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JUSTIÇA ELEITORtL

!1IQJ
O TRIBUNAL REGIONAL ELEUOAL DO PARANÁ,
rio uso de suas attibuiçôes legais, e ainda tendo em. vista o que dispõe o artigo 1° da
Resolução no. 19.513196-TSE,
RESOLVE:
Art. 1° As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para serem. levadas ao
conhecimento público, somente poderão divuigf4-ias a partir do 6° (sexto) dia da afixação
do aviso de que trata o par. 2°, do ml. 1° da :wsoiuç5o supracitada
Parágrafo Único - O referido aviso será Publicado no local de
costume, na sede do Juízo Eleito:ral, no interior, e n.a do Tribunal Regional Eleitoral, na
Capital, dispensada a sua publicação através da Imprensa Oficial.
1

MI 2° - .Ansentes quaisquer das ,infoxniaçCSes de que tratam os
irtcisos 1 a VIII, do art. 10 da mesma. resc)iu.çio, o pedido de registro será convett.ido em
diligência, para o filo de que, antes da publicaçÁo do aviso respectivo, sejam. supridas as
faltas.
Art. 3°- A :prtsente xesoiu.çLo entra cm ágiu a partir desta
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SALA DE SESSÕES DO TR1BUN\L REGIO ELEiTORAL DO MRANÁ ao
1° dia do m&s de agosto de 1.996. \J,j'
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(Declarou-se impedido)
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- Denise Virni Túlio, Procuradora Regional Eleitoral
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PODER JUDICIAÉ10
TRIBUNAL SUPERIOR. ELEITORAL
ItÉSOLUÇÃO
(31.5.94)

EEbCESSO N 9 US3AO — CIS5E 10 — PIkIR QJIPIRAL (Drasiliah.
RELATORt Ministro Torquato Jardim.

Instruções
relativas
ao
procedimento de petiçõen e recursos
recebidos via faç-simile.

Vistos, etc.,

Resolvem os Ministros do Tribunal Superior
Eleitoral, por unanimidade de votos, responder à proposta, nps
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante
da decisão.
das Sessões do TribunalSuperior E1eitora)
maio de 1994.

Presidente

nistro SEPÚLIVE

Ministro T RQUATO JhRDI

Relato

1

Or. AH 11I FEliNA DO BARRO

Vice-P

SILVA DE SOUZA,

rador-G riU Elei oral.

_d -d

Proc. nQ 12.340 - 1W.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTUO TOI1QUATO JARDIM: Senhor PrCSideTa°,
pede o Diretor•-Geral instruções sobre corno proceder com petiç6;

via fax.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TORQUATO JARDIM (Relator)

t

fleailior

Prasidente, admitem-se pet.i.ções e recursos via fax, desde que o
remetente faça chegar o original, ao Juízo ou Tribunal em
cinco dias após a expedição.
2.

Os aparelhos receptores da JustJça Eleitoral esharno

disponíveis no horário de funcionamento das re spectivas Serr?Ln-rias.

os riscos de não obtenção de

linha, ou deíeilos d

transmissão ou recepção, correrão à conta do remetente, e iio

C!

cusarão o cumprimento dos prazos legais.

EXTRATO DA ATA

Proc. nQ 12.348 - de, 100 - DF. Relatort Mm. Tocqucto Jardim.
Decisãot llespondi.da nos termos do voto do Ministro Rlator. Unânime.
Presidência do Ministro SepGlveda Pertence. Presei'itnt;
os Ministros Carlos Velioso, Marco Aur13.o, Flaquer Scartezzin.i..
Pádua Ribeiro, Torquato Jardim e o Ur. Antônio Fernando Da.rro
Silva de Souza, Vice-Procurador-Ge ual Eleitoral.

SESSAO DE 31.5.94.
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