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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N° 23.412
INSTRUÇÃO 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. 10 Acrescentar o item 4 ao dia 15 de setembro de 2014 segunda-feira - com a seguinte redação:
4. Último dia para o pedido de registro de candidatura às
eleições majoritárias, na hipótese de substituição, exceto no
caso de falecimento, observado o prazo de até 10 (dez) dias,
contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei n° 9.504/1 997, art. 13, § 1 0 e 30).
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Art. 2 1 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de junho 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
no 23.390, que dispõe sobre o Calendário Eleitoral das Eleições de 2014.
Após a realização das audiências públicas destinadas à coleta
de sugestões, com vistas à elaboração das instruções para o pleito de 2014,
restou aprovada por este Tribunal, em sessão do dia 27 de fevereiro de 2014,
a Resolução n° 23.405, que regulamenta a escolha e o registro de candidatos,
a qual estabeleceu, entre outras disposições, prazo para substituição de
candidatos, nos seguintes termos:

Art. 61. É facultado ao partido político ou à coligação substituir
candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive por
inelegibilidade, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou
falecer após o termo final do prazo do registro (Lei n° 9.504197,
art. 13, caput; LC n°64/90, art. 17; Código Eleitoral, art. 101, § 10).
§ 1 1 A escolha do substituto será feita na forma estabelecida no
estatuto do partido político a que pertencer o substituído, devendo o
pedido de registro ser requerido até 10 dias contados do fato ou da
notificação do partido da decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei n° 9.504197, art. 13, § 11).
§ 2 1 A substituição poderá ser requerida até 20 dias antes do
pleito, exceto no caso de falecimento, quando poderá ser
solicitada mesmo após esse prazo, observado em qualquer
hipótese o prazo previsto no parágrafo anterior. (grifei)
§ 6 0 Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará
se o novo pedido for apresentado até o dia 6 de agosto de 2014,
observado o prazo previsto no § jO deste artigo (Lei n° 9.504/97,
art. 13, § 30; Código Eleitoral, art. 101, § 1 0). (grifei)

O Calendário Eleitoral das Eleições 2014 dispõe no item 4 do
dia 6 de agosto (60 dias antes) sobre o prazo previsto no referido § 6 0 do artigo
61, alusivo às eleições proporcionais, não havendo igual menção no dia 15 de
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setembro (20 dias antes), relativamente ao prazo estabelecido no § 2° do
mesmo dispositivo.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator): Senhores
Ministros, considerando a previsão contida no artigo 61, § 2 0, da Resolução
n° 23.405, que estabelece o prazo de 20 dias para a substituição de candidatos
às eleições majoritárias, bem assim por se tratar de disciplina não prevista em
pleitos anteriores, proponho que seja alterado o Calendário Eleitoral das
Eleições de 2014 (Resolução n° 23.390), para acrescentar o item 4 ao dia 15
de setembro de 2014 - segunda-feira -, nos seguintes termos:
4. Último dia para o pedido de registro de candidatura às
eleições majoritárias, na hipótese de substituição, exceto no
caso de falecimento, observado o prazo de até 10 (dez) dias,
contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei n° 9.504/1 997, art. 13, § 1 1 e 31).
Pelo exposto, voto pela aprovação da alteração, nos termos
propostos.
É como voto.

