Jk
RESOLUÇAO

NQ 202191

Tendo em vista o contido no v. 1\córdão
no LeLI*o de 03.09.91 proferido nos
autos sob no 10.681 - Classe 5, de pe
dido de designação de data para realização de plebiscito visando a incorporação da Gleba São Jorge - Lotes 129 a
228, ao Município de São Jorge do Pa-'
trocínio, e, ainda, a Resolução no 27/
91 da Assembléia Legislativa do Paraná,
publicada no Diário Oficial do Estado'
sob no 3538 de 21.06.91,
RE S OLVE M os Juizes do Tribunal

Regional Eleitoral do Paraná, à unanimidade de votos,
baixar, para a realização de plebiscito, visando a
incorporação da Gleba São Jorge - Lotes 129 a 228 ao
Município de São Jorge do Patrocínio, as instruções:
1?) Fica designada a data de 27 de outu
bro de 1991, para a realização da consulta plebiscitária em epígrafe.
24) O Juiz Eleitoral da Zona respecti-

va, determinará seja amplamente divulgada a data do'
plebiscito, bem como a exata delimitação da área a
ser transferida.
34) Somente poderão votar no plebisci-

to os eleitores inscritos no Município na forma dos'
55 lo e 20 do art. 14 da Constituição Federal que re
sidam há mais de 01 (um) ano na área a ser transferi
da e no Município de São Jorge do Patrocínio.
40) O Juiz Eleitoral expedirá edital con
vocandoos eleitores do Município para que, até a data
do ehcerramento da qualificação dos votantes(10. 10. 91)
compareçam ao cartório eleitoral para que este, verificando o cumprimento da exigência estabelecida na instrução 30) , elabore as relações dos votantes, que serão
oportunamente fornecidas às mesas receptoras de votos.
Paráqrafo Primêiro - O edital será di-

vulgado por todos os meios de comunicações disponíveis

,.q.

inclusive por intermtdio dos comjts de criação do Município
Parágra.Co Segundo - A relação dos votanies liabiliCados, contendo os seus nomes e os nómeros dos respecii-'
vos títulos, serão diariamente afixadas no cartório eleiLoral
podendo qualquer eleitor oferecer as impugnações cabíveis, no
prazo de 03 (trés) dias, que serão julgadas pelo Juiz Eleitoral em igual prazo.
54) Competirá ao Juiz Eleitoral, tia sua Zona
a) designcr, dentre os eleitores habilitados para votar, os membros das mesas receptoras de votos e os
aas juntas apuradoras;
b) localizar as urnas onde serão (leposi iados os votos;
c) definir os lugares de votação dos deitores habilitados;
d) estabelecer os horários da votação e da
apuraciio do resultado do plebiscito
Ga) Admitido à votação, o eleitor, sucessiva-'
mente
a) receberá da mesa sobrecarta opaca, ru--'
bricada pelos mesários;
b) tia cabina indevassável encerrará na sobrecarta uma cédula oficial, contendo a palavra sim , se voi.nr
pela incorporação da área; ou a palavra não, se rejeitá-la;
c) depositará na urna a sobrecarta anteriormente recebida, na qual manifestou o seu voto.
Parágra [o Único - Para efeito do disposto'
neste artigo, serão as cabii'ris indevassáveis providas de c6du
las em quantidades suficientes que permitam aos eleitores as
duas alternativas de votação.
7) Dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) lioras, contado do encerramento da votação, reunir-se-á a Junta'
Apuradora, em local designado pelo Juiz Eleitoral e sob a sua
presidência, a- fim de iniciar os trabalhos de apuração.
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Parágrafo Primeiro - A aptirlçáo do
do do plebisci Lo somente será ren lizada

,

von fi

r(-go

II

a resç'rr-

carido

uva Junta, o conipareciineuito da maioria absoluta dos
res habilitados para votar.
Parágrafo Segundo - Serâo havidos corno nu
los os votos

a)

manifostados em sobrecartas ou cncltiian

b)

dados, simul Lanearnente, p e li incorporaç5o e

não oficiais;
rejeição da incorporação da área
ga) As cédulas oficiais e os demais documentos'
ncessarios

rea li zaçáo do plebiscito o1,edece1 - 5() aos nuuli' 1

aprovados 1)010 Juiz EleitoraL.
9fl Na orqaili zaçáo e locaiizaçáo das mesas

ri' '
-

ceptoras de votos, bem como tia votaçao, apuraçao,prociamacac
do resultado e nos doma is a Los relac Lunados com o pleblsc i (o,
serão observados, no que
1

couber, as normas es Labe lec idas pcI a

vigente legislação eleitoral.
lOn) Os recurpon mani CestRdos pelos votantes

nn-

tão julgados, em segunda e última instância ,por este Tr ibi.ina 1
Regional Eleitoral.
lia) Conclu i.dos os traba 1 lios cio apii raçao o .Ju 1 z
Eleitoral determinará a remessa de cópia das atas tios traba,

•lhos das Juntas Apuradoras ao Tribunal Regional Eleitoral ,beii'

como à Assembléia Legislativa do Paraná.
12fl Todas as despesas necessárias à reali zaçán'
c is
do plebiscito, inclusive CDIII a con fecção das cdulas ofiia
e demais documentos, serào ctisteadas 1)010 Estado do Paraná nu
pelo Município interessado.
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(AUSÊNCIA JUSTIFICADA)
Presidente

VT-Pres
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en e e Presidente, em exercício

zfi1van Jorge Curi
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CALENDÁRIOPARA O PLEBISCiTO
Considerando que pela Resolução

202/91
foi fixada a data de 27 de outubro de 1991 para a c 0111 ! 1 Ii 1
ti0

plebiscitária visando a incorporação da Gleba São Jorge - Lo
tes 129 a 228 ao Município de São Joqe do Patrocínio, este TRE
fixa o seguinte calendário

11 de setenbro

- Publicação de edital de co'ivocaçao an
voto e divulgação da consulta piebisciLõ ria, iniciando-se a qtiaiificaçno
dos votantes.

10 de outubro

- Encerramento da qualificação (los vo Lan Les

15 de outubro

- Pubi icação do número total de

}lfll)1

1 i-

Lados.

11 de outubro

- a) I'rrizo final para nomeação da Jtiiiti
Apuradora;
h) rubi icaçclO da relação de mesários.

24 de outubro

- Data para a instrução aos presidentes
de mesa e mesários sobre o processo
de votação.

27deoiflubro

- PLEBISCITO

30 de outubro

- a) Remessa à Assembléia Legislativa
do Estado do Paraná, de cópia

da

ALa Final;
li) Rc;nessa ao T. II. E. do Paraná, de co
pia da Ata Final de Apuração.
SALA DAS SESSÕES DO TRlt3UNAL REGiONAL ELEiTORA!. DO PARANÁ, ;ins
03 de setembro de 1991.
(AUSÊNCIA JUSTIFICADA)

Presidente

e Presidente, emexercicio
I..SM., flui liii
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PROCESSO No 10.681

CLASSE 5

PROCEDÊNCIA CURITIBA
REQUERNTE
RELATOR

PRESIDENTE DA ASSEML3LÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
DR. EGAS DIRCEU MONIZ DE ARAGÁO.
ENTA - PLEBISCITO. Nos termos do § 4° do art. 18'

da C.F. dc art. 30, § único, II da Lei Complementar
nO 56/91 deverão participar da consulta os eleito-'
res residentes há mais de uru ano na área.
Quando se tratar de alterações territoriais
era Municípios já existentes, além da população da
área a ser transferida também deverá ser consultada
aquela relativa ao Município que irá receber a área
desmembrada.
ACÓRDÃO frW 1(- L/7-)
Vistos, relatados e discutidos os autos citados;
A C O li D A fl os Juizes do Tribunal Regional Eleito
ral do Paraná, à unanimidade de votos, em fixar •.a data de 21 de
oubibro do correzae ano para realização de plebiscito visando

a

incorporação da Gleba São Jorge - Lotes 129 a 228 (pertencente ao'
Município de Altõnia) ao Município de São Jorge do Patrocínio, expedindo-se as instruções pertinentes, nos termos do voto do Pela-'
tor que integra esta decisão.
Curitiba, 03 de setembro de 1991.
Présidente, em exercício

1

í77

e1ator

Procurador Regional
Eleitoral

14P
Processo nQ 10.681 - Cl..5?
RELATÓRIO

O ExmQ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná através do Oficio no 256 protocolado nesta Corte em data de 12.08.91 solicita a este Tribunal a desi
nação de data para realização de plebiscito objetivando a incorporação da Gleba São Jorge - Lotes 129 a 228 (pertencente
ao Município de Altônia) ao Município de São Jorge do Patrocí
nio, conforme Resolução nO 27 daquela Casa, publicada no DOE.
nO 3538 de 21.06.91.
O pedido veio instruído com cópia da
mencionada Resolução que autoriza a realização do plebiscito'
em tela e especifica as divisas da área a ser incorporada.
Ouvida às fis. 10-verso, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo deferimento do pleiteado.
É o relatório.

VOTO

4

A matéria versada no presente feito tra
ta de incorporação ao Município de São Jorge do Patrocínio,
de área pertencente a Município diverso (Altônia); não sendo'
caso de criação de município.
A pretensão tem amparo nas disposições'
da Constituição Federal (art. 18, § 49) e da Lei Complementar
Estadual nO 56 de 18.02.91.
Já houve manifestação deste Tribunal
acerca de assunto similar nos autos sob nO 10.545, nos quais'
foi relator o Dr. Rubens R.H.Vianna, então integrante deste
Colegiado, entendendo esta Corte ser inaplicável nos casos de
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alterações territoriais em Municípios já existentes, as exiências do art. 2Q da Lei Complementar nQ 56/91 (apuração de
cjue o eleitorado da área a ser consultado não seja inferior'
a 20 % da população respectiva) e ainda, que, além da popula
ção da área a ser trarerida, também deverá ser consultada
aquela relativa ao Município que irá receber a área desmem-'
brada, pois é "diretamente interessada" conforme prevê o § 40
do art. 18 da Carta Magna (Acórdão nQ 16.350 de 16.04.91).
Isto posto, o meu voto é no sentido de deferir o pedido, devendo participar do plebiscito os eleito-'
res residentes há mais de um ano na Gleba São Jorge, Lotes
129 a 228 e no Município de São Jorge do Patrocínio (ex vi
do art.14,I,5S 10 e 20 da CF e art. 30, § único, II, da LC
56/91) , fixando-se a data de 27 de outubro do corrente ano
para a realização do plebiscito em tela.
Curitiba, 03 de setembro de

L (1
Relator
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