TRIBUNAL REGIONAL ELElORAL DO PARANÁ
141

RESOLLIÇAO N° 431/2003

1 nstruções para a teal ização de eleição para Prefei lo e
Vice-Prefeito (lo Município de Paiçaudu, pertencente
i 1 54a Zona Eleitoral - Maringá, a ser realizada em 27
1W ABRI I. 1W 21)03 (domingo), utilizando-se sistema
eletrônico de volação e dc totalização dos votos, e
fixação do respectivo Calendirio Eleitoral).

() 1'ri 1)11091 Itegiouia 1 FJeitouaJ do Pa ni Ou, tio liso das
atribuições que lhe são coiitcridas Pelo artigo lO, inciso XIV, de
seu Regiinciito liilcri,o, e cumprindo decisão proterida cmii data dc
lo de dezenibro do aipo ;i. passado, pelo l'nbttnal SuI.erior
Eleitoral, 1105 autos de IteclliS() Especial Eleitoral Tio 19759. Relator
o Ministro 1 Mil. Carlos Madeira, icsol Ve expedir as instruções para
a realização de eleição para I'i -déilo e Viee-Prelèito tio Município
de Paiçandu.

CAPÍTI.JJJO 1
l)ISPOSIÇ()ES PR III IMINÀRES
Ad. 1 °. A eleição pala a escolha de Preíeito e VicePrefeito do Município de Paiçandu será m -eahzacla no dia 27 de abri!
de 2003, utilizando-se o sistema eletrônico de votação e totalização
de votos.
Parágrafo único. Poderão votar aqueles eleitores tine
requereram inscrição ou translérêiicia para o município até a
presente data.
A rt. 20 Será considerado eleito Prefeito o candidato que
obtiver a maioria dos votos, não coniputados os em branco e os
nulos (ad. 3°, Lei n° 9.504/97)
Parágrafo único. A eleição cio Prefeilo impotiará a do
;O
candidato a Vice-l'reféito com ele registrado (ad. 3°, § 10 , Lei
9.504/97).
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Art. 3°. Poderá participar da eleiçio o partido que, alé 27
de abril (PC 2002, lenha registrado o seu estatuto no Iribunal
Superior ILICIIOIal e leu lia, até a dai a da convenção, õrgão de
direção constiluído no ultinicipso, de acordo com o respectivo
estatuto (ar(. 4°. l,ei n° 9. 504/97).

CAPÍTULO ti
DAS COLIGAÇÕES
[ lacult;ul() aos paitidos políticos celebrar
Ad. Ç •
coligações nos lermos estabelecidos na 1 LI ii. 9504/97.

CAPÍIt.JI )O III
DÁS CONVENÇÕES PARA A ESCOLhA DOS CANI)IDA1OS
A ri 5"
As convenções destinadas a deliberar sobre a
escolha dos candidatos e coligações serão realizadas até o dia 23 de
í'evereiro de 2003, lavrando-se a respectiva ata, em livro aberto e
rubricado pelo Juizo Eleitoral.
Ad. 6°. Para concorrer às eleições, o candidato deverá
possuir domicílio eleitoral no Município de Mar ituz desde 27 de
abril de 2002 e esta;' com a filiação partidária deicrida pelo
90, capui).
respectivo partido no mesmo piazo (Lei n. 9504/97, ar't.

CAI'fl'I)IÁ) IV
DO REGISTRO DOS ('ÁNDI DM05
SEÇÃO 1
DO PEDIDO
A ri 7°. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de seus caudidalos até às dezoito horas cio dia
25 de fevereiro (te 2003, junto ao Juízo Eleitoral da 154' Zona Maringá.
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linigi-afo único. 0 registro de que trata o co/m/ deste
ad igo fhr-sc-ã cm chapa (ii iica e indivisível, ainda que resulte de
indicação de coligação (Código Eleitoral, art. 91).
Art. W. O registro dos candidatos serú requerido retos
presidentes dos diretórios ou COmISSÕeS diretoras municipais
provisórias, oli por delegado aul ()liZa(lo) Clii documento autêut ico,
inclusive telegrama (lo quieni responda pela direção partidiria e
sempre com a assinali,ia reconhecida por tabelião (Código
Eleitoral, au. 94); na hipótese de coligação, o pedido de registro
(los ca.ndidalos deverá ser sull)scrito pelos presidentes dos pailidos
coligados. por Se! IS o lelegados, pela maioria dos iiiciiihros dos
respectivos órgãos executivos dc (lireção ou por representante da
coligação designado iia lornia do çmiugraIh 3'', inciso III, do ad. 6",
da Lei n" 9.504/97.
I'a ri'lgra fo único. Oun o requerinienio dc registro, a
coligação devcn½ indical, expiessanicute, o nome da pessoa
habilitada para repiesentá-Ia perantc o .luizo Eleitoral (Lei n.
9.504/97, ai!. 60, IV).
Art. 9°. Na hipótese de o partido 0(1 coligação iiào
requerer o registro (te seus candidatos, estes poderão fhzê-lo peran(e
a Justiça Eleitoral, até Às dezoito horas do dia 27 de fèvereiro de
2003.
Art. lO. O pedido de legistro, deverá ser instruído com os
documentos descri(os no ali. 20 da Res. n° 20561/2000-TSE.
A ii. 1 1 .
A ;deiil ii icação numérica do S candidatos darse-á mediante a observação tios critérios estabelecidos no ad. 15, 1,
da Lei n°9.504/97.

SEÇÃO II
I)AS IMPIIC7NAÇÕES
A ri. 12. Protocotizado o requennienlo de registro, o .Iuiz
Eleitoral fará publicar imediatamente, no Cartório Eleitoral, edital
para ciência dos interessados.
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A ri 13. Caberá a qualquer candidal o, partido político,
coligação ou ao Ministério Público. 1)0 prazo dc 5 (cinco) (lias,
contados da pul)licação do edital, impugnar o pedido de registro em
petição lundatuentada (Lei Complementar n° 64/90, ad. 3°. capifi>).
§ 1". Qualquer cidadïki tio gozo de seus direitos políticos
poderá, 110 IIICSIII() pia/o tie cinco tIIaS, CIIi pCflÇã() tuiula;iicntada,
dar notícia de iiielegibi 1 idade sobre a qual decidirá o .1 tnz Eleitoral
(Res. 20.56 l/200ftJSE, ad. 30. § 2°).
§ 2'. Às impugnações apresentadas aos pedidos de
registro de candidatos aplicar-se-á o estatuído na Lei
Coniplenicntar n° 64/90,

SEÇÀ() III
1)0 JULGAMEN'IC) 1)05 PEDIDOS DE RE(jlS'lR() E DOS
RECURSOS
An. 14. O Juiz Eleitoral api-escntará a sentença em
cartório, três (lias após a concluso dos autos, passando a contar
deste momento o prazo de ti -és (lias para a interposição de recurso
para o Tribunal Regional Eleitoral (Lei Complementar n° 64/90, art.
8°).
A ii. 15. Os pe(Iidos de registro de candidatos e
impugnações devem estar julgados pelo Juiz Eleitoral, e publicadas
as respectivas decisões, até o dia 27 (te março de 2003.
Au. ló. Os recursos que versarem sobre pedidos de
registro de cai id idat os deverão estar julgados pelo Tribunal
Regional Elei oral até o dia II de abril de 2003, e publicadas as
respectivas decisões.

(TAPÍTIJLO V
1)A PROPAGANDA ELEITORAL
A si. 17. A propaganda eleitoral sonieni e será l)erniitida a
partir do dia 26 de fevereiro de 2003.
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A ri. IS. E (iicultada a iii ilizaçïio de espaço no rádio, para
a veiculaçao dc pi -opaganda gratuita. no período de 11 de niarço de
2003 a 24 de abril dc 2003, nos dias e horários definidos no art. 47,
inc. Vi, alhiea "a. da Lei n° 9504/97, desde que haja emissora de
rádio sediada no Município de Paiçandti.

A ri. 19. No dia tia eleiç-ão_ a niani kst ação individual e
silenciosa de prelèrência do eleitor por partido, coligação 011
can(lidato, incluída a que se coiiteiilia no próprio vestuário ou se
expresse no poile de bandeira ou flâmula ou pela nu Ii zaç-ão de
adesivos eni veiculos ou olfielos de que lenha a posse, não
caracteriza o tipo prc'isto tio ait 39. § 50, li, da Lei ii ' 9.504/97
(Resolução ii" 20.562/2000-151 mi. 63).
§ 1°. 1. vedada, diiiaiiic 10(10 ti dRI da viação e em
qualquer lugar público on lheflo ao 1)i4il ico, a agionieração de
pessoas podando os instrumentos dC propaganda referidos 110 CO/EIl
desle artigo, de mundo a caracterizar niaiii íéstaçâo colei iva, COili 011
sem utilização de veiculos.
§ 2°. No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras,
aos niesános e escrutinadores é proibido o uso de vestuário ou
objeto que conlenlia qualquer propagamida de partido ou coligação
ou candidato.
§ Y. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só
é permitida nas vestes u1iIizidas o nome ou a sigla cio partido ou
coligação a que sirvam.

C.APÍTLIL() Vi

I)ISPOSIÇÕES FINAIS

Ari. 20. A partir da escolha do candidato em convenção,
ficam as emissoras de rádio e televisão sujeitas às vedações
especificadas no ad. 45 da Lei n° 9504/97
A mi. 21. A part ir da publicação desta Resolução, as
enlidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
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relativas à eleição ou aos candidatos, para conhecimentopublico.
deverão observar o que dispõe o au. 33 da Lei n° 9.504/97.
Art. 22. A partir da publicação (lesta Resolução, ficam
vedadas aos agentes p(iblicos, servidores ou não, as condutas
previstas no att. 73 da 11ei 11 0 9.504/97.
Ad. 23. No qUe (117 teSp)Cil() aos atos pteI)aflitOFiOS, à
recepção de votos, às garantias eleitorais, à apuração e totalização
(los votos, bem como à proclamação e cliploiiiação dos eleitos,
observar-se-ão as resoluções ex1)Cdidas jJClo TSE para as eleições
de 1° de outubro de 2000 (ResoluçCcs if's 20563 e 20565/2000).
A ii. 24. ApI icar-se-ão ao pleito de que 1 rata esta
Resolução, no que lhe tor l%eII iliClil e, as disposiÇões coittt&las no
na1ei Complementar n°
Código Eleitoral, na l,ci ii" 6.091 /7'l
64/90 e na Lei n° 9.504/97, bem coitio nas resoluções expedidas
pelo ESE e por este TRI 7 paia as eleições dc 10 de outubro de 2000.
1

Art. 25. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
SALA DE SESSÕES 1)0TRIJ3IJNAL REGIONAL ELEITORAL
1)0 PARANÁ, em 06 de ftvereiro de 2003.

DES. MOACIR ii ARÀES --PRESIDENTE

VICEPRESIJ )lNTE E
COItREGEJiOR IiLEJIORAL

l)ES. JOSIk Iil1YSÍfl4Ai k)PFS

FIZ

CLÁLJDIA CRIStINA CR ISTOFANI
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(:APFiNflkRI() LI2EIIORAL
EleiÇii() M,iii ici pai (le P\ 1 A N I)U
27 (le abril (PC 2003
(1

ABRIL 1W 2002
27 de abril de 2002 - sí Ii;ido
(um ano antes)
- (iJilimo dia do pi;izo pala os partidos $.)OIítiC()S (flIC I)rcteTltICifl
lançar candidatos regislrarcni SU1I CShullit() 11(3 l'rihkliiaI Superior
Eleitoral, coiitoiii)e O tiisposlo ciii lei ([ci 110 9.504/97, ali. 4°)
- Ultimo dia do prazo pai;i o candidato inscrevei-se eleitor iio
Município dc Paiçaiidu (lei nt' 9.504/97, ari 9°, la. paite).
- IJllipuo (lia do piazo para o dclèriiiiciilo dc hliaç{io J)art,dÇnia, no
âmbito do pai - lido pelo qual o candidato concorrera (Lei ti 0
9.504/97, ari. 9°, 2a. parte)

J4

EV E 14 EI 140 de 2003

16 de fevereiro - domingo
(70.(lias amues)
- Último dia do prazo pasa a pubi icação no Ôrg5o oficial do Estado,
pelo Tribunal Regional Eleitoral, tios nomes das pessoas indicadas
para compor as Juntas Eleitorais (Cúdigo Heitorai, ar!. 36,

23 de fevereiro - domingo
- Ultimo dta do plazo pata a realização de convenção municipal
destinada a deliberar sobre coligações partidátias e escolha de
caj niO.
candidatos (Lei n ° 9504/97. ati,
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25 de feveitiro - Ierça-íeira
- Ultimo dia do iiai, ate as 18 horas, para eiicaininhaiiieiito do
pedido de regisf ri de caiid idat uras pci )S jnui idos políticos e
coligações (Lei i( 9.504/97. au. li).
- Data a partir (Ia qual OS prazos 11uirio inclusive aos sábados,
domingos e feriados, l)er;liaulcceuldo o Cartório Eleitoral abeil o,
com pessoal de piaui ïïo (1 C u 64/90. mi . 16).

26 de fevereiro - quarta-feira
- Data a partir da qual ser pcnnitida a PrOPaW1i1(II eleitoral (Lei n °
9.504/97, ar. 36,
- Data a partir da guiai os paul idos políticos registrados 1)0dC1U fazer
luncionar, das 8 íis 22 hoias, alto- falantes ou aunpl ilicadoics de VOZ
nas suas sedes ou em veículos (Lei n. 9.5011/97, art.. 39, § 3°).
- Data a partir da qual, iuidcpeudenl cineute do critério de prioridade,
os serviços teleík5nicos ojicias ou concedidos marø instalar, nas
sedes dos pauiidos políticos devidanicnte registrados, telefones
necessários, mediante requerimento (lo respectivo presidente e
pagamen(o tias taxas devidas (Código Eleitoral, ait . 256, § 1).
- Último (lia do prazo para a nouncaço dos membros das .!untas
Eleitorais pelo 'I'ribunal Rcgionai Eleitoral (Código Eleitoral, art.
36, § 10).
- Dala a part ir da (1(i1 i é assegurada a prioridade postal aos partidos
políticos para a remessa de propaganda dos candidatos registrados
(Código filei foral. ari. 239).
- Último dia do prazo para a designação e ptihlicaçio da
localização das seções eleitorais (Có(Iigo Eleitoral, art. 135).
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- Último cita do prazo pata a )ttblicaço (te edital de COtIVOCTÇãO e
nomeação dos uiesários ((.ïdigo Eleitoral, ar! 120, § 3°).

27 de leve rei ro

- q Lii ata-feira

- lJItiITl() dia cio prazo, Até as 18 horas IMJFA OS próprios CaIl(iidatOS
requererem seus registros, na hipótese de os padidos ou coligações
não os terem requerido (l1ei ii. 9.504/97, ad. II, § 40)•

28 de feverein sexta-feira
- Ultimo dia do maio p;Pr;I a j.uiblicação. eu , cartório, da telação (los
partidos e coligações (II ic tC(li icreran i o tegisi ro dc candidatos, pata
o hit) de icalizaçfhi (le soticio (los locais pani colocação dc uuuiloor.s
(Lei ,i ° 9.504/97. ml. 12, § 1°).
para os jIiii.CS coiivoearesn OS partidos e
- Ultimo dia do
representação das emissoras (te rádio e de televisão para elaborarem
plano de inídia pata uso da parcela do horário eleiloral gratuito a
ser utilizado cm inserções a que teuiiaiii direito (Lei n° 9.504/97,
ad. 52).

MARÇO de 2003
02 (le

ifl3)

- domingo

- tijltiuio (lia do piam pata o luiz eleitoral realizar o sorteio, entre OS
parI1os e coligações, dos locais destinados pelas empiesas de
publicidade à propaganda eleitoral por meio de ouldoors ( l..ei ii°
9.504/97, mi. 42, * 5 (').

08 de março - sábado
(50 (lias antes)
- Último dia (lo prazo para que os responsáveis por todas as
repartições, Úrgâo.s e unidades do serviço público oficiem ao juiz
eleitoral, iníorrnando o nivitero, a espécie e lotação dos veículos e
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embarcações de que dispõem para a eleição (Lei o° 6.091/74, ar(
3°).
09 de março - domi rigo
- Ultimo ciTa CIO IaZ0 iara o Juiz 1/leiloral realizar sorlejo para a
escolha da ordei ii de veici ilação da propaganda de cada partido ou
coligação no piimcir dia do lmnrio eleitoral gratuito (Lei 110
9 .504/97, ait. 50).
li) de março - segunda-feira
- Encerramento do peiíodo clii que os partidos e coligações,
observado o prazo (te (lez dias úteis após a data de escolha de seus
candidatos, deverão const itipir os coitiitês financeiros (Lei ii.
9.504/97. art 19, caplil).

11 d C tu a iço - terça-feira
- Início do período de propaganda eleitoral gratuita no rádio (Lei n 0
9.504/97, ar. 47, capul).
IS de março - SáI)a(I()
- Encerramento do período em que os partidos e coligações deverão
registrar os comitês financeiros perante o Juízo Eleitoral, observado
o prazo de cinco (lias após a respectiva constituição (Lei n°
9.504/97, au. 1), * 3°).

18 de

rço - 1 erça-fei ia
(40 (lias antes)
111,1

- Último dia do prazo paia os órgãos de representação regional tios
partidos políticos indicarem integrantes tia Comissão Especial de
Transporte e Alimentação (Lei ii. 6.091/74, art. IS).

27 de março - quinta-feira
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- Data ciii que 10(105 os pedidos dc regist lO de candidatos, inclusivo
os iiiipirgiiados. (lcverih) julgados (lelo juiz eleitoral e
publicadas as respectivas decisões.

28 *1V fllílrÇ() - sexta-feira
(30 dias antes)
- Data 1 itiiite para o sorteio da colocação (los nonies tios
caIl(lidatos ita cédula ClCitt)ifll (Código Eleitoral, au. 104, § 2°).
- Vitimo dia do ii;izo iara o ji iiz eleitoral 001111 lii bar ao Presidente
do i'ribunai Regiou uni 1 1ci$ otal os, FIOUICS dos escnut inadores e
auxil iates que houver nomeado para a api iração (Código Eleitoral
au. 39).
- Ultimo dia do prazo para a IC(JtIiSiÇ() dc veículos e enibarcações,
tios órgíios e uIu(lades do serviço público, pata a eleição (Lei ii.
6.09 1/74, ari. 3°. § 2°),
- Data (la instalação da Comissão Especial de Trauspoile e
Alimentação (Lei u° 6.091/74, art (4).

AIJI4IL de 2003
11 de ai) nt - sexta-feira
- E)ala elfl tpie todos os iectuisos sobre pedidos de registro (te
candidatos tieveriio estar julgados pelo 'tribunal Regional Eleitoral
e publicadas as respectivas decisões.

12 (te abnl - sábado
(IS (lias antes)
- Data a partir tia qual os candidatos não l)oderão ser detidos ou
presos, salvo eni flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § l',

inline).
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- Ultimo dia cio prazo para a iequisiçio (te funciotiátios e
instalações (IeSlilllfll()S ao SCTVIÇO (le 1 ra(lSl)Otte e ai iinentaçâo de
eleitores para o pleito (Lei n 0 6.091/74, ar!. 1°, § 2°).
- Data Clii que deve ser divulgado, pela justiça eleitoral, o quadro
geral de percursos e horários pn giainados )aii O transporte de
eleitores (Lei i i ° 6.09 1/74 , ml 4°).

17 (te aI)ril - quinta-feira
(10 dias antes)
IJisipito (lia do pfll7.() I)IIa (1 juiz Cleitol9l comunicar aos
chefes das repartições públicas e aos I.)roprietáric s, arrendatários ou
administradores das J)ropriedades pari iculares, a ItsoIuçi() de que
ser5o os respectivos cdi fici( )s, 0(1 parte deles, utilizados pata o
ftincionanicnto das niesas receptoras tia eleiç5o (Código Eleitoral
ali. 137).
IS de abril - sexfa-feira
(09 (lias antes)
- Ultimo dia para a juiz eleitoral decidir reclamações contra o
quadio geral de percuisos e horários rogran1ados para o transporte
de eleitores (Lei 110 6.091/74. art. 4°. § 3°).
22 (te abril - terça-feira
(05 (tias antes)
- Data a partir da (Iual e até 48 horas depois da eleiçfio. neiihuiii
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em
virtude de sentença criniiiia 1 condetiatória por crime inafiançável,
ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, ar!.
236).
- Último dia do prazo para os partidos ou coligações indicarem os
responsáveis pela expediçÍo de credenciais de liscais (Lei n °
30)
9.504/97, ar!. 65. §§ 1° ao
- Ultimo dia do prazo para que os partidos políticos e coligações
indiquem representantes pata o Comitê lutei partidário de
Fiscalizaçâo.
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24 de abril qninla-íeira
(03 (fias antes)
- l'ér,iiino do período de propaganda eleitoral gratuita tio rádiO (Lei
n 0 9.504/97, art. 47, cajml).
- Uhuino dia do prazo para o juiz eleitoral remetei - ao presuleiite da
mesa receptora o material destinado à votaço (Código Eleitoral,
ati. 133).
- tJltiiiio (1121 JO l)tflZ() para propaganda j)OIíIiCi tiiediaiite COIJJÍCTOS
011 reuniões públicas (Código Eleitoral. alt. 240, parágralo úiiico)
25 de abril - setia-feini
(02 (lias antes)
- Data a pariu clii qual o presiciculc da mesa rccej)tora que iiào tiver
recebido o niatciial desi iiiado à votaç(.) deverá diligenciar pitii o
seu recebimento (Código Eleitoral, au. 133, §

20).

26 de abril -- sã bado
(01 (lia antes)
- Ultimo dia p;ira a propaganda cleiloral ine(Jiante aho-lalantes e
amplificadores dc som e pata (iistribuiço de material de
propaganda política, inclusive volantes e outros impressos (Lei n°
9.504/97, au. 39. § 5°, J e IJ).

27 (te abril - domingo

l)IA l)Á EIEIÇÃ(i)

- às 7 horas: lnstalaçío da seção (Código Eleitoral, art. 142).
- às 8 horas: Inicio da volaçâo (Código Eleitoral, mis. 143/144).
- às 17 horas: Encerramento cia voiaçio (Código Eleitoral. art. 144)
- depois das 17 horas: Início da apiiraçio (Lei n° 6.996/82, art 14).
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28 de ai) ri 1 - segu iid a-fei I'a
(até às 12 horas)
- Prazo para o juiz eleitoral couiuu icar ao Iribunal Regional
Eleitoral e aos delegados de pari ido ou coligação, perante ele
credenciados_ o nt'uncio de eleitores do município que votaram em
cada urna das Seções (Código Eleitoral. arI. 156).

29 de a huil - terça-feira
(48 horas (lepois)
- tJltimo dia tio prazo deu Uro do qual nenhum eleitor poderá ser
preso ou delicio, salvo cm ílagraiitc (lctifl) ou em virtude de
sentença criiiii,i;il c.oiidenaiória por crime inatianç.ávcl, ou, ainda,
por desrespeito a salvo-conduto (Código Elei(ou -al, art. 236)
30

ti e

ai) ri 1 - qu a ila-fei ia
(03 (lias depois)

- Ultimo dia do prazo para o unes;rio que abandonar os trabalhos
durante a votação requerer jtisliiicação (Código 1:leitoral, art. 124,
§ 4°).

NIÁI() de 2003
07 de maio - quarta-feira
(ID (lias (lepois)
- Último dia para a divulgação oficial cio resultado da eleição e
proclamação tios eleitos (Lei «' 6.996182, au. 34).
- Último dia do prazo para os comitês (inanceiros encaminliareni as
prestações de contas.

27 de maio - terça-feira
(30 (lias depois)
- Ultimo dia do prazo para o julgamento das prestações de contas.

I ,,p S Mecflrp 7 rit Mi
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- Ú Ii iwo dia do prazo paia o
(Código Wciloral. au. 24).

111Cslio

('aftoso requerer j'isl iIicaço

JUNhO (te 2003
04 dc j ;nituo - (j nada-feira
(tia para a tlij )IOIllaÇãO dos eleitos.
SALA DE SFSSÕ} S DO 1 RJIIIJNAI RE('1IONAl LI El fORAL
DO PARANÁ.cm y5vtcjèvcreiro dc 2003.
-
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VICE-PRESII)ENTIi E
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RECJRSO LIlTIORAI, N' 168'7
(I4ASSN 2:1
PROCEDÊNCI\
£vJARIN( Á - I5I 7..E. - Pa:çandi;
RECORRENIE
l'ARIIIX) l)FMOCRÁlICO '1'RAI5ALIIIS'IA

ri),
ADVOGAI)OS
II)R. SÉRGIo [.1)17 JACO
MINI
RECORRiDOS JONAS ERALIX) DE lIMA, HAROLDO
FRANCOS() JANISI EYA SILVA SELA,
EDuARDO I'NR lIRA DA SILVA, MARIA
RITA I3RA/. 7IRONDI E WALI)OMIRO
R()Ql ii I)L 01,1 \'HR A
DRS. IX)IJGI,AS IJÏ()NARDO COSIA MAIA
ADVOGADOS
(.)I IV AR CONE(-;LIAN
DR SI, ,Vlt) DIAS
RELATOR
E \I E N' IA - 1 id CrI1Hl1aÇi() cio Colcntlü tribunal
Superior 1 Ieitt)nhI reah7.aÇïi0 de novas
eleições para Pre Icitt e V ice-Prelcitu. Aprovaçào
tia l{eSOItIçã() e (aIeiid;írio respeclivos.

Mórøão 8° 26949
Vistos, relatados e discutidos OS aulas citados.
ACORDAM os.Iuíz.es do Irit)linaI Regional Eleitoral do Paniiiá,
em curti primeiil o à detenui iiaçmo do Colendo . 1 ribunal Superior
Eleitoral, à iiiian,midacle de votos, CI!1 CXpe(Iir as instruções
necessárias paia real izaçio de eleiçio para Prcléito e Viee-Prefèito
do Município de I'aiçaiidu, a ser realizada no dia 27 de abril de
2003, nos termos do voto do ciii inenle Relator, que tica liwendo
parte desta deciso.
Ciritiba, 06 de íevereiro de 2003.
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I4ECUItS() E1M1011A1 N" 4687 - (TIASSI 2'
Na SCSSfIU de ID (te dezembro (te 2002, o
Colend() l'iihwial StIpeii(W 1 Jestoral JIII gou OS reCUrSOS niterpostos
contra decisïio desi a Coti e R egi nial dando provi iiento parem 1 aos
Recurso JEspecial dos recorrentes e, via de conseqiiêiicia, cassando
o diploma de JONAS ERAI 1)0 DE LIMA, AROLDO
FRANÇOSC e .IANISIJIIA SILVA SEI A.
No i nesmo ato aqi tela Colenda Corte
determinou a rcalizaçio dc novas eleições tiO Mmi icípio (le
Paiçanclu
I'or se tratar de e(IIllprPineJiI() iniediato
submeto à apiec;aço do Ilenario os flUCXOS Calendário e
Resoliiço, onde se c( nisi ihst anciam as instruções necessárias para
O TIOVO ;le;lo, designando-se a (lata (PC 27 de abril do corrcitic ano
pata i-ealizaçio do certame.
E comi
Curit i bal. 06 (Ii fevereiro de 2003.
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