rpiJbI DJE í4.Q3!ide .gqi.ia. I.Q...3,.
--.4
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 1)0 PARANÁ

-

-

RFSOJ.11JÇÃO N ° 446/2003
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. lO, inc.
XIV, cio seu Regimento Interno e ali. 4°, par. único, da Res. n °
20.034/97, considerando o disposto 110 au. 46, § 7°, da Lei n°
9.096/95, e tendo ciii vista o contido 1105 autos de Representação
n° 58 - CI. 1 T/TR
II ESUI 4VL:
A rt. 1''. O j )a li i(l0 político (JI te ti ver cl iFC ii O A
utilização ((O tempo total de 'lO (quarenta) ininutos, por semestre,
para a inserção (la sua propaganda cm nível regional (art. 49, II,
Lei 9096/95), deverá indicar 8 (oito) dias de sua preferência, para
inserções de 30 ou 60 segundos, pelo lelilpo diário máximo
perniitido de 5 (cinco) nuniltos.
A ri. 2". 0 parlido político que tiver direito à
tutilizaço do tempo total (te 20 (vinte) minutos, por semestre,
para a inserção da sua propaganda em nível regional (art. 57, III,
"h", Lei 9096/95), deverá indicar 04 (quatro) dias de sua
preferência, para inserções de 30 ou 60 segundos, pelo tempo
diário máximo permitido de 5 (cinco) minutos.
Api. 3". 0 disposto nos artigos 1 ° e 2 ° deverá
ser observado a partir do calendário de inserções do ano de 2005.
411. 4" Esta Resol tição entra ciii vigor na
(lata de sua publicação.
SALA I)E
JRJBVNAL REGIONAL
ELEITORAL 1)0 PARANÁçni 13 de outubro de 2003.
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REPRESNNIAÇ:ÀO N° 58 CLASSE 17:1
PROCEDÊNCIA : CURIFIBA
TRII3IJNAL
DO
REPRESENTANTE: SECRETARIA
REGIONAl., ELEITORAL 1)0 PARANÁ
: DR. AIJRACYR AZEVEDO DE MOuRA
RELATOR
COR 1)11 R()
El\1 EN1'A

-- Propaganda partidária graluila.
inserções rcgionais. Edição de instruções.
Resoluçao. Vigência a parlir do calendário de 2005.
O partido polil ico com direito a 40 minul os
semesirais devera indicar 8 dias de sua preferência
para inserções de 30 ou 60 segundos, pelo tempo
diário iIláx mio de 5 minutos, e o que disponha de 20
niiititos seiiicslrais deverá escolher 4 dias para
inserções de 30 011 60 segu udos, peio 4 enipo (lia liO
ma'<inio de 5 niritpios.
Acóidáo N' 27.272

Vislos, relatados e discutidos
os autos
citados, ÁCOR DAM os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do
Param, à unanimidade de votos, em editar instruções regulando
as inserções legioliais da propaganda pailidária gratuita,
aprovando a Resolução n° 446/03, em anexo, nos termos do voto
do Relator, que integra esta decisão.
Ciiiil iba, 13 (te

Oiit itbro

de 2003.
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L.i II
REPRESENtAÇÃo N' 58— (1 IASSE 17 1
RELvIÓRJO
A Secretaria .ludiciária deste l'ribunal sugere
a ediçao de instniçâo regulando as inserções regionais da
propaganda parlitlária gra(uita. Propõe que o partido político qr.ie
tenha clireflo a 'lO (quarenta) minutos semestrais indique 8 (oito)
dias de sua preferência para inserções de 30 (trinta) ou 60
(sessenta) segundos, pelo tempo diário máximo de 5 (cinco)
minutos, e o que disponha de 20 (vinte) minutos semestrais
escolha 4 (quatro) (lias para inserções de 30 (trinta) ou 60
(sessenta) segundos, pelo tempo diário máximo de 5 (cinco)
Iliiiitttos,
VOlT)
Os documentos tios autos i nostrani que a
proporcionalidade sugerida pela vigilante Secretária Judiciária é
compatível com o método utilizado pelo egrégio «Iribunai
Superior Eleitoral. E, acima de tudo, distribuição lógica e
racional, atendendo os interesses de todos. Ademais, a exposição
da folha 2 mostra que a atual grade de inserções é confusa, tanto
que só no dia 23 de maio vindouro ter-se-á a propaganda de
quatro partidos políticos, o que não serve nem para essas
agremiações, nem pa;a as emissoras e o público.

Daí acolher-se a sugestão, para que o tema
seja disciplinado por Resolução específica, com o seguinte teor:

"O 7 rihuna/ I?eghnial 11/e/foral do Paraná,
,i,vapdo das alri/iuiçéYe.s' que lhe vão
confe,'uJ.v /ie/O au, ia inc. XIfrl do SC/!
Regimento Inferia e ar. 40, par. único, da
Re,v. n" 20034'9 7. considerando o dispos! o
no art. 46, s 70, da Lei 1, 0 9096/95, e fenda
ciii i'j.çfa o co,,! ido nos autos de
I?e,n'csentaçào ii" 58,

RESOLVE
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Ar!. 1°.

II tul 1

político qi.ie tiver (lireFlo à
10' ilizoção do tempo total de 40 (quarenta)
niinu(os, /ls')!' semestre TYai'a a inserção (/Ü
() /Uhfiito

viia /)mpagaiu/a eu, nível regional (ar. 49.
II, lei 909695), devei% indicar 8 (oito) dias
(les na pie/ejência, /.Yala inserções de 30 ou
60 setiiiidos, /N'lO (enIf») (1/á/lo /IIÓXF /1/O
/Je!l11 /11(10 dE? 5 (cinco) iii ii nU os.
/111. 2°. O j'cniido jiofilico (///C livel dè'reiio à
utilização dv teu//lo total de 20 (viu/e)
nunutos, por semestre, para a inserção (la
sua pro/?agalu.Ia em nível regional (ali. 57,
M. "1' Lei 909695) deverá indicar 04
qua(io) dais de .vua preferência, para
inseiç:res (li' 30 ou 60 segundos, pelo teuipo
(lar/lo i;uhni;o pernil/ido de 5 (cinco)
inlulo.v.
Ar. 3 °. () disposto nos artigos 1°c 2°det'erá
ser observado a partir do c.alendáro dc
inserções do ano de 2005.
Ar!. 4 °. issia /?esolução entrará eu; Vigor na
data (Ir sua publicação

E como voto.
CiiriIiha 13 db. oulubfo/de 003.
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