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Ata da audiência pública realizada no Tribunal Superior Eleitoral para
tratar das minutas de resoluções relativas às eleições de 2016 que
dispõem sobre o processamento de representações, reclamações e
pedidos de resposta previstos na Lei n° 9.504/1997; e sobre pesquisas
eleitorais e escolha e registro de candidatos.

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e
quinze, no subsolo do Edifício Sede do TSE, Auditório I, realizou-se a audiência pública
convocada para tratar das sugestões dos representantes de partidos políticos e
coligações e demais interessados, nos termos dos arts. 52 e 105 da Lei nO9.504/1997,
com o intuito de aprimorar as instruções que regulamentarão as eleições de 2016.
Compuseram a Mesa o Ministro Gilmar Mendes (presidente), os Ministros Henrique
Neves da Silva, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, a Ministra Luciana
Lóssio, o membro auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral, Dr. João Heliofar de Jesus
Villar, e o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do TSE, Dr. Sérgio Ricardo dos
Santos. Compareceram à audiência representantes de partidos políticos, entidades e
demais interessados, conforme lista de presença anexa a esta ata. O Ministro Gilmar
Mendes iniciou os trabalhos com uma breve exposição dos objetivos da cerimônia.
Esclareceu que o tempo máximo para a abordagem de cada minuta seria de uma hora
e que os interessados em apresentar sugestões deveriam inscrever-se previamente,
sendo que as manifestações deveriam ser precedidas de identificação e realizadas no
prazo improrrogável de cinco minutos. Ressaltou que sugestões escritas poderiam ser
protocoladas no TSE e encaminhadas à Assessoria Especial em até setenta e duas
horas após a audiência. Pela ordem de inscrição, iniciou-se então a convocação dos
interessados para a apresentação de sugestões, cujo inteiro teor consta da degravação
que ora também integra esta ata. Manifestaram-se o representante do Instituto
Brasileiro de Direito Eleitoral, Dr. Gustavo Severo, o advogado do Partido da Social
Democracia Brasileira, Dr. Gustavo Kanffer, o membro auxiliar da Procuradoria-Geral
Eleitoral, Dr. João Heliofar de Jesus Villar, e o servidor do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, Nilson Fernando Gomes. Nada mais havendo a tratar, considerando
não haver mais inscritos nem interesse por parte dos integrantes da Mesa de se
manifestarem, foi encerrada a audiência pública às dez horas e trinta e quatro minutos
deste dia. E, para constar, eu, secretário, lavrei esta ata, que, depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelo Ministr . ilmar Mendes, relator das instruções de 2016 .
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