
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁ!

RESOLUÇÃO Nº 102/2006

 

Adota fluxogramas no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Golás,
como rotina de trabalho em relação
as reclamações, representações e
pedidos de direito de resposta,
previstos na Resolução TSE nº
22.14212006

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no
exercício da competência que conferem artigo 13, inciso XI, do Regimento
Internoc/c artigo 30,inciso XVI, do Código Eleitoral e

CONSIDERANDOque dia 06 de julho é data a partir da qual
será permitida a propagandaeleitoral nas Eleições de 2006;

CONSIDERANDO quedia 15 de agosto do corrente ano é o

início do período da propagandaeleitoral gratuita no rádio e natelevisão,

RESOLVE:

Art. 1º Adotar, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás, comorotina detrabalho em relação às reclamações, representações
e pedidos de direito de resposta, previstos na Resolução TSE nº
22.142/2006,os respectivosfluxogramasinsertos nos anexos|, II, Ill e IV da
presente Resolução.

   

   

Art. 2º. Excepcionalmente, nos casos em que o Ministério
úblico nãofor parte, após o decurso do prazo de oferecimento dascontra -

razões recursais, dar-se-á vista dos autos ao Procurador Regional Eleitoral
para emissão de parecer no pr e 24 horascogureospedão de
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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DE GOIÁS

direito de resposta, e de 48 horas nas representações/reclamações de que

trata o art. 96, da Lei 9.504/97.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do

Tribunal Pleno.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua

publicação.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE GOIÁS, em Goiânia, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de

dois mil e seis.
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ANEXO

RECLAMAÇÕESOU REPRESENTAÇÕES
(Resolução TSE n. 22.142/2006)

AUTUAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Distibução a um dos Juízes Auxiliares. Havendo pedido deliminar,

a

notificação para defesa deverá ser expedida ao mesmo tempo em que os
“autos forem conclusos ao juiz (art. 2º, 1, e art 4º, cc Lol n. 9.504/1997, art. 96º, 657

Nathipótese de processo em segredo de justiça ou de pedido do liminar inaldita alora pars, os autos deverão k conchusos ao Relator sem a devida

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 

 

 

     
  
 

 

 

 

 

 

 

nalicação para defesa
Y

DEFESA
EmA horas, a contar da notificação (art. 4, caput)

Y
VISTA AO MP

Parecer em 24 horas (art. €º)

Y
DECISÃO

Em 24 horas, sendo publicada na Secretaria entre 10h e 19h cde cada dia (art 7º, caput, e art. 8%)

Y
RECURSO AO PLENO

Em 24 horas, a contar da data da publicação da decisão na Secretaria (art 8, capul)

y
CONTRARAZÕES.

Em 24 horas, a contar da noticação do recordo (at 9º, capul)

Y
JULGAMENTO

Apresentação do recurso em sessão peloJuizAda em 48 horas, a contar da conclusão, ou na primera sessão cubano (ut 17,6 17

"Eeojuigamento drto da reclamaçãoirepresentação pelo Plenário, corforme at12, hipótese em que será dada oportnidade de

“Sustentação oral à partes o ag MP após o relatório do foto.
RE

RECURSO ESPECIAISAOTSE
Em Seas,a contar da data da publicação do acérdão em sessão (art. 13,caput)

Y
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

ADMISSÃO Em 24 horas, a contar da conclusão »| ADMISSÃO
——— (on 13,61)

Y
Y

CONTRARAZÕES AGRAVO DE INSTRUMENTO
Em

3

dias, a contarda data intimação, Em3 dias,e contar daput do despacho na Secretaria.

por publicaçãona Secretaria art 18,64%)
(art 13.629)

Y
REMESSA AO TSE

(art 13,53)  
 

   

 

 

  

  

     

   

Ministério Público, partidos,coligações ou candidatos (art. 14, cf Lei n. 9.504/1997, art. 96, caput.
notificação dos patronos de candidatos, partidos ou coligações que se cadastrarem na secretaria será fota com

Antecedanela mínima de 24 horas do vencimento do prazo previsto no art 4º da Res. TSE n. 22.142/2006 (art. 21).
Quando reclamado ou representado for candidato,partido político cu coligação, as noticações serão feias por Incsimite
“ou correlo eletrônico,no endereço Informado por ocasião do pedido de registro (art. 4º,87).

+ Nosessos em que o Ministério Púbico for pafo, sua Intimação dar-se-á mediante encaminhamento decópia da decisão e da
respectiva certidão da publicação (art.

9º
,

p do).
Não curmpeido os prazos para os bem colo para

o

juizo de admissiblidade,as partes poderão ser intimadas po:

o
 

pre
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ANEXO 1

DIREITO DE RESPOSTA POR OFENSA VEICULADANA IMPRENSA ESCRITA
(Resolução TSEn. 2214212006)

 REQUERIMENTO, DISTRIBUIÇÃO. E NOTIFICAÇÃO ,
O pedido será protocolizado em 72 horas a contar das 19h da data da veiculação da ofensa, instruído com um
exemplar da publicação e o texto para a resposta, sendo distribuído a um dos Juízes Auxiliares. Notificação

Imediata do reclamado
 tan. 2º.0 art. 15 L'a"o

 

ou representado
. ce Lein. 9.504/1997.art. 58)

 

 
 No  
 DEFESA

Em 24 horas,a contar da notificação(art. 4º, caput)

 Y
 

 
VISTA AO MP

Parecer em 24 horas(art. 6)  
 Y
 DECISÃO

 
Em 72 horas,a contarda data da formulação do pedido, sendo publicada

na Secretaria às10hou às19h do cada dia
(art. 7º, parágrafo único, oart 6)  
 

 
DEFERIMENTO

W
e

Los INDEFERIMENTO

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DA RESPOSTA
Em até 48 horas da decisão ou, tratando-se de RECURSO AO PLENO

|

|

veículo com periodicidade maior que 48 horas, na Em 24 horas, a contar da data da publicação

Primeira edição “da decisão na Sesretaria

(art. 18º.|. ºc"e A º O mt9caput) O o

Y

CUMPRIMENTODA DECISÃO CONTRA-RAZÕES

O ofensor deverá comprovar nosautos, mediante Em 24 horas, a contar da notificação
dados sobre a regular distribuição dos (art. 9º capul)

exemplares, a quantidade Impressa e o raio de -
abrangência dadistribuição

(art1511) JULGAMENTO  
 

Legitimidade: partidos, coligações ou candidatos (art 14, cf Lein.
9.504/1997, at.58, capuy.
Quando o reclamado ou representado for candidato, partido político
ou coligação, as notificações serão feitas por facsímile ou correio
eletrônico, no endereço Informado por ocasião do pedido do
registro (art. 4%,

6

19.
A divulgação da resposta será no mesmo velculo, espaço,local,
Página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce
uicado na otra (at 15,1, 10, ck Lot n. 9.504/1997, art 58, 8
1).

Por solictação do ofendido, a divulgação da resposta será feta no
mesmo dia da semana em que

a

ofensa for divulgada, ainda que
fora do prazo de 48 horas(ai. 15, 1, c/o, Loin. 9.504/1997, art.
58,93, 1,009.

terá início a parir da notificação, quando anterior à
o(art 99).

Não cumprido os prazos para os julgamentos, bem como para o
juizo de admissibilidade, as partes poderão ser intimadas por
Tacsímite.
Aplica-se ao presente fknxograma, no que
presente Resolução.

    

  

 

  
A

couber, o anexo | da

Us W
 

Los ;
A,

O recurso será apresentado em sessãopelo
próprio Juiz Audliar em 24 horas,a confar da

conclusão
(art. 17,82)
 

+
 

RECURSO ESPECIAIS AO TSE
Em 24 horas, a contar da publicação do

acórdão em sessão
(art. 47º, caput)
 Y
 

CONTRA-RAZÕES
Em 24 horas, a contarda notificação

(art. 47º, caput)
 Y
 

REMESSA AO TSE
Imediatamente à apresentação das contra.

razões, ou decorrido o seu prazo,dispensado
o juizo de admissibilidade

(ant 17,81)  
 

—ss
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ANEXO HE

DIREITODE RESPOSTA POR OFENSA VEICULADA EM PROGRAMAÇÃO NORMAL DAS EMISSORAS DE
IO E TELEVISÃO

' (Resolução TSE n. 22.142/2006)

 

 

REQUERIMENTO,DISTRIBUIÇÃO E NOTIFICAÇÃO
O pedido será protocolizado em 48 horas, a contar da veiculação da ofensa, sendo distribuído a um dos Juízes

Auxiliares Notificação imediata do reclamadoou representado
(art2º, 1,0 art. 15 1, “a” clo Loin. 9504/1997, art68)  
 

 

DEFESA
Em 24 horas, a contar danotificação(art. 4º, caput)
 

Y
 

VISTA AO MP
Parecer em 24 horas(art. 6º)

NOTIFICAÇÃO DA EMISSORA
O responsável pela emissora será notificado

“o mais rápido possível, entro 10h e 10h,
 

 
para que confirme data e horário da

O veiculação e entregue, em 24 horas,
DECISÃO a mídia da transmissão

Em 72 horas, a contar da data da formulação do pedi (art. 15, 11,67
sendo publicada na Secretaria às 10h ou às 19h de cada

(art. 7º, parágrafo único e art. 8º)

       
 

 
 

DEFERIMENTO >

y "a

 

INDEFERIMENTO
  
 

 

DIVULGAÇÃO DA RESPOSTA
A resposta será dada em até 48 horas após

“a decisão, em tempo igual ao da ofensa,
nunca Inferior a um minuto.

(art 18º, 4,“4  
 

» Legitimidade: partidos, coligações ou
candidatos (art. 14, cfo Lei n. 9.504/1997, art.
58, capul).

+

—

Quando o torceiro se considerar atingido por
ofensa, deverá observar os procedimentos
previstos na Lei n. 52501967 — Justiça
Comum (art. 16, parágrafo único).

+ Quando

o

reclamado ou representado for
candidato, partido político ou coligação, as
notiicações serão feitas por facsímile ou

jo eletrônico, no endoreço informado
ps acantodo podas do mostoid

Não cumprido os prazos para os
julgamentos, bem como para o juízo de
admissibilidade, as partes poderão ser
Intimadas por facsímite.
Aplica-se ao presente fancograma, no que
couber, o anexo da presente Resolução.   

Dezações |q p

/

RECURSO AO PLENO
Em 24 horas,a contar dadata da publicação da decisão na Secretaria

(art. 9, caput)
 

Y
 

CONTRA-RAZÕES
Em 24 horas, a contar da notificação(art. 9º caput)

 

Y
 

JULGAMENTO
O recurso será apresentado em sessão pelo próprio Juiz Auxiliar em 24

horas, a contar da conclusão
(a1t.17,829)
 

RECURSOESPECIAIS AO TSE.
Em 24 horas, a contar da data da publicação do acórdão em sessão

(art. 17%, caput)
 

Y
 

CONTRA-RAZÕES
Em 24 horas, a contar da notificação(art. 17º, caput)
 

Y
  REMESSAAOTSE

Imediatamenteà apresentaçãodascontra-razões, ou decorrido o seu
prazo, dispensadoojulzo de admissibilidade

(art. 17, 819)
 

 
 



é ANEXO IV

DIREITO DE RESPOSTA POR OFENSA VEICULADA NO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
(Resolução TSE n. 22.142/2006)

 REQUERIMENTO,DISTRIBUIÇÃO

E

NOTIFICAÇÃO
O peido será protocolizado em 24 horas a contar da veiculação da ofensa, sendo distribuído a um dos Julzes

Auxiliares Notificação imediata do reclamado ou representado
(art, 2º, 1) eat. 15,“a”6 “b”, clo Leim. 9.504/1997, art. 58)

Y
DEFESA

Em 24 horas, a contar da notificação(art. 4º, caput)

Y
VISTA AO MP

Parecer em 24 horas(art.6º)

Y
DECISÃO

Em 72 horas, a contar da data da formulação do pedido, sendo publicada
na Secretaria às 10h ou às 19h do cada dia

(art. 7º, parágrafo único, e art 8)

DEFERIMENTO Io INDEFERIMENTO

EaNOTIFICAÇÃO
Imediata, entre 10h e 19h, da emissora

geradora é do partidolcoligação atingidos para

  
  

 
 

  
 

 

  
   

  
 

  
 

  RECURSO AO PLENO
Em 24 horas, a contar da data da publicação

 

 

 

 

 

 

   

exercer o direito de resposta, coma indicação da decisão na Secretaria(art. 9º, caput)

do período
(art. 15,1)

T CONTRA-RAZÕES
Em 24 horas, a contar da notificação

DIVULGAÇÃO DA RESPOSTA. (art. 9º, caput)

Entrega pelo ofendido, em até 36 horas, do
meio do armazenamento com s!resposta à +

emissora geradora para veiculação no GULGAMENTO)

programa subsequentedo perdohndaso O recurso será apresentado em sessão pelo
Sm exjo horário no pasaopo a ofensa próprio Juiz Audliar om 24 horas, a cortar da

 

conclusão(art. 17º, 8 2º) 
 

 

 
PROVIMENTO DESPROVIMENTO

  
 

 

 
Y

-— Legiimidade: partidos, colçações,candidatos ou terodros (art 14,0 art 15,

||

RECURSO ESPECIAIS AO TSE
mb” cleLeim. 9.504/1997, an. 58, capuy). Em 24 horas, a contar da publicação do

+ Quando o reclamado ou representado for candidato, partido políico ou aa

  

 

   
 

 

 

 

as notiicações serão faltas por facsímile ou correio eletrônico, no CO) o )
cogação pardo dar sia do pedido de reg (art 617 (art, 17% capuy)

+  Prazotérá mico a parir da notificação, quando anterior à pubicação (art 99. EF
ERRA “a resposta cerá em tempo Igual ao da ofensa, porém nunca

feio a um minuto (at 15, 1, E, loLol. 9.804/1997, art. 58, 63, 1,“ CONTRA-RAZÕES
No eumenido cs prazos para os Jugamentos, bem como para o Juizo de

|

Em24 horas, a contar da notificação
admissibilidade, as partes poderão ser intimadas por facsímite. (at. 17, caput)
Aplica-se ao presente Moxagrama, no que couber(/o anexo | da presente

a 1f - E;
REMESSA AO TSE

Imediatamente à apresentação das. /
contra-razões, ou decorrido o seu prazo,
“lispensado o juizo do admissibilidade

(art17,519) No  
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