrendatarios ou administradores das
propriedades particulares, a resolugao de que serao seus respectivos
ediffcios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas
receptoras.
DIA 30 DE MARCO - TERCA-FEIRA

1.

Ultimo dia para a requisigao de funcionarios e instalacoes destinados aos
servigos de transportes e alimentacao de eleitores durante a votagao.

2.

Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horarios
programados para o transporte de eleitores para a eleigao.
DIA 31 DE MARCO - QUARTA-FEIRA

1.

Ultimo dia para o Juiz Eleitoral publicar, para uso na votagao e apuragao,
lista organizada em ordem alfabetica, na qual deve constar o nome
completo de cada candidato e o nome que deve constar da urna
eletronica, tambem em ordem alfabetica, seguidos do respectivo numero.

2.

Ultimo dia para reclamagao contra o quadro geral de percursos e horarios
programados para o transporte de eleitores na votagao.

3.

Ultimo dia para os partidos politicos e coligagoes indicarem ao Juiz
Eleitoral representantes para o Comite Interpartidario de Fiscalizagao,
bem como os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais
para fiscais e delegados.

ABRIL DE 2010
DIA 0 1 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA
.Ultimo dia para o Juiz Eleitoral de
^eral de percursos e horarios para
iguida, publicar o quadro definitivo

as reclamagoes contra o quadMb
porte de eleitores, devendo, e f

^(W
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2.

Ultimo dia para divulgagao da propaganda eleitoral gratuita no radio e na
televisao.

3.

Ultimo dia
publicas.

4.

Ultimo dia para a realizagao de debates.

5.

Ultimo dia para 0 Juiz Eleitoral dar publicidade da cedula oficial.

6.

Ultimo dia para o Juiz Eleitoral remeter ao presidente da mesa receptora
o material destinado a votagao.

para

propaganda

politica

mediante comfcios e reunioes

DIA 02 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA
1.

Data em que todos os recursos sobre pedido de registro de candidatos
devem estar julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral e publicadas as
respectivas decisoes.
DIA 03 DE ABRIL - SABADO

1. Data em que 0 presidente da mesa receptora que nao tiver recebido 0
material destinado a votagao devera diligenciar para o seu recebimento.
DIA 06 DE ABRIL - TER^A-FEIRA
1. Data a partir da qual, e ate 48 (quarenta e oito) horas depois da eleigao,
nenhum eleitor podera ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em
virtude de sentenga criminal condenatoria por crime inafiangavel, ou, ainda,
por desrespeito a salvo conduto.
DIA 08 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA
1. Ultimo dia para
publicas.

propaganda

eleitoral

mediante comfcios ou

reunioes

DIA 10 DE ABRIL - SABADO

^

1. Ultimo dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, entre as 8 horas e as 22 horas, bem como para
|utilizagao de aparelhagem de sonorizagao fixa, entre as 8 horas e ^ 2 4 horas
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DIA 11 DE ABRIL - DOMINGO
DIA DA ELEICAO

- As 7 (sete) horas:
Instalagao da Segao Eleitoral.
- As 8 (oito) horas:
Infcio da votagao.
- As 17 (dezessete) horas:
Encerramento da votagao.
- Depois das 17 (dezessete) horas:
Emissao do boletim de urna e infcio da apuracao e da totalizagao dos
resultados.
DIA 12 DE ABRIL - SEGUNDA-FEIRA
1. Ultimo dia para conclusao dos trabalhos de apuragao pela Junta Eleitoral.
2. Ultimo dia para o Juiz Eleitoral divulgar o resultado das eleicoes, bem como
para proclamar os eleitos.

DIA 13 DE ABRIL - TERCA-FEIRA
1. Termino do prazo, as dezessete horas, do periodo de validade do salvoconduto expedido pelojuiz Eleitoral ou presidente da mesa receptora.
2. Ultimo dia do prazo no qual nenhum eleitor podera ser preso ou detido,
salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentenga criminal condenatoria por
crime inafiangavel, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
3. Ultimo dia para o mesario que faltou a votagao de 11 de abril de 2010
apresentar justificativa a o j u i z Eleitoral.
4. Ultimo dia do prazo para os comites financeiros encaminharem ao Juiz
Eleitoral as prestagoes de contas dos candidatos.

DIA 15 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA
1. D a t A partir da qual as decisoes, salvo as r e l a t i ^ A p r e s t a g a o d e contas
camfsanha, nao mais serao publicadasejiLJGeftwi(5^fik
\1

/

4c
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DIA 16 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA
1. Ultimo dia para a publicagao da decisao que julgou as contas de todos os
candidatos, eleitos ou nao.

DIA 17 DE ABRIL- SABADO
1. Data a partir da qual o Cartorio Eleitoral nao mais permanecera aberto aos
sabados, domingos e feriados.
DIA 18 DE ABRIL- DOMINGO
1. Ultimo dia para a diplomagao dos eleitos.
DIA 30 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA
Ultimo dia para retirada das ™^Oagandas
fstauragao do bem, se for o caso./j/^' '
\

relativas a eleigao, crini a
m
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