TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

E S O L U Ç A O

CONSIDERANDO

N9

85/85

o permissivo do artigo 149 do Re

gimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral;

CONSIDERANDO

que o Regimento Interno do Tribu

nal , em seu artigo 69 e parãgrafos dispõe

A&.t. 69 - Á po&óe doL jLtZze4 e6etLuoL dan. -ée-a peitan.te o Tn.Lbin'tat e a dOL
Lu.b4 tttuto4 pekante

O

P/Le4,LdeI1te,

£au'iaitdo-óe -teknio. Em a;nboL 06 ca.
40.6, o pkazo pa/ta a p046e € o de
ttínta cLLa6 eon-tctdo4 da pabtLc.a çao ocLat. da e4eotha ou. nomea çaa

§ 19 - Qaaiido a 'teeondação 'se opeka& au-teL da te'nnjino da pk-Lrne.Lxo bLn-Lo,
nao haue'iui neea's'sLdade de noua
'se

poL6e, a ae't exLg-Lda apenct4,
hoaue-& £u-teititapçao do exe'ieZe-Lo

Maqueta fuLp6.ta'se, 'seita 4L4Ç.Lc.Leu-te
a ano-taçaa no te'imo da £nue'stLdu'ia -Ln-LcLat.

Ç 29

- O pitazO pa)ta a pOLLe padeita

'sen.

p&ü'i/togado peLo Tx.LbunaL, no ,níxL
nio, pan. 'se's'senta diia's, de'sde que
a34Lni

O

&eqaeL'ta o ju_Lz a 'sek com

pitomnit's'sado.
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COSHWRANDO ainda, que atualmente ocorre uni
descompasso entre a data em que são empossados os juTzes integrantes da categoria de desembargadores do Tribunal de Jus
tiça, ocasionando sempre, sejam desiguais e alternados os pe
rTodos em que cada um deles ocupa a Presidência e Vice-Presi
dência deste Tribunal Regional Eleitoral;
COPISIDERMDO finalmente, ser desejãvel, por
razões de isonomia, que tais periodos guardem, tanto quanto
possTvel, equivalência afim de que ambos ocupem a Presidên —
cia e Vice-Presidência por perTodos de igual duração,

RESDLWEP1

os Juizes do
Tribunal Regional Eleitoral, ã unanimidade de votos, adotar
a seguinte norma regimental, transitória:

"A po44e de juiz eetLua,

da ea-teganLa de

Ve4enlba/tfladoft, pa&a a pkov.LrneFtto da vaga
ataaZmekul:e exLteii-te, dak-4e-a na
fui Se44Ea que pkecede& ou ,suceden. a dJa
15 de 4etembkO do cokftgn,te ano

Sala das Sessões ; em 27 de junho de 1985.

Presidente em exercicio

TADEU MARINO LOVOLA COSTA
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