JSTIÇA ELEITORAL

RESOLIJÇZO

Nu

297/94

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.,
usando de
Ia!3 4:'i;ri. bui ç;5es 1 eçjai ., ç. c:onsi. deran':io a nec:essi dade de garantir a efi
rac ia do exerc:icio do ':iir'eito de resposta IIC)5 05 (cinco) ':ii as que
ti1i.e.2cl€M 1) pleito ':ie 03.10.94, e, ainda, tios termos do disposto no art 85,.
Is;,.. da Lei ns ° 7JC3/93

RESOLVES

Art .
( Jsfei t.os rei ati vos a r'epreseritaç5es e
r'eclamaç:Ses quanto a direito de resposta de propaganda veiculta:Ja por i
rméí:lio dos meios de comunicaç&o., no mais sercj distribuídos aos Jui s Auxi i lares d esi gnados al,r'aç'és da Fks ,, yç 292194. a partir do prdxi fiio
a 24,. devendo ser cliri gidos a este Tribunal. na conformi':Jade í:lo Cr3iiti
Lj
no a rt.. 04
da Lei cita':Ja,,
Art. 20 Fi c:am,. outrossim.. ressaiva':ios os proces-já i:jic;j;r'iljufi:oç aos Juízes Auxfliares e cpuceit. se encontr'am em
tra-hÁ t.açv.io ..
c!r)çj

Art. 3Q

- ( is prazos para

ingresso ':Jos pe':li':Jos ':Je

r t:sposta ficam assim fixados:
a) para os programas do di a 26 a 28 K iïoi te. até o
.:1ia seguinte.. às J.Oh (dez horas) .. e do dia 29 de setembr'u (horário matu-até às 15hs ( quinze horas) do mesmo dia 29
b ) para C)5 programas ':1(3 ':11 a 29 ( horário vespert- -.j/noturno) e 30 de setembro (horário matutino).. até its l%h ( quinze tio-L5 ) do ':11 a 30.
c ) para os programas do dl a 30 (horário vesper'ti-j/nrWur'rio ).. até Ns:.OI - (dez horas) do':ii a :I.Ç) de outubro

Art. 4 - O prac previsto pelo art,. 77:, par..
trii-e final dajá aludida lei,. fic:a restrito até a prime -ira hora
a subI eqtente . abertura do protocolo da Secretaria..
Art.

-

23 de setemhço de 1994..

-

DES... OU)

D 5. Si

dc

Esta reso 1 uç'&o entra em vi qor na dat..

hoje.

c r 1 ti b a
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