RESOLUÇÃO Nº 23.469
INSTRUÇÃO Nº 525-51.2015.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Altera a Resolução nº 23.450/2015, que
dispõe sobre o Calendário Eleitoral
(Eleições de 2016).

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1º Alterar a redação do item 1 do dia 29 de dezembro
de 2016 – quinta-feira, nos seguintes termos:
1. Último dia para o eleitor que deixou de votar no segundo
turno da eleição apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral
(Lei nº 6.091/1974, art. 7º).
Art. 2º Alterar a redação do item 3 do dia 12 de setembro
de 2016 – segunda-feira, nos seguintes termos:
3. Último dia para o pedido de registro de candidatura às
eleições

majoritárias

e

proporcionais

na

hipótese

de

substituição, exceto em caso de falecimento de candidato,
quando a substituição poderá ser efetivada após esta data,
observado, em qualquer situação, o prazo de até dez dias
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contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de fevereiro de 2016.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, nos termos do que encaminhado aos membros, submeto ao
Plenário proposta de alteração da Res.-TSE nº 23.450/2015, que dispõe sobre
o Calendário Eleitoral das eleições de 2016, para retificar referência ao turno
da eleição mencionado no item 1 do dia 29 de dezembro de 2016 e dar maior
clareza à hipótese constante do item 3 do dia 12 de setembro de 2016,
conforme tabela comparativa abaixo:

Item 1 do dia 29 de dezembro de 2016 – quinta-feira
Redação vigente

Redação proposta

1. Último dia para o eleitor que deixou
de votar no primeiro turno da eleição
apresentar justificativa ao Juízo
Eleitoral (Lei nº 6.091/1974, art. 7º).

1. Último dia para o eleitor que deixou
de votar no segundo turno da eleição
apresentar justificativa ao Juízo
Eleitoral (Lei nº 6.091/1974, art. 7º)

Item 3 do dia 12 de setembro de 2016 – segunda-feira
Redação vigente

Redação proposta

3. Último dia para o pedido de registro
de
candidatura
às
eleições
majoritárias e proporcionais na
hipótese de substituição, observado o
prazo de até dez dias contados do
fato ou da decisão judicial que deu
origem à substituição, exceto em caso
de falecimento de candidato, quando
a substituição poderá ser efetivada
após esse prazo (Lei nº 9.504/1997,
art. 13, §§ 1º e 3º).

3. Último dia para o pedido de registro
de
candidatura
às
eleições
majoritárias e proporcionais na
hipótese de substituição, exceto em
caso de falecimento de candidato,
quando a substituição poderá ser
efetivada após esta data, observado,
em qualquer situação, o prazo de até
dez dias contados do fato ou da
decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei nº 9.504/1997,
art. 13, §§ 1º e 3º).

