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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N° 23.426
INSTRU ÇÃO N° 269-79.2013.6.00.0000 - CLASSE 19 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toifoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Altera a Resolução-TSE n° 23.390, de 21 de maio
de 2013, que dispõe sobre o Calendário Eleitoral
das Eleições de 2014.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1 0 Alterar a redação do item 11, inciso II, do dia 5 de
outubro - Domingo - Dia da Eleição -, nos seguintes termos:
11. Data em que é permitida a divulgação de pesquisas,
observadas as seguintes disposições:

II - as pesquisas realizadas no dia da eleição, relativas às
eleições presidenciais, poderão ser divulgadas tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito;

Art. 20 Alterar a redação do item 11, inciso II, do dia 26 de
outubro - Domingo - Dia da Eleição - com a seguinte redação:
11. Data em que é permitida a divulgação de pesquisas,
observadas as seguintes disposições:
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II - as pesquisas realizadas no dia da eleição, relativas às
eleições presidenciais, poderão ser divulgadas tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito;
111—[ ... ]
Art. 30 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de maio de 2014.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhores Ministros,
na sessão plenária do dia 21 de maio de 2013, foi aprovada a Resolução n°
23.390, que dispõe sobre o Calendário Eleitoral das Eleições de 2014.
Realizadas as audiências públicas destinadas à coleta de
sugestões, com vistas à elaboração das instruções regulamentares do pleito,
restou aprovada por este Tribunal, em sessão do dia 17 de dezembro de 2013,
a Resolução n° 23.400, que regulamenta as pesquisas eleitorais para as
eleições de 2014, a qual estabeleceu, no inciso II do artigo 13, que a
divulgação de levantamento de intenção de voto efetivado no dia das eleições,
referente ao cargo de Presidente da República, somente poderá ocorrer "após
às 19 (dezenove) horas do horário de Brasília, no primeiro turno, e após às
20 (vinte) horas do horário de Brasília, no segundo turno".
O Calendário Eleitoral das Eleições 2014 dispõe,
respectivamente, nos dias 5 e 26 de outubro (item 11, inciso II), que os horários
são 18 horas e 19 horas.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator): Senhores
Ministros, considerando a previsão contida no artigo 13 da Resolução
n° 23.400, aprovada após as audiências públicas, e o exame de questões
envolvendo as repercussões do restabelecimento do quarto fuso horário no
Brasil (Acre) e o horário de verão nesse período, proponho o ajuste no
Calendário Eleitoral das Eleições de 2014 (Resolução n° 23.390), nos
seguintes termos:
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5 de outubro - domingo
DIA DAS ELEIÇÕES

11.

II - as pesquisas realizadas no dia da eleição, relativas às
eleições presidenciais, poderão ser divulgadas tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito;

26 de outubro - domingo
DIA DAS ELEIÇÕES

11.
I—[...]
II - as pesquisas realizadas no dia da eleição, relativas às
eleições presidenciais, poderão ser divulgadas tão logo
encerrado, em todo o território nacional, o pleito;
Pelo exposto, voto pela aprovação da alteração, nos termos
propostas.
É como voto.

