ffl
w

TRIBUNAL REGIONAL ELE)TORAL DO PARANÁ

RESOLUÇÃO N 9 73/84

Apreciando o Processo ri 9 8.724 no qual representa
o Doutor Diretor Geral da Secretaria ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal e,
Considerando que o crescimento do eleitorado, tem

reflexos diretos e significativos nos serviços burocráticos
dos cartórios eleitorais e principalmente nos serviços de
datilografia dos títulos;
Considerando ainda que a implantação dcr processa-

mento eletrônico de dados nos serviços eleitorais previs to pela Lei n 9 6.996, de 07 de junho de 1982, dar-se-á de
forma gradativa e em prazo relativamente longo;
Considerando também que o projeto submetido

à

apreciação desta Corte, traria considerável simplificação e
racionalização dos serviços de datilografia dos títulos
eleitorais, com reduço do tempo de datilografia, do número
de datilógrafos, da quantidade de impressos utlizados,
do
uso de máquinas de escrever, materiais em geral e principal
mente da requisição de servidores para os cartórios eleitorais;
Considerando mais que, o sistema proposto agiliza
ria a confecção e entrega de documentos aos eleitores, com
maior garantia de fidelidade na reprodução dos dados cons tantes do título e,
Considerando, finalmente, que as modificações pro
postas não implicam em alteração d legislação em vigor,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

RESOLVEM os Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, à unanimidade de votos
aprovar a proposição da Diretoria Geral e determinar o enca
minhamento do presente processo ao Colendo Tribunal Supe nor Eleitoral, para apreciação do projeto que fica fazendo
parte integrante da presente resolução.
Sala das Sess6es, T.R.E,/Pr., 08 de novembro

de

1984.

CLEMENTINO SCFIIAVON PUPPI

Presidente

MOACIR GUIMARÃES

GUINOEL MONTENEGRO CORDEIRO

MÁRIO MONTANHA TEIXEIRA

MILTON LUIZ PEREIRA

CARLOS VITOR MARANHÃO DE LOYOLA

JOSE LEMOS FILHO

FERNANDO .kNDRADE DE OLIVEIRA Procurador Reg.Eleitora]
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Senhor Presidente

Tendo em vista o crescimento acen
tuado do eleitorado em todo o pafs e enquanto no foi ado -

tado um novo processo de qualificaço e transferncia que
utilize o processamento eletrhnico de dados, ora inviabili
zado em funçáo do Seu alto custo, seria aconselhável a ado
çáo de um procedimento mais simplificado e racional para
os serviços datilográficos do tftulo eleitora), como apro
veitamento do modelo atualmente em uso, que exigiria sorner)
te pequenas adaptaçbes nas fichas modelo T-S e no verso
do canhoto do tItulo do eleitor.

O prccedimento adiante pormenori
zado.comparado com o sistema atual, emoregaria um menor nu
mero de funcionários e reduirta pela metade o tempo gasto
n6 datilografia dos títuics. Haveria,tambám, algum re-fle xo nos custos do papel a ser utilizado para confecço das
fichas modelo T-S,—de menor, grarnatura;—na aquisiçaO de máquinas de escrever, materiais em geral e, principalmente
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na requisiço de funciunirios para os Cartõrios Eleitorais,
nos períodos de mais intensa qualificaço que precedem as
eleições.

Urna das maiores vantagens do siste
mã, se adotado, seria rapidez na confecçõo e entrega

dos

documentos aos eleItores e a garantia de fidelidade na re produço dos dados constantes no título, ficha modelo T-B e
canhoto, pois sriam todos datilografados simultneamente
mediante o uso de carbono indelével.

SISTEMA EM USO:

Utiliza - se o título eleitoral -canhoto, duas -Fichas modelo T-6 e folha de votaço.

Oatilografa - se separadarnente o tí tulo e o canhoto, cujos dados impressos no coincidem, eni
seguida, as cuas fichas modelo T-6 e por fim e folha de vo
taço.
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SISTEMA PROPOSTO

Uti1izara o título eleitoral
canhoto, uma -ficha modelo T-G e a folha de votaço.

Os dados constantes do título elei
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A Ficha modelo T-B seria impressa
num papel de menor aramtura, com os mesmos dados constantes do canhoto.
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Tais rnodificaçàes perfil tiram que,
de uma única vez, -Fosse?n datilografados com a utilizaço
de carbono indeli'e1, o título, a ficha modelo 7-6 e o canhoto.
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Cumpre-me ressaltar a Vossa Exce lõncia que as modificaçhes propostas ngo implicam em altera
ço da leisiaço vigan:r, :cis na conformidade do disposto
pelo art. 46 do C6digo Eleitoral, compete ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral a aprovaçao do modelo do titulo elei
toral e da rescectiva folha de votaço.

-

ïal sugestao, se acatada por Vos -

sa Excelítcia, e evantijalmente aprovada pelo Egrgio Tribu nal, podera ser submetida ao Colendo Tribunal Superior Elei
toral para aprovaçio e futura impiantaçc. como contribui
çc dessa Egrgia Corte, ao aper -feiccamento dos serviços da
Justiça Eleitoral.

E o que me cabe submeter a elevada
consideraço de Vossa Excelnci a.

Curitiba. 31 de outubro de 1.984.

Diretor Geral
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