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JUSTIÇA ELEITORAL
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R E S O L tI Ç Á O N° 320196
Baixa hzs(.ruçiir; couIpkmeH(ares
d t'S
tI S ii FC Vis ïï o v Id (o;-a j
munkípio de !VAIUhj\ (154" Zomi
Elei tora».

0 'IRIBUNAL. REcIONAI. t2EFF(JRA
DO
PARANÁ. usando das akihtiições que lhe coiikre o aitigo 71
m i-úgralb4 0 do Código Hei lunil, 1 eoh ''e c;s ed, r as segui ii les
instruções complementares sobre a revi {io eleitoral a Ser real 17,ada no
município de 1 VM'UJ3A:
1

.

Ad. 1°. ti juiz Lki{oral coinpetenlc procederá a
revisao eleitoral de acordo com as insiruções baixdus pelo Tribunal
Supciioi Eleitoral (Resoluçilo ii. 1 0 .193, dc 02.04 .96) e por esle
tribunal.
Art. 2°. A rcvi síiç, elcit&.nal ser realizada de 01 de
julho a 30 dc julho de 1996, com prazo dc (rufia
jttrt.

Y. O Juiz Eiciíorai dcvcró se deslocar ao

mu a lei pio rcspcel 1 vo e a todos os povoados onde eis(a ri mais dc 1 rês
(3) scç{cs eleitorais.
4q, O J ii iz Eleitoral íhrú publicar. com
au tecedência de deZ ( ! 0) dias, cdi (ai pata dar conheci i 11011 tu da
ievisüo aos eleitores do municipio, devendo cotis(ar a data do IIIICLO C
do término da revisílo, os dias e klcais paia onde se dcslocai A o
cartório eleitoral o os documentos cw n os nua is deveiflo se api oscular
os eleitores.
Ari

Parágntfo Único - O edihil. aléia de 1;xucic) nu
carkitu CICILCUII da sede da zona, deverA ser 1 ixado nn ca iií rio (los
iii umcí pios e li cais de acesso no púllicu ei n genil, bel;! como
divulgado por lodos os meios dc cuinun ayio cx dentes na ..Oiifl e nus
I11IIU1C11 ) IC) S, O flUe W. fura 8 tItI1O dc COihtY!açaU e silll lilUS Pfllfl 0
1 usi iça Eleitoral.
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JUSTIÇA ELEITORAL

Res. TRE ri. 320 /96- fls.02
Art. 5°. O cartório eleitoral funcionará todos os
dias, inclusive nos SÓ 1)8(108, (hnhlingos o kriados, 110 itil ii imo dris 8:00
As 18:00 horas, na sede (Ia Zona onde será reahiza(Ia a revi.siïo eleitoral.
Art. W. Conclulda a revisão, o Juiz Eleitoral fará
relatório minucioso dos trabalhos, que encaminhará à Corregedoria
Regional Eleitoral, j nu lainetile uniu os docuriteulos re!ëridos iio :1 digo
4 0 parágrafo 1 °, das Instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
,

Art. 7°. havendo necessidade de prorrogaç5o do
prazo previsto 110 artigo 2 ° desta Resolução, o Juiz Eleitoral designado
para a revisão deverá requerê-la em o.ticio hindauicntado dirigido ao
Corregedor Regional Eleitoral, que o apresentará ao plenório na
primeira sessão, independente de paul a.
Art. 80. Esta Resolução entrará em vigor nesta data.
SALA I)E SESSÕES DO 'JR1BUNA REGIONAL
ELEITORAL 1)0 PARANÁ, e' 10 dejiínlio dc 1996>'
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