PUBLICADO EM SESSÃO
TRJDUNA,L, JtEci'LOr'4pL, 15L,Ei'IUOaA,L. DO FPLRt,INÂ

RESOLUÇÃO N°589/2014)

(30.09.2010)
(Altera a Resolução 588/2010 que dispõe sobre o
exercício do direito dc resposta em relação ao
veiculado no horário eleitoral gratuito dos dias 29 e
30 de setembro de 2010)
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no uso de
suas atribuições, e considerando o que determina o arL 58, § 4°, da Lei n°
9.504/97, bem como o art. 15, § 1°. da Resolução n° 23.193/09-TSE, bem
corno a petição protocolada sob n° 23.603/2010,

RESOLVE:
ArL 1° Alterar o ad. 6° da Resolução n° 588/2010,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
'Ar!. 6° - Picam

Liv

eiiiis's'oi'iv de radio e televisão

obrigadas a abrir espaço em Xiii? programação /90)a veicular
direi/o de resposta decorrente de decisão de que traia esici
Resolução, liledialite micha entregue pelos i'epreseníantes clo.s'
partidos políticos

OU

coligaçï3es diretamente nas emissoras.

caso das geradoras de televisao
1" pertenceu/es ci zuna rede de televisão, a gravação será entregue
apenas na cabeça de rede ,vitl?cltfc? CO? Cu,'iíiba.

.

§2

- No caso dcix emisvora.v de radiodifusão. , fíLtflhl

as mesmas obrigadas a aceitar o envio dci gra'açao por meio de
coreia eletrônico.

§

30

- Em ambos os cavos, a gravação deverá ser

ei7cwfliflhicida ciconipan/iadci da decisãO que detenninou o direito
de resposta, bem como de copia desta Resolução.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor com a sua
publicação em sessão (lesta data.
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