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APRESENTAÇÃO 

Sob os auspícios da Escola de Magistratura Federal da I" Região, realizou-se, no período de 7 a 9 
de junho de 2010, a I Jornada de Direito Eleitoral da Esmaf na cidade de Brasília/DF. 

Durante o evento, proferiram conferência o professor Adriano Soares da Costa sobre "Ação 
de impugnação em mandato eletivo"; o professor Ubiratan Cazeta sobre "Inelegibilidade, vida 
pregressa e presunção de inocência: há como compatibilizar?"; o professor José Sad Júnior sobre 
"Efetividade das decisões da Justiça Eleitoral: afastamento imediato, tutela antecipada e ações cau
telares"; o professor Luiz Márcio Victor Alves Pereira sobre "A propaganda política em uma nova 
perspectiva"; o professor David Fleischer sobre "Considerações sobre o sistema eleitoral brasileiro"; 
o professor Walber Moura Agra sobre "A jurisprudência do TSE e as representações por violação 
aos arts. 30-A e 41-A da Lei 9.504/1997; o Ministro Fernando Neves sobre "Ação de impugnação de 
pedido de registro de candidatura e a jurisprudência do TSE" e o Ministro Arnaldo Versiani Leite 
Soares sobre "Rejeição de contas nos Tribunais de Contas e consequente inelegiblilidade". 

Esta publicação agiu tina os artigos inspirados nos temas das conferências ouvidas pelos participantes. 
Bom proveito aos leitores. 

Desembargador federal Hilton Queiroz 



Breve olhar sobre a trajetória e o papel da Justiça Eleitoral no Brasil 

O Analfabeto Político 

Bertolt Brecht 

O pior analfabeto é o analfabeto político. 
Ele não ouve, não fala, nem participa dos 
acontecimentos políticos. Ele não sabe o 
custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da 
farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas. 

O analfabeto político é tão burro que se 
orgulha e estufa o peito dizendo que odeia 
a política. Não sabe o imbecil que, da sua 
ignorância política, nasce a prostituta, o 
menor abandonado, e o pior de todos os 
bandidos, que é o político vigarista, pilan
tra, corrupto e lacaio das empresas nacio
nais e multinacionais. 

Vivemos tempos difíceis. Tempos de des
confiança nos homens e descrença nas insti
tuições. Tempos em que a sociedade enfrenta 
crise de valores sem precedentes na História. 
Não se sabe para onde ir. A despeito das liber
dades e direitos democráticos, tão duramente 
conquistados, padecemos da falta de grandes 
líderes políticos imbuídos de elevado senti
mento patriótico e cívico para defender com 
firmeza e coragem as grandes causas nacio
nais, de interesse de todos os brasileiros. 

Nesse contexto, inegável o relevante pa
pel da ) ustiça Eleitoral a quem compete a 
árdua tarefa de zelar pelo cumprimento dos 
primados da Constituição. no que respeita a 
efetiva participação dos Eidadãos na escolha 
dos seus representantes na esfera dos Poderes 
Legislativo e Executivo. 

A ) ustiça Eleitoral é assim o bastião que 
assegura a participação de todos os segmen
tos sociais na escolha de seus mandatários 
máxime porque o processo eleitoral traz a 
lume o acirrado embate de forças antagóni
cas que compõem nossa sociedade, multifa
cetária e desigual. 

O Brasil aparece no cenário internacional 
como resposta a expansão do capitalismo co-

Juíza federal Adverci Rates Mendes de Abreu 

merda], ainda incipiente, fruto da chamada re
volução comercial em cujo contexto surgiram 
as chamadas grandes navegações 1, com as quais 
os governos absolutistas procuravam responder 
às crescentes demandas surgidas com o apare
cimento de novos segmentos sociais, especial
mente a burguesia que rapidamente floresceu e 
se fortificou ao longo dos séculos XIV, XV, XVI, 
XVII e acabou por derrubar, no século XVIII, o 
Antigo Regime- o Absolutismo. 

O país herdou, assim, a tradição e as idéias 
dos regimes autoritários, reforçadas pelo fato 
de que a independência política da ex-colô
nia, que então exibia o pretensioso título de 
Reino Unido do Brasil a Portugal e Algarves, 
resultou de uma espécie de "pacto de cavalhei
ros" celebrado pelo Príncipe Regente Pedro I 
e a elite dominante brasileira. Daí porque fica 
fácil compreender a tendência autoritária que 
sempre marcou o Estado brasileiro desde os 
primórdios de sua formação. 

Como nação independente, já no século 
XIX, as bases do Estado, estabelecidas pela 
Constituição de 1824, sem ser imune à in
fluência, ainda que moderada, das idéias li
berais do Iluminismo, é marcada por forte 
orientação autoritária e elitista, conforme se 
depreende dos seus artigos 92, 94 e 95 2, onde 

1 A respeito Caio Prado Júnior afirmava que a coloni
zação na América Lusa não é um fato isolado mas "a 
parte de um todo." 

2 CF/24. Art. 92. V. Os que não tiverem de renda liquida 
annual cem mil réis por bens de raiz, industria, com
mercio, ou Empregos. 

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos 
Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de 
Provinda todos, os que podem votar na Assembléa 
Parochial. Exceptuam~se: I. Os que não tiverem de 
renda liquida annual duzentos mil réis por bens de 
raiz, industria, commercio, ou emprego. 

Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para 
serem nomeados Deputados. Exceptuam~se: I. Os que 
não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na 
fórma dos Arts. 92 e 94. 
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exclui do direito de votar nas assembléias pa
roquiais, para escolha dos eleitores de pro
víncia, todos aqueles que não tivessem renda 
liquida anual equivalente por bens de raiz, 
indústria, comércio, ou emprego a cem, du
zentos ou quatrocentos mil réis, dependendo 
do cargo, se deputado, senador ou membro 
de conselho de província. 

Mantém, assim, antiga tradição das Orde
nações Afonsinas e Manuelinas que negavam 
o direito de participar da câmaras municipais 
a todos aqueles que não fossem intitulados 
homens bons da localidade,' entendendo-se 

por tais os adultos livres do sexo masculino, 

incluídos os nobres e fidalgos, os proprietá
rios, os militares e o clero, enquanto não ti

vessem - na linguagem da época - "marca 

de nação infecta", ou seja, mouros, judeus 
ou seus descendentes', e cuja renda líquida 
anual fosse equivalente a 250, 500 ou 1.000 
alqueires de farinha, unidade de medida tida 
como uma espécie de padrão monetário da 
Colônia, à época, situação que se estendeu 
até os primórdios do Império. 

De índole fortemente autoritária e elitista 
a primeira Constituição do Império sequer co
nheceu e tampouco contemplou a justiça eleito
ral como instituição. 

O mesmo sucede com Constituição de 1891. 
Na verdade, a Justiça Eleitoral só apare

ce no cenário nacional com a Constituição de 

3 Capistrano de Abreu na sua obra Capítulos da História 
Colonial, no capítulo li, intitulado Fatores Exóticos, 
registra o seguinte: A resfeito do Abaixo da nobreza 
acampava o povo, a grande massa da nação, sem direi
tos pessoais, apenas defendidos seus filhos por pessoas 
morais a que se acostavam, lavradores, mecânicos, 
mercadores; os de mor qualidade chamavam-se ho
mens bons, e reuniam-se em câmaras municipais, ór
gãos de administração local, cuja importância, então e 
sempre somenos, nunca pesou decisivamente em lances 
momentosos, nem no Reino, nem aqui, apesar dos esfor
ços de escritores nossos contemporâneos, iludidos pelas 
aparências fugazes ou cegados por idéias preconcebidas. 

4 Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 339, 11 jun. 2004. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/tex
to.asp?id=5323>. Acesso em: 07 out. 2010. 

1934', já que a de 18246, assim como a de 1891 
não faziam referência expressa a ela? Hoje se 
revela uma robusta senhora, na casa dos seus 
76 anos que à medida que o tempo passa mais 
se aperfeiçoa e fortalece. 

Nascida com a Constituição de 1934, ali está 
contemplada com todas as letras no art. 63, alí
nea "d", como um dos órgãos do Poder Judiciá
rio. Desde então, assistiu e sobreviveu a dois re
gimes de exceção: o Estado Novo, de 1937/1945, 
e o Militar de 1964/1985. Veio para ficar. 

A partir da Constituição de 1934, sem
pre integrou os textos das Constituições pos
teriores8 numa clara expressão dos avanços 
dos direitos de cidadania, assegurando, ainda 
que de forma precária em alguns momentos 
de nossa história, a participação dos cidadãos 
nos destinos do país. 

Hodiernamente, no estágio de desen
volvimento em que nos encontramos, mais 
que nunca é visível o embate de forças an
tagônicas, na luta pela conquista do Poder. 
Inún1eros, mas netn sempre éticos, são os 
mecanismos adotados para se alcançar e ocu
par cargos eletivos. Um dos muitos recursos 
intensamente utilizados, e talvez o mais efi
ciente de todos, em virtude da indiscutível 
capacidade de penetração e influência nos 
diversos segmentos sociais, é a mídia em suas 
mais diversas formas de expressão. 

5 Art 63. São órgãos do Poder judiciário: a) a Corte Su
prema; b) os Juízes e Tribunais federais; c) os Juízes e 
Tribunais militares; d) os Juízes e Tribunais eleitorais. 

6 De fato, a Constituição de 1824, no Título Sexto, capí-
tulo único que trata dos Juízes e Tribunais de justiça 
apenas consigna no seu art. 151, que O Poder Judicial 
independente, e será composto de Juizes, e Jurados, os 
quaes terão lagar assim no Civel, como no Crime nos 
casos, e pelo modo, que os Codigos determinarem. 

7 Da mesma forma, a Carta de 1891 cria com seu art. 
Art 55. O Poder Judiciário, da União, estabelecendo 
que terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, 
com sede na Capital da República e tantos Juízes e 
Tribunais Federais, distribuídos pelo País, quantos o 
Congresso criar. 

'Estava disciplinada nos arts. 82/83 CF/1934; 109/121 
CF/1946 e 123/132 CF/67 e, na Constituição atual, 
nos 118/121 CF/88. 



A sociedade assiste indignada e impoten
te a sucessão de escândalos que quase todos os 
dias desfilam diante de nossos olhos, veiculados 
pelos meios de comunicação, envolvendo mem
bros e agentes de Poder. Esses lamentáveis epi
sódios nada mais são que o triste resultado das 
más escolhas do eleitor nas urnas. 

A despeito de repudiadas pelo ordena
mento jurídico, inúmeras práticas, absoluta
mente incompatíveis com o que se espera e 
deseja da atuação do habitante da civis - o 
cidadão -no Estado Democrático de Direito, 
tiveram lugar ainda nas últimas eleições, como 
é o caso da compra de votos e outros tantos re
cursos que caracterizam abuso de poder tanto 
político como econômico. 

Em situações que tais, uma vez diplomados 
e empossados os mandatários eleitos pelo povo, 
pouco ou quase nada a Justiça Eleitoral pode 
fazer. Isso, porém, não diminui a relevância e 
magnitude de seu papel institucional. Cumpre
lhe ao longo do processo eleitoral a inglória e, ao 
mesmo tempo, salutar tarefa de numa atividade 
não desprovida de cunho pedagógico, sanear o 
processo eleitoral adequando-o e ajustando-o 
aos primados da Constituição. 

Numa linguagem coloquial poder-se-ia 
dizer que cabe à Justiça Eleitoral separar o 
joio do trigo, ou, ainda, numa visão mani
queísta numa referência ao Zoroastrismo, 
discernir, à luz de regramentos constitucio
nais e legais, entre o bem e o mal, segundo os 
parâmetros ali estabelecidos. 

Compete-lhe, numa atuação firme e deste
mida garantir o frágil equilíbrio de forças que 
se enfrentam no jogo democrático, propiciando 
ao eleitor oportunidade d@' melhor conhecer os 
candidatos e avaliar suas reais condições para 
bem exercer o mandato. 

O voto não deve servir apenas como núme
ro no cômputo da totalidade mínima para as
sunção de cargo representativo, é uma atitude 
política e também um compromisso e um voto 
de confiança do eleitor no eleito, na esperança 
de que ele irá efetivamente cumprir as pródigas 
e generosas promessas de campanha. 

Nem se fale que o eleitor desconhece práti
cas ilegais de captação de sufrágio eis que am-

I Jornada de Direito Eleitoral 

piamente divulgadas pelos meios de comunica
ção os quais têm franca penetração em todos os 
lares brasileiros, desde os mais humildes até os 

mais abastados, especialmente a televisão que, 
segundo Maclhuan, fez do mundo uma aldeia. 

Na verdade, o que ocorre é que nem to
dos os cidadãos brasileiros tem consciência 

da grande responsabilidade que reside no 
exercício do direito/dever de votar. A cam

panha pelo voto consciente parece que ainda 
não surtiu o efeito desejado, que é o de se ele

ger o candidato que reúna as melhores con

dições para bem representar os brasileiros na 

defesa de seus direi tos. 
O que se observa é que o interesse imedia

to, fruto de uma visão simplista e imediatista, 

faz com que quaisquer " trinta dinheiros" se 

sobreponham ao livre exercício do direito de 
escolha, que poderia redundar no benefício 

de toda a coletividade na realização do bem 
comum considerado como meio de desenvolvi

mento para as realizações humanas.' 

Isso precisa mudar. 
A educação para a cidadania é um impera

tivo que impõe. Causa espécie o fato de tal de

manda ainda não ter merecido das instâncias 

competentes a devida atenção. Se queremos um 
país melhor, mais honesto, mais ético, e mais 

justo, conforme preceitos positivados na Cons
tituição, e conforme a fala unânime de todos os 

candidatos por ocasião das campanhas, não se 

pode mais postergar. 
Inúmeros são os meios que podem ser utili

zados para se alcançar tal desideratum, o que leva 
a presumir, mesmo que essa presunção seja juris 

tantum que estamos a padecer apenas da falta de 
vontade política e, sem vontade nada se faz. 

Alguns reflexos da ansiedade popular já se 
fizeram sentir revelando-se na edição da Lei 

Complementar 135, de 04.06.10, conhecida 

'ROSENV AL, Nelson. Dignidade e boa-fé no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2005(Coleção Prof. Arruda 
Alvim, p. 64). 
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como Lei da Ficha Limpa10
, que alterando a Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, es
tabelece prazos de cessação e amplia hipóteses 
de inelegibilidade com o fim de proteger a pro
bidade administrativa e a moralidade no exer
cício do mandato, emprestando, assim pronta 
efetividade ao disposto no art. 37, VI, CF/88. 

É certo que essa Lei vem causando grande 
celeuma na sociedade e em especial na comu
nidade jurídica, sobretudo sobre a aplicação de 
sua disciplina as eleições desse ano de 2010, que 
está longe de ser pacificada pois aguarda-se no 
TSE 11 e no o STF posicionamento definitivo 
sobre questões polêmicas envolvendo candida
tos que concorreram ao pleito, inclusive alguns 
que desistiram e outros que até se elegeram mas 
ainda estão na dependência da decisão final dos 
Tribunais Superiores. 

Diante desse quadro pode-se dizer que a 
) ustiça Eleitoral como instrumento da cidada-

1° Conforme divulgado amplamente na mídia a Ficha 
Limpa é uma lei originada de iniciativa popular que 
reuniu 1,9 milhão de assinaturas, cujo objetivo é im
pedir que políticos com condenação na Justiça pos
sam concorrer às eleições. O Projeto foi aprovado na 
Câmara dos Deputados no dia 5 de maio de 2010 e 
também foi aprovado no Senado Federal no dia 19 de 
maio de 2010 por votação unânime. Foi sancionado 
pelo Presidente da República, transformando-se na 
Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010. 

H Sobre o tema da aplicação da aplicação da Lei Com
plementar no 135/2010, às eleições deste ano o Tribu
nal Superior Eleitoral no julgamento da Consulta n° 
1120-26.2010.6.00.0000, decidiu o seguinte: I) A LC 
no 135/2010, que alterou as causas de inelegibilidade, 
se aplica aos processos €7m tramitação iniciados, ou 
mesmo já encerrados, ap.tes de sua entrada em vigor, 
nos quais tenha sido imposta qualquer condenação a 
que se refere a nova lei. 2) A incidência da nova lei a 
casos pretéritos não diz respeito à retroatividade de 
norma eleitoral, mas, sim, à sua aplicação aos pedi
dos de registro de candidatura futuros, posteriores à 
entrada em vigor, não havendo que se perquirir de 
nenhum agravamento, pois a causa de inelegibilidade 
incide sobre a situação do candidato no momento de 
registro da candidatura. 3) Exsurge da nova lei que 
a incidência de causas de inelegibilidade em face de 
condenações por órgão colegiado, sem exigência de 
trânsito em julgado, resulta da necessidade de exi
gir dos candidatos vida pregressa compatível para o 
exercício de mandato. 

nia sofreu, ao longo do tempo, significativos 
avanços e vem contribuindo para a efetivação 
dos objetivos do Estado Democrático de Direi
to. Contudo, ainda está longe, não por demérito 
seu mas porque reflete as injunções do estágio 
de desenvolvimento das instituições e da própria 
sociedade, de impedir que as disputas eleitorais 
sejam marcadas por desequilíbrios decorrentes 
do abuso do poder político e econômico. 
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A pá e a cal, o tijolo e a argamassa: a tolerância positiva 

Uma conduta maligna nem sempre decorre 
de uma ação vigorosa, podendo vir, como ocorre 
na maioria das vezes, de uma indulgência culpo
sa ou da condescendência com o mal. O abuso, 
da mesma forma, não só é fruto de uma ação ne
gativa, mas também de outras intenções enco
bertas por benevolência excessiva. A tolerância 
pode ser uma virtude sob um olhar positivo, na 
justa medida em que se opõe à indevida exclusão 
do diferente; de outro lado, em uma perspectiva 
negativa, ela representa falta de princípios, ce
gueira diante dos valores, verdadeira falta de 
amor ao trabalho e à vida digna 1• É por isso que 
toda conduta humana é uma obra em toda sua 
complexidade, cujos pilares se assentam nos 
princípios gerais do direito, que nem sempre são 
visíveis como os tijolos e a argamassa. 

O verdadeiro calcanhar de Aquiles da 
democracia não está nos atos de corrupção 
manifesta, nem tampouco nas construções le
vadas a efeito pelos governos populistas. Re
vela-se na ação excessivamente benevolente, 
mas com intenções escusas, concretizada pe
las mãos do poderio econômico, assim como 
nas condutas oportunistas e privilegiadas pelo 
exercício do poder, através das quais nenhum 
candidato oponente resiste diante da pá de cal 
jogada sobre si. Com efeito, o direito eleitoral 
moderno preocupa-se com dois importantís
simos pontos que podem fulminar, por desi
gualdade, qualquer certame que venha a ser 
realizado, ainda que campas máximas cautelas 
objetivas exigidas pelo Estado democrático de 
Direito: (i) o abuso do poder econômico e o 
(ii) abuso do poder político. 

Definir o que seja abuso, dentro de uma 
esfera de múltiplos valores que compõem a 
sociedade atual, é tarefa demasiadamente pe
nosa, que não poderá jamais deixar de ser abs
traída da aferição do caso concreto. O exercí-

1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10 ed. Rio de 
janeiro: Campus, 1992, p. 210. 
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cio do poder econômico encontra limites, no 
pleito eleitoral, no que tange ao quantitativo 
de valores passíveis de doação para as inú
meras campanhas. Mas quanto mais sejam os 
adeptos de determinada legenda, ou quanto 
mais sejam aquinhoados os próprios candida
tos, os valores a serem utilizados acabam por 
superar o que possa ser considerado razoá
vel'. Por sua vez, o exercício do poder político 
encontrou limites no rol de condutas vedadas 
pela legislação eleitoral, as quais versam uma 
quantidade de situações enumerativas - e, 
portanto, não taxativas - em que o exercício 
do cargo represente uma desigualdade peran
te os demais candidatos. Mas da mesma for
ma que afligem as dificuldades para definição 
de abuso do poder econômico, também são 
uma incógnita profunda as caracterizações 
de abuso do poder político, porquanto deve 
se compreender que um novo pleito eleitoral 
não pode representar a nulidade ou o aban
dono do exercício dos poderes do cargo em 
vigor e que logo se encerra3• 

Como forma de emolduração dos con
tornos do que sejam as condutas abusivas, a 
jurisprudência construiu a exigência de po
tencialidade, que pressupõe um nexo de cau
salidade entre a conduta ilegítima e o resultado 
da eleição. Desse modo, um abuso só é reco
nhecido quando demonstrados os liames entre 
a conduta condenável e os seus reflexos para a 

2 Não raramente o valor gasto em uma campanha eleito~ 
ral para determinado cargo supera muitas vezes o valor 
dos vencimentos pagos para o exercício daquela funH 
ção, evidenciando um paradoxo só passível de com
preensão quando se percebem, dentro de um enfoque 
sistêmico, que o exercício daquele cargo é mera ponte 
para o alcance e a realização de outras intenções, quan
do não seja trampolim para outras esferas de poder. 

3 O abuso do poder político nem sempre é caracterizado 
pelo próprio candidato a uma nova vaga ou à reelei
ção, mas com o apoio pernicioso de figura política que 
deixa ou que transmite o poder. 
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desigualdade da concorrência eleitoral. Tarefa 
que, com a devida máxima vênia, é tão ou mais 
difícil do que definir os contornos objetivos do 
que se in titule abuso de poder- econômico ou 
político. O debate que se pretende neste estudo 
é no sentido de evidenciar tais condutas a par
tir de dois precedentes jurisprudenciais, nos 
quais se pode perceber que a exigência de po
tencialidade é contrária à aplicação dos princí
pios gerais do direito, contribui para a tolerân
cia perniciosa com condutas vedadas e, diante 
disso, deve ser rechaçada imediatamente para 
a construção de uma democracia lastreada no 
Estado de Direito. 

O primeiro precedente jurisprudencial a 
ser analisado foi uma histórica ação envolven
do grandes juristas e personalidades da política 
brasileira, conquanto no Recurso n. 2869, jul
gado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1965, 
sob a relatoria do ministro Oscar Saraiva, digla
diaram a União Democrática Nacional- UDN, 
ancorada no glorioso jurista Nelson Hungria, 
e o então deputado federal Sebastião Paes de 
Almeida, amparado por nada menos do que o 
grande causídico Gustavo Capanema. 

O fato consistiu, resumidamente, que Se
bastião Paes de Almeida, dono de uma extra
ordinária fortuna, elegera-se deputado federal 
pelo Estado de Minas Gerais, onde jamais resi
dira, e pretendia concorrer ao cargo de gover
nador daquele Estado. Teve, porém, o registro 
de sua candidatura impugnado, sob a alegação 
de que obtivera seu mandato eletivo graças à in
fluência do poder econômico. Segundo consta, 
fora ele o mais votado, com 80.057 votos, segui
do, muito de longe, por" Tancredo Neves, com 

"' 58.090 votos, sendo este o político de maior 
prestígio no Estado. O fenômeno não encon
trava explicação política razoável. 

Verificou-se, porém, que num passado re
cente, mas já alcançando o período pré-eleito
ral, Sebastião Paes de Almeida, por sua conta 
exclusiva e com enormes recursos financeiros 
próprios, promovera e executara melhoramen
tos de benefício geral em diversas localidades, 
ansiosamente reclamados pela população local, 
tais como pavimentações de ruas. Além disso, 
por atos de pura filantropia, prestara auxílio fi-

nanceiro a hospitais, creches, entidades espor
tivas e culturais, clubes sociais, associações das 
mais diversas espécies, sempre desinteressada
mente, jamais tendo exigido qualquer compro
misso ou contraprestação. Todavia, em face das 
circunstâncias - ausência de tradição política 
ou quaisquer vínculos com o povo da terra -, 
a extraordinária votação alcançada só era ex
plicável pelo reconhecimento dos eleitores aos 
atos de benevolência que praticara usando sua 
inesgotável fortuna pessoal. 

Durante o julgamento foi oferecido um brilhan
te parecer do procurador-geral eleitoral, Oswaldo 
Trigueiro, do qual se extrai o seguinte excerto: 

Como por toda a parte ocorre, as eleições 
brasileiras, nos primeiros tempos, eram 
desvirtuadas pela opressão do eleitorado 
e pela fraude no processo de manifesta
ção da vontade popular. A partir, porém, 
da instituição do voto secreto e da Justiça 
Eleitoral, passamos a ter eleições cada dia 
melhores, nas quais o eleitor a cada dia 
vota mais livremente. A fraude persiste, 
num ou noutro ponto, mas já não é pre
dominante, nem impeditiva do pronun
ciamento das maiorias. Por outro lado, 
a ação da Justiça Eleitoral e as sucessivas 
reformas da legislação têm contribuído, 
sem dúvida, para a seriedade dos pleitos, 
na grande maioria dos Estados. 

Nos últimos tempos, todavia - como é 
explicável que ocorra num país que enri
quece depressa e, sobretudo, num país do
minado pela inflação - o dinheiro passou 
a ter, em nossa vida política, ação tão dele
téria quanto a da opressão e da fraude que 
estamos conseguindo erradicar de nossos 
costumes eleitorais. 

Em países democraticamente mais desen
volvidos, não é de hoje que se tenta im
por limites à ação do dinheiro na políti
ca. A primeira lei inglesa sobre a matéria 
é de 1883. A primeira lei americana, do 
Estado de New York, tem data de 1890. 
Desde então, têm surgido, nos Estados 
Unidos como em outros países, numero
sas leis que, com maior ou menor exten
são, com maior ou menor êxito, colimam 
impedir que o dinheiro domine a política 
e controle a representação popular. As 
providências nelas imaginadas são mul-



tiformes: limitam os gastos pessoais dos 
candidatos; obrigam à revelação da ori
gem do dinheiro que circula nas eleições; 
proíbem contribuições de empresas e até 
de sindicatos operários; especificam em 
que pode ser gasto o dinheiro destinado 
às campanhas eleitorais. 

Entre nós também existe o problema do 
dinheiro nas eleições, e de maneira grave, 
porque a nossa democracia se tem revelado 
muito vulnerável à influência do dinheiro, 
que atua na política com impressionante 
desenvoltura. Para reprimir esses excessos 
já temos algumas leis e contamos com a 
Justiça Eleitoral. Mas, se as leis e os órgãos 
incumbidos de sua aplicação forem impo
tentes para coibir abusos que se avolumam, 
chegaremos em breve a uma situação em 
que, através de eleições aparentemente livres 
e regulares, somente se elegerão banqueiros, 
comerciantes e industriais opulentos, ou 
candidatos vinculados à grande empresa. 

[ ... ] 
A inelegibilidade dos que hajam atenta
do contra a lisura e normalidade do pro
cesso eleitoral, pelo abuso do poder eco
nômico, está prevista na Constituição e 
na lei (Constituição, art. 139, § 2", III; Lei 
n" 4.738, art. 1", I, letra e). Cabe, portan
to, à justiça Eleitoral, definir o que seja 
esse abuso, isto é, dizer até onde é lícito 
usar dinheiro nas campanhas eleitorais, 
e onde começa o uso imoderado, noci
vo e intolerável, em regime democrático 
que assenta no postulado básico da rela
tiva igualdade de oportunidades e pos
sibilidades, para o acesso aos postos de 
representação e de governo. Esta é, aliás, 
uma das razões qbe tornam imprescin
dível o conhecimento do recurso, de vez 
que a conceituação do abuso previsto na 
Constituição não pode ficar ao critério, 
eventualmente discrepante, dos vários 
Tribunais Regionais. 

É óbvio que aqui não se discute matéria 
criminal. Nestes autos não se imputa ao 
recorrido a responsabilidade de atos de
finidos como delitos pelo direito comum. 
Não é ele acusado de haver comprado um 
eleitor ou subornado um diretório muni
cipal. Também não se precisa discutir a 
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utilidade dos benefícios decorrentes das 
doações, a que os autos se referem. 

O que está em causa é a licitude dessa prá
tica sob o ponto de vista político, isto é, 
sob o ponto de vista de sua adequação a 
um regime democrático que se deseja livre 
de opressão, de fraude, de toda forma de 
corrupção capaz de macular a dignidade 
do sufrágio. Ora, se o emprego do dinhei
ro, para objetivos eleitorais, nas propor
ções verificadas no caso sub-judice, não 
representa prática comprometedora da li
sura e normalidade dos pleitos, o preceito 
constitucional invocado estará irremedia
velmente convertido em letra morta. 

Com efeito, o ministro Oscar Saraiva lem
brou que o direito eleitoral brasileiro já se preo
cupava com a interferência dos subornos desde 
as Instruções de 1824, para as eleições paro
quiais a serem realizadas como o primeiro ato 
eleitoral do Império. Mencionou que o simples 
uso do poder econômico fora das normas finan
ceiras permitidas e previstas nas leis eleitorais 
já constitui prática abusiva. E se essa prática se 
traduzia ou se traduzir em dádivas, já transcen
de o ato do mero abuso econômico para incidir 
no ilícito eleitoral, pouco importando que essa 
dádiva se dirija a indivíduo, a grupos sociais ou 
a toda coletividade. É importante também con
siderar o fator temporal, de tal forma a distin

guir os atos realizados no período pré-eleitoral 
e eleitoral daqueles realizados fora do contexto. 
Por isso que, as características do tempo, do lu

gar e das circunstâncias constituir-se-ão em ele
mentos inseparáveis na caracterização do abuso. 
E esclareceu, por fim, que: 

Dizer-se, porém, que essas dádivas pré
eleitorais são formas novas e sutis de 
propaganda que a lei não alcança, é negar 
até a própria História, pois o derrame de 
dinheiro ou de dádivas nessas ocasiões é 
velha prática que já em Roma florescera. 
Nem outra foi a razão de figurar como 
Triumviro, ao lado dos imortais César 
e Pompeu, o Cônsul Marcus Licínius 
Crassus, cuja eleição ao consulato se de
vera ao [fato] de ser o homem mais rico 
de Roma em seu tempo. 
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O ministro Décio Miranda trouxe maio-
res elementos elucidativos. Para ele, o uso do 
poder econômico, quando se faz por inter
médio dos partidos e com obediência estrita 
à legislação pertinente, é lícito e moralmente 
admissível, sendo que o que o torna ilícito e 
moralmente reprovável é o seu emprego fora 
do sistema legal, visando a vantagens eleitorais 
imediatas, com o fato de intervir no processo 
eleitoral. Assim, distinguiu o abuso de poder 
econômico da corrupção, eis que, nesta, a re
gra é o procedimento grosseiro da compra e 
venda do voto. Há sempre a ação do corruptor 
e um sujeito passivo, o corrompido, captan
do-se a vontade do eleitor de maneira torpe 
e estabelecendo-se, entre o corruptor e o cor
rompido, uma relação de cumplicidade. 

No abuso do poder econômico não há a fi
gura do corrompido, pois a captação do voto é 
indireta, sutil, imperceptível até mesmo para o 
próprio eleitor. Procura-se conquistar o voto do 
cidadão mediante prévia conquista do seu co
ração e mente, mediante artifícios, ou melhor, 
através da sedução. A ilicitude está no desequi
líbrio, na ofensa ao princípio da igualdade de 
oportunidades, relativamente às agremiações 
e candidatos que se conduziram dentro dos 
parâmetros legais. Nos casos de corrupção, o 
comprometimento da lisura e normalidade da 
eleição se afere, logo no primeiro plano, pelas 
relações candidato-eleitor e, no segundo plano, 
pela quebra da igualdade jurídica. Já o compro
metimento, pela via do uso do poder econômico, 
afere-se visualmente apenas no segundo plano. 
E então arremata: "' 

Desaparece a igualdade democrática en
tre os candidatos. São feridos, nas opor
tunidades que lhes conferem os seus ta
lentos e os seus serviços à comunidade 
e à causa pública, tanto candidatos dos 
partidos adversários quanto, nas elei
ções legislativas e em certos casos, os 
companheiros de legenda do próprio 
partido do candidato, a quem as condi
ções pessoais de fortuna não permitam 
essas liberalidades. 

Desta feita, após definir os contornos do 

abuso do poder econômico, diferenciando-o da 

corrupção eleitoral, o Tribunal Superior Eleito

ral negou o registro de Sebastião Paes de Almei

da à candidatura ao cargo de governador, reco

nhecendo, com isso, a sua inelegibilidade. 

O segundo precedente jurisprudencial, 

também histórico na linha de julgamentos da 

Corte Superior Eleitoral, abordou questões 

envolvendo o abuso do poder político. Apre

ciou a circunstância de um candidato praticar, 

ao mesmo tempo em que concorre no novo 

pleito ainda continua no exercício de cargo 

político, determinada conduta vedada pela 

norma eleitoral. Desta vez o ponto nodal do 

julgamento foi conduzido para a aferição de 

potencialidade da conduta, na medida em que 

ela deve estabelecer um nexo causal entre a 

ação e o resultado no certame. 

Cuidou-se do Recurso contra expedição 

de Diploma n. 608, julgado em 2004, sob a 

relataria do ministro Barros Monteiro. No 

referido precedente, o candidato Fernando 

Affonso Collor de Mello, com arrimo no art. 

262, inciso IV, do Código Eleitoral, interpôs 

recurso contra a expedição dos diplomas de 

Ronaldo Augusto Lessa Santos e Luiz Abílio 

de Souza Neto, respectivamente, governador 

e vice-governador do Estado de Alagoas, re

eleitos nas Eleições de 2002. Argumentou no 

sentido de que, no dia 27 de agosto de 2002, 

em pleno período eleitoral, o governador e 

candidato à reeleição Ronaldo Lessa teria 

promovido solenidade festiva de instalação 

e inauguração da Governadoria do Agreste, 

ocasião em que teria ocorrido desfile militar, 

onde o governador passou em revista as tro

pas da polícia militar estadual. 

O relator do recurso, ministro Barros 

Monteiro, não considerou a inauguração da 

Governadoria do Agreste no Município de 



Arapiraca como inauguração de obra pública4
• 

Esse entendimento foi seguido pelo ministro 

Peçanha Martins5 

O enfoque começou a mudar com o voto 

proferido pelo ministro Luiz Carlos Madei

ra, que abriu diametral divergência sob os 

pontos considerados pelo relator. Ponderou 

com bastante precisão e compromisso com os 

princípios constitucionais, ao manifestar-se 

nos seguintes termos: 

Tenho, pois, que, conforme todos, inclusi
ve o próprio recorrido, no dia 27 de agosto 
de 2002, algo de novo foi criado em Ala
goas, na Cidade de Arapiraca - a Gover
nadoria do Agreste -, que não constava 
do programa "Governo no Interior". Ela 
não se confunde com as coordenadorias, 
nem com a de Arapiraca, em cujo prédio 
já houvera despachado o recorrido. 

Com a devida vênia, não vejo significado 
em ser o prédio próprio do estado ou lo
cado; não interessa se houve reforma ou 
adaptação; a obra, como tal, prescinde da 
pá e da cal, do concreto e do ferro, do tijolo 
e da argamassa. A obra é algo que se cria 

4 Para ele, "cuidou-se, em verdade, de evento público, 
com a participação do primeiro recorrido, na condição 
de governador - além de diversas outras autoridades 
do estado e municípios da região -, no qual mera
mente se dera início às atividades administrativas da 
denominada "Governadoria do Agreste", no contexto 
de um programa estadual, introduzido no primeiro ano 
do mandato do Sr. Ronaldo Lessa, de interiorização e 
descentralização da administração. Para tanto, inclu
sive, dividiu-se Alagoas em dez regiões, sendo aquela 
em que se encontra o Município de Arapiraca chama" 
da de "região do agreste", daí o nome Governadoria do 
Agreste." E continua: "Esta ~arte, julgando hipótese 
assemelhada a esta, em que candidatos participaram 
de cerimônia pública para a entrega de casas populares, 
teve-os como exercendo regularmente as funções ine" 
rentes ao seu cargo, assentando não se cuidar no caso 
de abuso do poder político (REspe n" 15.215/SP, rel. 
Ministro Eduardo Alckmin, Dj de 18.12.98)." 

'' Ele ponderou brevemente: "Confesso que, a princípio, 
o único ponto de dúvida que poderiam ter suscitado 
aqueles memoriais que recebi, relativo à instalação do 
governo no Município de Arapiraca, foi inteiramen
te dissipado quando o eminente relator demonstrou 
tratar-se de um programa de governo, que se repetira 
ao longo de todo um período". 

I Jornada de Direito Eleitoral 

ou que se transforma. Trata-se de um feito 
ou "efeito do trabalho de um agente, resul
tado de uma ação" 6. 

Para assinalar essa criação, fez-se uma 
solenidade, especial e especificamente 

aprazada. Não se tratava de uma de ca
lendário como a do 7 de setembro ou da 
festa estadual alagoana. 

A solenidade teve grande alarido, com 
longo desfile militar. Não foi uma mera e 
corriqueira revista às tropas. Aliás, na re
vista, estas ficam paradas e a autoridade 

é que passa. Aqui, as tropas marcharam 

para o recorrido. Ainda que as testemu
nhas digam que não houve desfile, houve. 

Disse"o o locutor; pediu licença para ini
ciá-lo, o major comandante do batalhão; 
o recorrido autorizou. 

No centro de tudo, estava o recorrido, 
atraindo as atenções, como a figura central 

do evento, a começar pela mídia, que lhe 
dera o espaço de meia hora de entrevista 
radiofônica, além da televisão. 

Assim, no ponto, com respeitosa vênia do 

e. ministro relator, concluo que, no dia 27 
de agosto de 2002, faltando pouco mais de 
um mês para a realização do pleito, por
tanto, o recorrido criou a Governadoria 

do Agreste, em Arapiraca, e presidiu a sua 
inauguração com grande alarde. 

E o ministro Luiz Carlos Madeira ainda 

pontuou: 

Do mesmo modo, vista a questão apenas 
do ponto de vista da solenidade, realizada 
às custas do dinheiro público, tenho por 
inequívoco que o ato importou em pro

moção pessoal do recorrido, com infração 
do disposto no § I o do art. 37 da Consti
tuição da República, que atrai a norma do 
art. 74 da Lei 9.504/97: [ ... ]. 

Socorro-me do voto do e. Ministro Fer
nando Neves no Recurso Especial Eleito
ral n" 21.290 (Dj 19.9.2003): 

É normal e esperado que o prefeito, 
candidato à reeleição, continue a ad-

6 In Nascentes, Antenor, Dicionário da Língua Portu
guesa, Y Tomo, Departamento de Imprensa Nacional, 
Brasil, 1966, p. 249. 
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ministrar regularmente o mumc1p10. 

O que não pode ser admitido é que os 
atos de governos sejam feitos, proposi

talmente, de maneira, em momento e 

com o intuito de influenciar e desequi

librar a disputa eleitoral, ou seja, haja 
manipulação ou manobras que trans

formem atos regulares da administra

ção em atos de campanha eleitoral, 
mesmo que dissimulados. 

Embora seguissem a compreensão sobre 
inauguração de obra pública externada pelo mi

nistro Luiz Carlos Madeira - que na acepção 

eleitoral significou abuso de poder político me

diante a realização de conduta vedada na norma 

eleitoral, com nítida promoção pessoal capaz de 

desigualar a disputa com os demais candidatos 

-, os votos que se seguiram, proferidos pelos 
eminentes ministros Caputo Bastos 7, Carlos 

Velloso e Gilmar Ferreira Mendes8, rejeitaram o 

pedido formulado na ação por entenderem que 

7 Caputo Bastos mencionou que:"[ ... ] assisti à fita mais 
de uma vez e não tenho dúvida em afirmar - como 
fez o Ministro Madeira- que algo de novo foi criado 
em Arapiraca, no Estado de Alagoas, em 27 de agosto 
de 2002. Não tenho dúvida, também, em afirmar, com 
apoio no mestre Aurélio Buarque de Holanda Ferrei
ra, que, sob o eufemismo de "instalação", pôs-se, na 
referida data, à disposição da população daquela ci
dade, o que se denominou "filial do governo", pois o 
governador, ora recorrido, lá haveria de despachar às 
terças-feiras. Entendo também, à semelhança do que 
afirmou o eminente Ministro Madeira, que o concei
to de obra, nos termos do ,art. 77 multirreferido, não 
se reduz ao de edificaçãj), na acepção de construir, 
até porque, segundo mestre Aurélio, edificar tem, 
por igual, significado fundar, instituir, criar." 

8 Gilmar Mendes enfatizou que: "na linha preconizada por 
Eduardo Ribeiro, já no Recurso Ordinário no 390, e agora 
reafirmada por Caputo, também não vejo, na instalação 
da Governadoria do Agreste, potencialidade de influir no 
resultado do pleito eleitoral alagoense". Como se percebe, 
o ministro demonstra que a exigência de potencialidade 
inaugurada no voto do ministro Eduardo Ribeiro por 
ocasião de julgamento sobre abuso de poder econômico 
passou a ser exigida também no Recurso contra Expe
dição de Diploma, vindo, posteriormente, nortear quase 
todos os julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, res
salvados os casos de corrupção e fraude. 

a conduta não apresentava potencialidade sufi
ciente para afetar a disputa no certame. 

Essa corrente jurisprudencial que passou 
a exigir a potencialidade do abuso, de forma 
eleitoralmente relevante, surgiu com o voto do 
ministro Eduardo Ribeiro na Representação no 
25, julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 
13/08/98. O mesmo ministro firmou sua orien
tação no julgamento do Recurso Ordinário n° 
390, em 15/02/00, quando consignou que "não 
se cuida de punir o favorecido pelo abuso, mas 
de resguardar a legitimidade da escolha popu
lar". A partir daí a jurisprudência foi se incli
nando na exigência cada vez mais generalizada 
de potencialidade da conduta, seja no que tange 
ao abuso de poder econômico, seja para caracte
rização do abuso de poder político. 

Mas não parece ser a melhor compreensão 
sobre o tema, com a devida máxima vênia. Pelo 
que se percebeu das lições extraídas dos dois 
precedentes analisados, o abuso é caracterizado 
pela sedução do eleitor, que na maioria das vezes 
não percebe que está sendo corrompido na sua 
liberdade de escolha e de compreensão. Essa se
dução deriva da notável magia que o poder cria 
na mente e na ilusão das pessoas, tanto quando 
caracterizado por uma conduta econômica des
proporcional, como na hipótese de uma condu
ta política oportunista e desmedida. 

A noção de poder envolve aspectos mais 
amplos e complexos do que o mero exercício da 
autoridade sobre outrem. O poder pode ser exer
cido desde as formas mais sutis até os níveis mais 
explícitos e comumente identificáveis. Assim 
sendo, caracterizar o abuso de poder deixa de ser 
uma tarefa de simples identificação da ação do 
forte sobre o fraco, passando a considerar que o 
poder, em determinadas situações e circunstân
cias, muda de mãos e ganha nuances implícitas, 
que dificultam a identificação do seu abuso. 

O professor Luiz Melíbio Uiraçaba Macha
do, em ensaio intitulado O abuso do poder eco
nômico no processo eleitoral, menciona: 

A caracterização do uso do poder econô
mico é questão de fato. No plano da prova, 
portanto, os fatos básicos caracterizadores 
do uso do poder econômico devem ser pro
vados mediante prova inconcussa; capaz, 



portanto, de gerar certeza moral. Mas sua 
qualificação como atos abusivos é questão 
de direito. Em decorrência, é desnecessário 
um segundo degrau de prova, tal como a 
comprovação documental e testemunhal de 
que esses fatos causaram efetivos prejuízos. 
A isso chega-se por meio de inferências, pois 
concluir se tais fatos comprometeram a lisu
ra da eleição só pode ser o resultado da pró
pria operação mental do julgador, autoriza
do por sua experiência como juiz eleitoral. 
Isso tudo porque, no emprego do poder 
econômico, não há liame entre candidato e 
eleitor (como se viu); não há imediata rela
ção a determinados eleitores; também não 
há como indagar dos eleitores, dado o sigilo, 
as razões de seu voto. Dessa forma, não há 
como se fazer esta prova, do nexo causal, nes
tes termos. Todavia, mesmo se fosse possível 
tal prova, que é diabólica, e não se demons
trasse qualquer prejuízo efetivo, bastaria o 
prejuízo potencial para autorizar a qualifi
cação dos Jatos como comprometedores da 
legitimidade e normalidade da eleição. 

Percebe-se, desta forma, que o nexo cau
sal exigido sob as vestes de potencialidade é de 
prova impossível, justamente porque no abuso 
- político ou econômico - não se mensura a 
relação do candidato com o eleitor, os quais po
dem ser, e em regra o são, indeterminados. Nem 
tampouco há como saber por quais razões ou 
pretextos chegou o eleitorado a optar por deter
minado candidato. Pode ser que haja uma con
duta que envide um poder econômico notável, 
mas que o candidato, por alguma rejeição não 
aparente, não obtenha êxito em seduzir a maio
ria necessária. Nem por isso sua conduta deixa 
de ser condenável, nem o certame deixou de ser 
ameaçado em sua lisura e Ifo dever de igualdade. 
O que se evidencia é que a conduta do abuso, 
por si e em si mesma, é ação condenável inde
pendentemente do resultado que provoque no 
certame, já que os princípios democráticos de
vem ser zelados e respeitados ao extremo. 

Muito pertinente ao que aqui se expõe, nos 
rumos de não ser exigida a mencionada poten
cialidade, foi o julgamento do Recurso n. 12.282 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, de onde se co
lhe do voto do relator, ministro Marco Aurélio, 
o seguinte excerto: 

I Jornada de Direito Eleitoral 

É princípio básico que onde o legislador 
não distingue não é dado ao intérprete fa
zê-lo. No§ 10 do artigo 14 da Constituição 
Federal está assentada a procedência da 
ação de impugnação ao mandato uma vez 
comprovado o abuso do poder econômico, 
a corrupção ou a fraude. A procedência da 
impugnação não ficou jungida ao reflexo 
que qualquer dos vícios tenha ocasionado 
nas eleições verificadas. Aliás, vincular um 
deles ao resultado do pleito gera, tão-somen
te, grande perplexidade, tal como deixou 
consignado um dos juízes que participou do 
julgamento. É possível que numa campanha 
eleitoral o candidato utilize abusivamente 
do poder econômico que possua, sem que 
isto fosse indispensável ao respectivo êxito. 
O que visa o dispositivo constitucional, tal 
como os preceitos da Lei Complementar no 
64/90, no que rege a representação pelo ci
tado abuso, bem como o de autoridade, é a 
lisura em si do certame e esta fica compro
metida com a simples prática do ato rep.-o
vado, pouco importando o reflexo que tenha 
nos resultados da eleição. [ ... ] 

Sob o ângulo da citada representação, con
signei que a circunstância de poder desa
guar na cassação do registro do candidato 
revela que pouco importa o resultado das 
eleições, ou seja, a influência que o abuso 
haja exercido junto ao eleitorado. 

Confirma tal enfoque a regra segundo a 
qual, vindo a representação a ser julgada 
procedente após a eleição do candidato, 
serão remetidas cópias de todo o processo 
ao Ministério Público Eleitoral para os fins 
previstos no artigo 14, §§ 10 e 11, da Cons
tituição Federal e 262, inciso IV, do Código 
Eleitoral, quando então poder-se-á ter a 
formalização de procedimento almejando 
fulminar o próprio mandato. [ ... ] 

Repito, o preceito, ao cogitar da ação de 
impugnação ao mandato, encerra, como 
premissa de procedência, o abuso dopo
der econômico, a corrupção ou a fraude, 
sem questionar possíveis repercussões 
que tenham tido no resultado do pleito. 
Entender-se ser necessária a comprovação 
do liame, ou seja, do nexo de causalidade, 
a ponto de exigir-se fique extremo de dú
vidas que a eleição do detentor do manda
to deveu-se apenas à prática condenável 
é esvaziar o dispositivo constitucional e, 
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mais do que isso, olvidar que apenas con
templa a caracterização de um dos vícios. 

A precisão dos argumentos utilizados im
pressiona e mostra com clareza a falta de cone
xão com os princípios constitucionais que re
presenta essa exigência de liame entre a conduta 
abusiva e o resultado no pleito eleitoral. Nessa 
nova era dos direitos, perante a qual também 
ingressa o moderno direito eleitoral, não se as
simila mais a possibilidade de transação com os 
princípios. Pode-se dizer que, a despeito dessa 
crescente exigência de potencialidade, o Tribu
nal Superior Eleitoral tem evidenciado notável 
evolução no sentido de privilegiar ao máximo 
os princípios constitucionais, como é prova o 
Recurso Ordinário 11° 912/RR, de onde pode ser 
colhido o seguinte trecho do brilhante voto do 
ministro César Asfor Rocha: 

Os casos legais complementares de ine
legibilidade do cidadão têm por escopo 
preservar valores democráticos altamente 
protegidos, sem cujo atendimento o pró
prio modo de vida democrático se torna
rá prejudicado ou mesmo inviável; esses 
valores são a probidade administrativa e 
a moralidade para o exercício do múnus 
representativo político, apurados na aná
lise da vida pregressa do postulante, bem 
como na normalidade e legitimidade de 
todo o processo eleitoral, de modo a se 
banir dele as perversões decorrentes da 
influência do poder econômico e dos abu
sos oriundos do chamado uso da máquina 
administrativa. 

A exigência da moralidade e da juridicidade 
não comporta temperamentos de expressividade 
ou de magnitude nos a~sos decorrentes do uso 
do poder econômico ou político. E assim o é de tal 
forma que o art. 14, § 9°, da Constituição Federal 
novamente veio a estipular, como norma-diretriz, 
que o exercício dos cargos eletivos, ou melhor, a 
candidatura aos mesmos, tem por pressuposto a 
inexistência de influência do poder econômico 
ou de abuso do exercício de função pública. São 
requisitos de legitimidade do próprio processo 
eleitoral, a ponto de assegurar aos diversos can
didatos a paridade de armas na disputa pelos car
gos públicos, em uma espécie de devido processo 

legal, com o qual também se asseguram o plura
lismo político e o justo e livre exercício da cidada
nia, inerentes ao Estado Democrático de Direito 
(Constituição Federal, art. 1°, incisos I! e V). 

A sedução perpetrada através de ações be
nevolentes, ou através de condutas oportunistas 
e desmedidas como as inaugurações e festejos 
públicos, implica em captação indireta de vo
tos de forma subliminar. Esse artifício camufla 
a real personalidade do candidato, simula sua 
conduta no cenário político, provocando dis
torções que acabam por fazer com que o eleitor, 
artificialmente, crie ilusões, estados emocionais 
ou passionais em favor do candidato. 

Os princípios atuam como pautas para di
mensionar o espaço da conduta humana. Re
presentam, outrossim, alicerces da cultura, das 
normas jurídicas positivadas e da força-motriz 
que impulsiona a sociedade para o caminho do 
bem, da luz e da esperança. 

Oportuna lição pôde ser confidenciada pelo 
ilustre jurista mineiro, Joaquim Ferreira Gon
çalves, de sua vasta experiência no exercício da 
advocacia e dos mais diversos cargos públicos 
no Estado de Minas Gerais, dentre os quais os de 
defensor público geral, secretário de segurança 
pública e chefe do Ministério Público mineiro. 
Como procurador-geral de Justiça, ele foi cienti
ficado de que, durante as eleições municipais em 
uma Comarca do interior de Minas, o promotor 
de Justiça estava sendo ameaçado em razão do 
competente exercício de seu múnus. Rapida
mente o Dr. Joaquim deslocou-se para a Comar
ca, onde, junto com o promotor, transitou a pé 
pelas principais ruas, despojado de seu paletó 9 

O ato simbólico foi de tal grandeza que 
escancarou à população local os princípios de 
democracia e de respeito ao Estado de Direito. 
Ao invés de demonstrações de brutalidade e de 
aparato policial, ele deixou clara a ausência de 

9 A ausência do paletó exibia a cintura despojada de 
arma, representando uma notável exibição velada do 
princípio da democracia, assentado na paz e no amplo 
diálogo perpetrado sem o uso da força bruta. A men
sagem foi tão magnífica para o autor deste estudo que 
talvez leve mais de um século para se encantar com 
alguma outra atitude que possa merecer ser tão digna. 



armas e a unidade do Ministério Público desde 

0 promotor ao chefe máximo. Qualquer um que 
atentasse contra a vida daquele agente público 
saberia, aos olhos da comunidade e de seus cida
dãos, que estaria aniquilado politicamente. 

Uma das lições do episódio, sempre lembra
da pelo saudoso Dr. Joaquim, dizia respeito à to
lerância, que com o apoio de Norberto Bobbio10 

pode encontrar suas limitações e implicações no 
seguinte trecho de sua obra: 

Nesse ponto, cabe esclarecer que o pró
prio termo "tolerância" tem dois signi
ficados, um positivo e outro negativo; e 
que, portanto, também tem dois signifi
cados, respectivamente negativo e posi
tivo, o termo oposto. Em sentido positi
vo, tolerância se opõe a intolerância em 
sentido negativo; e, vice-versa, ao sentido 
negativo de tolerância se contrapõe o sen
tido positivo de intolerância. Intolerância 

em sentido positivo é sinônimo de seve
ridade, rigor, firmeza, qualidades todas 
que se incluem no âmbito das virtudes; 
tolerância em sentido negativo, ao con

trário, é sinônimo de indulgência culpo
sa, de condescendência com o mal, com o 

erro, por falta de princípios, por amor da 
vida tranqüila ou por cegueira diante dos 
valores. É evidente que, quando fazemos 
o elogio da tolerância, reconhecendo nela 
um dos princípios fundamentais da vida 
livre e pacífica, pretendemos falar da to
lerância em sentido positivo. [ ... ] 

Tolerância em sentido positivo se opõe a 
intolerância [ ... ],ou seja, à indevida exclu
são do diferente. Tolerância em sentido 
negativo se opõe a firmeza nos princípios, 
ou seja, à justa ou l!evida exclusão de tudo 
o que pode causar dano ao indivíduo ou à 
sociedade. Se as sociedades despóticas de 
todos os tempos e de nosso tempo sofrem 
de falta de tolerância em sentido positivo, 
as nossas sociedades democráticas e per
missivas sofrem de excesso de tolerância 
em sentido negativo, de tolerância no sen
tido de deixar as coisas como estão, de não 

"BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10 ed. Rio de 
janeiro: Campus, 1992. p. 210. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

interferir, de não se escandalizar nem se 
indignar com mais nada .. 

A exigência de potencialidade para caracte
rização de abuso de poder, seja ele econômico 
ou seja ele político, caracteriza-se substancial
mente como uma tolerância negativa, sendo 
inadmissível que se permita a um candidato 
valer-se do artifício de iludir o eleitorado por 
supostas condutas benevolentes, inaugurações 
ou festejos desmedidos, o que resulta, de cer
ta forma, em uma condescendência com a falta 
de princípios ou em desconsideração de valores 
protegidos constitucionalmente. 

A conduta humana, assim como a ampla 
definição de obra, independe da visualização 
da pá e da cal, do tijolo e da argamassa. Deve 
sua postura pautar-se pelos princípios, pelos 
valores culturais e constitucionais assimilados 
pelo Estado democrático de Direito. Nenhuma 
obra é mais sólida do que uma conduta mol
dada no contexto de uma tolerância positiva, 
sem a qual os princípios se desmancham tal 
como os castelos de areia. 
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Composição numérica das Câmaras de Vereadores após EC/58 

1 Composição numérica das Câmaras de 
Vereadores na redação originária da 
Carta Magna Brasileira 

A Constituição da República Federativa 
do Brasil, promulgada em OS de outubro de 
1988, no Título III, capítulo IV, disciplina a 
organização político-administrativa dos Mu
nicípios, prescrevendo o art. 29, inciso IV, 
em sua redação originária, que a composição 
numérica das câmaras de vereadores seria 
proporcional à população do município, ao 
tempo que estabeleceu limites mínimos e má
ximos de membros 1

• 

Por outro lado, preceitua o caput do artigo 
snso mencionado que o Município reger-se-á 
por lei orgânica aprovada pelas respectivas Câ
maras Municipais. 

Destarte, o poder constituinte originário 
estabeleceu os limites mínimos e máximos a 
serem observados pelos Municípios quanto ao 
número de vereadores em cada câmara mu
nicipal, permitindo, em respeito à autonomia 
assegurada ao Município, que cada ente fede
rativo local estabelecesse, por meio de sua lei 
orgânica, o número exato de vereadores que 
comporiam sua Câmara. 

1 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, vo
tada em dois turnos, com. o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ
mara Municipal, que a promulgará, atendidos os prin
cípios estabelecidos nesta Constituição, na Constitui
ção dos respectivos Estados e os seguintes preceitos: 

IV- número de vereadores proporcional à popula
ção do Município, observados os seguintes limites: 

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Mu
nicípios de até um milhão de habitantes; 

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e 
um nos Municípios de mais de um milhão e menos 
de cinco milhões de habitantes; 

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüen
ta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões 
de habitantes. 

Juíza federal substituta Carina Cátia Bastos de Senna 

Regulamentando o dispositivo constitu
cional, diversos Municípios, ao promulgarem 
suas leis orgânicas2

, estabeleceram a compo
sição numérica das câmaras de vereadores de 
forma aleatória, muitas das vezes no teto má
ximo estabelecido na Lex Fundamentallis, não 
adotando, portanto, qualquer proporcionali
dade entre o limite mínimo e máximo estabe
lecido na Constituição e o número de habitan
tes do município. 

Diversos municípios brasileiros, com po
pulação reduzidíssima, sem guardar qualquer 
proporcionalidade entre o numero de edis e 
o número de habitantes da localidade, exage
raram em número de vereadores, ao editarem 
suas leis orgânicas, em flagrante desrespeito 
aos critérios de proporcionalidade previstos na 
Constituição Federal de 1988. 

O Supremo Tribunal Federal - STF, toda
via, enquanto guardião da Constituição, no jul
gamento de uma causa, em controle difuso de 
constitucionalidade, que ficou conhecida como 
caso "Mira Estrela"3, no ano de 2004, firmou 
entendimento que o art. 29, V, da Constitui
ção Federal de 1988 exigiria a observância do 
princípio da proporcionalidade na fixação do 
número de vereadores às Câmaras Municipais, 
negando a estas autonomia plena para variar 
entre o mínimo de nove e o máximo de vinte 
e um, criando, a partir de cálculos aritméticos, 
uma escala indicativa do número de vereadores 
em razão do número de habitantes no municí
pio, segundo último senso do IBGE. 

2 Vejam, por exemplo, o Município de União Paulista/SP 
com 1.370 habitantes e Balbinos/SP com 1.388, ambos 
com 11 vereadores, se comparados com Adamantina 
com população igual a 32.766, que tem 09 vereadores. 
De igual modo, São Miguel/SP com 38.271 habitantes 
possui 21 vereadores, enquanto Guarulhos/SP possui 
9.72.197 habitantes e idêntico número de vereadores. 

3 REX n." 197.917-8, São Paulo. D.j. 07.05.2004. Rei. Mi
nistro Maurício Corrêa. 



Rompido, por conseguinte, segundo Edson 
de Rezende Castro4

, o entendimento até então 
admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral e 
parte da doutrina, segundo o qual o número 
de vereadores era aquele definido na legislação 
municipal. E vislumbrada, pela Corte Guardiã 
da Constituição Federal, uma nova leitura para 
o citado art. 29, V, da CF. 

2 Composição numérica das Câmaras 
de Vereadores após Resolução n.o 
21.702/2004 

O Tribunal Superior Eleitoral - TSE, no 
processo eleitoral de 2004, com o fito de ajustar 
seus atos com a melhor interpretação nas nor
mas legais que o orientam, ao se preparar para 
a elaboração dos programas informatizados in
cumbidos dos repisados cálculos, editou a Reso
lução n.0 21.702, adotando entendimento firma
do pelo STF no caso "Mira Estrela", fixando o 
número de vereadores que o município deveria 
eleger, caso a legislação municipal fosse omissa 
ou desconforme com o entendimento esposado 
pelo Guardião da Constituição5. 

'1 CASTRO, Edson de Resende. Teoria e Prática do Direito 
Eleitoral. 2' ed. Belo Horizonte: DelRey, 2010, pg. 33. 

5 RESOLUÇÃO No 21.702 

PETIÇÃO No 1.442- CLASSE 18'- DISTRITO FE
DERAL (Brasília). 

Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. 

Instruções sobre o número de vereadores a eleger 
segundo a população de cada município. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 2~, IX, do Código Eleito
ral. resolve expedir a segui:ttte Instrução: 

Art. 1 o Nas eleições municipais deste ano, a fixação do 
número de vereadores a eleger observará os critérios 
declarados pelo Supremo Tribunal Federal no julga
mento do REno 197.917, conforme as tabelas anexas. 

Parágrafo único. A população de cada município, 
para os fins deste artigo, será a constante da estima
tiva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgada em 2003. 

Art. 2° Até 1 o de junho de 2004, o Tribunal Supe
rior Eleitoral verificará a adequação da legislação de 
cada município ao disposto no art. 1 o e, na omissão 
ou desconformidade dela, determinará o número de 
vereadores a eleger. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

Destarte, o TSE mediante a resolução susa 
citada, afastou a aplicabilidade de todas as 
leis orgânicas que estavam em descompasso 
com a nova orientação firmada pelo Tribunal 
Constitucional Brasileiro, porque não obede
cido o critério constitucional da proporcio
nalidade na fixação do número de vereadores 
às Câmaras Municipais. 

Ressalte-se que a declaração de inaplica
bilidade de uma lei não implica sua revoga
ção, inclusive porque, in casu, o Tribunal Su
perior Eleitoral apenas adotou, na Resolução 
n. 0 21.702, critério de proporcionalidade para 
fixação de número de vereadores por municí
pio, estabelecido pelo Supremo Tribunal Fe
deral, em controle difuso de constitucionali
dade, dando, portanto, nova interpretação ao 
texto constitucional. 

Frise-se que o Tribunal Guardião da Cons
tituição não declarou inconstitucionalidade em 
abstrato de todas as normas constantes em leis 
orgânicas municipais, inclusive porque não é 
admitido no direito brasileiro controle de cons
titucionalidade em abstrato pelo Supremo de 
norma municipal, apenas analisou a situação 
específica da lei orgânica do Município de Mira 
Estrela, em sede de controle difuso, produzindo 
tal decisão efeito meramente inter partes. 

Consequentemente as demais leis orgâni
cas municipais continuaram vigentes, apenas 
tornando-se inaplicáveis, após a Resolução n.o 
21.702 do TSE aquelas que estariam em desacor
do com a nova interpretação dada pelo Supremo 
Tribunal Federal, no caso "Mira Estrela". 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as 
AD!s 3345 e 3365, reconheceu a constitucio
nalidade da Resolução 21.702-TSE, ao enten
dimento de que Órgão de Cúpula da Justiça 

Art. 3° Sobrevindo emenda constitucional que altere 
o art. 29, IV, da Constituição, de modo a modificar 
os critérios referidos no art. 1°, o Tribunal Superior 
Eleitoral proverá a observância das novas regras. 

Art. 4° Esta Instrução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

Brasília, 2 de abril de 2004. 
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Eleitoral nada mais fez senão dar expansão a 
uma interpretação constitucional que, ema
nada do Supremo, definiu o exato alcance e 
o preciso significado da cláusula de propor
cionalidade inscrita no inciso IV do art. 29 da 
Constituição Federal. 

Segundo o relator do processo, Ministro Cel
so de Mello, as razões expostas convenceram-no 
da correção do ato emanado do TSE, levando-o, 
por isso mesmo, ao não vislumbrar ofensa aos 
postulados da reserva de lei, da separação de po
deres, da anterioridade da lei eleitoral e da auto
nomia municipal, a não acolher a pretensão de 
inconstitucionalidade deduzida nas ações. 

3 Composição numérica das Câmaras 
de Vereadores após Emenda 
Constitucional n.0 58/2009 

Era de se imaginar que não tardaria reação 
política ao entendimento ora adotado. 

Em 23 de setembro de 2009, nova redação 
foi dada ao art. 29, IV, da Constituição Federal 
de 1988, através da Emenda Constitucional n.o 
58, fixando limites para a composição das Câ
maras Municipais, que poderão ter de nove a 
cinqüenta e cinco vereadores, segundo a faixa 
populacional do município6

• 

6 Art. 29 ................................................................................ . 

IV - para a composição das Câmaras Municipais, 
será observado o limite máximo de: 

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 
15.000 (quinze mil) habitantes; 

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 
15.000 (quinze mil) ,~Jabitantes e de até 30.000 (trin
ta mil) habitantes; 

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais 
de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes; 

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 
(oitenta mil) habitantes; 

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 
120.000 (cento e vinte mil) habitantes; 

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de 
até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; 

Mais uma vez, o poder constituinte, desta vez 

o derivado, não estabeleceu o número exato de 

vereadores nas Câmaras Municipais, ao contrá

rio, reservou a matéria à respectiva lei orgânica 

municipal, que deverá, contudo, observar o nú

mero máximo correspondente à sua população. 

Outrossim, restou estabelecido no art. 3°, 

inciso I, da referida emenda, que a mesma en

traria em vigor na data da sua promulgação, 

todavia produziria efeitos, quanto a fixação do 

numero de vereadores por município, a partir 

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e 
de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; 

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 
450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; 

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) ha
bitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; 

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 
750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; 

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habi
tantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes; 

I) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 
1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes; 

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) 
habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e du
zentos mil) habitantes; 

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) 
habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos 
e cinquenta mil) habitantes; 

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 
1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) 
habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhen
tos mil) habitantes; 

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) 
habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocen
tos mil) habitantes; 

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) 
habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatro
centos mil) habitantes; 



do processo eleitoral de 20087
, portanto, retroa

giria às eleições municipais de 2008. 
Primeiramente foi levantada a controvérsia 

acerca do efeito repristinatório da emenda. 
Em artigo publicado na internet8, explicou 

Adriano Soares da Costa, que essa norma co
gente, cujos efeitos apanham os fatos do passado 
{eleição de 2008) para gerar efeitos no seu hoje 
(hoje da norma), permite o recálculo do quo
ciente eleitoral em caso de aumento das cadeiras 
da Câmara de Vereadores no município. 

Imediatamente o Procurador-Geral da Re
pública propôs Ação Direta de Inconstitucio
nalidade, contra o inc. I do art. 3° da Emenda 
Constitucional n. 58, de 23 de setembro de 2009, 
com pedido de medida cautelar, para suspensão 
imediata da eficácia da norma. 

O Supremo Tribunal Federal deferiu a li
minar pleiteada9

, por entender que a norma 

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Mu
nicípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e 
quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 
(três milhões) de habitantes; 

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e 
de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; 

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes 
e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes; 

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes 
e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes; 

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e 
de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; 

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 7.000.000 (sete lhilhões) de habitantes e 
de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e 

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes. 

7 Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na 
data de sua promulgação, produzindo efeitos: 

I - o disposto no art. 1 o, a partir do processo eleitoral 
de 2008; 

8 C:\Documents and Settings\Carina Senna\Meus do
cumentos\DIREITO ELEITORAL Emenda Constitu
cional 58 e produção de efeitos jurídicos.mht 

9 ADI 4.307-REF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julga
mento em 11-11-2009, Plenário, DJE de 5-3-2010. 
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que determina a retroação dos efeitos das regras 
constitucionais de composição das Câmaras Mu
nicipais em pleito ocorrido e encerrado afronta a 
garantia do pleno exercício da cidadania popular 
(arts. 1°, parágrafo único, e 14 da Constituição) 
e o princípio da segurança jurídica insculpida 
no art. 16 da Constituição. Os eleitos pelos cida
dãos foram diplomados pela Justiça eleitoral até 
18-12-2008 e tomaram posse em 2009. Posse de 
suplentes para legislatura em curso, em relação à 

eleição finda e acabada, descumpre o princípio 
democrático da soberania popular. 

Efetivamente, o art. 16 da Constituição da 
República representa garantia individual do 
cidadão-eleitor10• 

Kelsen 11 ensina-nos que a democracia é o 
regime da liberdade, sendo politicamente livre 
quem se sujeita a uma ordem jurídica de cuja 
criação participou. 

Conforme voto da eminente Ministra Car
men Lúcia, bem ensina, dentre outros, José 
Afonso da Silva que "a 'ratio legis' está preci
samente em evitar a alteração da regra do jogo 
depois que o processo eleitoral tenha sido de
sencadeado - o que se dá, em geral, dentro de 
um ano antes do pleito. ( ... )". 

A intencionalidade da norma constitucional 
está em que os atos do processo eleitoral- e, por 
conseguinte, a dinâmica eleitoral (procedimen
to) - não se alterem num espaço de tempo em 
que os interesses eleitorais já se encontrem de
vidamente estabelecidos de tal modo que mexer 
no processo acaba por se configurar um casuís
mo. Por isso é que o dispositivo diz que a lei que 
o fizer entrará em vigor na data de sua publica
ção, mas não se aplicará à eleição que ocorra até 
um ano da data de sua vigência. Isso significa: 
alteração no processo eleitoral só se dará se a lei 
que a estabelecer entrar em vigor mais de um 
ano antes da data da eleição, cujo processo está 
sendo por ela modificado. A lei não se aplicará 

10 Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará 
em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

11 Kelsen, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005 
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se entrar em vigor dentro do espaço de um ano 
antes da eleição, quanto mais depois. 

A controvérsia atual gravita em torno na 
necessidade de alteração da lei orgânica para 
adéquá-la ao novel texto constitucional. 

Sustenta Edson de Resende Castro 12 que 
legislador constitucional apenas fixou os prin
cípios, os preceitos e os limites a serem observa
dos pelo legislador municipal, dentre os quais o 
número de vereadores. Se o município de 20.000 
habitantes, v. gr., que hoje tem 9 vereadores, 
quiser ter 11 cadeiras previstas na EC 58, terá 
que aprovar emenda à sua lei orgânica, alteran
do sua composição, para só então eleger, a partir 
de 2012, igual número de parlamentares. 

Data vênia, entendemos que se a redação 
originária da lei orgânica municipal exemplifi
cada estiver de acordo com a novel redação dada 
ao art. 29, IV, da Lex Fundamentallis, não se 
fará necessário a promulgação de emenda para 
adequá-la, eis que a regra terá sido recepcionada 
pela nova ordem constitucional, considerando 
que a norma insculpida na lei orgânica do muni
cípio estava vigendo, restando, apenas, suspensa 
a sua aplicabilidade, em razão da Resolução n.0 

21.702 do TSE. 
Leciona o Doutor Walber de Moura Agra 13 

que "se uma norma era inconstitucional sob o 
ordenamento jurídico anterior, mais ainda não 
tinha sido assim declarada pelo Poder Judiciá
rio, e com a nova Constituição se adequou aos 
parâmetros do ordenamento vigente, será ela 
convalidada, operando efeitos ex tunc, validan
do os atos produzidos desde o inicio". 

Destarte, somente quando o preceito esta
belecido na lei orgâni,fa municipal estiver em 
desconformidade com o quanto estabelecido na 
Constituição Federal de 1988, art. 29, IV, após 
redação dada pela EC/58, é que se fará necessá
ria aprovação de emenda à lei orgânica muni
cipal, pois esta não terá sido recepcionada pela 
nova ordem constitucional. 

12 CASTRO, Edson de Resende. Teoria e Prática do Direito 
Eleitoral. 2" ed. Belo Horizonte: DelRey, 2010, pg. 3. 

13 AGRA, Walber de Moura Agra. Curso de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2006, pg. 509. 
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Propaganda eleitoral no YouTube 

Juíza federal Carmen Elizangela Dias Moreira de Resende 

Introdução 

y ouTube vem do inglês you: você e tube -

tubo (ou televisão), significando algo como "TV 

Você" ou ainda "Você TV" em português. 

Fundado em fevereiro de 2005, o YouTube 

é um site gratuito que permite que seus usuários 

carreguem e compartilhem vídeos em formato 

di ui tal, sendo atualmente o si te mais popular do 
" tipo e desde 2006 pertence à Google. 

Como era de se esperar, pela visibilidade 

c fcKilidade de acesso, o YouTube passou a ser 

usado por políticos do mundo todo como meio 

de propaganda de suas candidaturas. 

No Brasil não é diferente, conquanto 

tenha sido utilizado nas eleições passadas 

com certa timidez, já que a legislação era 

ainda mais lacunosa a respeito, como vere

mos adiante, foi nas eleições de 2010 que o 

fenômeno se alastrou, havendo um infindá

vel número de vídeos de conteúdo eleitoral 

postados no YouTube. 

Como bem pontuado por Coneglian: O 

candidato é um ser insaciável quando se trata 

de propaganda, pois tem sempre o medo de 

perder votos'. Assim, uma vez que mais uma 

ferramenta poderosa de propaganda foi pos

ta ao alcance dos mesmos, estes não tardaram 

em utilizá-la, seja para se auto promoverem, 

seja para difundirem prtpaganda negativa 

em relação aos seus principais adversários. 

O objetivo destas breves linhas é, pois, lan

çar a discussão acerca da possibilidade de se uti

lizar o Y ouTube para fins de propaganda eleito

ral, cotejando a legislação atual, além de traçar 

limites ao uso desta via. 

' CONEGLIAN, Olivar. Propaganda Eleitoral. 9' Edi
ção. Curitiba: juruá Editora, 2009- p.27. 

1 Possibilidade de utilização do YouTube 
para fins de propaganda eleitoral 

Conforme doutrina de Adriano Soares da 
Costa': "Dada a finalidade específica da pro
paganda eleitoral, que é o convencimento do 
eleitor para a escolha de certa candidatura, e 
guardando na retentiva os excessos possíveis na 
tentativa de cooptação de votos, vez que em jogo 
está o exercício do poder público - mas da vez 
atrativo não por sua dimensão política e social, 
mas pelo carreirismo pessoal de alguns e pelas 
benesses facilmente alcançáveis -, é que se faz 
necessário impor limites ao exercício sadio da 
liberdade de expressão dos candidatos, de ma
neira que se preserve o eleitor do excesso de in
formações e da sua má qualidade" (sic). 

A legislação que trata acerca da utilização da 
internet para a realização de propaganda eleito
ral ainda é bastante escassa, sendo que o art. 57 
da Lei no 9.504/97 sofreu algumas alterações pela 
Lei no 12.034 de 2009, prevendo o quanto segue: 

Art. 57-A. É permitida a propaganda elei
toral na internet, nos termos desta Lei, 
após o dia 5 de julho do ano da eleição. 
(Incluído pela Lei no 12.034, de 2009). 

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na inter
net poderá ser realizada nas seguintes for
mas: (Incluído pela Lei no 12.034, de 2009) 
(Vide Lei no 12.034, de 2009). 

I - em sítio do candidato, com endereço 
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospedado, direta ou indiretamente, em pro
vedor de serviço de internet estabelecido no 
País; (Incluído pela Lei no 12.034, de 2009). 

11 - em sítio do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunicado à 
justiça Eleitoral e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de 
internet estabelecido no País; (Incluído 
pela Lei no 12.034, de 2009). 

2 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleito~ 
ral. 8• Edição. Rio de janeiro: Lúmen )uris, 2009- p.528. 
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III - por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, partido ou coligação; (In
cluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios 
de mensagens instantâneas e assemelha
dos, cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por candidatos, partidos ou coligações ou 
de iniciativa de qualquer pessoa natural. 
(Incluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

Art. 57 -C. Na internet, é vedada a veicula
ção de qualquer tipo de propaganda eleitoral 
paga. (Incluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

§ 1° É vedada, ainda que gratuitamente, 
a veiculação de propaganda eleitoral na 
internet, em sítios: (Incluído pela Lei no 
12.034, de 2009). 

I -de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucra
tivos; (Incluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

11 - oficiais ou hospedados por órgãos ou 
entidades da administração pública direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios. (Incluído 
pela Lei n" 12.034, de 2009). 

§ 2" A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado seu 
prévio conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (In
cluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

Art. 57-D. É livre a manifestação do pen
samento, vedado o anonimato durante 
a campanha eleitoral, por meio da rede 
mundial de computadores - internet, as
segurado o direito de resposta, nos termos 
das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3" 
do art. 58 e di> 58-A, e por outros meios 
de comunicação interpessoal mediante 
mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei 
n" 12.034, de 2009). 

§ 1" (VETADO) (Incluído pela Lei n" 
12.034, de 2009). 

§ 2" A violação do disposto neste artigo 
sujeitará o responsável pela divulgação 
da propaganda e, quando comprovado 
seu prévio conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (In
cluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

Art. 57-E. São vedadas às pessoas rela
cionadas no art. 24 a utilização, doação 
ou cessão de cadastro eletrônico de seus 
clientes, em favor de candidatos, parti
dos ou coligações. (Incluído pela Lei n" 
12.034, de 2009). 

§ 1 o É proibida a venda de cadastro de en
dereços eletrônicos. (Incluído pela Lei n" 
12.034, de 2009). 

§ 2" A violação do disposto neste artigo 
sujeita o responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado seu 
prévio conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (In
cluído pela Lei n" 12.034, de 2009). 

Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de con
teúdo e de serviços multimídia que hospe
da a divulgação da propaganda eleitoral 
de candidato, de partido ou de coligação 
as penalidades previstas nesta Lei, se, no 
prazo determinado pela justiça Eleitoral, 
contado a partir da notificação de decisão 
sobre a existência de propaganda irregu
lar, não tomar providências para a cessa
ção dessa divulgação. (Incluído pela Lei n" 
12.034, de 2009). 

Parágrafo único. O provedor de conte
údo ou de serviços multimídia só será 
considerado responsável pela divulga
ção da propaganda se a publicação do 
material for comprovadamente de seu 
prévio conhecimento. (Incluído pela Lei 
n" 12.034, de 2009). 

Art. 57-G. As mensagens eletrônicas en
viadas por candidato, partido ou coliga
ção, por qualquer meio, deverão dispor 
de mecanismo que permita seu descadas
tramento pelo destinatário, obrigado o 
remetente a providenciá-lo no prazo de 
quarenta e oito horas. (Incluído pela Lei 
n" 12.034, de 2009). 

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas 
enviadas após o término do prazo previsto 
no caput sujeitam os responsáveis ao pa
gamento de multa no valor de R$ 100,00 
(cem reais), por mensagem. (Incluído pela 
Lei n" 12.034, de 2009). 

Art. 57-H. Sem prejuízo das demais san
ções legais cabíveis, será punido, com 



multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem re
alizar propaganda eleitoral na internet, 
atribuindo indevidamente sua autoria 
a terceiro, inclusive a candidato, parti
do ou coligação. (Incluído pela Lei no 
12.034, de 2009). 

Art. 57-1. A requerimento de candidato, 
partido ou coligação, observado o rito 
previsto no art. 96, a ) ustiça Eleitoral po
derá determinar a suspensão, por vinte e 
quatro horas, do acesso a todo conteúdo 
informativo dos sítios da internet que dei
xarem de cumprir as disposições desta Lei. 
(Incluído pela Lei no 12.034, de 2009). 

§ 1 o A cada reiteração de conduta, será 

duplicado o período de suspensão. (Inclu
ído pela Lei no 12.034, de 2009). 

§ 2° No período de suspensão a que se 
refere este artigo, a empresa informará, 
a todos os usuários que tentarem acessar 
seus serviços, que se encontra tempora
riamente inoperante por desobediência à 
legislação eleitoral. (Incluído pela Lei no 
12.034, de 2009). 

Contudo, em que pese essa regulamentação, 

sabe-se que é bastante difícil controlar propagan

da eleitoral na internet, já que no mundo inteiro 

esse controle tem apresentado falhas e a tendên

cia é facilitar o seu uso para fins eleitorais. 

No particular, em relação à propaganda 

eleitoral mediante a postagem dos vídeos no 

Y ouTube, subsiste discussão sobre a possibilida

de, uma vez tratar-se de sítio de pessoa jurídica, 

pertencente à GOOGLE, podendo ser cogitada 

a aplicação da vedação eXJi>ressa no inciso I do 

artigo 57-C supra mencionado. 

A meu ver, essa não é melhor interpretação, 

já que para fins eleitorais o Y ouTube se assemelha 

mais a uma rede de relacionamento, e, neste caso, 

a legislação de regência autorizou expressamente 

a utilização de "blogs, redes sociais, sítios de men

sagens instantâneas e assemelhados, cujo conte

údo seja gerado ou editado por candidatos, par

tidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer 

pessoa natural" (Inciso IV do art. 57-B da Lei 

n° 9.504/97, incluído pela Lei no 12.034, de 2009). 

I Jornada de Direito Eleitoral 

Decidindo monocraticamente a questão, 
na Representação no 307240, o Min. )OELSON 

COSTA DIAS pontuou: 

( ... ) 

É bem verdade que, sobre o Y ouTube, a 
literatura especializada esclarece: 

( ... )não é uma rede social nos moldes clás
sicos, mas o serviço de compartilhamento 
de vídeos do Google tem o poder de esta
belecer conexões entre pessoas das várias 
partes do mundo. O segredo está nos ca
nais, espécie de páginas pessoais onde os 
usuários podem apresentar suas produ
ções, exibir seus vídeos favoritos, compar
tilhar listas de reprodução e receber críti
cas, sugestões e comentários. 

Ou seja, ao menos para o fins do dispos
to no inciso IV do artigo 57-B da Lei no 
9.504/97 (inciso IV do artigo 20 da Reso
lução-TSE no 23.191/2009), o YouTube se 
assemelha a uma "rede de relacionamen
to", sendo, portanto, lícito o compartilha
mento, por seu intermédio, de vídeos de 
propaganda eleitoral cujo conteúdo seja 
gerado ou editado por candidatos, parti
dos ou coligações ou de iniciativa de qual
quer pessoa natural. 

É nesse contexto que, também salvo me
lhor juízo, não procede a alegação da re
presentante de que a propaganda eleitoral 
impugnada estaria sendo veiculada em sí
tio de pessoas jurídicas. 

Afinal, se a legislação de regência autoriza 
a propaganda eleitoral no Y ouTube, como 
visto, assemelhado que é a uma "rede de 
relacionamento" , tenho com o indiferen
te, irrelevante mesmo, a sua constituição 
como pessoa jurídica, ao menos para o fim 
da pretendida aplicação da sanção prevista 
no art. 57-C,§ 2°, da Lei no 9.504/97. 

Por isso, reafirmo que o compartilhamen
to de vídeos no Y ouTube não se equipa
ra, nem se confunde com a proibição de 
veiculação de propaganda eleitoral em 
sítio de pessoa jurídica, ainda que gratui
tamente (artigo 57-C,§ )0

, inciso I, da Lei 
n° 9.504/97). 
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(Representação n' 307240, Decisão Mo
nocrática de 27/09/2010, Relator(a) Min. 
JOELSON COSTA DIAS, Publicação: 
MURAL - Publicado no Mural, Data 
28/9/2010, Página 4-12). 

2 Limitações ao uso do YouTube para fins 
de propaganda eleitoral 

Como visto, não há na legislação de regên
cia nenhum impedimento para que se utilize 
o YouTube com a finalidade de propaganda 
eleitoral, porém, persistem os mesmos limites 
já existentes em relação aos outros meios de 
propaganda, ou seja, devem ser obedecidas as 
regras gerais de propaganda. 

Tanto assim o é que a Lei 12.034/2009 e bem 
assim o Tribunal Superior Eleitoral, através de 
suas instruções normativas, estabeleceram limi
tes para o uso da internet, mitigando os excessos 
passíveis de proporcionar desequilíbrio entre os 
participantes das eleições. 

A esse respeito, W olney Ramos descreve em 
sua obra Regime Jurídico da Propaganda Políti

ca', que "Talvez devido a este curto período de 
existência e as constantes inovações tecnológi
cas neste setor, não existem atualmente regras 
específicas para o uso da internet em campa
nhas eleitorais. Esta ausência, porém, tem, a 
cada eleição, proporcionado inúmeros debates 
e as mais variadas disputas judiciais relativas 
ao seu uso. Entretanto, enquanto é aguardada 
uma movimentação do legislador para solucio
nar esta questão, notamos que o Tribunal Su
perior Eleitoral tem construído orientações so
bre a utilização da internet, consubstanciadas 
em julgados e resoluç#ies". 

Esse mesmo raciocínio, mutatis mutandis, 

pode ser atribuído ao uso do Y ouTube como a mais 
nova via para realização da propaganda eleitoral. 

Enfim, há legítimas limitações legais para 
a veiculação de conteúdo na internet, inclusive 
por meio de redes sociais e assemelhados, tais 

3 RAMOS, Wolney. Regime jurídico da Propaganda Po
lítica: Propaganda Ideológica, Propaganda Eleitoral, 
Publicidade Oficial. São Paulo: Companhia Mundial 
de Publicações, 2005- p.l48. 

como o Y ouTube. Estas limitações visam res

guardar a lisura do pleito, a isonomia dos can

didatos, e, até mesmo extrapolando o âmbito do 

Direito Eleitoral, visa preservar a dignidade, a 

honra e a integridade de quaisquer pessoas. 
Nesta esteira, não descuidou o legislador de 

assegurar, a partir da escolha de candidatos em 
convenção, "o direito de resposta a candidato, 

partido ou coligação atingidos, ainda que de 
forma indireta, por conceito, imagem ou afir

mação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sa

bidamente inverídica, difundidos por qualquer 

veículo de comunicação social" - direito este 

também assegurado nas hipóteses envolvendo 

propaganda eleitoral pela internet, nos termos 

do art. 58-D da Lei 9.504/97. 

3 Extensão da decisão proferida na ADI 
4451 aos vídeos postados no YouTube 

Conquanto o Ministro Carlos Ayres de Bri

to, em decisão prolatada nos autos da ADI 4451 

tenha suspenso a eficácia do inciso li do art.45 

da Lei das Eleições e dado nova interpretação ao 

inciso Ill, não vejo como a referida decisão pos

sa afetar o quanto defendido no item supra, no 

que concerne aos limites impostos a quaisquer 

tipos de propaganda eleitoral. 
Analisando a decisão do Exmo. Ministro 

Ayres de Brito, verifica-se que o seu dispositivo 

teve o seguinte teor: 

Ante o exposto, defiro parcialmente a li
minar, ad referendum do Plenário deste 
Supremo Tribunal Federal, para suspen
der a eficácia do inciso li do art. 45 da Lei 
9.504/97 e conferir ao inciso II1 do mesmo 
dispositivo a seguinte interpretação con
forme à Constituição: considera-se con
duta vedada, aferida a posteriori pelo Po
der Judiciário, a veiculação, por emissora 
de rádio e televisão, de crítica ou matéria 
jornalísticas que venham a descambar 

para a propaganda política, passando, ni
tidamente, a favorecer uma das partes na 
disputa eleitoral, de modo a desequilibrar 

o "princípio da paridade de armas". 



Vejamos o texto original do art. 45 da Lei 

9.504/97: 

Art. 45. A partir de I • de julho do ano da 
eleição, é vedado às emissoras de rádio e 
televisão, em sua programação normal e 
noticiário: 

( ... ) 
II- usar trucagem, montagem ou outro re
curso de áudio ou vídeo que, de qualquer 
forma, degradem ou ridicularizem candi
dato, partido ou coligação, ou produzir ou 
veicular programa com esse efeito; 

Ili - veicular propaganda política ou di
fundir opinião favorável ou contrária a 
candidato, partido, coligação, a seus ór
gãos ou representantes; 

Ao decidir monocraticamente a Ação Caute
lar n• 321614, em 02/10/2010, o Min. MARCELO 
HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, já teve 
oportunidade de enfrentar a questão, conforme 
trago à baila no ponto que pertine à discussão: 

( ... ) 
Destacou-se na decisão liminar a neces
sidade de afastar controle prévio de con
teúdo das programações, em virtude das 
garantias constitucionais relativas a liber
dade de informação e proibição à censu
ra. Não significa, contudo, liberdade para 
prosseguir veiculando propaganda (ou ví
deos) com ofensas ou conteúdo negativo, 
o que diz respeito ao controle a posteriori, 
logo não se trata de censura, incidindo ou
tras garantias constitucionais, para prote
ção da dignidade e da honra das pessoas. 

Por conseguinte, a decisão noticiada em 
nada afeta a questão· que foi analisada, re
lativa a possibilida!e de determinar a reti
rada de vídeo disponibilizado na internet 
com conteúdo ofensivo a candidato e pro
paganda de práticas ilegais. (grifei) 

De todo modo, observa-se que a Corte 
Regional fundamentou sua decisão não 
só com base no art. 45 da Lei n• 9.504/97, 
mas também com fulcro no art. 243, IX, do 
Código Eleitoral, que proíbe a divulgação 
de propaganda com conteúdo ofensivo, e 
tal fundamento, ao que se percebe neste 
exame preliminar, não foi especificamente 
atacado nas razões recursais. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

(Ação Cautelar n• 321614, Decisão Mo
nocrática de 02/10/20 I O, Relator( a) Min. 
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, Publicação: DJE - Diário 
da justiça Eletrônico, Data 06/10/2010, 
Página 52-54). 

4 Responsabilidade do google e sua 
ilegitimidade passiva 

Entrementes, a responsabilidade pela in

serção de vídeos que extrapolem dos limites 
e cometam abusos não pode ser imputada ao 
provedor de serviços de hospedagem na inter

net, já que este tem como finalidade apenas a 
disponibilização de espaços a seus usuários, 
além de estrutura de tecnologia de comparti

lhamento e exibição de vídeos por eles criados, 
seguindo os Termos de Uso e Aviso de Priva

cidade do sítio eletrônico. 
O conteúdo é criação original de seus usuá

rios e, por isto, tecnicamente impossível o con
trole e fiscalização prévios de tudo o que é in

serido nos seus servidores por terceiros a todo 
instante, inviabilidade que é reconhecida pela 

própria doutrina. 
Daí o meu entendimento acerca da ilegiti

midade passiva do GOOGLE nas representa
ções eleitorais, devendo funcionar como colabo

rador da justiça, conforme exegese do art. 57-F 

da Lei 9.504/97, especialmente em seu parágrafo 
único, que diz que "O provedor de conteúdo 
ou de serviços multimídia só será considerado 

responsável pela divulgação da propaganda se 
a publicação do material for comprovadamente 
de seu prévio conhecimento (Incluído pela Lei 

n' 12.034, de 2009). 
Sobre o tema, já se decidiu: 

( ... )Não se afere responsabilidade ao pro
vedor de conteúdo (GOOGLE) se não 
restou demonstrado que o mesmo tinha 

prévio conhecimento acerca dos materiais 
inseridos e divulgados pelos vídeos (RE
PRESENTAÇÃO n• 345667, Acórdão n• 
6748 de 25/08/2010, Relator( a) AMAURY 
DA SILVA KUKLINSKI, Publicação: D)E 
- Diário da justiça Eleitoral, Tomo 198, 
Data 30/8/2010, Página 06/07). 
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5 Conclusão 

A conclusão a que se chega é que a justiça 
Eleitoral deve ser prudente com a propaganda 
eleitoral no YouTube, vez que terá que enfren
tar a difícil tarefa de se posicionar em relação 
à exibição de vídeos dos candidatos no site em 
apreço, enfrentando uma missão nada fácil por 
causa da falta de regulamentação específica en
volvendo a matéria. 

De fato, a internet é um espaço onde reina a 
liberdade, o que não significa dizer que seja um 
universo sem lei e infenso à responsabilidade 
pelos abusos que venham a ocorrer. 

Assim, ainda que inseridos no YouTube, 
caberá ao Poder judiciário Eleitoral coibir a vei
culação de vídeos que ultrapassarem o discurso 
característico dos embates políticos, a livre ma
nifestação do pensamento crítico e o exercício 
da liberdade de expressão. 
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1 Introdução 

A Constituição Federal, no art. 17, § 1 o, prevê 
que o estatuto do partido político deve "estabelecer 
normas de disciplina e fidelidade partidária". 

A fidelidade partidária, consagrada no men
cionado dispositivo constitucional, impõe que o 
ocupante de cargo eletivo paute a sua atuação 
pela orientação programática do partido pelo 
o qual foi eleito e é extremamente salutar para 
a democracia, pois direciona o debate político 
para a realização de idéias e não para projetos 
pessoais ou para a personalidade do candidato. 

Esse princípio, embora constante da Consti
tuição Federal desde sua promulgação em 1988, 
apresentava pouca efetividade, pois sua violação 
não implicava em perda do mandato eletivo, fi
cando restrito ao campo administrativo, ou seja, 
às relações entre o partido político e seu filiado. 

No plano infraconstitucional, a questão da 
fidelidade partidária e sua repercussão no âm
bito interno dos partidos políticos eram regidas 
pelo art. 25 da Lei no 9.096/951, sem trazer qual
quer consequência relacionada com o exercício 
do mandato eletivo. 

Já, no âmbito jurispruglencial, a questão já 
havia sido decidida nesse sentido pelo Supre-

'Lei n' 9.096/95: "Art. 25 - O estatuto do partido polí
tico poderá estabelecer, além de medidas disciplinares 
básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, 
inclusive com desligamento temporário da bancada, 
suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou 
perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que 
exerça em decorrência da representação e da proporção 
partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamen
tar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes 
legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários." 

mo Tribunal Federal por duas ocasiões, quais 
sejam, no julgamento do Mandado de Seguran
ça no 20.927-4, relatado pelo Ministro Moreira 
Alves (DJ 15/04/1994, p. 8.061), e do Mandado 
de Segurança no 20.916, relatado pelo Ministro 
Sepúlveda Pertence (D) 26/03/1993, p. 5.002). 

Dessa forma, a orientação era de que, embo
ra o partido político fosse essencial para a elei
ção de seu filiado, o mandato não lhe pertencia, 
mas sim ao próprio político. 

Todavia, esta interpretação foi alterada pelo 
TSE em 27 de março de 2007, ao responder à 
Consulta no 1.398, formulada pelo extinto Par
tido da Frente Liberal - PFL (atual Democratas 
- DEM), com relação aos parlamentares eleitos 
pelo sistema proporcional. 

Da mesma forma, esta interpretação foi 
confirmada pelo TSE em 16 de outubro de 2007, 
ao responder à Consulta no 1.407, com relação 
aos mandatos obtidos pelo sistema majoritário. 

Tal interpretação foi mantida pelo STF, em 
04 de outubro de 2007, no julgamento dos Man
dados de Segurança nos. 26.602, 26.603 e 26.604. 

Assim, o objetivo deste artigo é analisar 
as referidas decisões, abordando as questões 
relativas à infidelidade partidária e à perda do 
mandato eletivo. 

2 Infidelidade partidária na visão do TSE 

Ao responder às Consultas nos. 1.3982 e 
1.407, o TSE fixou entendimento segundo o 
qual os partidos políticos e as coligações par
tidárias conservam o direito às vagas obtidas 
tanto pelo sistema eleitoral proporcional, como 
também às vagas obtidas pelo sistema eleitoral 
majoritário, quando houver pedido de cancela
mento de filiação ou de transferência do candi
dato eleito por um partido para outra legenda, 
ou seja, infidelidade partidária. 

1 Esta posição foi reiterada pelo TSE na Consulta n° 
1.423/DF, conforme consta da Resolução no 22.563, de 
! 0 /08/2007 (Dj 28/08/2007). 
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Com efeito, conforme exigência da Consti
tuição Federal (art. 14, § 3°, V) e do Código Elei
toral (Lei no 4.737/65), a candidatura de qual
quer cidadão a qualquer cargo político depende 
de prévia filiação partidária. 

Adernais, no caso das eleições proporcio
nais, os votos dos eleitores são atribuídos à le
genda do partido político e não exclusivamente 
a determinado candidato. 

O relator da Consulta no 1.398 no TSE, Mi
nistro César Asfor Rocha, ressaltou em seu voto 
o status constitucional dos partidos políticos, 
bem corno a sua essencialidade ao funciona
menta da democracia representativa, in verbis: 

É de maior relevância assinalar que os 
Partidos Políticos têm no Brasil, status de 
entidade constitucional (art. 17 da CF), 
de forma que se pode falar, rememo
rando a lição de Maurice Duverger (As 
Modernas Tecnodemocracias, tradução 
de Natanael Caixeiro, Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1978), que as modernas demo
cracias de certa forma secundarizam, em 
benefício dos Partidos Políticos, a parti
cipação popular direta; na verdade, ainda 
segundo este autor, os Partidos Políticos 
adquiriram a qualidade de autênticos 
protagonistas da democracia represen
tativa, não se encontrando, no mundo 
ocidental, nenhum sistema político que 
prescinda de sua intermediação, sendo 
excepcional e mesmo até exótica a candi
datura individual a cargo eletivo fora do 
abrigo de um Partido Político. 

A partir destas premissas, o Ministro Re
lator afirma ser indiscutível que o vínculo do 
candidato ao partid'õ político pelo qual se re
gistra e disputa urna eleição é o mais forte, se 
não o único, elemento de sua identidade polí
tica, tanto que o candidato somente existe na 
perspectiva do partido, não podendo concorrer 
à eleição fora deste. 

Em decorrência, o Ministro Relator con
cluiu ser equivocada a premissa de que o man
dato eletivo pertence ao indivíduo eleito, pois 
neste caso este seria possuidor de parcela da 
soberania popular, o que não é possível, já 
que o mandado eletivo é essencialmente urna 

função política e pública, inconciliável com a 
pretensão de cunho privado. 

Por fim, em urna perspectiva prática, o Mi
nistro Relator salientou que toda a condução 
ideológica, propagandista, financeira e estraté
gica é encargo do partido, in verbis: 

Ao meu sentir, o mandato parlamentar 
pertence, realmente, ao Partido Político, 
pois é à sua legenda que são atribuídos 
os votos dos eleitores, devendo-se enten
der como indevida (e mesmo ilegítima) a 
afirmação de que o mandato pertence ao 
eleito, inclusive porque toda a condução 
ideológica, estratégica, propagandista e 
financeira é encargo do Partido Político, 
sob a vigilância da justiça Eleitoral, à qual 
deve prestar contas (art. 17, III, da CF). 

Por outro lado, as disponibilidades finan
ceiras dos Partidos Políticos e o controle do 
acesso ao rádio e à TV não estão ao alcance 
privado dos interessados, pois são geridos 
em razão de superiores interesses públicos, 
implementados diretamente pelos Parti
dos Políticos e coligações partidárias. 

Adernais, é importante salientar que, em
bora em regra entenda que a infidelidade par
tidária leva à perda do mandato eletivo, o TSE 
admite a quebra da fidelidade partidária quando 
existe justa causa, corno por exemplo no caso de 
migração por conta de modificação do ideário 
partidário ou por causa de perseguição odiosa. 

3 Decretação da perda do mandato eletivo 

Com o objetivo de disciplinar o processo de 
perda de cargo eletivo e a justificação de desfilia
ção partidária, o TSE editou, em 25 de outubro 
de 2007, a Resolução n° 22.610. 

A legitimidade para pedir a decretação do car
go eletivo em decorrência de desfiliação partidária 
sem justa causa pertence ao partido político. 

Considera-se que a desfiliação partidária 
possui justa causa nos casos de incorporação ou 
fusão do partido político, a criação de um novo 
partido, a mudança substancial ou o desvio rei
terado do programa partidário ou, ainda, a gra
ve discriminação pessoal. 

A competência para a decretação da perda 
do cargo relativo a mandato federal é do TSE. 



Nos demais cargos, a competência é do TRE da 
respectiva unidade federativa. 

O prazo para que o partido político formu
le o pedido de perda do cargo eletivo é de trin
ta dias, a contar da notificação da desfiliação. 
Transcorrido este prazo sem requerimento por 
parte do partido político, conta-se novos trinta 
dias para que a decretação da perda do mandato 
seja requerida pelo Ministério Público Eleitoral 
ou por outra pessoa que tenha interesse jurídico, 
como o suplente que pretenda ocupar a vaga. 

Antes da desfiliação ou mesmo após suare
alização, o ocupante de mandato eletivo pode 
requerer à Justiça Eleitoral a declaração de exis
tência de justa causa para evitar a perda do man
dato. Nesse caso, há citação do partido político. 

4 Conclusão 

O entendimento acolhido pelo TSE, na aná
lise das Consultas n•s. 1.398 e 1.407, e mantido 
pelo STF, no julgamento dos Mandados de Se
gurança n•s. 26.602, 26.603 e 26.604, parece ade
quado, pelos fundamentos jurídicos apresenta
dos no corpo deste artigo e também pela razão 
prática de coibir a troca de partidos sem crité
rios no curso da ocupação do mandato eletivo. 

Os dados anteriores à adoção deste enten
dimento pelo TSE e pelo STF denotam a bana
lização completa da fidelidade partidária que 
havia anteriormente por parte dos ocupantes 
de cargos eletivos. 

Com efeito, conforme consta do voto do 
Ministro Relator na resposta à Consulta n• 
1.398, um levantamento preliminar dos depu
tados eleitos em outubro de 2006 mostrou que 
36 parlamentares abandonaram a sua sigla par
tidária, sendo que 28 parRimentares passaram 
para siglas opositoras. 

Ainda, há que se considerar que somente 31 

(6,04%) dos 513 deputados alcançaram por si 
mesmos o quociente eleitoral. 

Desta forma, é certo que a interpretação 
atual do TSE e do STF acerca da infidelidade 
partidária valoriza a democracia representativa, 
os partidos políticos e, inclusive, o voto de cada 
eleitor brasileiro. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

5 Referências bibliográficas 

COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito 
Eleitoral. 7' ed. Rio de janeiro: Lúmen júris, 2008. 

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 2' ed. Belo Ho
rizonte: Del Rey, 2008. 

MARUM, Jorge Alberto de Oliveira. Fidelidade par
tidária- O papel do Poder judiciário e do Ministério 
Público. In: Revista do TRE/RS, v. 13, número 16, p. 
230. Porto Alegre, jan./maio 2008. 

PELICIOLI, Angela Cristina. O STF com o legislador 
positivo: O caso da fidelidade partidária. In: Boletim 
de Direito Administrativo, ano XXIV, número 11, p. 
1259/1275. São Paulo: ND), 2008. 

PEDRA, Adriano Sant ·Ana. A construção judicial da 
fidelidade partidária no Brasil. In: Revista Brasileira 
de Estudos Constitucionais - RBEC, ano 02, número 
06. Belo Horizonte: Fórum, abril/2008. 

PINTO, Djalma. Elegibilidade no Direito Brasileiro. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

SANTANO, Ana Cláudia. A fidelidade partidária: 
moralização da política ou impedimento do exercício 
de direitos individuais? In: Repertório de jurisprudên
cia IOB- Tributário) Constitucional e Administrati
vo, n• 01/2008, janeiro/2008. 

VELOSSO, Carlos Mário da Silva e AGRA, Walber 
de Moura. Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 

6 Referências jurisprudenciais 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal- www.stf.jus.br: 
Mandados de Segurança n•s. 20.927-4,20.916,26.602, 
26.603 e 26.604 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral- www.tse.jus.br: 
Consultas n•s. 1.398, 1.407 e 1.423. 



Jurisdição eleitoral de 1° grau: a quem cabe seu legítimo exercício? 

1 Introdução 

A Justiça Eleitoral, ramo especializado da 
Justiça da União (art. 92, inciso V, da Constitui
ção Federal de 1988), é dotada de características 
especiais que a bem distinguem dos demais ra
mos do Judiciário, sobrelevando ressaltar, den
tre tantas nuances, o caráter de transitoriedade 
de atuação de seus membros, nas mais diversas 
esferas (em regra dois anos, permitindo-se uma 
recondução - § 2, do art. 121, da CF/88) e a 
composição híbrida, heterogênea, de seus tri
bunais eleitorais, à míngua de quadro próprio e 
específico de magistrados eleitorais. 

Acerca da ausência de magistrados propria
mente eleitorais leciona com galhardia JOEL 
JOSÉ CÂNDIDO' que: "há órgãos da Justiça 
Eleitoral no Brasil, mas não há uma magistratura 
eleitoral exclusiva, própria, de carreira. A com
posição de todas as três espécies de órgãos co
legiados com jurisdição eleitoral é híbrida, inte
grando-os juízes de outros tribunais, juristas da 
classe dos advogados e até pessoas sem formação 
jurídica, como no caso das juntas eleitorais". 

Nesse limbo, inexistindo magistratura ele i
tora! de carreira, o órgão máximo da Justiça 
Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral) socor
re-se, para seu legítimo atuar, de ministros do 
Supremo (3), do Superior Tribunal de Justiça 
(2) e de advogados (2); os Tribunais Regionais 
Eleitorais, órgãos intermediários e existentes 
em cada Estado e na capital do País, de repre-

$' 
sentantes da magistratura federal ou estadual 
(desembargadores ou juízes) e de advogados 
(art. 118, CF/88); os juízes eleitorais, órgãos 
singulares, de magistrados oriundos da justiça 
estadual (art. 32, do Código Eleitoral) e as jun
tas eleitorais (um juiz eleitoral e dois a quatro 
cidadãos - art. 36, CE). 

'Cândido, )oel ). Direito Eleitoral Brasileiro - I i" Ed., 
p. 43-44, 3'"' Tiragem, revista e atualizada - Bauru, SP: 
EDIPRO, 2005. 
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O presente trabalho, como se vê, terá 
como enfoque a jurisdição eleitoral de 1 o grau, 
aqui entendida como Zonas Eleitorais - es
paço territorial sob jurisdição de juiz eleito
ral - perpassando pela indagação do órgão 
judiciallegítimado a atuar nesse plano, à luz 
do diploma político vigente. 

2 Art. 32 da Lei n. 4.737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral) 

De início, impende frisar não existir qual
quer regramento constitucional expresso ou 
explicíto na Carta Magna de 1988 conferindo 
exclusividade da função eleitoral de 1 o grau a 
qualquer categoria de magistrados, federal ou 
estadual, diferentemente do que ocorria nas 
Constituições pretéritas (CF/1946, art. 117; 
CF/1967, art. 128; e CF/1969, art. 135), quan
do dita função era expressamente ressalva 
aos magistrados estaduais, quiçá pelo quadro 
inelutavelmente diminuto da magistratura 
federal, cujo avanço e interiorização só veio a 
incrementar-se geometricamente a partir da 
última década. 

Nada obstante essa substancial constatação, 
a jurisdição eleitoral de 1 o grau encontra-se, na 
atual quadra temporal, sob a jurisdição exclusi
va da magistratura estadual (juízes de direito), 
ancorada que está no preceptivo legal inserto no 
art. 32 do vetusto Código Eleitoral, que reza: 

cabe a jurisdição de cada uma das Zonas 
Eleitorais a um Juiz de Direito em efetivo 
exercício e, na falta deste, ao seu substituto 
legal que goze das prerrogativas do art. 95 
da Constituição. 

Nesse contexto, a primeira indagação que 
surge reside na recepção ou não desse regra
menta legal (de julho de 1965) pelo novo or
denamento jurídico constitucional (CF/88), 
perpassando em seguida pela escorreita exegese 
da expressão "juízes de direito", à luz da novel 
Carta Política vigente. 



Não há dúvidas quanto à recepção desse 
regramento legal pela ordem constitucional vi
gente, eis que, segundo entendimento pretoria
no, o vetusto Código Eleitoral fora recepciona
do com status de Lei Complementar, fazendo as 
vezes da LC mencionada no art. 121 da CF/88; 
símile juízo de certeza, contudo, não se extrai 
do questionamento faltante, na medida em que 
a expressão "juízes de direito" inserta no cita
do dispositivo legal há de ser interpretada como 
"juiz eleitoral" ou até mesmo "juiz da justiça 
comum - federal ou estadual", bastando, para 
tanto, adotar-se uma interpretação histórica
sistemática-teleológica desse regramento, à luz 
da nova Constituição Federal vigente. 

Com efeito, analisando todo o arcabouço 
constitucional legislativo acerca do tema em 
tablado, chega-se à inescapável conclusão de 
que a denominação "juízes de direito" há de ser 
melhor interpretada/valorada, ora tendo como 
norte o fato de à época da edição desse vetus
to Código (15 de julho de 1965) sequer existia 
justiça federal de 1" instância, fazendo os juízes 
de direito as vezes de juízes federais, tanto que 
de suas decisões cabiam recurso para o Tribunal 
Federal de Recurso, ora tendo como bússola o 
princípio da simetria constitucional, compelin
do-se a presença de magistrados (federais e es
taduais) também no âmbito da 1" instância, na 
forma dos TREs, ora tendo como relevo o fato 
de a CF/88 ter elencado numerus clausus os ór
gãos judiciais eleitorais em seu art. 118, d'onde 
não se inclui a figura do "juiz de direito", mas 
sim do "juiz eleitoral", senão veja-se, verbis: 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 
I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

fi' 
II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III- os Juízes Eleitorais; 

IV- as juntas Eleitorais. 

A tudo isso, agregue-se o fato de todas, ab
solutamente todas as leis eleitorais advindas sob 
os auspícios da ordem constitucional em desate 
(LC 64/90, Lei 9.504/97, Lei 9.096/95, etc), em ne
nhum momento mencionarem a figura do "juiz 
de direito" como "juiz eleitoral" exclusivo e úni
co legitimado a atuar no âmbito da 1' instância 
(zonas eleitorais). Ao contrário, exempli gratia, 
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auscultando o teor do inciso III do parágrafo úni
co do art. 2° da Lei Complementar no 64/90, co
nhecida como Lei das inelegibilidades, vê-se que 
a expressão "juízes eleitorais" é a expressão usual
mente utilizada, havendo, no ponto, no mínimo, 
incompatibilidade com a redação forjada sob a 
égide constitucional pretérita. Ora, se assim o é, 
se as causas de inelegibilidade de eleições munici
pais (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) devem 
ser aferidas por juízes eleitorais e não juízes de di
reito; se o juiz federal é inequivocamente juiz elei
toral, seja porque parte integrante dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, seja porque atuante como 
juiz auxiliar nas eleições gerais (competência ab
soluta para apreciar reclamações, representações e 
direitos de resposta decorrente de transgressões da 
Lei 9.504/97- art. 96, § 3°), como placitar como 
lídima interpretação literal, estanque, isolada, de 
regramento legal único, em desconformidade 
com toda a roupagem constitucional e até mesmo 
infraconstitucional exsurgida sob o novel regime 
político? Haveria legitimidade no atuar exclusi
vo da magistratura estadual no âmbito das zonas 
eleitorais? Haveria razoabilidade na preterição 
e/ou exclusão de membros da justiça comum 
federal em prol da magistratura estadual? 

3 Justiça Eleitoral- Justiça Federal 
Especializada 

Se tudo aqui até agora esboçado já não fosse 
suficiente em demonstrar o desacerto da pre
valência do art. 32 do Código Eleitoral, em sua 
acepção literal, em detrimento da interpretação 
histórica-sistemática-teleológica, nos moldes 
da Carta Política vigente, elenca-se, doravan
te, inúmeras situações que bem demonstram o 
caráter eminente "federal" da Justiça Eleitoral, 
justificando, a não mais poder, o paradoxo do 
alijamento da justiça comum federal (juízes fe
derais) do regular exercício da judicatura eleito
ral de 1° grau (zonas eleitorais). Ei-las: 

a) A Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 92, V, estabelece textualmente que os tribu
nais e juízes eleitorais compõem o Poder Judici
ário da União, pelo que suas funções deveriam 
ser exercidas por magistrados da União, a prin
cípio, e por juízes de direito, secundariamente 
(competência delegada); 
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b) Compete à União legislar sobre Direito 
Eleitoral (art. 22, I, CF/88); 

c) A matéria eleitoral reflete inegável in
teresse federal, na medida em que resguarda a 
democracia e o Estado Democrático de Direito, 
instituição cuja magnitude refoge ao interesse 
meramente estadual, estando abarcada, portan
to, pelo art. 109, I, da Constituição Federal; 

d) Os crimes eleitorais são espécies do gê
nero crimes políticos (de competência da Justi
ça Federal - art. 109, IV), conforme doutrina 
(Tito Costa, in Crimes Eleitorais e processo pe
nal eleitoral. São Paulo: Editora Juarez de Oli
veira, 2002, pp. 27-32). Relevante também é a 
posição de Nelson Hungria ao afirmar que os 
crimes eleitorais "são crimes caracteristicamen
te políticos, pois que ofendem um interesse po
lítico do Estado ou do cidadão" (Os crimes elei
torais. Revista Eleitoral da Guanabara. Rio de 
Janeiro, vol. 1, no 1, pp. 129-38). 

e) pessoal: os servidores pertencem ao Poder 
Judiciário Federal, pagos com verba do Judiciá
rio da União e não da justiça Estadual, havendo 
sensível incremento de servidores junto aos car
tórios eleitoriais pelo Brasil afora; 

f) orçamento: o orçamento destinado ao pa
gamento das gratificações dos juízes de primeiro 
grau, dos promotores eleitorais e dos juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais e do TSE advém 
de verba federal, todos tendo como parâmetro 
vencimento de juiz federal ou de juiz do TRF; 

g) o membro do Ministério Público atuante 
em segunda instância é um Procurador Regio
nal da República, a evidenciar que os Tribunais 
Regionais Eleitorais configuram órgão do Poder 
Judiciário da União. Se isso não bastasse, a Lei 
Complementar no 7Sf93 é prenhe em estabele
cer função eleitoral aos membros do MPF, que 
devem atuar junto aos juízos federais e eleitorais 
(v.g. art. 37, I, 70,72 e 77); 

h) crescimento da justiça Federal: somen
te após a Constituição Federal de 1988, mais 
precisamente nas décadas de 1990/2000, a Jus
tiça Federal começou a ganhar musculatura, 
havendo hoje mais de 1300 juízes federais (ca
pitais e interior), que bem poderiam exercer 
a competência federal eleitoral, de maneira 
primeira e preferencial; 

i) A Polícia ) udiciária utilizada nos serviços 
eleitorais é a Polícia ) udiciária da União, mais 
precisamente a Polícia Federal; 

j) As multas eleitorais, após regularmente 
inscritas em Dívida Ativa da União, são cobra
das por Procuradores da Fazenda N acionai; 

k) As resoluções do TSE disciplinando as 
eleições, regra geral, falam sempre em juízes 
eleitorais e não juizes de direito (v.g. Resolução 
TSE 22717/08 que dispõs sobre as eleições mu
nicipais de 2008- arts. 23 e§ 2°, 25, 32, 41, § 3°, 
45, 48, parágrafo único, 51, etc). 

4 Conclusão 

Pelo exposto, conclui-se não existir a mais 
tênue justificativa técnico-jurídica para a man
tença da interpretação literal do art. 32 do vetus
to Código Eleitoral, devendo a expressão ''juízes 
de direito" ali encartada ser inte1pretada como 
''juízes eleitorais" ou ''juízes da justiça comum 
- federal ou estadual", propiciando, assim, o 
exercício legítimo da magistratura federal de l" 
instância no âmbito das zonas eleitorais, de ma
neira preferencial. 

Referências bibliográficas 

Cândido, joel ). Direito Eleitoral Brasileiro - 11" Ed., 
p. 43-44, 3' Tiragem, revista e atualizada - Bauru, 
SP: EDIPRO, 2005. 

Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral- 5' Ed. Belo Ho
rizonte, BH: Del Rey, 2010. 

Costa, Adriano Soares da. Instituições de Direito Elei
toral- 6" Ed. Belo Horizonte, BH: Del Rey, 2006. 

Estudo elaborado por Comissão Designada pela 
A)UFER (Portaria no 006/2009), com o título: "Estu
dos acerca da necessidade de a jurisdição eleitoral de 
1° grau (zonas eleitorais) ser exercida pelos juízes fe
derais, em caráter preferencial (seções e subseções). 



Propaganda eleitoral antecipada subliminar em outdoor 

1 Introdução 

Questão que tem suscitado diversas contro
vérsias na justiça eleitoral, especialmente nos 
meses e dias que antecedem o período de regis
tro de candidaturas, é aquela que se convencio
nou denominar propaganda eleitoral antecipa
da subliminar, conduta delineada por descrição 
negativa - a norma diz o que não é - pelo art. 
36 e 36-A da Lei 9.504/1997. 

Dispõe a Lei 9.504 - denominada Lei 
Eleitoral -, em seu art. 36, que a propaganda 
eleitoral somente é permitida após o dia 05 de 
julho do ano da eleição, e conforme o § 8° do 
art. 39 da mesma Lei Eleitoral, a propaganda 
eleitoral através de outdoor é conduta absolu
tamente vedada. 

Assim, se por um lado não é proibido o uso 
desse instrumento de comunicação social e pu
blicidade para fins não eleitorais, sua utilização 
no denominado período pré-eleitoral por su
postos pré-candidatos dificilmente será isenta 
das sanções por conduta proscrita estabelecida 
pela mencionada norma jurídica eleitoral. 

Por que motivo, então, tal situação des
pertaria intensas discussões no âmbito da ju
risdição eleitoral? 

Simples. Em razão da denominada propa
ganda subliminar, cujas idéias ou imagens apre
sentadas não apresentam pedidos de votos, se
quer de maneira indireta, ao contrário, trazem 
informações absolutamente .dissociadas do con
texto de propaganda eleitoral, como se verá -
no entanto, não é raro virem a ser consideradas 
como tal pela Justiça Eleitoral. 

Ocorre que nesse período, alguns candida
tos abastados financeiramente, visando driblar 
o sistema estabelecido pela Lei 9.504, de 1997, 
e em detrimento de outros que não dispõem 
das mesmas condições, contratam empresas 
de publicidade para veiculação de anúncios 
publicitários através de outdoors a serem dis
tribuídos em diferentes pontos da cidade, sob 
o pretexto de felicitar comunidades, catego-
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rias, cidadãos ou grupos de gênero por datas 
comemorativas destes ou da comuna - como 
aniversário da cidade ou do Estado. 

Não raras vezes, o pretexto é o aniver
sário ou suposto feito do próprio candidato, 
mediante contratação feita pelo próprio inte
ressado ou por interposta pessoa. Nesse caso, 
geralmente o infrator busca dar aparência de 
que outro foi o contratante. 

Entendem alguns, todavia, que a veiculação 
de anúncios em outdoors sem pedidos de votos 
não se enquadra nas restrições impostas pela le
gislação eleitoral, não configurando propagan
da eleitoral antecipada, tampouco mensagem 
subliminar de caráter eleitoreiro em benefício 
do futuro candidato, fulcrando seu entendi
mento na jurisprudência do Superior Tribunal 
Eleitoral sobre a matéria no sentido de que, se 
não houver pedido de voto e manifestação do 
candidato a interferir na decisão e sufrágio do 
eleitor, não há que se falar em ilicitude do ato, 
tampouco de propaganda antecipada. 

Sem maiores pretensões, tem o presente 
artigo o objetivo de discutir essas questões à 
luz da legislação, da moderna doutrina do Di
reito Eleitoral e- a mais recente- jurispru
dência do Tribunal Superior Eleitoral, a fim 
de encontrar parâmetros científicos e práti
cos para devida interpretação e aplicação dos 
dispositivos aplicáveis à matéria, em concerto 
com os princípios da Constituição de 1988 
que orientam o ainda titubeante sistema de
mocrático brasileiro. 

2 Conceito de propaganda eleitoral 

Cumpre, antes de tudo, traçar um concei
to, ainda que bastante genérico, de propaganda 
eleitoral. Considerando sua natureza oficial, o 
glossário de termos disponível no sítio do TSE 
parece-me bastante esclarecedor: 

Propaganda Eleitoral é a que visa a capta
ção de votos, facultada aos partidos, coliga
ções e candidatos. Busca, através dos meios 
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publicitários permitidos na Lei Eleitoral, 
influir no processo decisório do eleitorado, 
divulgando-se o curriculum dos candida
tos, suas propostas e mensagens, no perío
do denominado de "campanha eleitoral". 1 

Esse conceito, todavia, encontra-se vazado 
no entendimento da doutrina clássica, elaborada 
de forma estanque e cornpartirnentada, de forma 
que o caráter dissimulado de alguns instrumen
tos de propaganda eleitoral somente poderia ser 
antevisto corno campeando no terreno fértil da 
ilegalidade. Por essa visão, propaganda eleitoral 
e propaganda dissimulada ou subliminar envol
vem conceitos absolutamente distintos.' 

A moderna doutrina especializada, por outra 
vertente, não ignora a existência nem a eficácia 
da propaganda sublirninar, aquela que, mesmo 
não sendo a mais recomendada pela legislação 
eleitoral, gera efeitos junto ao eleitorado- pode 
inclusive ser legal. É o que se verá adiante. 

3 Propaganda eleitoral antecipada e 
subliminar 

Admitindo a possibilidade de propagan
da sublirninar no sistema de propaganda ele i
tora!, trago importante parte do conceito de 
propaganda eleitoral formulado pelo jurista 
José Jairo Gomes: 

Caracteriza-se por levar ao conhecimen
to público, ainda que de maneira disfar· 
çada ou dissimulada, candidatura ou os 
motivos que induzam à conclusão de 
que o beneficiário é o mais apto para o 
cargo em disputa.3 

Em verbete separado, o glossário de termos 
disponibilizado no §:ítio do TSE define o que é 
propaganda subliminar - dando a entender 
que não integra a ideia de propaganda eleitoral: 

1 Glossário de termos e palavras constante na página do 
Tribunal Superior Eleitoral, acessível em http://www. 
tse. gov. b r I internet/ insti tu cio nal! glossario-eleitoral/ ter
mos/propaganda_eleitoral.htm, acesso em 08.09.2010. 

'SOBREIRO NETO, Armando Antônio. Direito eleitoral: 
teoria e prática 2. ed. rev. ampl. Curitiba: )uruá, 2002, p. 241. 

3 GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. sa ed., revista, atua
lizada e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 313. 

É aquela que é imperceptível ao indivíduo 
e exerce sobre ele intensa ação psicológica 
com o objetivo de levá-lo a adotar deter
minado padrão de comportamento.4 

Por outro lado, o art. 36-A, da Lei n. 
9.504/97, incluído pela Lei n. 12.034/2009 no 
sentido de melhor delimitar o alcance do art. 36, 
elenca em quatro incisos as situações que não 
serão consideradas propaganda eleitoral anteci
pada, cmno transcrevo: 

Art. 36-A. Não será considerada propa
ganda eleitoral antecipada: (Incluído pela 
Lei n" 12.034, de 2009) 

I - a participação de filiados a partidos po
líticos ou de pré-candidatos em entrevistas, 
programas, encontros ou debates no rádio, 
na televisão e na internet, inclusive com a 
exposição de plataformas e projetos polí
ticos, desde que não haja pedido de votos, 
observado pelas emissoras de rádio e de tele
visão o dever de conferir tratamento isonô
mico; (Incluído pela Lei n" 12.034, de 2009) 

II - a realização de encontros, seminários ou 
congressos, em ambiente fechado e a expensas 
dos partidos políticos, para tratar da organiza
ção dos processos eleitorais, planos de gover
nos ou alianças partidárias visando às elei
ções; (Incluído pela Lei n" 12.034, de 2009) 

III - a realização de prévias partidárias e 
sua divulgação pelos instrumentos de co
municação intrapartidária; ou (Incluído 
pela Lei n" 12.034, de 2009) 

IV - a divulgação de atos de parlamenta
res e debates legislativos, desde que não 
se mencione a possível candidatura, ou se 
faça pedido de votos ou de apoio eleitoral. 
(Incluído pela Lei n" 12.034, de 2009) 

4 Glossário de termos e palavras constante na página 
do Tribunal Superior Eleitoral, acessível em http:// 
www. tse. g o v. b r I interne ti ins ti tuci o nal! gl ossari o-ele i
toral!termos/propaganda_subliminar.htm. Acesso em 
08.09.2010. No mesmo sentido, BRASIL. Tribunal Su· 
perior Eleitoral Glossário de termos e palavras constan
te na página do Tribunal Superior Eleitoral, acessível em 
http://www.tse.gov.br/internet/institucional/glossario
eleitoralltermoslpropaganda_eleitoral.htm, acesso em 
08.09.2010. No mesmo sentido, Thesaurus. 6. ed. rev. e 
ampl. Brasília: Secretaria de Documentação e Informa
ção, 2006. p. 200, verbete Propaganda Subliminar. 



Disciplina legal e interpretação 
jurisprudencial da propaganda 
eleitoral em outdoor 

A propaganda eleitoral mediante outdoor 
1.,,,,-e,:eu disciplina específica do art. 39, § 8°, da 

n. 9.504/97 (parágrafo incluído pela Lei n. 
1.300/2006), como abaixo transcrevo: 

Art. 39. (omissis). 

§ 8" É vedada a propaganda eleitoral me
diante outdoors, sujeitando-se a empre
sa responsável, os partidos, coligações e 
candidatos à imediata retirada da propa
ganda irregular e ao pagamento de mul-
ta no valor de 5.000 (cinco mil) a 15.000 
(quinze mil) UF!Rs. 

A proibição de propaganda eleitoral anteci
pada visa evitar o estabelecimento do desequilí
brio das campanhas em favor dos candidatos que 
dispõe de maior poder econõmico, político ou 
administrativo, e que podem se beneficiar antes 
mesmo do início da propaganda eleitoral gratui
ta nos meios de comunicação oficial em detri
mento dos demais candidatos. Assim, somente 
no período determinado pela Lei Eleitoral tais 
campanhas podem ser realizadas, o que permite 
ainda nm melhor acompanhamento pelo apara
to fiscalizatório a cargo do Ministério Público 
Eleitoral e dos demais candidatos, dos partidos 
e, porque não dizer, da própria Justiça Eleitoral, 
no seu mister administrativo e jurisdicional. 

Mas a questão ainda é deveras controverti
da, posto que o Tribunal Superior Eleitoral te
nha recentemente passado a agir com mais rigor 
na aplicação das normas que visam o equilíbrio 
entre os contendores da lide.eleitoral. 

Por outro lado, a mefma Corte Superior 
Eleitoral tem freqüentemente reconhecido ser 
tênue a linha limítrofe entre a promoção pes
soal e a propaganda eleitoral, bem assim serem 
fronteiriças as áreas da publicidade institucio
nal e da propaganda eleitoral, fixando o enten
dimento basilar de que cada situação deve ser 
avaliada segundo o seu contexto e as circuns
tâncias do caso concreto. 

É o que se pode extrair da Representação 
decidida pelo Ministro )oelson Dias, que trans
crevo in verbis: 

I Jornada de Direito Eleitoral 

( ... ) Assim, ao analisar o conteúdo da mí
dia que acompanhou a inicial da repre
sentação, ou seja, áudio e vídeo do refe
rido evento, pude verificar que, durante 
o trecho referido acima do discurso do 
primeiro representado em Manguinhos, e 
justamente logo após a sua afirmação de 
que voltaria "em dezembro de 2010, para 
entregar o mandato para outra pessoa", al
guns indivíduos que assistiam à cerimônia 
começaram a aclamar o nome da segunda 
representada. 

Em razão disso, para logo depois inter
romper o seu discurso, é que o primeiro 
representado então consigna: "Eu quero 
pedir o seguinte: depois vão dizer aqui, os 
companheiros da associação aqui... dizer o 
seguinte: o Lula não falou em campanha 
política. Vocês é que se meteram a cantar, 
a gritar o nome aí..." 

Ato contínuo à interrupção do discurso, 
irrompe entre os que assistiam à ceri
mônia nova aclamação do nome da se
gunda representada. 

Considerando tais circunstâncias, tenho 
que a propaganda eleitoral antecipada, no 
mínimo em sua forma dissimulada, efeti
vamente se configurou em razão do que 
tenho como verdadeira exortação, logo a 
seguir, no arremate do seu discurso pelo 
primeiro representado: "Eu espero que a 
profecia que diz que a voz do povo é a voz 
de Deus esteja correta neste momento". 

Afinal, ao interagir com os que assistiam 
à cerimônia, para inclusive dizer que es
perava estar correto o que afirmavam, 
isto é, que a segunda representada seria 
essa "outra pessoa" para a qual entrega
ria o mandato, tenho que o primeiro re
presentado findou por incorporar ao seu 
próprio discurso a aclamação do nome da 
segunda demandada. 

Em outras palavras: ao reagir à manifesta
ção que, até então, era a simples expressão 
espontânea e isolada de apenas alguns dos 
presentes ao mencionado evento, o primei
ro representado acabou realçando a futura 
candidatura, sendo essa a peculiaridade, a 
circunstância, que me leva a concluir pela 
ocorrência de propaganda eleitoral anteci
pada, no caso específico dos autos. 
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Afinal, no contexto em que proferida, a 
própria manifestação do primeiro repre
sentado revelaria a presença de um dos 
elementos objetivos, qual seja, o realce da 
candidatura, exigidos pela jurisprudência 
deste c. TSE para a configuração da pro
paganda eleitoral antecipada. 

E, ao assim proceder, levou ao conheci
mento geral, ainda que de forma indireta, 
dissimulada, a candidatura da segunda re
presentada, mesmo que, naquele momen
to, tão somente postulada, corno revelada 
pela aclamação do seu nome por alguns 
dos presentes ao evento. ( ... ). (Decisão 
Monocrática em 17/03/2010- Represen
tação n" 1406 (38611-04.2009.6.00.0000) 
Ministro )oelson Dias). 

Ora, o sistema eleitoral demanda, para a 
evolução do direito eleitoral e da própria de
mocracia do país, e está mesmo a exigir, uma 
uniformização e previsibilidade nessa maté
ria, a fim de obrigar que todos cumpram as 
regras do jogo e evitar interpretações que pos
sam, ainda que involuntariamente, por meio 
de uma interpretação mais cambiante, gerar 
benefícios para uns em detrimento de preju
ízos a outros - situação ainda observada, la
mentavelmente, pela doutrina e pela crônica 
da jurisprudência eleitoral'. 

Ressalta-se que não se nega que a vacilação 
da jurisprudência é um fenômeno que se obser
va em qualquer ramo do direito. O que não se 
pode olvidar, todavia, são os perigos das ondas 
cambiantes da jurisprudência nessa seara que é 
tão cara ao ainda prematuro e pouco federativo 
sistema democrático brasileiro.6 

O ordenamento ~urídico eleitoral já dis
põe, no art. 36 da Lei 9.504/1997, que a pro
paganda eleitoral somente é permitida após o 
dia 5 de julho do ano da eleição. E já prevê que 

5 NOLETO, Mauro Almeida. Terceiro turno. Crônicas 
da jurisdição eleitoral. imperatriz: Ética, 2008. p. 83. 

6 Noleto aponta, as soluções do TSE absolutamente dís
pares em dois casos iguais, em que num deles um Se
nador de Estado periférico do norte da federação teve 
o mandato cassado. No outro, embora a gravidade das 
provas fosse até inegavelmente maior, deu-se a absol
vição do investigado. 

sanção para a violação do dispositivo supra 
que está positivada no§ 3" do citado diploma 
eleitoral, conforme segue: 

§ 3 A violação do disposto neste artigo 
sujeitará o responsável pela divulgação 
da propaganda e, quando comprovado o 
seu prévio conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil re
ais), ou ao equivalente ao custo da propa

ganda, se este for maior. 

Assim, importa discernir se as frases inseri
das nos outdoors têm cunho eleitoral, caracteri
zando indução, pedido de votos e exaltação das 
qualidades do suposto pré-candidato, em detri
mento dos outros possíveis concorrentes, ou se 
cuida apenas de homenagens comuns externa
das pelo ou para o suposto pré-candidato sem 
qualquer conotação de propaganda eleitoral an
tecipada, ainda que subliminar. 

Nesse mister, cumpre ainda ressaltar que, 
via de regra, uma primeira análise das frases e 
ideias veiculadas em tais anúncios, sem pedir 
votos, não observa qualquer propaganda eleito
ral, uma vez que o seu conteúdo não se apresen
ta violador, diretamente, das restrições impos
tas pelo art. 36 e, numa análise sistemática, não 
se apresenta contrário aos incisos do art. 36-A, 
da Lei n. 9.504/97. 

Entrementes, a norma de conduta estabe
lecida pelo ordenamento eleitoral está inserida 
pelo legislador eleitoral numa proposta de in
terpretação teleológica do interesse do candida
to ou interessado, determinando ao intérprete a 
análise do escopo desse tipo de anúncio, bem as
sim verificar outras circunstâncias inerentes ao 
caso e que, de forma indireta, podem beneficiar 
o pré-candidato que aspira alcançar ou manter 
determinado cargo político. 

Ora, quando se trata de político conheci
do, candidato freqüente filiado a partido polí
tico ou que já tenha sido filiado, toda e qual
quer ilação a seu nome ou veiculação massiva 
de sua imagem em período pré-eleitoral, assim 
definido em normas e jurisprudências do Tri
bunal Superior Eleitoral, configura propaganda 
eleitoral, salvo em se tratando de divulgação de 



atos ou debates parlamentares, situação excluí
da pelo inciso IV do citado art. 36-A. 

Não raro, novos políticos tem se utilizado 
de meios de divulgação maciça para inserir seu 
nome dentre os mais conhecidos, obrigando a 
justiça Eleitoral a adotar medidas para comba
ter esse tipo de conduta. 

Afinal, essa pretensão de propagar o próprio 
nome de forma subliminar não coaduna, como 
se viu, com o conceito de propaganda eleitoral 
prescrito no sítio do próprio TRE, de forma que 
instrumento assim utilizado encontra-se em 
ti"anca oposição à Lei. 

Assim sendo, mensagens inclusas em out

doors no sentido de felicitações por aniversário 
da cidade, a autoridades, pela passagem de da
tas festivas como natal ou ano novo, em home
nagens de categorias profissionais ou datas de 
gênero ou grupos de minorias, como pela pas
sagem do Dia Internacional da Mulher ou datas 
comemorativas de portadores de deficiência, 
ainda que não veiculem pedidos de votos, mas 
vinculados ao nome do pré-candidato ou de sua 
imagem, configuram, indubitavelmente, propa
ganda eleitoral antecipada subliminar, vedada 
pelo ordenamento eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral apresen
ta inúmeros exemplos de entendimento sobre 
a matéria no mesmo sentido, dos quais pinço 
exemplarmente: 

REPRESENTAÇÃO. OBRA PÚBLICA. 
INAUGURAÇÃO. PRONUNCIAMEN
TO DE GOVERNANTE. PROPAGANDA 
ELEITORAL EXTEMPORÃNEA. CON
FIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÃ
TICA. RECURSO. DESPROVIMENTO. 

I.( ... ) ~ 

2. Nos termos da jurisprudência da Corte, 
deve ser entendida como propaganda elei
toral antecipada qualquer manifestação 
que, previamente aos três meses anteriores 
ao pleito e fora das exceções previstas no 
art. 36-A da Lei n. 9.504/97, leve ao conhe
cimento geral, ainda que de forma dissimu
lada, a candidatura, mesmo que somente 
postulada, a ação política que se pretende 
desenvolver ou as razões que levem a inferir 
que o beneficiário seja o mais apto para a 
Junção pública. (g.n). 

I Jornada de Direito Eleitoral 

3. Conforme jurisprudência da Corte, 
"a fim de verificar a existência de propa
ganda subliminar, com propósito eleito
ral, não deve ser observado tão somente 
o texto dessa propaganda, mas também 
outras circunstâncias, tais como imagens, 
fotografias, meios, número e alcance da 
divulgação" (Recurso Especial Eleitoral 
n. 19.905/GO, D) de 22.08.2003, rel. Min. 
Fernando Neves). ( ... ) 

6. Recurso desprovido. 

(R-Rp n. 1406/DF, Relator Ministro )0-
ELSON DIAS, in D)E 10.5.2010). 

Também a doutrina já se debruçou so
bre a matéria ora analisada, conforme lição do 
Prof. Edson de Resende Castro, em seu livro 
Teoria e Prática do Direito Eleitoral, 4' ed., 2008, 
ed. Mandamentos: 

A justiça Eleitoral não pode ignorar o 
fenômeno e continuar pensando em pro
paganda eleitoral apenas na formatação 
tradicional, antiquada, quase nunca utili
zada atualmente, senão nas "campanhas 
de pé de ouvido". Não pode fechar os 
olhos para o fato de que, se o pré-can
didato se projeta diante do eleitorado 
com a exposição de um perfil típico do 
político ideal, está realizando propagan
da eleitoral sim, ainda que não formule 
pedido explicito de voto e não antecipe 
qual cargo público pretende disputar. A 
experiência oferece inúmeros casos em 
que a chamada "promoção pessoal" é se
guida da candidatura, deixando eviden
ciado que tudo aquilo que se fez anterior
mente, de forma disfarçada, preparava os 
caminhos do agora candidato oficial.' 

Evidencia-se, no contexto analisado, que o 
pré-candidato, ainda que não veicule nos out
doors nenhum elemento que o vincule ao futuro 
pleito, tampouco ao cargo que pretenda concor
rer, vale-se desse artifício (fotografia) e veicula
ção do nome, para realçar sua imagem junto à 
população que se desloca pelas vias públicas nas 
quais são colocados os aludidos anúncios. 

7 CASTRO, Edson. Teo.-ia e Prática do Direito Eleitoral, 
4' ed., 2008, ed. Mandamentos, p. 109. 
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Nada obstante não veicule também pedido 
de votos, em razão da disposição e das dimen
sões das placas assim confeccionados, estrategi
camente expostas em lugares onde passam dia
riamente milhares de transeuntes, ônibus com 
milhares de passageiros e condutores de veículos 
próprios, é certo que não há de escapar aos seus 
olhos a imagem observada por cada um deles. 

O impacto visual causado pelos anúncios 
tem um alcance extremamente eficaz, uma vez 
que as ideias, nome ou imagem, de alguma for
ma, ficará registrada na memória dos cidadãos 
que circulam por essas artérias viárias todos os 
dias no período da contratação. 

Nessa linha de compreensão, o pré-candita
to leva de forma dissimulada ao conhecimento 
do eleitorado a sua condição de defensor desse 
ou daquele grupo, dos direitos da mulher ou do 
portador do deficiente, do industriário ou do 
comerciário, frutos que serão colhidos quando 
o futuro candidato estiver legitimamente dian
te desses eleitores em busca de votos, momen
to em que o cérebro humano faz uma ligação 
automática sem identificar a malícia de que foi 
presa fácil, estratégia de marketing comumente 
utilizada pelas mais poderosas multinacionais 
de vários setores do mercado. 

Nesse sentido, em decisão assentada no 
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 
n. 7.309 - Bahia (Salvador), o Tribunal Superior 
Eleitoral, pelo voto condutor do eminente Minis
tro José Delgado, seguiu a linha de raciocínio aqui 
defendido, ratificando Acórdão proferido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, cuja ementa 
da decisão transcreve-se nos seguintes termos: 

Representação.· Propaganda extemporâ
nea. Configuff.ção. Procedência. Prelimi
nar de inépcia da inicial. 

Constatando-se haver sido formulado de 
forma clara e precisa pedido de imediata 
retirada da propaganda tida por irregular, 
além da imposição de sanção de multa, 
rejeita-se a prefacia! de inépcia da peça 
vestibular. Mérito. 

Entende-se configurada a prática de pro
paganda eleitoral intempestiva mensagem 
subliminar felicitando a população pela 
passagem de novo ano, com o intuito de 

promover a provável candidatura do repre
sentado, razão pela qual julga-se proceden
te a representação, mantendo-se a decisão 
liminar que determinou a imediata retirada 
da publicidade, cominando-lhe multa esta
tuída no art. 36, § 3', da Lei n. 9.504/97. 

Essa nova estratégia de marketing polí
tico, baseada em felicitações e homenagens, 
aproveitando-se de determinadas datas come
morativas, praticada de forma dissimulada por 
alguns políticos, embora tenha sido constante
mente combatida pela Justiça Eleitoral, visando 
ao equilíbrio dos candidatos, enfrenta enorme 
dificuldade, seja em virtude do potencial econô
mico muito superior de alguns candidatos, seja 
em face de que as ações de fiscalização dos Tri
bunais, Juízes e membros do Ministério Público 
Eleitoral só tem ocorrido de forma ostentiva e 
posterior, não preventiva. 

Mesmo assim, tem sido efetiva a ação da 
justiça em busca da instituição de um processo 
político eleitoral mais transparente e democrá
tico para todos. Se assim não o fosse, estar-se-ia 
institucionalizando a desigualdade de forças em 
favor daqueles candidatos que, por disporem de 
maior poder econômico, político ou administra
tivo, poderiam se valer dessa condição e veicular 
vários anúncios cmn a sua imagem, sem mencio
nar de forma expressa sua pretensão política, mas 
que, sutilmente e de forma indireta, inculcasse a 
sua figura e o seu nome junto ao eleitorado. 

5 Conclusões 

A propaganda eleitoral somente é permitida 
após o dia 05 de julho do ano da eleição, e con
forme o § 8° do art. 39 da mesma Lei Eleitoral, a 
utilização de outdoor para propaganda eleitoral 
é conduta absolutamente vedada. 

Sem embargo, a utilização de outdoor para 
promoção pessoal não é conduta proibida, desde 
que sem fins eleitorais, de forma que alguns pré
candidatos tentam burlar as leis eleitorais trans
mitindo maciça e subliminarmente aos eleitores 
a sua candidatura através desse instrumento. 

No entanto, essa estratégia de marketing 
político, baseada em felicitações e homenagens 
por datas comemorativas, dissimuladamente, 
se praticada no período eleitoral configura pro-



DW~'"'u" proscrita, se efetivada no período pré
induz propaganda antecipada vedada. 

Mas há os que defendem posicionamento 
no sentido de que: a) não se poderia 

em propaganda eleitoral se não se estabe
o período próprio; b) a promoção pessoal, 

não veicula pedido de votos, não configura 
prc1pa:gartda eleitoral. 

Ora, a norma de conduta eleitoral possui 
rOll"l\tf'r teleológiCO, determinando aO intérprete 

análise da finalidade do anúncio, além de ou
tras circunstâncias inerentes ao caso e ao inte

; re,;saclo - v. g., se já foi candidato. 
No que concerne à jurisprudência do 

ainda que vacilante em alguns casos, já 
se firmou no sentido de que tal conduta con
figura propaganda eleitoral proibida e ante
cipada (TSE - AgReg-AI n. 7.309 - BA, Rei. 
Min. José Delgado). 

Vale registrar, o art. 36-A, inciso IV, da Lei 
das Eleições, excluiu expressamente da configu
ração de propaganda eleitoral antecipada, a di
vulgação de atos e debates parlamentares, ques
tão que ainda demandará um posicionamento 
mais abalizado da justiça Eleitoral. 

Assim, a Justiça Eleitoral ainda enfrenta 
enorme dificuldade para combater essa prática, 
seja em virtude do potencial econômico muito 
superior de alguns candidatos, como em razão 
de que as ações de fiscalização visando ao equi
líbrio entre os candidatos se dão, por parte dos 
Tribunais, Juízes e membros do Ministério Pú
blico Eleitoral, via de regra, na forma posterior, 
ostensiva e não preventivamente. 

Há que se reconhecer, todavia, com todas 
as dificuldades, que tem Sido efetiva a ação 

?)> 

da Justiça em busca da instituição de um 
processo político eleitoral mais transparente 
e democrático para todos. 
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Aspectos controvertidos da Lei Complementar no 135/201 O 

Resumo 

Analisa as inovações legislativas introduzidas 
pela Lei Complementar no 135, de 04/06/2010, 

no que diz respeito à matéria das inelegibilida
des no Direito Eleitoral, abordando os seus as

pectos mais polêmicos. 

1 Introdução 

A Lei Complementar no 135, de 04/06/2010, 

introduziu novas espécies de inelegibilidade no 
direito positivo pátrio. Em razão de o diploma 

normativo haver sido publicado em 07/06/201 O, 
a menos de quatro meses das eleições para Presi

dente da República, Governador, Senador, Depu
lado Federal e Estadual, diversos questionamen

tos foram lançados pelas partes interessadas, em 

especial no que diz respeito à compatibilidade da 
norma com a ordem constitucional vigente e à 
possibilidade de retroação de seus efeitos. 

Para responder a tais indagações, partire

mos da análise da doutrina e da jurisprudência 
do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo 

Tribunal Federal. 

2 Conceito 

GOMES conceitua a inelegibilidade como o 
impedimento ao exercício da cidadania passiva, 

de maneira que o cidadão fica impossibilitado 
de ser escolhido para ocupar cargo político

eletivo. Trata-se de fator negativo cuja presença 
obstrui ou subtrai a tapacidade eleitoral passi
va do nacional, tornando-o inapto para receber 

votos e, pois, exercer mandato representativo. 
FERREIRA FILHO, por sua vez, define-a como 
uma medida destinada a defender a democra

cia contra possíveis e prováveis abusos, voltada 

a impedir o abuso de cargos, empregos ou fun
ções públicos, ou mesmo para a salvaguarda da 
normalidade e legitimidade das eleições con
tra influências abusivas do poder econômico e 
político. Para NIESS, a inelegibilidade consiste 

no obstáculo posto pela Constituição ou em lei 

Juiz federal substituto Eudóxio Cêspedes Paes 

complementar, cuja incidência embaraça a ele

gibilidade, esta entendida como o direito subje

tivo público de disputar o cargo. 

Ao nosso sentir, a inelegibilidade é circuns

tância prevista na Constituição Federal ou em lei 

complementar que restringe temporariamente a 

capacidade eleitoral passiva do cidadão. Possui fi.m
damento ético na preservação do regime democrá

tico, com vistas a wna tutela de interesses públicos. 

3 Classificação 

Diversos critérios são utilizados para classi

ficar as inelegibilidades: a abrangência, a exten

são, a territorialidade, a natureza, a duração, o 

modo de incidir e a origem. Destacaremos ape

nas dois destes critérios, por serem pertinentes 

ao nosso objeto de estudo. 

Quanto à natureza, a inelegibilidade pode 

ser constitucional ou infraconstitucional. As hi

póteses de inelegibilidade constitucional estão 

previstas nos parágrafos do artigo 14 da Carta 

Magna. As inelegibilidades infraconstitucionais, 

por sua vez, estão discriminadas na Lei Comple

mentar no 64/90, que recentemente foi alterada 

pela Lei Complementar no 135/2010. 

Quanto à origem, as inelegibilidades podem 

ser classificadas como originárias ou cominadas. 

Para GOMES, originárias são as inelegibilidades 

que ocorrem independentemente da prática de 

qualquer conduta por parte do cidadão ou de 

terceiros em seu benefício. As inelegibilidades 

cominadas, ou inelegibilidades-sanção, decor

reriam da prática de certas ações vedadas pelo 

ordenamento jurídico. 

A importância das classificações destacadas 

diz respeito ao assunto sob exame, na medida em 

que tem sido ventilada de forma recorrente no 

meio forense a tese de que uma inelegibilidade 

infraconstitucional cominada, como é caso das 

previstas na Lei Complementar no 135/201 O, de

veria respeitar o princípio da irretroatividade da 

norma, em homenagem à segurança jurídica. 



4 Inelegibilidades previstas na Lei 
Complementar no 135/201 O 

Passam a ser considerados inelegíveis com a 

vigência da Lei Complementar no 135/2010: 

c) o Governador e o Vice-Governador 
de Estado e do Distrito Federal e o Pre
feito e o Vice-Prefeito que perderem 
seus cargos eletivos por infringência a 

dispositivo da Constituição Estadual, da 
Lei Orgânica do Distrito Federal ou da 
Lei Orgânica do Município, para as elei
ções que se realizarem durante o período 
remanescente e nos 8 (oito) anos subse
quentes ao término do mandato para o 
qual tenham sido eleitos; 

d) os que tenham contra sua pessoa re
presentação julgada procedente pela jus
tiça Eleitoral, em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado, 
em processo de apuração de abuso do po

der econômico ou político, para a eleição 
na qual concorrem ou tenham sido diplo
mados, bem como para as que se realiza
rem nos 8 (oito) anos seguintes; 

e) os que forem condenados, em deci
são transitada em julgado ou proferida 
por órgão judicial colegiado, desde a 
condenação até o transcurso do prazo 
de 8 (oito) anos após o cumprimento 

da pena, pelos crimes: 1. contra a eco
nomia popular, a fé pública, a adminis
tração pública e o patrimônio público; 2. 
contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os 
previstos na lei que regula a falência; 3. 
contra o meio ambi~nte e a saúde públi
ca; 4. eleitorais, para os quais a lei co
mine pena privativa de liberdade; 5. de 
abuso de autoridade, nos casos em que 
houver condenação à perda do cargo ou 
à inabilitação para o exercício de função 
pública; 6. de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores; 7. de tráfico de 
entorpecentes e drogas afins, racismo, 
tortura, terrorismo e hediondos; 8. de 

redução à condição análoga à de escra
vo; 9. contra a vida e a dignidade sexual; 
e 10. praticados por organização crimi
nosa, quadrilha ou bando. 
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f) os que forem declarados indignos do 
oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo 
prazo de 8 (oito) anos; 

g) os que tiverem suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável 
que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível 
do órgão competente, salvo se esta hou
ver sido suspensa ou anulada pelo Poder 
Judiciário, para as eleições que se realiza
rem nos 8 (oito) anos seguintes, contados 
a partir da data da decisão, aplicando-se 
o disposto no inciso 11 do art. 71 da Cons
tituição Federal, a todos os ordenadores 
de despesa, sem exclusão de mandatários 
que houverem agido nessa condição; 

h) os detentores de cargo na administra
ção pública direta, indireta ou fundacio
nal, que beneficiarem a si ou a terceiros, 
pelo abuso do poder econômico ou polí
tico, que forem condenados em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham sido diploma
dos, bem como para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; 

( ... ) 

j) os que forem condenados, em deci
são transitada em julgado ou proferida 
por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, 
por corrupção eleitoral, por captação 
ilícita de sufrágio, por doação, captação 
ou gastos ilícitos de recursos de campa
nha ou por conduta vedada aos agentes 
públicos em campanhas eleitorais que 
impliquem cassação do registro ou do 
diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a 
contar da eleição; 

k) o Presidente da República, o Governa
dor de Estado e do Distrito Federal, o Pre
feito, os membros do Congresso Nacional, 
das Assembleias Legislativas, da Câmara 
Legislativa, das Câmaras Municipais, que 
renunciarem a seus mandatos desde o 
oferecimento de representação ou petição 
capaz de autorizar a abertura de processo 
por infringência a dispositivo da Consti
tuição Federal, da Constituição Estadual, 
da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da 
Lei Orgânica do Município, para as elei
ções que se realizarem durante o período 
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remanescente do mandato para o qual fo
ram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequen
tes ao término da legislatura; 

l) os que forem condenados à suspensão 
dos direitos políticos, em decisão transi
tada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, por ato doloso de im
probidade administrativa que importe 
lesão ao patrimônio público e enrique
cimento ilícito, desde a condenação ou o 
trânsito em julgado até o transcurso do 
prazo de 8 (oito) anos após o cumpri
mento da pena; 

m) os que forem excluídos do exercício 
da profissão, por decisão sancionatória 
do órgão profissional competente, em 
decorrência de infração ético-profissio
nal, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se 
o ato houver sido anulado ou suspenso 
pelo Poder Judiciário; 

n) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, em razão de te
rem desfeito ou simulado desfazer vínculo 
conjugal ou de união estável para evitar 
caracterização de inelegibilidade, pelo 
prazo de 8 (oito) anos após a decisão que 
reconhecer a fraude; 

o) os que forem demitidos do serviço 
público em decorrência de processo ad
ministrativo ou judicial, pelo prazo de 8 
(oito) anos, contado da decisão, salvo se o 
ato houver sido suspenso ou anulado pelo 
Poder Judiciário; 

p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas 
jurídicas responsáveis por doações eleito
rais tidas por <ilegais por decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão cole
giado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 
(oito) anos após a decisão, observando-se 
o procedimento previsto no art. 22; 

q) os magistrados e os membros do Minis
tério Público que forem aposentados com
pulsoriamente por decisão sancionatória, 
que tenham perdido o cargo por senten
ça ou que tenham pedido exoneração ou 
aposentadoria voluntária na pendência de 
processo administrativo disciplinar, pelo 
prazo de 8 (oito) anos. 

5 Constitucionalidade da Lei 
Complementar no 135/201 O 

Sabe-se que a disciplina das inelegibilida

des infraconstitucionais é reservada à lei com
plementar, nos termos do § 9° do artigo 14 da 
Constituição Federal, segundo o qual: 

Lei complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade ad
ministrativa, a moralidade para exercício 
de mandato considerada a vida pregressa 
do candidato, e a normalidade e legitimi
dade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício 
de função, cargo ou emprego na adminis
tração direta ou indireta. 

Este, portanto, é o fundamento constitucio

nal de validade da norma em questão. 

E não se alegue que o rigor do novel legisla
ção seria ofensivo aos princípios da proporcio
nalidade e razoabilidade, na medida em que as 

hipóteses de inelegibilidade nela previstas são 

necessárias para assegurar a lisura do processo 
eleitoral brasileiro, tão marcado por deficiências 
de conhecimento público. 

No âmbito jurisprudencial, entretanto, a 

questão está longe de ser pacífica. 
O Tribunal Superior Eleitoral debruçou

se recentemente sobre a matéria, por ocasião 

do julgamento do Recurso Ordinário no 1616-
60.2010.6.07.0000, em que figuravam como 

recorrentes a Coligação Esperança Renovada e 
o ex-Governador do Distrito Federal Joaquim 

Domingos Roriz. Naquela oportunidade, a Cor
te entendeu que a lei em questão é válida, na me

dida em que prestigia os princípios constitucio
nais da probidade e moralidade administrativas, 

e que seus preceitos devem ser observados por 
todos os que pretendam se candidatar a cargos 
públicos. Na espécie, o candidato teve seu regis

tro indeferido. 
O Supremo Tribunal Federal, órgão jurisdi

cional incumbido de controle de constituciona

lidade no país, ainda não examinou a questão da 
compatibilidade vertical da Lei Complementar 
n° 135 com a Carta Magna. 



6 Eficácia da Lei Complementar no 135/201 O 

Há intensa discussão doutrinária e jurispru
dencial a respeito da aplicabilidade do diploma 
legal analisado. 

O primeiro ponto controverso diz respeito a 
uma suposta ofensa ao princípio da anualidade, 
previsto no artigo 16 da Constituição Federal de 
!988, segundo o qual a lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na data de sua publi
cação, não se aplicando à eleição que ocorra até 
um ano da data de sua vigência. 

Discute-se se a Lei Complementar no 135 
poderia ser aplicada ao processo eleitoral em 
curso, vale dizer, durante as eleições de 2010. 

Cremos que a resposta deva ser afirmativa, 
na medida em que o tema das inelegibilidades 
diz respeito ao direito público e subjetivo de ser 
votado, o qual não se compreende no conceito 
de processo eleitoral. 

Esse foi o entendimento do Tribunal 
Superior Eleitoral, perfilhado na Consulta 
1.120-26/DF, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, 
que destacou que as inovações trazidas pela 
Lei Complementar no 135/2010 têm a nature
za de norma eleitoral material e em nada se 
identificam com as do processo eleitoral, dei
xando de incidir, destarte, o óbice esposado no 
dispositivo constitucional. 

O segundo ponto de discussão diz respei
to à alegada violação ao postulado da segu
rança jurídica, na medida em que se estariam 
impondo sanções de inelegibilidade aos can
didatos, em função de fatos pretéritos à essa 
legislação, e que, ao tempo em que praticados, 
não possuíam por si só o condão de prejudi
car a capacidade eleitoral passiva. Seria o caso, 
por exemplo, da inelegibilfdade decorrente de 
renúncia ao mandato por parte do Chefe do 
Poder Executivo desde o oferecimento de re
presentação ou petição capaz de autorizar a 
abertura de processo (caso do Recurso O r di
nário no 1616-60.2010.6.07.0000). 

Creio não haver nenhuma violação ao 
princípio da irretroatividade da norma, na 
medida em que a Carta Magna conferiu ao le
gislador a competência para prever hipóteses 
que pudessem comprometer a regularidade 
das eleições, o que abrangeria o próprio his-
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tórico pessoal de cada candidato. É evidente 
que os atos praticados por um candidato an
tes da publicação da norma devem ser con
siderados no momento em que este pretende 
assegurar o registro de sua candidatura para 
uma função tão relevante. 

Da mesma maneira, não há que se falar em 
inobservância ao princípio da presunção de ino
cência, uma vez que a inelegibilidade-sanção ja
mais poderia ser considerada como pena. Ora, 
se o referido princípio possui aplicação na se
ara criminal, como esclarece o inciso L VII da 
Constituição, invocar a sua aplicabilidade para 
o campo do direito eleitoral não seria mais do 
que mero esforço interpretativo. 

7 Conclusão 

A Lei Complementar no 135, de 04 de junho 
de 2010, introduziu novas espécies de inelegi
bilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 
O diploma legal em questão é compatível com 
a ordem constitucional vigente e possui aplica
bilidade imediata. Espera-se que com a novel 
legislação, seja possível aprimorar o processo 
de seleção de nossos representantes no Poder 
Executivo e Legislativo. 
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A desnecessidade de comprovação de potencialidade de influência 
da conduta no resultado do pleito para a configuração de ato abusivo: 

uma significativa inovação da Lei Complementar 135/201 O 

Juiz federal Guilherme Jorge de Resende Brito 

A Lei Complementar 135, de 4 de junho de 
2010, alterou diversos dispositivos da Lei Com
plementar 64, de 18 de maio de 1990, a qual "Es
tabelece, de acordo com o art. 14, § 9°, da Cons
tituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação, e determina outras providências". 

Um deles foi a inclusão do inciso XVI no 
art. 22 da LC 64/90, verbis: 

XVI - para a configuração do ato abusivo, 
não será considerada a potencialidade de 
o fato alterar o resultado da eleição, mas 
apenas a gravidade das circunstâncias que 
o caracterizam. 

O caput do referido dispositivo prevê: 

Art. 22. Qualquer partido político, coliga
ção, candidato ou Ministério Público Elei
toral poderá representar à justiça Eleito
ral, diretamente ao Corregedor-Geral ou 
Regional, relatando fatos e indicando pro
vas, indícios e circunstâncias e pedir aber
tura de investigação judicial para apurar 
uso indevido, desvio ou abuso do poder 
econômico ou do poder de autoridade, ou 
utilização indevida de veículos ou meios 
de comunicação social, em benefício de 
candidato ou de partido político, obedeci
do o seguinte rito: 

Ou seja, passou a·ser previsto de forma ex
pressa que para a c.fnfiguração do ato abusivo 
indicado no caput não mais é necessária a de
monstração da potencialidade de a conduta in
fluenciar o resultado das eleições. 

Nos termos do§ 10 do art. 14 da CF/88, "O 
mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados 
da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude". 

Já o art. 41-A da Lei das Eleições, a Lei 
9.504/97, incluído pela Lei 9.840/99, determi
na que "Ressalvado o disposto no art. 26 e seus 

incisos, constitui captação de sufrágio, vedada 
por esta Lei, o candidato doar, oferecer, pro
meter, ou entregar, ao eleitor, com o fim de 
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza, inclusive emprego ou fun
ção pública, desde o registro da candidatura até 
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 
mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro 
ou do diploma, observado o procedimento pre
visto no art. 22 da Lei Complementar 64, de 18 
de maio de 1990". 

Na aplicação de tais dispositivos passou-se a 
discutir acerca da necessidade de demonstração 
de a conduta do candidato ter potencial para in
fluir no resultado das eleições. 

Sobre o tema, veja-se, no âmbito doutriná
rio o posicionamento de JOSÉ JAIRO GOMES 
(2008), sobre a representação por captação ilí
cita de sufrágio: 

A captação ilícita de sufrágio é modalidade 
de abuso de poder. O conceito deste, con

forme salientado, é uno, conquanto possa 
plasmar-se a diferentes situações concre

tas a ensejar efeitos diversos. (p. 392). 

E continua fazendo menção ao bem juridi
camente tutelado: 

Cumpre ressaltar que o bem jurídico que 
se visa salvaguardar é a liberdade do elei
tor de votar conforme os ditames de sua 
própria consciência. É a liberdade de for
mar sua vontade de votar livremente, es

colhendo quem bem entender para o go
verno. Logo, não é necessário que o evento 

afete ou comprometa a normalidade ou a 
legitimidade das eleições, porquanto uma 
só ocorrência já é bastante para configurar 
o ilícito em exame, sendo desnecessária a 

presença do fator potencialidade lesiva. É 
nesse sentido o remansoso entendimento 
jurisprudencial: ( ... ) (p. 396/7). 



já sobre a ação de impugnação de mandato 

eletivo, discorre o mesmo autor: 

Frise-se que tanto o abuso de poder econô
mico quanto a corrupção e a fraude devem 
ter por desiderato a indevida influência nas 
eleições ou em seus resultados, de sorte a 
macular a soberania da vontade popular 
expressa nas urnas. Por isso, tem-se exigido 
que os eventos considerados apresentem 
potencialidade lesiva, isto é, sejam de tal 
magnitude que possam ferir a normalidade 
ou a legitimidade das eleições. (p. 447/8) 

Tal posicionamento está embasado na ju

risprudência do e. TSE. Em acórdão datado de 

02.09.2008, relatado pelo Min. Marcelo Ribeiro, 

por exemplo, restou ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 
DE MANDATO ELETIVO. CF, ART. 14, 
§ 10. ABUSO DO PODER POLÍTICO 
STRICTO SENSU. DESCABIMENTO. 
CAPTAÇÃO DE SUFRÃGIO. POTEN
CIALIDADE. AUSÊNCIA. 

A declaração de procedência da AIME 
com fundamento em captação ilícita de 
sufrágio requer a demonstração da poten
cialidade lesiva. 

... (AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR
SO ESPECIAL ELEITORAL N• 28.459 
- CLASSE 22• - CAATIBA - BAHIA, 
Rei. Ministro Marcelo Ribeiro, e-Dj de 
17/09/2008, p. 22) 

No voto foi consignado: 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RI
BEIRO (relator): !\ienhor Presidente, re
produze, no que interessa, a decisão agra
vada (fls. 1125/1127): 

Sucede que, conforme acentuado no 
julgamento da Medida Cautelar n• 
2.260/MG, este Tribunal considera 
imprescindível, para a procedência de 
ação de impugnação de mandato ele
tivo, mesmo que fundada no art. 41-A 
da lei n• 9.504/97, a comprovação da 
potencialidade de influência no resul
tado das eleições ... 
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Assim, à exceção das hipóteses em que a lide 
se circunscrevia à captação de sufrágio, como 
visto no RCED 671, relatado pelo Ministro Eros 

Grau, havendo manejo da ação de impugnação 

de mandato eletivo, sempre se entendeu como 
imprescindível a demonstração de potencialida

de de a conduta influir no resultado do pleito, 

ainda que a captação de sufrágio fosse o funda
mento, ou causa de pedir, da AIME. 

Na realidade fática as circunstâncias não são 

estanques, sendo um único fato, ou um conjun
to de fatos interligados, configuradores de mais 

de uma lesão, dando-se a incidência de capta

ção de sufrágio e, ao mesmo tempo, abuso de 
poder (seja econômico, seja político), fraude e/ 

ou corrupção. Justamente por isso que sempre 

se observou a captação ilícita de sufrágio como 
causa de pedir de AIMEs. 

Sobre tal fenômeno, veja-se trecho do voto 
do e. Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos 

do RECURSO ORDINÁRIO 1.527/GO: 

... A jurisprudência da Corte é firme no 
sentido de que a ação de investigação ju
dicial eleitoral, a ação de impugnação de 
mandato eletivo e o recurso contra a ex
pedição de diploma, ainda que fundados 
nos mesmos fatos, são ações autônomas e 
possuem causa de pedir própria. 

A procedência de uma não é óbice à ad
missibilidade da outra a título de coisa 
julgada. Menciono, a propósito, recente 
julgado desta Corte que também faz re
missão a vários precedentes no mesmo 
sentido, verbis: 

"RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO 
DE DIPLOMA. ABUSO DE PODER 
POLÍTICO E ECONÔMICO E USO 
INDEVIDO DOS MEIOS DE CO
MUNICAÇÃO SOCIAL. 

'1. A procedência ou improcedência 
de ação de investigação judicial elei
toral, de recurso contra expedição de 
diploma e de ação de impugnação de 
mandato eletivo não é oponível à ad
missibilidade uma das outras, mesmo 
quando fundadas nos mesmos fatos 
(AREspe 26.276/CE, Rei. Min. Mar
celo Ribeiro, Dj de 7.8.2008; REspe 
28.015/RJ, Rei. Min. José Delgado, 
Dj de 30.4.2008). Cada uma dessas 
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ações constitui processo autônomo 
que possui causa de pedir própria e 
consequências distintas, o que im
pede que o julgamento favorável ou 
desfavorável de alguma delas tenha 
influência no trâmite das outras. 
Rejeita-se, portanto, a preliminar de 
impossibilidade de reexame da con
clusão exarada em ação de investiga
ção judicial eleitoral julgada impro
cedente."' (RCED 703/SC, Rel. Min. 
Felix Fischer, de 28/5/2009). 

Ocorre que a diversidade de enquadramen
to jurídico à mesma situação fática, quando esta 

enseja diversas conseqüências, é fonte propícia 
de divergências aparentes. Isso se pode observar 
quando um ato que configure captação ilícita 
de sufrágio é aludido como causa de pedir de 
AIME, como se vê nos seguintes arestos, ambos 

julgados pelo TSE em 4.2.2010: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ORDINÁRIO. AÇÃO DE IMPUGNA
ÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. 
CORRUPÇÃO ELEITORAL. NÃO DE
MONSTRAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 

4. A análise da prova indicada pelos agra
vantes não demonstra que durante a reu
nião entre servidores municipais tenha 
havido pedido de voto em troca da ma
nutenção no emprego, logo, não há falar 
em corrupção eleitoral. Nern a inicial da 
ação de impugnação de mandato eletivo 
nem o recurso eleitoral indicam provas ou 
elementos de eventual potencialidade lesi
va da conduta!(grifei) 

5. Agravo regimental não provido. (AgR
RO - Agravo Regimental em Recurso 
Ordinário n' 2355 - belo horizonte/MG 
Relator(a) Min. FELIX FISCHER DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 50, 
Data 15/03/2010, Página 79/80) 

RECURSO ORDINÁRIO. REPRESEN
TAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 
DE MANDATO ELETIVO. CAPTA
ÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEI
ÇÕES 2006. DEPUTADO ESTADUAL. 

PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. 
AFASTAMENTO. OFERECIMENTO 
DE SERVIÇO DE FRETE GRATUITO 
A ELEITORES EM COMITÊ ELEITO
RAL DE CANDIDATO. PROVIMENTO. 
CASSAÇÃO DO MANDATO. APLICA
ÇÃO DE MULTA. 

II - O oferecimento de serviço gratuito de 
mudança para eleitores em período eleito
ral, por intermédio do comitê eleitoral do 
candidato, configura a prática de captação 
ilícita de sufrágio. 

III- Recurso provido. (RO -Recurso Or
dinário n' 1527 - Goiânia/GO Relator(a) 
Min. ENRIQUE RICARDO LEWANDO
WSKI D)E- Diário da justiça Eletrônico, 
Data 24/03/2010, Página 38-39). 

Embora não conste na ementa, no corpo do 
acórdão deste último processo deixou claro o 

etninente relator: 

Cumpre registrar que nas hipóteses de 
captação de sufrágio é desnecessária a 
análise da potencialidade da conduta para 
influir nas eleições. 

A esse respeito, os seguintes precedentes 
desta Corte: REspe 27.737 IPI, Rel. Min. 
José Delgado, AgR-REsp 27.104/PI, Rel. 
Min. Marcelo Ribeiro; REsp 26.ll8/MG, 
Rel. Min. Gerardo Grossi; REspe 25.064/ 
AM, Rel. Min. Luiz Carlos Madeira. 

Tal assertiva estaria em consonância cotn 
tudo o que antes foi ilustrado, se não tivessem 

sido mencionadas no bojo de AIME. Em hipóte
se semelhante, nos autos do RO 1.515/AP, assim 

se manifestou o e. Min. Marcelo Ribeiro: 

A corrupção, também versada na Cons
tituição, a meu ver, equipara-se ao artigo 
41-A. A única questão em que penso é que 
o Tribunal tem entendimento de que, na 
ação de impugnação de mandato eletivo, 
mesmo referindo-se ao artigo 41-A, que 
versa sobre corrupção, haveria necessida
de da demonstração da potencialidade de 
a conduta influir no resultado da eleição. 

No mesmo sentido foi o entendimento, na 

ocasião, do Min. Arnaldo V ersiani. 
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Tal tipo de divergência não é salutar, posto 

ser fonte de insegurança jurídica, na medida em 
que não se pode antever o enquadramento que 
se dará aos fatos havidos no processo eleitoraL 

Ela, por certo, é decorrente da vasta diversidade 
fática, e consequentes abordagens jurídicas, nas 

acões judiciais, onde por vezes a abordagem da 
c~nduta ganha relevo sobre a consequência jurí
dica. Mas deve, ao máximo, ser evitada. 

No contexto das normas introduzidas pela 
Lei 11.300/2006 na Lei 9.504/97, a discussão 

acerca da necessidade de demonstração da exis
tência de potencialidade de influência no resul

tado do pleito manteve-se em evidência. 
Isso porque em um primeiro momento hou

ve divergência de entendimento nos regionais. 
O TRE/MG, por exemplo, assim decidiu, na 

Representação 4759/2006: 

JULGADO TRE/MG- 653/2008- Mérito. 
Arrecadação irregular de receitas e gastos 
ilícitos. Existência de "Caixa 2". Receitas 

não contabilizadas. Abuso de poder eco
nômico na arrecadação e gastos irregulares 
de campanha eleitoral. Doações recebidas e 
pagamentos efetuados em desacordo com 
o declarado pelo candidato na prestação 
de contas apresentada à justiça Eleitoral. 
Valores declarados inferiores ao efetiva
mente gasto. Comprovação. Uso de recur
sos financeiros não transitados pela conta 
bancária específica. Arrecadação anterior 
ao período de campanha eleitoral. Despe
sas de campanha iniciadas antes do perío
do oficial e estendidas até após as eleições. 
Depoimentos contraditórios da defesa. 
Prova testemunhal feita por profissionais 
ligados ao representado. Comprovação 
documental da ca!tação irregular de re
ceitas e gastos ilícitos de campanha. Docu
mentos analisados por perícia grafotécnica 
e contábil. Prova contundente. Subsunção 
dos fatos à norma do art. 30-A da Lei n. 

9.504/97. Desnecessidade da aferição da 
potencialidade lesiva para a configuração 

do ilícito descrito no referido artigo. Carac
terização de abuso de poder econômico 
com força para influenciar ilicitamente o 
resultado das eleições, comprometendo a 
normalidade da disputa e sua legitimida
de. Representação julgada parcialmente 
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procedente para cassar o diploma conferi
do ao representado. (grifei) 

No âmbito doutrinário, tal posição foi de
fendida Thales Tácito Cerqueira (2008, p. 839), 

para quem a incidência do art. 30-A "não exige 
potencialidade do dano, pois o art. 30-A, não 
protege a eleição primariamente e sim a cam
panha eleitoral, logo, basta um único fato, ainda 

d " que tenta o . 
Em sentido oposto a Representação Eleito-

ral1424 do TRE/GO: 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL FUN
DAMENTADA NO ART. 30-A DA LEI 
9.504/97 (COM A REDAÇÃO DADA 
PELA LEI 11.300/2006). FALTA DE RE
GISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE DESPESAS COM MATERIAIS DE 
CONSUMO E PUBLICIDADE DE PRO
PAGANDA ELEITORAL EM JORNAL 
REALIZAÇÃO DE SAQUES NA BOCA 
DO CAIXA PARA PAGAMENTO DE 
DESPESAS DIVERSAS. INAPLICABILI
DADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIO
NALIDADE. POTENCIALIDADE DAS 
IRREGULARIDADES PARA CARACTE
RIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. PROCEDÊN
CIA EM PARTE DOS PEDIDOS. CAS
SAÇÃO DO DIPLOMA. 

3) No presente caso concreto houve poten
cialidade suficiente para configurar a infra
ção eleitoral e não era aplicável o princípio 
da proporcionalidade. 

4) Pedidos formulados na Representação 
julgados procedentes, em parte, para cas
sar o diploma do Representado, por ar
recadação e gasto ilícito de recursos em 
campanha eleitoral. (grifei-Representação 
1424 - TRE-GO - ReL Euler de Almeida 
Silva Junior- D)-GO 15.07.2008). 

No âmbito do TSE tornou-se firme o enten
dimento no sentido de que, para aplicação da 
penalidade prevista no citado dispositivo legal, 
é prescindível a aferição de potencialidade lesiva 
da conduta para interferir no pleito. Contudo, 
é necessária a realização de um juízo de pro
porcionalidade entre a gravidade da conduta, a 
lesão perpetrada ao bem jurídico protegido e a 
sanção a ele correspondente. 
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Nesse sentido: 

( ... ) Não havendo, necessariamente, 
nexo de causalidade entre a prestação 
de contas de campanha (ou os erros dela 
decorrentes) e a legitimidade do plei
to, exigir prova de potencialidade seria 
tornar inócua a previsão contida no art. 
30-A, limitado-o a mais uma hipótese de 
abuso de poder. O bem jurídico tutelado 
pela norma revela que o que está em jogo 
é o princípio constitucional da morali
dade (CF, art. 14, § 9'). Para incidência 
do art. 30-A da Lei 9.504/97, necessária 
prova da proporcionalidade (relevância 
jurídica) do ilícito praticado pelo candi
dato e não da potencialidade do dano em 
relação ao pleito eleitoral. Nestes termos, 
a sanção de negativa de outorga do diplo
ma ou de sua cassação (§ 2" do art. 30-
A) deve ser proporcional à gravidade da 
conduta e à lesão perpetrada ao bem jurí

dico protegido. No caso, a irregularidade 
não teve grande repercussão no contexto 
da campanha em si. ( ... ). (RO N' 1.540/ 
PA, Rei. Min. Felix Fischer D)E, Data 
01/06/2009). 

Se aqui é deixada de lado a potencialidade, 
ainda se faz uso de conceitos vagos como pro
porcionalidade e a gravidade, sendo este manti
do expressamente na LC 135/2010. 

Também na aplicação do art. 73 da Lei das 
Eleições, a mesma discussão em torno da poten
cialidade de dano, como se vê nos seguintes ex
certos doutrinários: 

Os arts. 73 a 77 da Lei n' 9.504, de 
1997 são espécies de 'abuso de poder 
de autoridade', tipificadas em nome e 
em defesa d~ princípio da igualdade e 
como tal não estão sujeitos à tese da 
'potencialidade do dano', pois esta é 
apenas AI)E (artigo 22 da LC n' 64, de 
1990) ou AIME ou RCD que protegem 
as eleições. Portanto, se adotássemos 
a tese de 'potencialidade do dano' no 
art. 73, teríamos que concluir pela to
tal inutilidade do próprio artigo, em 
face do art. 22 da LC n' 64, de 1990, 
que é gênero. As espécies dos arts. 73 
a 77 foram criadas, justamente, para 
diferenciarem do gênero que exige po-

tencialidade do dano. Os arts. 73 a 77, 
portanto, são anteparo ao instituto da 
reeleição e uso da máquina. 

Nota essencial: o art. 73 da Lei 11° 9504, 
de 1997, nunca exigiu 'potencialidade 
do dano', pelo contrário, no espírito do 
artigo irmão 41-A da Lei em comento, 
bastava conduta única. Porém, o TSE, 
com o famoso Recurso Ordinário no 28, 
do Ministro Costa Leite, reinventou a 
teoria da 'potencialidade do dano' (exi
gida nos abusos de poder econômico e 
político em AI)E, AIME e RCD). Um 
candidato concorrendo a deputado es
tadual no Pará, em showmício, sorteou 
um fogão a gás. O Procurador Regional 
Eleitoral o representou ao TRE/PR, que 
cassou-lhe o diploma, mas o TSE enten
deu que não poderia manter a decisão, 
e sim deveria reformá-la, porque 'um 
único fogão não teria potencialidade de 
influir no resultado da eleição'. 

A questão é a seguinte: usando da téc
nica do report ou precedentes (case 

law) (learning case) se um candidato a 
deputado estadual pode fazer isso num 
showmício, um deputado federal pode
ria sortear quatro fogões? Um senador, 
oito? O Presidente da República toda 
a produção nacional? Um vereador 
apenas o bujão de gás? - ironizou o 
ex-Ministro Torquato Jardim, em suas 
palestras eleitorais. 

Portanto, a tese ressuscitada da 'potencia
lidade do dano' em condutas vedadas aos 
agentes públicos é deveras preocupante, 
eis que não foi essa motivação psicológica 
que fez o legislador criar tais dispositivos, 
ao contrário, deveria ele servir de antepa
ro ao instituto da reeleição. 

Assim, deve vingar a jurisprudência do 
TSE no sentido de ter como configura
do o ilícito previsto no art. 73 da Lei das 
Eleições, independentemente da demons
tração da potencialidade do ato influir no 
resultado do pleito e da comprovação do 
prévio conhecimento do beneficiário ou 
da intimação para a retirada da publicida
de (caso Mauá- Respe n' 24.739, de 2004) 
(Respe n's 21.151/PR, D) de 27/6/2003; 
21.167/ES, D) de 12/9/2003; 21.152/PA, 



D) de 1 "/8/2003, todos da Relataria do Mi
nistro Fernando Neves). 

( ... ) 
A potencialidade do dano está ligada 
à dimensão do ato, leia-se, deve o ato 
comprometer o resultado da eleição. O 
ato tem um resultado perceptível, não 
uma relação de causa e efeito, matemá
tica, mas uma potencialidade ou pro
babilidade de desequilibrar o resultado 
final. Esse princípio, data venia, não 
pode ser aplicado no art. 73 da Lei n" 
9.504, de 1997, sob pena de uso da má
quina ser possível quando 'não dese
quilibrar o pleito' 1• 

Nunca é demais lembrar que a prática 
de conduta vedada só levará à inele
gibilidade das eleições quando tiver o 
potencial de afetar a normalidade e le
gitimidade das eleições- abuso de po
der qualificado. E que essa mesma con
duta vedada, com o comportamento 
isolado, ou seja, sem aquele potencial 
lesivo, tipifica-se como infração admi
nistrativa eleitoral - abuso de poder 
simples -, sancionada com multa e 
cassação do registro ou diploma, que 
pode também levar à desconstituição 
do mandato na AIME2 

A essa altura, cumpre se faça a seguin
te distinção: para a configuração das 
condutas vedadas no art. 73 da Lei no 
9.504, de 1997, não há necessidade de 
se perquirir sobre a existência ou não da 
possibilidade de desequilíbrio do pleito, 
circunstância exigível no caso de abuso 
(econômico ou político). 

As condutas vedadas no art. 73 da su
pramencionada lei ~odem vir a carac
terizar ainda o abuso do poder políti
co, apurável na forma do art. 22 da Lei 
Complementar n" 64, de 1990, devendo 
ser levadas em conta as circunstâncias, 
como o número de vezes e o modo em 
que praticadas e a quantidade de eleito
res atingidos para se verificar se os fa-

1 Thales Tácito Ponets Luz de Pádua Cerqueira 
(2006, p. 803 e 823). 

2 Edson Resende Castro (2006, p. 316). 
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tos têm potencialidade para repercutir 
no resultado da eleição3 

Trata-se, evidentemente, de situações de 
abuso de poder de autoridade, que foram 
reconhecidas pelo legislador como dano
sas às eleições, e que, por si só, tendem a 
desequilibrar o pleito. Não há, portanto, 
espaço para a apreciação da potenciali
dade ou não do ato vedado. A simples 
tipificação da conduta é suficiente para 
caracterizar o ilícito, impondo-se, por
tanto, a sanção.4 

O tema 'condutas vedadas' é polêmico e 
provoca muitas discussões. A jurisprudên
cia do TSE foi alterada, em seus últimos 
julgados, para acrescentar um novo fator 
na tipificação dessa prática: a potenciali
dade. Em acórdãos recentes, aquela Corte 
Eleitoral passou a avaliar a potencialidade 
da conduta para autorizar a aplicação dos 
efeitos previstos na lei, como a cassação do 
registro ou do diploma5 

E, conforme vinha entendendo o Tribu
nal Superior Eleitoral, para a configuração 
dessas hipóteses enumeradas no citado art. 
73, não se cogitaria da potencialidade da 
conduta para influir no pleito. A mera prá
tica dos atos proibidos estabeleceria pre
sunção objetiva da desigualdade. Todavia, 
com as mudanças havidas na composição 
da Corte, o tema vem-se consolidando no 
sentido da exigência de demonstração do 
requisito da potencialidade6 

A par da própria delimitação do alcan
ce das normas em questão, com a definição 
acerca da necessidade ou não de comprova
ção da potencialidade, o manejo de conceitos 
fluídos, os quais não são, nem poderiam ser, 
completamente delimitados pela norma, en
seja aparentes contradições e resulta em difí
cil aplicação uniforme, sem divergências, das 
normas obstativas de condutas irregulares 
no processo eleitoral. 

3 Antônio Carlos Martins Soares (2006, p. 42). 

·
1 Flávio Crocce Caetano e Wilson Luís da Silva Gomes 
(2006, p. 136). 

5 Lourival Serejo (2006, p. 180/1). 
6 Eduardo Domingos Bottallo et allii (2006, p. 150). 
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É certo que a jurisprudência já estava 
amoldando as regras, traçando um delinea

mento do alcance das que prevêem condutas 

vedadas no processo eleitoral. Mas a supres

são da necessidade de comprovação da po
tencialidade é medida de todo elogiável, pois 

retira grande parte da subjetividade na análise 

dos fatos, justamente aquela necessária para 

averiguar a tal potencialidade. 
Não obstante a nova norma ainda mante

nha um conceito fluido, "a gravidade" das cir

cunstâncias que caracterizam o abuso, não resta 

dúvida de que a demonstração e comprovação 
da existência de uma conduta grave, vedada em 

lei, é de mais fácil aferição que a capacidade de 

ela influir no pleito. 
Por fim, resta a análise acerca da manuten

ção da necessidade de averiguação da propor

cionalidade entre a conduta e a sanção, como 

atualmente reconhecida, diante da nova norma, 
a qual se refere apenas à gravidade, silenciando 

sobre a proporcionalidade. 
Entendo que a omissão não foi proposi

tal. Representa a Lei Complementar 135/2010 
um novo paradigma na relação entre os par

ticipantes da cena política, na medida em que 

aqueles que comentam atos dignos de se qua
lificarem como graves devem ser submetidos 

às sanções legais, pouco importando se a con

seqüência jurídica prevista em lei seja ou não 

proporcional à conduta. 
Diante do exposto, a conclusão é que a 

norma veio em momento oportuno, deixando 

em evidência a neces~dade de ações éticas no 
processo eleitoral, posto que a aplicação das re

primendas deverá ser feita de modo mais efi

caz, na medida em que a gravidade da conduta 

passa a ser o centro da questão, pouco impor
tando a desproporcionalidade da consequência 

ou a capacidade de influência no resultado do 
pleito, retirando de cena aqueles que, com suas 

condutas qualificas como graves, não dispõem 

de requisitos mínimos para o exercício das fun
ções público-políticas. 
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Da medida cautelar suspensiva prevista no art. 26-C da Lei 
Complementar 64/1990, incluída pela Lei Complementar 135/201 O. 

Considerações sobre a competência jurisdicional e o reflexo das decisões 
da Justiça Comum na esfera eleitoral 

Juiz federal substituto Gustavo André Oliveira dos Santos 

Tida como uma das inovações legislativas 
mais importantes dos últimos anos, quiçá de 

toda a história democrática recente de nosso 
país, a Lei Complementar n.o 135, de 4 de ju
nho de 2010, cujo estopim legislativo deu-se por 
iniciativa popular', realizou alterações sensíveis 
e de impacto na Lei Complementar n.o 64/90, 
que trata dos casos de inelegibilidade, prazos de 
cessação, além de outras providências. 

Além de novas hipóteses de inelegibilidade, 

visando proteger a probidade administrativa e a 
moralidade no exercício do mandato, a Lei Com
plementar 135/2010, também sob tal influxo, es
tabeleceu novas normas relativas à suspensão de 

inelegibilidade por meio de medida cautelar. 
O art. 26-C da Lei Complementar n.o 64/90, 

inserido pela Lei Complementar 135/2010, está 
assim redigido: 

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal 
ao qual couber a apreciação do recurso 
contra as decisões colegiadas a que se refe
rem as alíneas d, e, h, j, I e n do inciso I do 
art. 1 u poderá, em caráter cautelar, suspen
der a inelegibilidade sempre que existir 
plausibilidade da pretensão recursal e des
de que a providência tenha sido expressa
mente requerida, sob pena de preclusão, 
por ocasião da interposição do recurso. 

§ I" Conferido efeifo suspensivo, o julga
mento do recurso terá prioridade sobre 
todos os demais, à exceção dos de manda
do de segurança e de habeas c01pus. 

§ 2' Mantida a condenação de que derivou 
a inelegibilidade ou revogada a suspensão 

1 O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, após 
colher assinaturas de um milhão e seiscentos mil elei
tores, de todos os Estados da federação e do Distrito 
Federal, encaminhou o Projeto à Câmara dos Deputa
dos, conforme previsão constitucional do art. 61, § 2°. 

liminar mencionada no captlt, serão des
constituídos o registro ou o diploma even
tualmente concedidos ao recorrente. 

§ 3º A prática de atos manifestamente pro
telatórios por parte da defesa, ao longo da 
tramitação do recurso, acarretará a revo
gação do efeito suspensivo. 

Questão de relevância reside na correta com
preensão de qual órgão judiciário será compe
tente para apreciação dessas medidas cautelares 
suspensivas, relativamente às inelegibilidades. 

Os casos de inelegibilidade referidos no art. 
26-C são os seguintes: 

Art. 1 o São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

( ... ) 

d) os que tenham contra sua pessoa repre
sentação julgada procedente pela justiça 
Eleitoral, em decisão transitada em julga
do ou proferida por órgão colegiado, em 
processo de apuração de abuso do poder 
econômico ou político, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham sido diploma
dos, bem corno para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; 

e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por ór
gão judicial colegiado, desde a condenação 
até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos 
após o cumprimento da pena, pelos crimes: 

I. contra a economia popular, a fé pública, a 
administração pública e o patrimônio público; 

2. contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os pre
vistos na lei que regula a falência; 

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 

4. eleitorais, para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade; 

S. de abuso de autoridade, nos casos 
em que houver condenação à perda do 
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cargo ou à inabilitação para o exercício 
de função pública; 

6. de lavagem ou ocultação de bens, direi
tos e valores; 

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, 
racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 

8. de redução à condição análoga à de escravo; 

9. contra a vida e a dignidade sexual; e 

10. praticados por organização criminosa, 
quadrilha ou bando; 

( ... ) 

h) os detentores de cargo na administra
ção pública direta, indireta ou fundacio
nal, que beneficiarem a si ou a terceiros, 
pelo abuso do poder econômico ou polí
tico, que forem condenados em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham sido diploma
dos, bem como para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; 

( ... ) 
j) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por 
corrupção eleitoral, por captação ilícita de 
sufrágio, por doação, captação ou gastos 
ilícitos de recursos de campanha ou por 
conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais que impliquem cas
sação do registro ou do diploma, pelo pra
zo de 8 (oito) anos a contar da eleição; 

l) os que forem condenados à suspensão 
dos direitos políticos, em decisão transita
da em julgado ou proferida por órgão ju
dicial colegiado, por ato doloso de impro
bidade administrativa que importe lesão 
ao patrimônfõ público e enriquecimento 
ilícito, desde a condenação ou o trânsito 
em julgado até o transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o cumprimento da pena; 

( ... ) 
n) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, em razão de te
rem desfeito ou simulado desfazer vínculo 
conjugal ou de união estável para evitar 
caracterização de inelegibilidade, pelo 
prazo de 8 (oito) anos após a decisão que 
reconhecer a fraude; 

Como premissa, cabe pontuar que o insti
tuto da inelegibilidade consiste numa condi
ção negativa que obsta o registro de candida
tura às eleições, tratando-se, por conseguinte, 
de matéria cuja apreciação é da competência 
da Justiça Eleitoral. 

Pedro Henrique Távora Niess2
, citado por 

Pedro Roberto Decomain', conceitua inelegibi
lidade da seguinte forma: " ... consiste no obstá
culo posto pela Constituição Federal ou por lei 
complementar ao exercício da cidadania passi
va, por certas pessoas, em razão de sua condição 
ou em face de certas circunstâncias. É a negação 
do direito de ser representante do povo no Po
der". Joel J. Cândido" também esclarece: "Não 
basta para uma pessoa poder concorrer a qual
quer cargo eletivo que possua ela as condições 
de elegibilidade que foram examinadas. É mis
ter, ainda, que não incida ela em nenhuma causa 
de inelegibilidade. Estas, ao contrário daquelas 
que figuram em lei ordinária, só podem ser fi
xadas na própria Constituição Federal ou em lei 
complementar, tão-somente. Constituem -se em 
restrições aos direitos políticos e à cidadania, já 
que por inelegibilidade se entende a impossibi
lidades, temporária ou definitiva, de uma pessoa 
ser eleita para um ou mais cargos eletivos". 

Ainda sobre a inelegibilidade, bem deli
mita Pedro Lenza5: "As inelegibilidades são as 
circunstâncias (constitucionais ou previstas em 
lei complementar) que impedem o cidadão do 
exercício total ou parcial da capacidade eleitoral 
passiva, ou seja, da capacidade de eleger-se. Res
tringem, portanto, a elegibilidade do cidadão". 

Assim, considerando que a verificação da 
existência de condição negativa da capacidade 
eleitoral passiva cabe à Justiça Eleitoral, quando 
da análise do pedido de registro de candidatura, 
o pedido de suspensão, por meio de medida cau-

2 Direitos Políticos, condições de elegibilidade e inelegibi
lidades. São Paulo: Saraiva, 1994, pg. S. 

3 Elegibilidades e Inelegibilidades. 2" Edição. São Paulo: 
Dialética, 2004, pg. 10. 

4 Direito Eleitoral Brasileiro. 9' Edição. Bauru/SP: EDI
PRO, 2001, pg. 124. 

5 Direito Constitucional Esquematizado. 10a edição. São 
Paulo: Editora Método, 2006, pg. 509. 



telar, de tal circunstância impeditiva, também 
será apreciado por órgão da Justiça Eleitoral, 
apesar de a interpretação literal do dispositivo 
deixar transparecer dúvida em certos casos. 

Observe-se que a lei eleitoral estabelece os 
requisitos para deferimento de medida caute
lar, quais sejam: a) plausibilidade da pretensão 
recursal; b) requerimento expresso, sob pena 
de preclusão, por ocasião da interposição do 
recurso. Nesta perspectiva, tenho que a plausi
bilidade da pretensão recursal no caso refere-se 
à questão jurídica eleitoral, debatida no âmbito 
da Justiça especializada. 

Pois bem, no que tange às alíneas d, j, h e 

11 , do art. I o da Lei Complementar n.o 64/90 
(transcrição supra), com redação dada pela Lei 
n." 135/2010, em razão do que dispôs o art. 26-
C, caput, não há dúvidas de que o órgão judi
ciário competente para apreciação da medida 
cautelar suspensiva da inelegibilidade será o 
Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista que 
as decisôes judiciais, que redundam na inele
gibilidade, devem ser proferidas por órgão co
legiado da justiça Eleitoral, no caso, pelos Tri
bunais Regionais Eleitorais. O mesmo ocorre 
quanto à condenação relativa a crime eleitoral, 
cuja inelegibilidade está normatizada no art. 
I o, I, e, "4", da Lei de Inelegibilidades, vez que a 
decisão condenatória para tal espécie de crime 
advém da própria Justiça Eleitoral. 

Entretanto, os casos de inelegibilidade re
tratados nas alíneas "e" (com exceção de conde
nação em crime eleitoral- vide parágrafo supra) 
e "1", decorrem de condenação em um dos tipos 
penais ali consignados, ou então de condenação 
por improbidade administrativa. Tais conde
naçôes, corporificadoras d@' inelegibilidade, são 
proferidas por órgãos colegiados da Justiça Co
mum, distintos da justiça Eleitoral, mas que, em 
razão da previsão legal, repercutem na capaci
dade eleitoral passiva. Numa interpretação lite
ral do art. 26-C, caput, poderia ser defendida a 
tese de que a Justiça Comum teria competência 
para apreciar pedido cautelar de suspensão da 
própria inelegibilidade, vez que o referido artigo 
dispôs: "O órgão colegiado do tribunal ao qual 
couber a apreciação do recurso contra as decisões 
colegiadas a que se refere ... ". No entanto, con-
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forme já adiantado, em tema de inelegibilidade, 
somente a Justiça Eleitoral pode analisar a sub
sunção do caso concreto à norma restritiva. 

Logicamente que uma decisão proferida 
pela Justiça Comum, relativamente à suspen
são dos efeitos de determinada condenação, 
poderá6 repercutir diretamente na esfera jurí
dica dos direitos políticos. No entanto, a des
constituição da inelegibilidade deverá ser re
querida perante órgão da Justiça Eleitoral, não 
tendo efeito automático, na esfera eleitoral, a 
decisão que tão-somente suspende os efeitos 
da condenação, relativamente aos casos de im
probidade e crimes não eleitorais. 

Uma coisa é a suspensão dos efeitos da 
condenação (Justiça Comum), outra é a sus
pensão da inelegibilidade (Justiça Eleitoral), 
possuindo, tais medidas, requisitos próprios 
para o seu deferimento, bem assim âmbito de 
apreciação jurisdicional distintos. Essa inter
pretação do art. 26-C da Lei Complementar n.o 
64/90 está em consonância com o art. 121, § 

4", III, da Constituição Federal, que estabelece 
a possibilidade de recurso contra as decisôes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais no caso de 
ser competência do Tribunal Superior Eleitoral 
quando versarem sobre inelegibilidade. 

Marcus Vinicius Furtado Coelho e Marlon 
Jacinto Reis, em artigo intitulado "A cautelar 
suspensiva de inelegibilidade e a competência 
dos órgãos judiciários"7

, ensinam: «É dizer, a 
justiça comum não fixa a inelegibilidade, limi
ta-se em condenar por improbidade adminis
trativa ou por prática de crimes, incidindo as 
sançôes cabíveis. Tal condenação por órgão co
legiado possui a condição de gerar a inelegibili
dade, situação que será reconhecida pela justiça 
eleitoral quando do pedido de registro de candi-

6 Abordaremos, mais adiante, que tal suspensão dos 
efeitos de condenação na Justiça Comum não acarre
tará, inevitavelmente, a desconstituição da inelegibili
dade pela justiça Eleitoral. 

7 Ficha Limpa. Lei Complementar n. o 135 de 4 de junho 
de 2010. Interpretada por juristas e responsáveis pela 
iniciativa popular. Edison de Resende Castro, Marcelo 
Roseno de Oliveira, Marlon Jacinto Reis (coordenado
res). Bauru/SP: EDIPRO, 2010. página 250. 
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datura. Sendo a inelegibilidade decorrência do 
edito condenatório, a justiça comum não possui 
a competência de suspender a inelegibilidade, 
mas tão somente de sustar os efeitos do acór
dão condenatório e, por decorrência, afastar um 
possível óbice ao registro de candidatura". 

O § 2• do art. 26-C deixa transparecer, de 
modo mais nítido, a distinção entre os efeitos da 
condenação em si e a suspensão da inelegibili
dade. Quando o dispositivo fala em "mantida a 
condenação de que derivou a inelegibilidade", 
trata de possível confirmação da própria conde
nação, perante o órgão judiciário competente. 
Exemplo: determinado cidadão fora condenado 
pelo Tribunal de justiça (colegiado) por crime 
contra o meio ambiente, o que poderá redundar 
no reconhecimento de inelegibilidade perante a 
justiça Eleitoral; ao interpor recurso para o Supe
rior Tribunal de justiça, consegue efeito suspen
sivo relativamente à condenação, enquanto não 
julgado o recurso; em razão de tal suspensão dos 
efeitos da condenação criminal, ocorrida antes 
do registro de candidatura, não é reconhecida a 
sua inelegibilidade; após processamento regular 
do recurso no Superior Tribunal de justiça, é 
mantida a condenação que havia ocasionado a 
inelegibilidade; em tal situação, nos termos do 
art. 26-C, § 2•, da Lei 64/90, o registro ou diplo
ma serão desconstituídos no âmbito da ) ustiça 
Eleitoral. Nesta hipótese, a desconstituição do 
registro ou do diploma deve ser realizada peran
te a justiça especializada, apesar de a causa de pe
dir, concernente a tal pretensão (desconstituição 
na via comum), decorrer de atos decisórios con
cretizados perante outra ) ustiça, relativamente 
ao fato gerador da inelegibilidade. Reforce-se, 
a decisão sobre a de~onstituição do registro ou 
diploma fica ao encargo da justiça Eleitoral. 

)á quando o § 2• do art. 26-C fala "ou re
vogada a suspensão liminar mencionada no 
caput", está tratando de decisão proferida pela 
própria justiça Eleitoral, em razão de nova 
análise dos requisitos autorizadores da medida 
cautelar prevista no caput. Contextualizemos: 
o juízo eleitoral de determinada comarca reco
nhece a inelegibilidade de certo candidato, em 
razão de condenação em crime ambiental pelo 
Tribunal de justiça, decisão essa já transitada 

em julgado; tal candidato, em recurso para o 
Tribunal Regional Eleitoral, consegue medida 
liminar suspensiva da inelegibilidade, ante a 
análise, em caráter não exauriente (típico das 
tutelas de urgência), dos requisitos entabulados 
no art. 26-C, caput; no julgamento final da me
dida cautelar, o Tribunal Regional Eleitoral re
voga a suspensão liminar; em tal caso, também 
será desconstituído o registro ou o diploma. A 
diferença é que a análise realizada pelo Poder 
judiciário ficou circunscrita aos requisitos do 
art. 26, caput, da Lei 64/90. 

O interessante, em decorrência das situa
ções do § 2• (mantida a condenação de que de
rivou a inelegibilidade; ou revogada a suspensão 
liminar mencionada no caput), é que o pedido 
de registro, enquanto não houver decisão final, 
estará sujeito à condição. 

Novamente doutrinam Marcus Vinicius 
Furtado Coelho e Marlon jacinto Reis8, relati
vamente a caso análogo: "Este é o regime viven
ciado em relação à inelegibilidade decorrente 
da rejeição de contas. A justiça comum possui 
a competência para suspender os efeitos de tal 
rejeição, jamais para declarar presente a elegibi
lidade. Ainda que haja tutela judicial afastando 
a rejeição de contas, cumpre à justiça eleitoral 
verificar a ocorrência ou não de inelegibilidade, 
observando os aspectos extrínsecos de tal deci
são, como o momento de seu deferimento e a 
verificação da presença de fundamentos. ( ... ) A 
inelegibilidade derivada de condenação por im
probidade e pela prática de crimes não é suspen
sa por decisões de tribunais não eleitorais. Nessa 
hipótese, é possível a suspensão dos efeitos da 
condenação, com o que, por via reflexa, estaria 
afastada uma hipótese de impedimento de can
didatura. Competirá à justiça Eleitoral, todavia, 
a decisão sobre a permanência ou não da situa
ção de inelegível, respeitando a cláusula consti
tucional de reserva de competências". 

8 Ficha Limpa. Lei Complementar n. o 135 de 4 de junho 
de 2010. Inte1pretada por juristas e responsáveis pela 
iniciativa popular. Edison de Resende Castro, Marcelo 
Roseno de Oliveira, Marlon Jacinto Reis (coordenado
res). Bauru/SP: EDIPRO, 2010. página 251/252. 



O Ministro Marcelo Ribeiro, do Tribunal 

Superior Eleitoral, nos autos da ação cautelar n.0 

!42085, ajuizada por Anthony William Garoti

nho Matheus de Oliveira, proferiu decisão mono

crática no dia 29.06.2010, sendo que dispositivo 

fora no sentido de deferir a liminar para suspen

der os efeitos do acórdão do Tribunal Regional 

Eleitoral, até o julgamento do recurso especial. 

Em certo momento, fundamentou o Ministro: 

... Inicialmente, insta consignar que, na ses
são do dia 22.6.2010, em Questão de Ordem 
levada por mim à apreciação desta Corte 
referente ao presente processo, foi reconhe
cida a competência do relator para o exame 

de liminar em ação cautelar proposta com 
o objetivo de suspender a inelegibilidade, 
conforme previsto no art. 26-C da LC no 
64/90, inserido pela LC no 135/2010. 

No que se refere à concessão de liminar 
para suspender os efeitos de acórdão re
gional antes da interposição de recurso es
pecial ou ordinário, a jurisprudência deste 
Tribunal tem admitido, em caráter excep
cional, essa possibilidade. 

( ... ) 

Também admite a jurisprudência "a medi
da cautelar com o objetivo de atribuir efeito 
suspensivo a recurso especial - pendente 
de juízo de admissibilidade na origem - ou 
mesmo a agravo de instrumento" (Acórdão 
n" 1.843/PA, rei. Min. Caputo Bastos, Dj de 
13.4.2007), considerando a excepcionalida
de do caso e as peculiaridades do processo 
eleitoral. No mesmo sentido os seguintes jul
gados: Acórdãos nos 3.345/PI, rei. Min. Ar
naldo Versiani, Dje de 5.2.2010; 3.192/MT, 
rei. Min. Felix Fischer, Dje de 13.3.2009. 

Além disso, a LC f!o 64/90, alterada pela 
LC n" 135/201 O, estabelece que cabe a este 
Tribunal Superior suspender a inelegibili
dade declarada por Tribunal Regional. É o 
que se infere do teor do art. 26-C da LC n" 
64/90, que assim dispõe: 

Art.26-C. O órgão colegiado do tribunal ao 
qual couber a apreciação do recurso con
tra as decisões colegiadas a que se referem 
as alíneas d, e, h, j, I e n do inciso I do art. 
1 o poderá, em caráter cautelar, suspender 
a inelegibilidade sempre que existir plausi
bilidade da pretensão recursal e desde que 
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a providência tenha sido expressamente 
requerida, sob pena de preclusão, por oca
sião da interposição do recurso. 

Tal dispositivo, portanto, reforça o enten
dimento de que a competência para a con
cessão de cautelar é desta Corte ... 

Em decisão monocrática, também da lavra 
do Ministro Marcelo Ribeiro9, fora asseverado 

que o disposto no art. 26-C da Lei Complemen
tar n.o 64/90, inserido pela Lei Complemen

tar n. o 64/90, não afasta o poder geral de cau

tela conferido ao juiz pelo art. 798 do Código 
de Processo Civil, nem transfere ao Plenário a 

competência para examinar, inicialmente, pedi

do de concessão de medida liminar, ainda que a 
questão envolva inelegibilidade. 

Calha transcrever, também, ementa de julgado 
proferido pelo ST) nos autos do Conflito de Com

petência n.o 46.714/RS, Relator Ministro Luiz Fux: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA 
DE DECISÃO DO TCU MOVIDA POR 
EX-PREFEITO. RECURSOS TRANSFE
RIDOS AO ERÁRIO MUNICIPAL POR 
FORÇA DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A UNIÃO FEDERAL. COMPE
TÊNCIA DA jUSTIÇA FEDERAL. 

1. Ação que visa desconstituir decisão do 
Tribunal de Contas da União, a qual, por 
via reflexa, implica em inelegibilidade do 
demandante. O efeito acessório da decisão 
não é hábil a influir na competência, pre
valecendo a relação jurídica controvertida 
que compõe a causa petendi da ação. 

2. Conseqüentemente, compete à justiça 
Federal processar e julgar ação para des
constituir o acórdão do TCU de Rejeição 
de Contas, que julga irregulares as contas 
de responsabilidade de Prefeito. 

3. A competência cível da justiça Federal é 
definida ratione personae, e, por isso, ab
soluta, determinada em razão das pessoas 
que figuram no processo como autoras, 
rés, assistentes ou oponentes. 

9 Decisão Monocrática proferida no dia 23.08.2010 
pelo Ministro Marcelo Ribeiro, nos autos do Recurso 
Ordinário n." 434671-Fortaleza/CE - Publicado em 
Sessão- 25.08.2010. 
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4. Incidência da súmula 208/ST): "Compete 
a justiça federal processar e julgar prefeito 
municipal por desvio de verba sujeita a pres
tação de contas perante orgão federal." 

S. Conflito conhecido para declarar com
petente o juízo Federal da 2' Vara de Pas
so Fundo-RS, o suscitado. 

(CC 46714/RS, Rei. Ministro LUIZ 
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/09/2005, Dj 26/09/2005 p. 164) 

Reforce-se, outrossim, que o efeito aces

sório referenciado no julgado acima transcri
to, no entendimento do presente articulista, 

não é automático/incondicionado. Necessita 

de novo pronunciamento da Justiça Eleitoral 

para que seja decretada a suspensão da inele

gibilidade, sendo a causa de pedir a suspensão 

ou mesmo desconstituição da condenação em 
decisão da Justiça Comum. 

O tão só deferimento de medida suspen

siva de condenação, cautelar ou antecipatória, 

em ação anulatória ajuizada perante a Justiça 
Comum, relativamente a fatos impeditivos do 

registro de candidatura (inelegibilidade), não 
redunda de plano, como conseqüência inevi

tável, na desconstituição da inelegibilidade. É 

dizer, a Justiça Eleitoral, ao analisar o pedido 

de suspensão da inelegibilidade, não estaria 
necessariamente condicionada ao seu defe

rimento, em face da suspensão dos efeitos da 

condenação por outro ramo do Poder Judici
ário. É que, conforme já visto, cabe à Justiça 

Especial averiguar fatores extrínsecos à própria 

decisão suspensiva dos efeitos de condenação, 

proferida pela Justiça í2omum. 
Tem entendido o Tribunal Superior Elei

toral que a medida cautelar ou antecipatória, 

proferida em ação anulatória de julgamento do 
TCU, por exemplo, somente terá força para efei

to de excluir a inelegibilidade se proferida an
tes do registro da candidatura. Confira-se, por 

exemplo, a Decisão Monocrática nos autos do 

REspe 777493- São João de Meriti/RJ- profe
rida no dia 12.08.2010 pelo Ministro Arnaldo 

Versiani Leite Soares- DJE de 19.08.2010- pg. 
50-54. No mesmo sentido o julgado abaixo: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO 
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. 
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E 
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. AFE
RIÇÃO. MOMENTO. PEDIDO DE RE
GISTRO. DIREITOS POLÍTICOS. SUS
PENSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. 
REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR. POS
TERIOR AO REGISTRO. INELEGIBILI
DADE. NÃO-PROVIMENTO. 

I. As condições de elegibilidade e as causas 
de inelegibilidade são aferidas 110 momento 
do registro de candidatura. Precedentes: 
AgR-REspe n• 29.951/BA, Rei. Min. Ar
naldo Versiani, publicado em sessão em 
23.10.2008; AgR-REspe n• 30.332/GO, 
Rei'. Min'. Eliana Calmon, publicado 
em sessão em 23.10.2008; AgR-REspe n• 
30.781/SP, de minha relataria, publicado 
em sessão em 11.10.2008; AgR-REspe n• 
30.218/SP, Rei. Min. Arnaldo Versiani, 
publicado em sessão em 9.10.2008; AgR
REspe n• 29.553/PB, Rei. Min. Caputo Bas
tos, publicado em sessão em 2.10.2008. 

2. A liminar obtida em revisão criminal 
após o registro de candidatura não socorre 
candidato que, à época do registro, estava 
com os direitos políticos suspensos por con
denação criminal transitada em julgado. 
Mutatis mutandis: REspe n' 32.209/SC, 
relator designado Min. Joaquim Barbosa, 
publicado em sessão em 6.11.2008. 

3. Com relação à possível ausência de in
timação pessoal do trânsito em julgado 
da ação penal, o agravante não infirmou 
a conclusão do e. Tribunal a quo que afir
mou ser incompetente a Justiça Eleitoral 
para proceder tal exame. Mutatis mutandis, 
aplica-se a Súmula n• 284/STF. 

4. As causas de inelegibilidade podem ser 
conhecidas de oficio pelo juiz. Precedente: 
AgR-REspe n• 33.558/PI, Rei. Min. Joaquim 
Barbosa, publicado em sessão em 30.10.2008. 

5. A justiça Eleitoral não possui compe
tência para, em processo de registro de 
candidatura, declarar a extinção da puni
bilidade por prescrição da pretensão puni
tiva supostamente ocorrida em ação penal 
que tramita na Justiça Comum ou verificar 
a existência de possível fraude no processo 
penal. Precedente: AgR-REspe n• 32.849/ 



MG, Refn. Mina. Eliana Calmon, publicado 
em sessão em 21.10.2008. 

6. Agravo regimental não provido. 

(Agravo Regimental em Recurso Es
pecial Eleitoral n' 31330, Acórdão de 
19/11/2008, Relator(a) Min. FELIX FIS
CHER, Publicação: PSESS - Publicado 
em Sessão, Data 19/11/2008) 

Somente quando a decisão judicial superve
niente e alheia à justiça Eleitoral for emanada do 
Supremo Tribunal Federal em caso específico 
é que será possível a revisão da inelegibilidade 
reconhecida na época do registro de candida
tura. Foi o que fora decidido no Recurso Espe
cial Eleitoral n' 32209, Acórdão de 06/11/2008, 
Relator(a) Min. FERNANDO GONÇALVES, 
Relator( a) designado( a) Min. JOAQUIM BENE
DITO BARBOSA GOMES, Publicação: PSESS
Publicado em Sessão, Data 06/11/2008. 

Ademais, o art. 26-C, caput, estabelece outra 
condição para o deferimento da medida caute
lar, condição essa de natureza estritamente ob
jetiva: "desde que a providência tenha sido ex
pressamente requerida, sob pena de preclusão, 
por ocasião da interposição do recurso". Por 
conseguinte, mesmo que o órgão da justiça Elei
toral se convença da plausibilidade da pretensão 
recursal, baseada na suspensão de certa conde
nação que redunda em inelegibilidade, suspen
são essa havida antes do registro de candidatura, 
o legislador impôs que o deferimento da medida 
cautelar somente seria possível mediante reque
rimento expresso. Essa necessidade demonstra, 
de forma até mais evidente, a não vinculação au
tomática da justiça Eleitoral com aquilo que fora 
decidido pela justiça Comum. Relativamente ao 
ponto, numa visão até mais exigente, entendeu o 
Ministro Ricardo Lewandowski10 que não basta 
o simples requerimento de pedido cautelar no 
bojo do recurso especial (modo incidental) para 
efeito de se conhecer da pretensão cautelar. Des
tacou o eminente julgador: "O art. 26-C da LC 

10 Recurso Ordinário no 1662, Decisão Monocrática de 
05/07/2010, Relator(a) Min. ENRIQUE RICARDO 
LEWANDOWSKI, Publicação: D)E - Diário da jus
tiça Eletrônico, Data 04/08/2010, Página 42-43. 
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64/90 impõe como requisito para que o pedido 
cautelar possa ser formulado que haja requeri

mento de efeito suspensivo expressamente for
mulado 'por ocasião da interposição do recurso, 

sob pena de preclusão'. Não me parece, contu

do, que o requisito do pedido possa viabilizar a 

própria pretensão cautelar. ( ... ) Nesses termos, 

considerando, especialmente, que não foi ajuiza

da a ação cautelar de que trata o art. 26-C da 

LC 64/90 não conheço do pedido". O pedido não 
conhecido pelo Ministro fora realizado de for

ma incidental, nos autos de Recurso Ordinário. 

Ante a recente aprovação da lei, pondero se tal 

entendimento se consolidará, haja vista previsão 

do art. 3' da Lei Complementar n.' 135/2010 

que dispôs: "Os recursos interpostos antes da vi
gência desta Lei Complementar poderão ser adi

tados para o fim a que se refere o caput do art. 

26-C da Lei Complementar n' 64, de 18 de maio 

de 1990, introduzido por esta Lei Complemen

tar". Parece-me que a intenção da lei não fora 

o de restringir a possibilidade de apreciação da 
pretensão cautelar, podendo, data vênia, haver a 

apreciação mesmo em sede incidental, no bojo 

mesmo do recurso onde se pretende a concessão 

de efeito suspensivo, bastando, para tanto, o re

querimento expresso, no momento de interpo
sição do recurso (art. 26-C, caput, da Lei 64/90) 

ou o aditamento (art. 3' da LC 135/2010). 

Por fim, como as esferas de competência 

são distintas, entendo que, "na outra mão", não 

compete à justiça Eleitoral apreciar pedidos de 
desconstituições de condenações relativas a cri

mes não eleitorais, previstos no art. 1 ', Inciso I, 

alínea e, bem assim de condenações por impro
bidade administrativa. A pretensão anulatória 

ou revisional contra tais condenações deve ser 

direcionada ao órgão da justiça Comum, com

petente para tanto. Fica ao encargo da justiça 
Eleitoral, na questão ora trabalhada, tão somen

te o julgamento sobre a existência ou não de 

causas de inelegibilidades, observando-se que o 

julgamento proferido no âmbito de outro ramo 

do Poder judiciário será apenas mais um dos 

componentes desta análise. 
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Delegação do exercício da função judicante-eleitoral de primeira instância 
Juiz federal substituto Leonardo Augusto de Almeida Aguiar 

Resumo: 

A história das Constituições do Brasil, levando-se 
em conta inclusive a atual Carta Magna, revela que 
não há - e nem nunca houve - nonna expres

sa e taxativa de delegação do exercício da função 
judicante-eleitoral de primeira instância aos ma
gistrados da justiça Estadual. 
Contudo, diante do fato de que apenas a justiça 
Estadual tinha quadros suficientes, até mesmo 
nas Capitais, para o exercício dessa função, desde 
os primórdios da justiça Eleitoral são os magis
trados estaduais que exercem tal função, mesmo 
sendo ela - a justiça Eleitoral - um ramo do 
Poder judiciário da União. 
O cenário fático atual, porém, contempla uma 
justiça Comum da União já devidamente estru
turada em todas as Capitais e em grande parte 
dos principais municípios do país. 
Desse modo, urge que os magistrados da justiça 
Comum da União - ou seja, da justiça Federal 
- passam a efetivamente exercer, em caráter 
preferencial naquelas localidades onde seja efe
tivamente possível fazê-lo, a função judicante
eleitoral de primeira instância. 

Introdução 

A justiça Eleitoral brasileira não é provida 
de uma magistratura eleitoral própria, ou seja, 
ela não possui um quadro exclusivo de magis
trados de carreira'. A funçjo judicante é então 
exercida por pessoas estranhas ao quadro fun-

1 Está em tramitação no Congresso Nacional a Proposta 
de Emenda à Constituição 358/09, de autoria do depu
tado Magela (PT-DF), que cria o cargo específico de 
juiz eleitoral, altera a composição dos tribunais de Jus
tiça Eleitoral e inclui três juízes vinculados a esse ramo 
do judiciário no Conselho Nacional de justiça (CNJ). 
Conforme consta da proposta legislativa, nos municí
pios com mais de 50 mil habitantes passa a existir um 
juiz eleitoral de carreira, que terá os mesmos direitos 
dos demais integrantes da magistratura. 

cional da justiça Eleitoral, desginados provi
soriamente para tal mister da seguinte forma: 

Quanto aos tribunais eleitorais, a própria 
Constituição Federal de 1988 é exauriente na 
composição dos mesmos, determinando que o 
Tribunal Superior Eleitoral compõe-se três ju
ízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, dois juízes dentre os Ministros do Su
perior Tribunal de Justiça e dois juízes dentre 
advogados de notável saber jurídico e idonei
dade moral (art. 119, I e 11), e os Tribunais Re
gionais Eleitorais compõe-se dois juízes dentre 
os desembargadores do Tribunal de justiça; de 
dois juízes, dentre juízes de direito; de um juiz 
do Tribunal Regional Federal com sede na Ca
pital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não 
havendo, de juiz federal; e de dois juízes dentre 
advogados de notável saber jurídico e idonei
dade moral (art. 120, § 1 °). 

já quanto aos juízos Eleitorais e às juntas 
Eleitorais, apesar da Constituição Federal de 
1988 não tratar expressamente da composição 
dos mesmos, o seu art. 121, que trata dos Tribu
nais e juízes Eleitorais, cita literalmente o cargo 
de "juiz de direito" por duas vezes, uma no caput 
e outra no seu parágrafo primeiro2 No Código 
Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965) é 
que se encontra regulamentação expressa quanto 
à composição dos juízos Eleitorais e das juntas 
Eleitorais, da seguinte forma: os juízes Eleitorais 
são designados dentre juízes de Direito (art. 32) 
e as juntas Eleitorais são compostas de um juiz 
de direito e de 2 (dois) ou4 (quatro) cidadãos de 
notória idoneidade (art. 36)3 

2 Art. 121. Lei complementar disporá sobre a orga
nização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais. § 1 o - Os membros 
dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes 
das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e 
no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garan
tias e serão inamovíveis. 

3 Registre-se, sobre o tema da composição da Justiça Elei
toral, a seguinte lição de Joel José Cândido: "Há órgãos 
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Estas normas relativas aos Juízos Eleitorais e 

às Juntas Eleitorais são repetidas no art. 11, caput 
e§ zo, da Lei Complementar n. 35- LOMAM, de 

14 de março de 1979: "Os Juízes de Direito exer

cem as funções de juízes eleitorais, nos termos da 

lei. ( ... ) § zo ( ... ) constituir-se-ão Juntas Eleitorais, 

presididas por Juízes de Direito ( .. .)"4 

da Justiça Eleitoral no Brasil, mas não há uma magistra
tura eleitoral exclusiva, própria, de carreira. A compo
sição de todas as três espécies de órgãos colegiados com 
jurisdição eleitoral é híbrida, integrando-os juízes de 
outros tribunais, juristas da classe dos advogados e até 
pessoas sem formação jurídica, como no caso das juntas 
eleitorais" (Cândido, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro. 
11 '· Ed. Bauru/SP: Edipro, 2005, pp. 43-44). 

·• A Resolução TSE n. 21.009/2002 estabelece normas 
relativas ao exercício da jurisdição eleitoral em pri
meiro grau, nos seguintes termos: Art. 1° A jurisdi
ção em cada uma das zonas eleitorais em que houver 
mais de uma vara será exercida, pelo período de dois 
anos, por juiz de direito da respectiva comarca, em 
efetivo exercício (CE, art. 32). Art. 2° Nas faltas, férias 
ou impedimentos do titular, a jurisdição eleitoral será 
exercida pelo substituto, de acordo com a tabela do 
Judiciário estadual. § 1 o Poderá o Tribunal Regional 
Eleitoral, declinando motivo relevante, atribuir o exer
cício da substituição a outro juiz de direito que não 
o da tabela do Judiciário estadual. § zo Nas capitais, 
os juízes eleitorais serão substituídos uns pelos outros, 
mediante designação do Tribunal Regional Eleitoral. 
Art. 3° Nas comarcas com mais de uma vara, caberá ao 
Tribunal Regional Eleitoral designar o juiz de direito 
que exercerá as funções de juiz eleitoral.§ 1° Na desig
nação, será observada a antigüidade, apurada entre os 
juízes que não hajam exercido a titularidade na zona 
eleitoral, salvo impossibilidade; § zo O Tribunal pode
rá, excepcionalmente, pelo voto de cinco (5) dos seus 
membros, afastar o critério indicado no parágrafo an
terior(§ 1 °) por conveniê'ncia objetiva do serviço elei
toral e no interesse da a~ministração judiciária. Nesse 
caso, o critério para a escolha será o merecimento do 
magistrado, aferido pela operosidade e eficiência no 
exercício das jurisdições eleitoral e comum, segundo 
dados colhidos pelos tribunais regionais eleitorais e 
pelos tribunais de justiça dos respectivos estados. § 3° 
A designação do juiz eleitoral, salvo nas comarcas de 
uma só vara, dependerá de inscrição do interessado no 
respectivo Tribunal Regional. Art. 4° O juiz eleitoral, 
ao assumir a jurisdição, comunicará ao Tribunal Re
gional Eleitoral o termo inicial, para os devidos fins. E 
os tribunais regionais eleitorais deverão comunicar ao 
Tribunal Superior Eleitoral as designações e recondu
ções dos juízes eleitorais, informando as datas de início 

Como tradicionalmente entre nós indenti
fica-se o Juiz de Direito como sendo este única 
e exclusivamente o Juiz Estadual e do Distrito 
Federal, têm-se que a função de Juiz Eleitoral 
no Brasil hoje é exercida única e exclusivamente 
pelos Juízes Estaduais e Distritais. 

ll Desenvolvimento 

Pois bem. A questão que se coloca no pre
sente estudo é justamente uma proposta de re
interpretação do regramento constitucional e 
legal do exercício da função judicante na Justiça 
Eleitoral de primeira instância. 

Preliminarmente, deve-se adentrar na pro
blemática dos métodos e princípios da interpre
tação constitucional. No ponto, vale frisar que 
a interpretação das normas constitucionais é 
um conjunto de métodos, desenvolvidos pela 
doutrina e pela jurisprudência com base em cri
térios ou premissas (filosóficas, metodológicas, 
epistemológicas) diferentes, e que tais métodos, 
corno leciona Gomes Canotilho5

, são o jurídico 
ou clássico; o tópico-problemático; o herme
nêutico-concretizador; o científico-espiritual; e 

e fim do biênio. Art. 5° Não poderá servir como juiz 
eleitoral o cônjuge, parente consangüíneo ou afim, até 
o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registra
do na circunscrição, durante o período entre o registro 
de candidaturas até apuração final da eleição (CE, art. 
14, § 3°). Art. 6° Não se farão alterações na jurisdição 
eleitoral, prorrogando-se automaticamente o exercício 
do titular, entre três (3) meses antes e dois (2) meses 
após as eleições. Art. 7° Havendo mais de uma vara 
na comarca e estando a titularidade da zona ocupada 
há mais de dois (2) anos pelo mesmo juiz, o Tribunal 
Regional Eleitoral providenciará a designação e posse 
do novo titular. Art. 8° Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 
18.724- CLASSE 19"- DISTRITO FEDERAL- Rela
tor: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Interes
sada: Associação Alagoana de Magistrados - ALMA
GIS). Vale ainda citar a Resolução TSE n. 21.163/2002, 
que trata dos critérios fixados para o exercício da ju
risdição nas Zonas Eleitorais, e a Informação CGE n. 
260/2002, que dispõe sobre a aplicação dos critérios 
concernentes ao rodízio eleitoral. 

5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Consti
tucional, 5". ed., Coimbra: Almedina, 1991. 



0 normativo-estruturante, cujos traços mais sig

nificativos são resumidos nos termos seguintes 

por Inocêncio Mártires Coelho: 

a) método jurídico: a Constituição é uma 

lei e, como tal, pode e deve ser interpretada 

segundo as regras tradicionais da herme

nêutica, articulando-se, para revelar-lhe 

o sentido, os elementos filológico, lógico, 

histórico, teleológico e genético; 

b) método tópico-problemático: o caráter 

prático da interpretação constitucional, as

sim como a estrutura normativo-material 

aberta, fragmentária ou indeterminada da 

constituição, impõem se dê preferência 

à discussão dos problemas ao invés de se 

privilegiar o sistema, o que, afinal, trans

formaria a interpretação constitucional 

num processo aberto de argumentação; 

c) método hermenêutico-concretizador: a 

leitura de um texto constitucional, assim 

como a de qualquer outro texto normativo, 

inicia-se pela pré-compreensão do seu sen~ 

tido através do intérprete, a quem compete 

concretizar a norma a partir de uma situação 

histórica igualmente concreta; a interpreta

ção, que assim se obtém, realçará os aspectos 

subjetivos e objetivos da atividade herme

nêutica - a atuação criadora do intérprete 

e as circunstâncias em que se desenvolve-, 

relacionando texto e contexto e transformao

do o ato interpretativo "em movimento de ir 

e vir", o chamado círculo hermenêutica; 

d) método científico-espiritual: a interpre

tação constitucional deve levar em conta a 

ordem ou sistema ie valores subjacente à 
constituição, assim como o sentido e a re

alidade que esta possui como elemento do 

processo de integração comunitária; e 

e) método normativo-estruturante: na tarefa 

de concretização da norma constitucional, o 

intérprete~aplicador deve considerar tanto 

os elementos resultantes da interpretação do 

programa normativo, quanto os decorrentes 

da investigação do domínio normativo, a 

que correspondem, na doutrina tradicional, 

respectivamente, a norma propriamente dita 
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e a situação normada, o texto e a realidade 
social que o mesmo intenta conformar6. 

Ao lado dos métodos de interpretação cons

titucional caminham também os princípios, que 

igualmente devem ser aplicados conjuntamente. 

Vejamo-los: 

a) Princípio da unidade da Constituição: O 

texto de uma Constituição deve ser interpreta

do de forma a evitar contradições (antinomias) 

entre suas normas e, sobretudo, entre os prin

cípios constitucionalmente estabelecidos. Disso 

decorre que: numa Constituição formal não há 

hierarquia entre as nonnas; não existem normas 
constitucionais originárias inconstitucionais; e 
não existem contradições verdadeiras entre os 

dispositivos constitucionais7
. 

6 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucio~ 
na/. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris Editor, 1997, pág. 90. 

7 Como lembra Canotilho: "O princípio da unidade da 
Constituição ganha relevo autônomo como princípio 
interpretativo quando com ele se quer significar que 
o Direito Constitucional deve ser interpretado de for
ma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) 
entre as suas normas e, sobretudo, entre os princípios 
jurídicos~políticos constitucionalmente estruturantes. 
Como 'ponto de orientação', 'guia de discussão' e 'factor 
hermenêutica de decisão' o princípio da unidade obriga 
o intérprete a considerar a Constituição na sua globa~ 
lidade e procurar harmonizar os espaços de tensão [ ... ] 
existentes entre as normas constitucionais a concretizar. 
Daí que o intérprete deva sempre considerar as normas 
constitucionais, não como normas isoladas e dispersas, 
mas sim como preceitos integrados num sistema inter~ 
no unitário de normas e princípios" (CANOTILHO, ). j. 
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
3'. Ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, pág. 162). A 
respeito do tema, elucidativa a lição de LUÍS ROBERTO 
BARROSO: "O princípio da unidade da Constituição 
tem amplo curso na doutrina e na jurisprudência alemãs. 
Em julgado que Klaus Stern refere como primeira gran
de decisão do Tribunal Constitucional Federal, lavrou 
aquela Corte que 'uma disposição constitucional não 
pode ser considerada de forma isolada nem pode ser in~ 
terpretada exclusivamente a partir de si mesma. Ela está 
em uma conexão de sentido com os demais preceitos da 
Constituição, a qual representa uma unidade interna. 
Invocando tal acórdão, Konrad Hesse assinalou que a 
relação e interdependência existentes entre os distintos 
elementos da Constituição exigem que se tenha sempre 
em conta o conjunto em que se situa a norma. ( ... ) Em 
decisão posterior, o Tribunal Constitucional Federal 
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b) Princípio do efeito integrador: cOJ·olá
rio do princípio da unidade da Constituição, o 
princípio integrador significa que, na resolução 
dos problemas jurídico-constitucionais, deve 
dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista 
que favoreçam a integração política e social e o 
reforço da unidade política. 

c) Princípio da interpretação conforme a 
Constituição: parte do pressuposto de que, no 
caso de normas polissêmicas ou plurissignifi
cativas (que admitem mais de uma interpre
tação), se dê preferência à interpretação que 
lhes dê um sentido em conformidade com a 
Constituição, vale dizer, que não seja contrá
ria à Constituição. A regra é de conservação da 
validade da lei, ou seja, ela não deve ser decla
rada inconstitucional se puder ser interpretada 
conforme a Constituição'. 

alemão voltou a remarcar o princípio, conferindo-lhe, 
inclusive, distinção especial e primazia: 'o princípio mais 
importante de interpretação é o da unidade da Consti
tuição enquanto unidade de um conjunto com sentido 
teleológicológico, já que a essência da Constituição con
siste em ser uma ordem unitária da vida política e so
cial da comunidade estatal" (BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos 
de uma dogmática constitucional transformadora. São 
Paulo: Saraiva, 1999, pág. 182). 

8 Neste sentido, a interpretação conforme a Constitui
ção "só é utilizável quando a norma impugnada admi
te, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a 
compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sen
tido da norma é unívoco" (STF, Pleno, AD!n 1.344-1/ 
ES, medida liminar, rel. Min. Moreira Alves). Nas pa
lavras de Gilmar Ferreira Mendes, "oportunidade para 
interpretação conforme a Constituição existe sempre 
que determinada disij.Ôsição legal oferece diferentes 
possibilidades de interpretação, sendo algumas delas 
incompatíveis com a própria Constituição" (MENDES, 
Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 222). No ponto, é importante ressal
tar que: a) o intérprete não pode contrariar o texto li
teral e o sentido da norma interpretada, mesmo que, 
pela interpretação, se consiga uma concordância da lei 
com a Constituição; b) só se admite quando existe, de 
fato, um espaço de decisão; c) no caso de se chegar a 
um resultado interpretativo de uma lei inequivocada
mente em contradição com a Constituição, impõe-se a 
declaração de inconstitucionalidade da norma; d) o in
térprete deve zelar pela vontade do legislador, devendo 
ser afastada a interpretação conforme a Constituição 

d) Princípio da máxima efetividade: ou prin
cípio da eficiência ou princípio da interpretação 
efetiva, significa que a uma norma constitucio
nal deve ser atribuído pelo intérprete o sentido 
que maior eficiência lhe dê9• 

e) Princípio da justeza: ou da conformidade 
funcional, estabelece que o órgão encarregado 
de interpretar a Constituição não pode chegar a 
um resultado que subverta ou perturbe o esque
ma organizatório-funcional estabelecido pelo 
legislador constituinte, haja vista ser o sistema 
constitucional coerente10• 

f) Princípio da harmonização: ou concor
dância prática impõe coordenação e combina
ção dos bens jurídicos em conflito ou em con
corrência, de forma a evitar o sacrifício (total) 
de uns em relação aos outros. Fundamenta-se 
na idéia de igual valor dos bens constitucio
nais (ausência de hierarquia entre dispositi
vos constitucionais). Em rigor, cuida-se de 
processo de ponderação no qual não se trata 
da atribuição de uma prevalência absoluta de 
um valor sobre outro, mas, sim, na tentativa 
de aplicação simultânea e compatibilizada de 

quando dela resultar uma regulação distinta daquela 
originariamente almejada pelo legislador. 

9 Segundo Inocêncio Mártires, "o cânone hennenêu
tico-constitucional da máxima efetividade orienta os 
aplicadores da lei maior para que interpretem as suas 
normas em ordem a otimizar-lhes a eficácia, mas sem 
alterar o seu conteúdo" (COELHO, Inocêncio Márti
res. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sérgio 
A. Fabris Editor, 1997, pág. 91). Atualmente, o princi
pio da eficiência é costumeiramente utilizado no âm
bito dos direitos fundamentais, de forma a reconhe
cem-lhe a maior eficácia possível. 

10 Neste sentido ensina Canotilho que "o princípio 
da conformidade funcional tem em vista impedir, 
em sede de concretização da Constituição, a altera
ção da repartição das funções constitucionalmente 
estabelecida. O seu alcance primeiro é este: o ór
gão (ou órgãos) encarregado da interpretação da 
lei constitucional não pode chegar a um resultado 
que subverta ou perturbe o esquema organizató
rio-funcional constitucionalmente estabelecido" 
(CANOTILHO, ). ). Gomes. Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição. V. Ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1998, p. 1149). 



normas, ainda que no caso concreto se torne 

necessária a atenuação de uma delas11 

g) Princípio da força normativa da Cons

tituição: o intérprete deve dar prevalência aos 

pontos de vista que, tendo em conta os pressu

postos da Constituição (normativa), contribuem 

para uma eficácia ótima desta. Assim, deve-se 

valorizar as soluções que possibilitem uma atu

alização normativa, a eficácia, aplicabilidade e a 

permanência da Constituição12 

11 Segundo Inocêncio Mártires Coelho, o princípio da 
harmonização foi concebido por Konrad Hesse, e o 
mesmo impõe que na interpretação da Constituição 
"os bens constitucionalmente protegidos, em caso de 
conflito ou concorrência, devem ser tratados de ma
neira que a afirmação de um não implique o sacrifício 
do outro, o que só se alcança na aplicação ou na práti
ca do texto." (COELHO, Inocêncio Mártires. Op. Cit., 
pág. 91). Ainda, entende Inocêncio Mártires Coelho 
que o princípio da harmonização ou da concordância 
prática consiste numa recomendação para que o apli
cador das normas constitucionais, em se deparando 
com situações de concorrência entre bens constitu
cionalmente protegidos, adote a solução que otimize 
a realização de todos eles, mas ao mesmo tempo não 
acarrete a negação de nenhum. Este método herme
neutico também é conhecido como princípio da con
cordância prática, o que significa dizer que somente 
no momento da aplicação do texto, e no contexto des
sa aplicação, é que se podem coordenar, ponderar e, 
afinal, conciliar os bens ou valores constitucionais em 
"conflito", dando a cada um o que for seu. 

12 Segundo Antonio Henrique Lindemberg Baltazar, 
esse princípio, "idealizado por Konrad Hesse, consi
dera que toda norma jurídica precisa de um mínimo 
de eficácia, sob pena de não ser aplicada, assim, este 
princípio estabelece que, na interpretação constitucio
nal, deve-se dar primazia às ~luções que possibilitem 
a atualização de suas normas, garantindo-lhes eficácia 
e permanência. Para Konrad Hesse as normas jurídicas 
e a realidade devem ser consideradas em seu condicio
namento recíproco. A norma constitucional não tem 
existência autônoma em face da realidade. A constitui
ção não configura apenas a expressão de um ser, mas 
também de um dever ser. Assim, a Constituição para 
ser aplicável deve ser conexa à realidade jurídica, social, 
política, no entanto ela não é apenas determinada pela 
realidade social, mas também determinante em relação 
a ela" (BALTAZAR, Antonio Henrique Lindemberg. 
Princípios de Interpretação Constitucional. Disponível 
em: http://www.editoraferreira.com.br/publique/me
dia!lindemberg_toq2.pdf. Acessado em 05/10/2010. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

Por fim, cumpre apenas - antes de aden
trarmos no mérito da problemática propriamente 
dito -fazermos uma breve incursão pelas técni
cas jurisdicionais de interpretação constitucional: 

a) Interpretação conforme a Constituição: 
decorrente da aplicação do princípio análogo, 
consiste basicamente na escolha, pelo órgão juris
dicional competente, dentre algumas interpreta
ções possíveis quanto ao sentido da norma, qual 
delas é compatível com o texto constitucional. 
Pode ser de duas modalidades: com supressão de 
texto ou sem supressão de texto. Origina-se da ju
risprudência do Tribunal Constitucional Federal 
alemão: "não raro afirma a Corte Constitucional 
a compatibilidade de uma lei com a Constitui
ção, procedendo à exclusão das possibilidades de 
interpretação consideradas inconstitucionais"13

• 

Essa técnica de interpretação é constante
mente utilizada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da emen
ta de decisão da ADIN n. 1.344-1-ES, da qual foi 
relator o Ministro Moreira Alves: 

Impossibilidade, na espécie, de se dar in
terpretação conforme a Constituição, pois 
essa técnica só é utilizável quando a norma 
impugnada admite, dentre as várias inter
pretações possíveis, uma que a compatibi
lize com a Carta Magna, e não quando o 
sentido da norma é unívoco, como sucede 
no caso presente. 

Quando, pela redação do texto no qual se 
inclui a parte da norma que é atacada como 
inconstitucional, não é possível suprimir 
dele qualquer expressão para alcançar essa 
parte, impõe-se a utilização da técnica de 
concessão da liminar para a suspensão da 
eficácia parcial do texto impugnado sem a 
redução de sua expressão literal, técnica essa 
que se inspira na razão de ser da declaração 
de inconstitucionalidade sem redução do 
texto em decorrência de este permitir inter
pretação conforme a Constituição. 

Na Representação de Inconstitucionalidade n. 
!.417-7-DF, de que foi também relator o Ministro 
Moreira Alves, pronunciou-se o Supremo Tribunal 
Federal da seguinte forma, na ementa de decisão: 

" MENDES, Gilmar Ferreira. Op. Cit., p. 230. 
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O princípio da interpretação conforme a 
Constituição ("Verfassungskonforme Aus
legung') é princípio que se situa no âmbito 
do controle da constitucionalidade, e não 
apenas simples regra de interpretação. 

A aplicação desse princípio sofre, porém, 
restrições, uma vez que, ao declarar a in
constitucionalidade de uma lei em tese, o 
STF, em sua função de Corte Constitucio
nal, atua como legislador negativo, mas 
não tem o poder de agir como legislador 
positivo, para criar norma jurídica diversa 
da instituída pelo Poder Legislativo. 

Por isso, se a única interpretação possível 
para compatibilizar a norma com a Consti
tuição contrariar o sentido inequívoco que 
o Poder Legislativo lhe pretendeu dar, não 
se pode aplicar o princípio da interpreta
ção conforme a Constituição, que implica
ria, em verdade, criação de norma jurídica, 
o que é privativo do legislador positivo. 

b) Declaração parcial de inconstitucionali
dade, sem redução de texto: O órgão jurisdicio
nal competente declara a inconstitucionalidade 
de uma hipótese (uma variante, um viés) do tex
to da lei, sem reduzi-lo14

• 

Essa técnica de interpretação constitucional 
pode ser admitida desde que a norma em exame 
não seja integralmente inconstitucional, isto é, 
inconstitucional em todas as hipóteses interpre
tativas que admitir. 

Também encontra suas raízes na jurisprudên
cia do Tribunal Constitucional Federal alemão15

• 

14 Note-se bem a diferença entre essas duas primeiras 
técnicas: na InterpretC}jão conforme a constituição, o 
intérprete declara constitucional uma determinada 
interpretação da norma; já na declaração parcial de 
inconstitucionalidade, sem redução de texto, o intér
prete declara inconstitucional uma determinada in
terpretação da norma. 

15 Discorrendo sobre o tema no direito comparado, 
Celso Ribeiro Bastos faz a seguinte ponderação: "No 
Brasil, ao contrário do que acontece na Alemanha -
onde a interpretação conforme a Constituição resulta 
na procedência parcial da ação direta de inconstitu
cionalidade, declarando inconstitucionais os sentidos 
que são incompatíveis com a Lei Fundamental -, 
a interpretação conforme a Constituição resulta na 
improcedência da ação de inconstitucionalidade, já 

Com expressa prev1sao na Lei 9.868/99, 
tanto a interpretação conforme quanto a de
claração parcial podem ser usadas também no 
controle difuso. 

c) Declaração de apelo ao legislador: Nessa 
técnica de interpretação, "busca-se não declarar 

a inconstitucionalidade da norma sem antes fa
zer um apelo vinculado a diretivas para obter do 
legislador uma atividade subseqüente que torne 
a regra inconstitucional harmônica com a Carta 
Maior. Incumbe-se ao legislador a difícil tarefa 
de regular determinada matéria, de acordo com 

o que preceitua a própria Constituição"16
• 

Gilmar Ferreira Mendes acentua que po
dem ser designadas pelo menos três grupos tí
picos dessa técnica de interpretação na juris
prudência do Tribunal Constitucional Federal 
alemão: a) "apelo ao legislador" em virtude de 

mudança das relações fáticas ou jurídicas; b) 
"apelo ao legislador" em virtude de inadim
plemento de dever constitucional de legislar; 

c) "apelo ao legislador" por falta de evidência 
da ofensa constitucionaF7

• 

Com respeito à aplicação da declaração de 
inconstitucionalidade com apelo ao legislador no 
direito brasileiro, leciona Celso Ribeiro Bastos: 

Esta espécie de decisão perde muito de 

sua importância no sistema jurídico pá
trio, na medida em que uma vez reconhe
cida inconstitucional a norma, caberá à 
Corte assim pronunciá-la, o que não obs

ta que indique o caminho que poderia o 
legislador adotar na posterior regula
mentação da matéria. 

que a norma em questão permanece no ordenamen
to jurídico pátrio, com a interpretação que a coloca 
em harmonia com a Constituição Federal. O Supre
mo Tribunal Federal equiparou em seus julgados a 
interpretação conforme a Constituição à declaração 
de nulidade parcial sem redução do texto" (BASTOS, 
Celso Ribeiro, e TA V ARES, André Ramos. As tendên
cias do Direito Público no limiar de um novo milênio. 
São Paulo: Saraiva, 2000, p. 76). 

16 BASTOS, Celso Ribeiro, e TA V ARES, André Ramos. 
As tendências do Direito Público no limiar de um novo 
milênio. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 72. 

17 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. Cit., p. 239. 



O tema apresenta certa relevância no 
caso da ação de inconstitucionalidade por 
omissão. Nesta, a decisão contém uma 
exortação ao legislador para que, abando
nando seu estado de inércia, ultime suas 
tradicionais funções, regulando determi
nada matéria, de acordo com o que pre
ceitua a própria Carta Magna. A decisão, 
no caso, apresenta cunho mandamental, 
no que é capaz de colocar em mora a ação 
do legislador. Assim, o Tribunal determi
na que o legislador proceda às providên
cias requeridas, limitando-se a constatar a 
inconstitucionalidade da omissão 18

. 

d) Inconstitucionalidade progressiva: Ado
tada pelo Supremo Tribunal Federal no julga
mento do RE 135.328. Parte do pressuposto de 
que "a alternativa radical da jurisdição consti
tucional ortodoxa entre a constitucionalidade 
plena e a declaração de inconstitucionalidade 
ou revogação por inconstitucionalidade da lei 
com fulminante eficácia ex tunc faz abstração da 
evidência de que a implementação de uma nova 
ordem constitucional não é um fato instantâ
neo, mas um processo, no qual a possibilidade 
de realização da norma da Constituição - ainda 
quando teoricamente não se cuide de preceito 
de eficácia limitada - subordina-se muitas ve
zes a alterações da realidade fáctica que a viabi
lizem". No caso concreto julgado, apesar de se 
reconhecer que, no contexto da Constituição de 
1988, a atribuição anteriormente dada ao Mi
nistério Público pelo art. 68 CPP - constituiu
do modalidade de assistência judiciária - deve 
reputar-se transferida para a Defensoria Públi
ca, foi dada relevância ao fato de que a mesma 
só se pode considerar exis~nte, onde e quando 
organizada, de direito e de fato, nos moldes do 
art. 134 da própria Constituição e da lei comple
mentar por ela ordenada. Assim, decidiu o Su
premo que até a implementação dessa condição 
de viabilização da cogitada transferência cons
titucional de atribuições, o art. 68 CPP deve ser 
considerado ainda vigente. 

18 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpreta
ção constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 
IBDC, 1997, p. 174. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

Postas as premissas teóricas, ainda que em 
exposição sumária, possível se tornar então 
enfrentar especificamente a questão proposta, 
atinente à interpretação do regramento cons
titucional do exercício da função judicante na 
Justiça Eleitoral de 1' instância. 

Como já deixamos fixado, a Constituição 
Federal de 1988, apesar de não ser expressa ao 
regrar o exercício da função judicante no âm
bito eleitoral, em seu art. 121, que trata dos 
Tribunais e juízes Eleitorais, cita literalmente o 
cargo de "juiz de direito" por duas vezes, uma 
no caput e outra no seu parágrafo primeiro; já 
o Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15 de julho de 
1965), em seu art. 32, dispõe expressamente que 
os juízes Eleitorais são designados dentre juízes 
de Direito, e em seu art. 36 que )untas Eleitorais 
são compostas de um juiz de direito e de 2 (dois) 
ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade; 
e a Lei Complementar n. 35 - LOMAM, de 14 
de março de 1979, em seu art. 11, caput e§ 2°, 
também é expressa ao dispor que "os juízes de 
Direito exercem as funções de juízes eleitorais, 
nos termos da lei" e que "constituir-se-ão )untas 
Eleitorais, presididas por juízes de Direito". 

Também já deixamos fixado que tradicio
nalmente entre nós indentifica-se o juiz de Di
reito como sendo este única e exclusivamente o 
juiz Estadual e o juiz do Distrito Federal, e por 
isso têm-se - a partir do regramento consti
tucional, do Código Eleitoral e da LOMAN -
que a função de Juiz Eleitoral no Brasil deva ser 
exercida única e exclusivamente pelos juízes 
Estaduais e Distritais. 

Pois bem. A Constituição Imperial de 1824 já 
fazia o uso da expressão "juiz de direito". Contu
do, é de se notar que o único organismo judicial 
então existente era estruturalmente pertencente 
ao Império, eis que as províncias não possuíam 
um poder judiciário organizado. Aliás, no tra
to do "Poder Judicial", há passagens em que o 
texto utiliza-se apenas da palavra "juiz", como 
nos arts. 151 e 152, e outras em que vale-se da 
expressão "juiz de direito", o que faz de forma 
direta apenas em dois dispositivos, os arts. 153 e 
156, e de forma indireta nos arts. 154, 155 e 157. 
Veja-se a transcrição dos dispositivos citados: 
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Art. 151. O Poder judicial independente, 
e será composto de Juizes, e Jurados, os 
quaes terão logar assim no Civel, como no 
Crime nos casos, e pelo modo, que os Co
digos determinarem. 

Art. 152. Os Jurados pronunciam sobre o 
facto, e os Juizes applicam a Lei. 

Art. 153. Os juizes de Direito serão per
petues, o que todavia se não entende, que 
não possam ser mudados de uns para ou
tros Lagares pelo tempo, e maneira, que a 
Lei determinar. 

Art. 154. O Imperador poderá suspendel-os 
por queixas contra elles feitas, precedendo 
audiencia dos mesmos Juizes, informação 
necessaria, e ouvido o Conselho de Estado. 
Os papeis, que lhes são concernentes, serão 
remettidos á Relação do respectivo Distric
to, para proceder na fónna da Lei. 

Art. 155. Só por Sentença poderão estes 
juizes perder o Lagar. 

Art. 156. Todos os juizes de Direito, e os 
Officiaes de Justiça são responsaveis pe
los abusos de poder, e prevaricações, que 
commetterem no exercido de seus Em
pregos; esta responsabilidade se fará effec
tiva por Lei regulamentar. 

Art. 157. Por suborno, peita, peculato, e 
concussão haverá contra elles acção po
pular, que poderá ser intentada dentro de 
anno, e dia pelo proprio queixoso, ou por 
qualquer do Povo, guardada a ordem do 
Processo estabelecida na Lei. 

A análise do texto da Constituição Imperial 
revela que o uso da expressão "juiz de direito", 
de forma direta ou indireta, se limita às ocasi
ões em que foi necessário fazer a distinção entre 
os magistrados de can,eira propriamente ditos 
e os "juízes árbitros" e "juízes de paz", previstos 
nos arts. 160 e 162, respectivamente". De todo 
modo, repita-se que a magistratura de carreira 

19 Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente intenta
das, poderão as Partes nomear Juizes Arbitres. Suas 
Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o 
convencionarem as mesmas Partes. 
Art. 162. Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes 
serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que 
se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribui
ções, e Districtos serão regulados por Lei. 

naquela ordem constitucional pertencia exclusi
vamente à estrutura organizacional do Império 
(Governo Central). 

A proclamação da República acarretou uma 
mudança radical no sistema judiciário brasilei
ro, que passou a ter uma justiça Federal e tam
bém justiças Estaduais nos recém criados Esta
dos. Neste novo cenário político-institucional, a 
Constituição de 1891 dispôs, em seu art. 55, so
bre a organização do Poder judiciário da União, 
fazendo-o nos seguintes tennos: 

Art. 55. O Poder Judiciário, da União terá 
por órgãos um Supremo Tribunal Federal, 
com sede na Capital da República e tantos 
Juízes e Tribunais Federais, distribuídos 
pelo País, quantos o Congresso criar. 

No art. 62, de forma muito breve, foi feita refe
rência às justiças Estaduais, nos seguintes termos: 

Art. 62. As justiças dos Estados não po
dem intervir em questões submetidas aos 
Tribunais Federais, nem anular, alterar, 
ou suspender as suas sentenças ou ordens. 
E, reciprocamente, a Justiça Federal não 
pode intervir em questões submetidas aos 
Tribunais dos Estados nem anular, alterar 
ou suspender as decisões ou ordens destes, 
excetuados os casos expressamente decla
rados nesta Constituição. 

Smnente nas disposições transitórias, n1ais 
precisamente em seu art. 6', é que foi feita utiliza
da a expressão "juiz de direito", senão vejamos: 

Art. 6°. Nas primeiras nomeações para a 
magistratura federal e para a dos Estados 
serão preferidos os Juízes de Direito e os 
Desembargadores de mais nota. Os que 
não forem admitidos na nova organização 
judiciária, e tiverem mais de trinta anos 
de exercício, serão aposentados com to
dos os seus vencimentos. Os que tiverem 
menos de trinta anos de exercício conti
nuarão a perceber seus ordenados, até que 
sejam aproveitados ou aposentados com 
ordenados correspondentes ao tempo de 
exercício. As despesas com os magistrados 
aposentados ou postos em disponibilidade 
serão pagas pelo Governo federal. 



Ou seja, trata-se daqueles magistrados de 
carreira que anteriormente à República exer
ciam suas funções no "Poder judicial" do Im
pério, tratando tal dispositivo simplesmente 
do aproveitamento dos mesmos na estrutura
ção das recém criadas carreiras da magistra
tura federal e estadual. 

Pode-se então afirmar que não fez a Consti
tuição de 1891 qualquer vinculação do cargo de 
"juiz de direito" a alguma das carreiras da ma
gistratura então criadas, a federal e a estadual. 

Com a Revolução de 1930 houve a instaura
ção de uma nova ordem política, e em 1932 foi 
criada a justiça Eleitoral pelo Decreto n. 21.076, 
de 24 de fevereiro daquele ano, o primeiro Có
digo Eleitoral do Brasil, que regulou em todo o 
País as eleições federais, estaduais e municipais. 

A justiça Eleitoral então passou a ser res
ponsável por todos os trabalhos eleitorais: alis
tamento, organização das mesas de votação, 
apuração dos votos, reconhecimento e procla
mação dos eleitos. 

De modo geral, a organização dada àquela 
época à justiça Eleitoral permanece praticamen
te inalterada, senão vejamos: 

Art. 5'. É institui da a justiça Eleitoral, com 
funções contenciosas e administrativas. 

Parágrafo único. São orgãos da justiça 
Eleitoral: 

1 '· Um Tribunal Superior, na Capital da 
República; 

2'. Um Tribunal Regional, na Capital de 
cada Estado, no Distrito Federal, e na sede 
do Governo do Território do Acre; 

3°. Juizes eleitorais nas comarcas, distritos 

ou termos judiciári~S. 

Quanto aos juízes eleitorais, o Código de 
1932 determinava que: 

Art. 30. Cabem aos juizes locais vitalícios, 

pertencentes à magistratura, as funções de 

juiz eleitoral. 

Não haviam juntas eleitorais, sendo que a apu
ração dos votos era feita pelos Tribunais (art. 86). 

Ou seja: remonta à própria criação da jus
tiça Eleitoral a singularidade de não ter ela um 
corpo fixo de magistrados. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

E mais: é importante notar que embora 

desde sua origem a justiça Eleitoral já fosse um 

ramo do Poder judiciário da União, não haviam 

juízes da justiça Comum da União (ou seja, juí

zes Federais) em número suficiente para o exer

cício da função eleitoral. 

No ponto, veja-se que em 1932 haviam ape

nas três seções judiciárias no Distrito Federal 

(que àquela época era no Rio de janeiro), duas 

em Minas Gerais, duas em São Paulo e uma em 

cada outra capital de Estado, sendo cada seção 

composta apenas por um Juiz de Seção, um juiz 

Substituto e um juiz Suplente20
• 

Dessa forma, a expressão "juízes locais vita

lícios" foi interpretada como sendo referente aos 

integrantes da carreira da magistratura estadual, 

de modo que passaram os juízes estaduais então 

a exercer a função judicante-eleitoral de primeira 

instância, até mesmo pela impossibilidade fática 

20 Cf. disposto no Decreto n. 848, de 11 de outubro de 
1890, que criou a Justiça Federal do Brasil, ela era 
composta pelo Supremo Tribunal Federal e pelos 
chamados Juízes de Secção, um para cada estado. Os 
juízes seccionais eram nomeados pelo Presidente da 
República, sem previsão de concurso público. Além 
dos seccionais, que eram vítalícios, havia a previ
são, ainda, de juízes federais substitutos, que cum
priam mandatos de seis anos, também nomeados 
pelo Presidente da República. Com a Constituição 
de 1891, foram acrescentados à estrutura da justiça 
federal os Tribunais Federais, que não chegaram, 
entretanto, a ser efetivamente criados no período de 
vigência daquela Carta, embora o Decreto n. 4.381, 
de 5 de dezembro de 1921, tenha mesmo chegado a 
prever a criação de três tribunais (art. 22). Pela Lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894, são criados os 
Juris Federais, com competência para o julgamento 
de matéria penal, além de ser instituída a figura do 
juiz suplente do substituto de juiz seccional, que ti
nham mandato de quatro anos, com nomeação feita 
pelo Executivo Federal. Ainda na vigência da Cons
tituição de 1891, foi criada uma segunda "secção" 
(vara) federal no Distrito Federal, à época no Rio 
de Janeiro, pelo Decreto n. 1.152, de 7 de janeiro de 
1904, e, posteriormente, uma terceira, pelo Decreto 
n. 4.848, de 13 de agosto de 1924, que também criou 
as segundas secções de Minas Gerais e São Paulo. 
Esta última foi extinta pelo Decreto n. 22.169, de 5 
de dezembro de 1932. 
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de outra solução. Contudo, foram assegurados a 

eles as garantias da magistratura federaF 1
• 

A Constituição de 1934 assim organizava o 

Poder judiciário da União: 

Art. 63. São órgãos do Poder judiciário: 

a) a Corte Suprema; 

b) os Juízes e Tribunais federais22
; 

c) os Juízes e Tribunais militares; 

d) os Juízes e Tribunais eleitorais. 

Faz a Constituição de 1934, em um único 

dispositivo de todo o seu texto, uso da expressão 

"juiz de direito", justamente no regramento da 

justiça Eleitoral, a saber: 

Art. 82 ( ... ) § 3"- Os Tribunais Regionais 
compor-se-ão de modo análogo: um terço, 

dentre os Desembargadores da respectiva 

sede; outro do juiz federal que a lei desig
nar e de Juízes de Direito com exercício na 

mesma sede; e os demais serão nomeados 

pelo Presidente da República, sob propos
ta da Corte de Apelação. Não havendo na 
sede Juízes de Direito em número suficien

te, o segundo terço será completado com 

Desembargadores da Corte de Apelação. 

A intenção, nitidamente, limita-se a excluir, 

nesta passagem específica, a possibilidade de que 

juízes substitutos da magistratura estadual vies

sem a integrar os Tribunais Regionais Eleitorais. 

Note-se, por importante, que ao regular a 

Justiça dos Estados, nos arts. 104 e 105, a Cons

tituição de 1934 usa apenas a palavra "juiz", sem 

qualquer adjetivo. " 

21 Art. 6° Aos magistrados eleitorais são asseguradas as 
garantias da magistratura federal. 

22 Repita-se que a previsão da criação dos Tribunais Fe
derais remonta à Constituição de 1891, mas que não 
chegaram, entretanto, a ser efetivamente criados no 
período de vigência daquela Carta, embora o Decre
to n. 4.381, de 5 de dezembro de 1921, tenha mesmo 
chegado a prever a criação de três tribunais (art. 22). 
Com a Constituição de 1934, houve nova previsão de 
criação dos Tribunais Federais, mas igualmente não 
houve a efetiva instalação dos mesmos. 

Deste modo, fica claro que também a Consti
tuição de 1934 não fez vinculação do cargo de "juiz 
de direito" à carreira da magistratura estadual. 

No que toca ao exercício da função judican
te-eleitoral, a Constituição de 1934 manteve, no§ 
7" de seu art. 82, a delegação de seu exercício aos 
"juízes locais vitalícios", tal como previsto inicial
mente no Código Eleitoral de 1932. A expressão 
"juízes locais vitalícios" continuou a ser interpre
tada como sendo referente aos integrantes da car
reira da magistratura estadual, certamente pelo 
mesmo motivo fático anterior: a inexistência de 
quadros suficientes na magistratura comum fe
deral para o efetivo exercício da função eleitoral, 
até mesmo nas capitais dos Estados. 

Sobrevém o segundo Código Eleitoral Bra
sileiro, Lei n. 48, de 4 de maio de 1935, trazendo 
os seguintes dispositivos: 

Art. 34. Cabem a juizes locaes vitalicios as 
funcções de juizes eleitoraes, com juris
dicção plena. 

Art. 43. Para a apuração das eleições mu
nicipaes ficam instituidas juntas especiaes, 
constituida cada uma de tres juizes locaes vi
talicios, servindo perante ellas representan
tes do Ministerio Publico da justiça local. 

Repete-se assim a delegação tal como pre
vista na Constituição de 1934, e criam-se as jun
tas Eleitorais, compostas também por "juízes 
locais vitalícios". 

Com o advento do Estado Novo, a Consti
tuição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, 
excluiu a justiça Eleitoral dos órgãos do Poder 
judiciário. De 1937 a 1945 foram nomeados in
terventores para o Poder Executivo Estadual e 
Municipal, e as Casas Legislativas foram dissol
vidas, cancelando-se as eleições em todo o país. 

A justiça Federal de primeira instância tam
bém foi extinta23• 

23 Com a extinção da Justiça Federal de primeiro 
grau (arts. 182 e 185 da Constituição de 1937), as 
causas de interesse da União passaram a ser jul
gadas pelas justiças dos Estados, em juízos deno
minados de varas dos feitos da Fazenda Nacional, 
com previsão de recurso diretamente ao STF (art. 
109 da Constituição de 1937). Regulamentando a 
extinção da Justiça Federal de primeiro grau, foi 



Em seu art. 90, a Constituição de 1937 deu a 
seguinte organização ao Poder judiciário: 

Art. 90. São órgãos do Poder judiciário: 

a) o Supremo Tribunal Federal; 

b) os juízes e Tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios; 

c) os Juízes e Tribunais militares. 

Nos arts. 103 a 110 é dada a organização da 
justiça dos Estados, sempre com o uso da pala
vra "juiz", valendo repetir que no art. 90, "j", foi 
utilizada a expressão "juízes dos Estados". 

Em verdade, não há sequer por uma vez o 
uso da expressão "juiz de direito" na Consti
tuição de 1937. 

A justiça Eleitoral somente é restabelecida 
com a edição do Decreto-Lei n. 7.586, de 28 de 
maio de 1945, o terceiro Código Eleitoral Brasilei
ro. Efetivamente, a justiça Eleitoral retoma suas 
atividades em 07 de junho de 1945, permanecen
do - como até hoje permanece - sem um qua
dro próprio de magistrados. No ponto então do 
exercício da função judicante-eleitoral de primei
ra instância, assim dispunha o Código de 1945: 

Art. 13. Competem a juízes locais as fun
ções de juízes Eleitorais. 

Art. 17. Compor-se-ão as juntas Eleitorais 
de dois cidadãos de notória integridade 
moral e independência, designados pelo 
Tribunal Regional, e do juiz de Direito da 
Comarca, que será o seu presidente. 

Como nesta época estava extinta a justiça 
Federal, solução outra não houve senão inter
pretar a delegação funcional como sendo des-

editado o Decreto-Lei n. 6, de 16 de novembro de 
1937, que extinguiu os cargos de juiz federal e os 
dos respectivos escrivães e demais serventuários 
(art. 1 °), permitindo a nomeação dos mesmos, no 
entanto, sem maiores formalidades, para outros 
cargos, criados pelo decreto-lei, na estrutura da 
justiça local do Distrito Federal. Os juízes subs
titutos foram colocados em disponibilidade, pelo 
tempo restante dos respectivos mandatos (Decre
to-Lei n. 327, de !4 de março de !938). Os juízes 
seccionais não aproveitados em outros cargos aca
baram por ser colocados em disponibilidade (Lei 
n. 499, de 28 de novembro de !948). 

I Jornada de Direito Eleitoral 

tinada aos juízes estaduais, que eram então os 
únicos "juízes locais" existentes. 

Após a queda do Estado Novo, sobrevém a 
Constituição de 1946, que deu ao Poder judiciá
rio a seguinte conformação: 

Art. 94. O Poder judiciário é exercido pe
los seguintes órgãos: 

I - Supremo Tribunal Federal; 

11 - Tribunal Federal de Recursos; 

III- Juízes e Tribunais militares; 

IV - Juízes e Tribunais eleitorais; 

V- juízes e Tribunais do trabalho. 

Trata da justiça Estadual no art. 124, e em 
todas as disposições ali contidas sempre utiliza 
apenas palavra <<juiz)). 

Contudo, no trato da justiça Eleitoral fez uso 
da expressão "juiz de direito" por seguidas vezes: 

Art. 112. Os Tribunais Regionais Eleito
rais compor-se-ão: ( ... ) I - mediante elei
ção em escrutínio secreto: ( ... ) b) de dois 
juízes escolhidos pelo Tribunal de justiça 
dentre os juízes de Direito; 

Art. 116. Será regulada por lei a organização 
das Juntas Eleitorais, a que presidirá um Juiz 
de Direito, e os seus membros serão nome
ados, depois de aprovação do Tribunal Re
gional Eleitoral pelo Presidente deste. 

Art. 117. Compete aos juízes de Direito 
exercer, com jurisdição, plena e na forma 

da lei, as funções de juízes Eleitorais. 

Do mesmo modo, ao tratar da justiça do 
Trabalho, agora integrante do Poder judiciá
rio24, também faz a Constituição de 1946 uso da 
expressão "juiz de direito", senão vejamos: 

24 Com a Revolução de 1930 é criado o Ministério do 
Trabalho, e inicia-se o processo de criação de uma 
justiça especializada para resolver as questões traba
lhistas. Em 193!, o Conselho Nacional do Trabalho, 
agora vinculado ao novo Ministério, passou a ter com
petência para opinar em matéria contenciosa, ou seja, 
em que há divergência entre as partes interessadas, 
e consultiva. Em 1934, o Conselho passa a ter com
petência para julgar. Era composto por 18 membros, 
escolhidos livremente pelo Presidente da República: 
quatro representantes de empregados, quatro de em
pregadores, quatro do Ministério do Trabalho, e seis 
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Art. 122 ( ... ) § 3". A lei instituirá as Jun

tas de Conciliação e Julgamento poden

do, nas Comarcas onde elas não forem 

instituídas, atribuir as suas funções aos 

Juízes de Direito. 

técnicos em seguro social. Em 1932, o Governo Provi
sório, chefiado por Getúlio Vargas, criou dois organis
mos destinados a solucionar conflitos trabalhistas: as 
Comissões Mistas de Conciliação e as Juntas de Con
ciliação e Julgamento (JCJs).As Comissões tratavam 
de divergências coletivas, relativas a categorias profis
sionais e econômicas. Eram órgãos de conciliação, não 
de julgamento. Se as partes não conciliassem, era pro
posta a solução do conflito por meio de arbitragem ou 
o caso era encaminhado ao Ministério do Trabalho. 
Foram instaladas apenas 38 Comissões e sua atuação 
foi seriamente prejudicada pois eram órgãos adminis
trativos que podiam impor a solução às partes, mas 
não podiam executá-las, o que era feito por intermé
dio dos procuradores do Departamento Nacional do 
Trabalho (DNT). Eram uma instância única, mas ha
via possibilidade de o Ministério do Trabalho mandar 
subir o caso para exame. Na fase de execução, sempre 
era possível que a matéria acabasse sendo rediscutida 
na Justiça Comum. As JCJs eram presididas por um 
advogado, magistrado ou funcionário nomeado pelo 
Ministro do Trabalho, e por dois vogais, nomeados 
pelo diretor-geral do DNT entre os nomes propostos 
pelos sindicatos, um representando os empregados, 
outro os empregadores. A denominação Justiça do 
Trabalho surgiu na Constituição de 1934, mas ainda 
não era parte integrante do Poder Judiciário: foi man
tida no âmbito administrativo, por entender que as
sim se simplificaria e se daria mais rapidez às decisões. 
Ocorre que ela não chegou a ser efetivamente instala
da: ocorreram longas discussões no Congresso Nacio
nal sobre o projeto de lei que a estruturava, tendo sur
gido muita polêmica sobre a representação classista, 
inclusive quanto ao custo financeiro, e sobre o poder 
normativo. Diz-se que a demora na solução foi uma 
das razões alegadas parf o fechamento do Congresso 
Nacional e a implantação do Estado Novo, em 1937. 
A Constituição de 1937 manteve a previsão relativa à 
Justiça do Trabalho na esfera administrativa, estabele
cendo que seria regulada por lei. Ela foi criada no dia 
1" de maio de 1939 pelo Decreto-lei n. 1.237. Coube a 
Francisco Barbosa de Resende, quinto presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho, presidir a Comissão 
Especial incumbida de organizar e instalar a Justiça 
do Trabalho. Ela foi declarada instalada por Getúlio 
Vargas em ato público realizado no dia 1° de maio de 
1941, no campo de futebol do Vasco da Gama, Rio 
de Janeiro. Ficou estruturada em três instâncias. Na 
base, as Juntas de Conciliação e Julgamento ()C)s). 

Vale lembrar que na fase administrativa 
da Justiça do Trabalho, as Juntas de Concilia
ção e Julgamento passaram, a partir do Decre
to-lei n. 1.237, de ) 0 de maio de 1939, a ser 

presididas por um juiz de Direito ou bacharel 
nomeado pelo Presidente da República para 
mandato de dois anos25

• 

Com a Constituição de 1946 é que surge o 
cargo específico de juiz do trabalho, mas contu
do ainda pendente de efetiva implantação por 
todo o país, motivo pelo qual se justifica a previ
são contida na parte final do § 3° de seu art. 122. 

Note-se que nesse momento histórico per
manece extinta a Justiça Federal de primeira 
instância26

• Fica claro, então, que o uso da ex
pressão "juiz de direito" nos dispositivos que 
delegam o exercício da função judicante-eleito
ral de primeira instância (e também da função 
judicante-trabalhista, se bem que esta em cará-

Em nível intermediário, os Conselhos Regionais do 
Trabalho, para deliberação sobre recursos. E em nível 
superior, o Conselho Nacional do Trabalho, integrado 
por 19 membros, nomeados pelo Presidente da Repú
blica para mandato de dois anos, permitida a recon
dução, e assim distribuídos: quatro representantes de 
empregados, quatro de empregadores, quatro funcio
nários do Ministério do Trabalho e das instituições de 
seguro social, e sete pessoas de reconhecido saber, das 
quais quatro formadas em Direito. Havia, na época, 
36 JCJs, oito Conselhos Regionais e o Conselho Na
cional. A Constituição de 1946 transformou a Justiça 
do Trabalho em órgão do Poder Judiciário, manten
do a estrutura que tinha como órgão administrativo, 
inclusive com a representação classista. 

25 Os outros dois membros eram denominados vogais 
ou classitas, e eram indicados pelos sindicatos, para 
mandato também de dois anos. 

26 Nada obstante, a Constituição de 1946 criou o Tribu
nal Federal de Recursos, com a competência originária 
de julgar mandados de segurança contra ato de Minis
tro de Estado, do próprio tribunal ou seu presidente e, 
como competência recursal, julgar as causas decididas 
em primeira instância quando houvesse interesse da 
União ou crimes praticados contra seus bens, senriços 
e interesses. Com a efetiva instalação do TFR, que se 
deu após a edição da Lei n. 33, de 13 de maio de 1947, 
o STF deixou de ser o "tribunal de apelação" das causas 
de interesse da União, assumindo o TFR tal atribuição. 
Referido tribunal, inicialmente, era composto de 9 mi
nistros, número posteriormente elevado para 16 pelo 
Ato Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965. 



ter residual) não é feito para atribuí-la expres
sa e exclusivatnente aos "juízes estaduais", 1nas 
tão somente para especificar que tal delegação 
se dá aos "juízes de carreira" de forma ampla. 
Ocorre que inexistindo a justiça Federal àquela 
época, a única justiça comum era a justiça dos 
Estados, e assim permaneceram seus membros 
- os "juízes estaduais" - como destinatários 

da delegação constitucional. 
Em 1950 foi editado o quarto Código Elei

toral Brasileiro - Lei n. 1.164, de 24 de julho de 
1950, trazendo os seguintes dispositivos: 

Art. 18. Cabe a jurisdição de cada uma das 
zonas eleitorais a um juiz de direito em 
efetivo exercício e, na falta dêste, ao seu 
substituto legal que goze das prerrogativas 
do art. 95 da Constituição. 

Art. 27. Compor-se-ão as juntas eleito
rais de três juízes de direito, funcionando 
como presidente o mais antigo. 

Perfeitamente harmônico com o regramento 
constitucional da época (Constituição de 1946), 
o art. 18, em sua parte final, reforça claramente 
que o uso da expressão "juiz de direito" se dá tão 
somente para especificar que a delegação é feita 
aos "juízes de carreira" de forma genêrica. 

A partir de 1964, com a instalação do regime 
militar e a deposição do Presidente) oão Goulart, o 
processo eleitoral é revisto, de modo que em1965 é 
editado o atual Código Eleitoral, o quinto de nossa 
história: Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965. 

Como já deixamos fixado, o atual Código 
Eleitoral traz regulamentação expressa quanto 
à composição dos juízos Eleitorais e das juntas 
Eleitorais, da seguinte forma: os juízes Eleitorais 
são designados dentre juízes de Direito (art. 32) 
e as )untas Eleitorais são compostas de um juiz 
de direito e de 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de 
notória idoneidade (art. 36). 

Vale lembrar que a justiça Federal ainda não 
tinha sido restabelecida, de modo que existindo 
apenas uma justiça comum de primeira instân
cia no país- a justiça Estadual- permaneceu 
cabendo a seus membros a destinação da dele
gação do exercício da função judicante-eleitoral 
de primeira instância. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

O Ato Institucional n. 02, de 27 de outubro 
de 1965, alterando dispositivos da Constituição 
Federal de 1946, restabeleceu a justiça Federal de 
primeiro grau, prevendo que os primeiros juízes 
federais e juízes federais substitutos seriam no
meados pelo Presidente da República (art. 20). 

Eml966, com a Lei n. 5.010, de 30 de maio, 
é regulamentada a organização da recriada jus ti
ça Federal brasileira, com cada um dos Estados, 
Territórios e o Distrito Federal constituindo 
uma Seção judiciária (sua primeira instância)", 
exceto o Território de Fernando de Noronha, 
que foi incluído na Seção judiciária do Estado 
de Pernambuco (art. 3°, caput e § 1 °)28

• 

Inicialmente, foram criados 44 (quarenta e 
quatro) varas federais em todo o país. Em cada 
Vara foram criados um cargo de ) uiz Federal e 
um cargo de juiz Federal Substituto29 Era níti
do que o quadro de magistrados federais seria 

27 O Decreto-lei no. 384, de 26/12/1968, criou a Seção da 
justiça Federal na Cidade de Santos/SP. 

28 Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios foram 
agrupados nas seguintes Regiões Judiciárias: P Re
gião (Centro-Oeste): Distrito Federal- Goiás- Mato 
Grosso - Minas Gerais e Território de Rondônia; 
za Região (Norte): Acre - Amazonas - Maranhão -
Pará- Território do Amapá e Território de Roraima; 
3' Região (Nordeste): Alagoas - Ceará - Paraíba -
Pernambuco- Piauí- Rio Grande do Norte- Sergi
pe e Território de Fernando de Noronha; 4,.. Região 
(Leste): Bahia- Espírito Santo- Guanabara e Rio de 
janeiro; 5' Região (Sul): Paraná Rio Grande do Sul 
- Santa Catarina e São Paulo. 

29 As primeiras nomeações de Juízes Federais e de Juízes 
Federais Substitutos foram feitas por livre escolha do 
Presidente da República, dentre brasileiros de saber 
jurídico e reputação ilibada, precedidas do assenti
mento do Senado Federal (art. 74, caput e § I 0 ). As 
nomeações seguintes de Juízes Federais Substitutos já 
foram feitas mediante concurso público, de provas e 
títulos (art. 20). Já os Juízes Federais seguintes foram 
nomeados pelo Presidente da República, dentre no
mes indicados, em lista quíntupla, pelo Supremo Tri
bunal Federal. Tais listas continham três dentre nove 
nomes de Juízes Federais Substitutos propostos pelo 
Tribunal Federal de Recursos; e dois nomes de bacha
réis em direito, com mais de trinta e menos de sessen
ta anos de idade, de notório merecimento e reputação 
ilibada, e oito anos, no mínimo de efetivo exercício na 
advocacia, no Ministério Público, na magistratura ou 
no magistério superior (art. 19, caput e§ 1 °). 
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insuficiente para pocessar e julgar até mesmo as 
ações de competência da própria Justiça Federal, 
motivo pelo qual houve a previsão de delegação 
parcial do exercício da função judicante-federal 
de primeira instância no art. 15 da Lei n. 5.010, 
de 30 de maio de 1966: 

Art. 15. Nas Comarcas do interior onde 
não funcionar Vara da justiça Federal (ar
tigo 12), os juízes Estaduais são compe
tentes para processar e julgar: 

I- os executivos fiscais da União e de suas 
autarquias, ajuizados contra devedores 
domiciliados nas respectivas Comarcas; 

II - as vistorias e justificações destinadas a 
fazer prova perante a administração fede
ral, centralizada ou autárquica, quando o 
requerente fôr domiciliado na Comarca; 

III- os feitos ajuizados contra instituições 
previdenciárias por segurados ou benefi
ciários residentes na Comarca, que se refe
rirem a benefícios de natureza pecuniária. 

Não sendo possível à ) ustiça Federal sequer 
processar e julgar todas as causas de sua pró
pria competência, justamente em razão de sua 
limitada estruturação, impensável então exercer 
jurisdição eleitoral, pelo que, mesmo com a re
criação da primeira instância da justiça comum 
da União, permaneceu o entendimento de que 
cabia aos juízes dos Estados o exercício da fun
ção judicante-eleitoral de primeira instância, 
sob o regime de delegação constitucional (arts. 
116 e 117 da Constituição de 1946). 

A Constituição de 1967 trouxe a seguinte 
conformação ao Poder judiciário da União: 

Art. 107. O Poder judiciário da União é 
exercido peltís seguintes órgãos: 

I- Supremo Tribunal Federal; 

li -Tribunais Federais de Recursos e juí
zes Federais; 

III- Tribunais e juízes Militares; 

IV- Tribunais e juízes Eleitorais; 

V- Tribunais e juízes do Trabalho. 

Em todo o seu texto, apenas nos art. 127, 128 
e 133 faz ela uso da expressão "juiz de direito": 

Art. 127. A lei disporá sobre a organização 
das juntas Eleitorais que serão presididas 

por Juiz de Direito e nomeados seus mem
bros pelo Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, depois de aprovação deste. 

Art. 128. Compete aos juízes de Direito 
exercer as funções plenas de Juízes Eleito

rais, podendo eles outorgar a outros Juízes 
funções não decisórias. 

Art. 133. (. .. ) § 2"- Alei fixará o número dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e respec
tivas sedes e instituirá as Juntas de Conci
liação e julgamento, podendo, nas Comar
cas onde elas não forem instituídas, atribuir 

sua jurisdição aos Juízes de Direito. 

Tais dispositivos regulam a justiça Eleitoral 
e a ) ustiça do Trabalho, como se pode ver. 

Ao tratar especificamente da justiça dos 
Estados, o que faz em seu art. 136, não faz uso 
da expressão "juiz de direito", mas apenas da 
palavra "juiz". 

Desse modo, também fica claro que não 
houve, na Constituição de 1967, qualquer tipo 
de vinculação do cargo de "juiz de direito" espe
cificamente à carreira da magistratura estadual. 
Contudo, justamente pela incipiente e parca es
truturação da Justiça Federal, permaneceram os 
"juízes estaduais" no exercício da função judican
te-eleitoral de primeira instância (e, em caráter 
residual, da função judicante-trabalhista), sob o 

regime de delegação constitucional. 
Tal situação, frise-se bem, se deu não porque 

houvesse norma constitucional expressa nesse 
sentido, o que de fato não havia pois os art. 127, 
I28 e 133 da Constituição de I967 delegam tal 
exercício de forma genérica aos "juízes de direito", 
mas sim porque mesmo havendo duas carreiras de 
magistrados da justiça Comum, apenas uma delas 
-os "juízes estaduais" - tinha quadros suficien
tes para efetivamente exercer a função eleitoral em 
todas as Capitais e também no interior do país. 

No ponto, vale dizer que a reinstalação efe
tiva das Seções ) udiciárias Federais tinha come
çado exatamente naquele ano de 1967, o que era 
feito em sessões solenes, presididas pelo Minis
tro Corregedor-Geral do TFR ou outro ministro 
designado pelo C) F (art. 12 do Decreto-Lei n. 
253, de 28 de fevereiro de 1967). Algumas das 



Seções originárias, inclusive, só vieram a ser efe
tivamente instaladas no decorrer de 196830

• 

Sobrevém então, em 1969, a Emenda Consti
tucional n. 01, de 17 de outubro daquele ano, dan
do a seguinte estruturação do Poder Judiciário: 

Art. 112. O Poder judiciário é exercido pe
los seguintes órgãos: 

I - Supremo Tribunal Federal; 

II -Tribunais Federais de Recursos e juí
zes federais; 

III - Tribunais e juízes militares; 

IV - Tribunais e juízes eleitorais; 

V - Tribunais e juízos do Trabalho; 

VI - Tribunais e juízes estaduais. 

Tal qual a Constituição de 1967, a Emenda 
Constitucional 01/69 utilizou a expressão "juiz 
de direito" ao tratar da justiça Eleitoral e da Jus
tiça Trabalhista, nos seguintes dispositivos: 

Art. 133. Os Tribunais Regionais Elei
torais compor-se-ão: (. .. ) I mediante 
eleição, pelo voto secreto: ( ... ) b) de dois 
juízes, dentre juízes de direito, escolhidos 
pelo Tribunal de justiça; 

Art. 134. A lei disporá sôbre a organização 
das juntas eleitorais, que serão presididas 

por juiz de direito e cujos membros serão 

aprovados pelo Tribunal Regional Eleito
ral e nomeados pelo seu Presidente. 

Art. 135. Os juízes de direito exercerão as 

funções de juízes eleitorais, com jurisdição 

plena e na forma da lei. 

Art. 141 ( ... ) § 2• A lei fixará o número dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e respec
tivas sedes e institui~á as Juntas de Conci

liação e julgament<ill podendo, nas comar
cas onde não forem instituídas, atribuir 
sua jurisdição aos juízes de direito. 

30 Quanto à segunda instância da Justiça Federal, na Cons
tituição de 1967 foi prevista a criação de mais dois Tri
bunais Federal de Recursos, sediados, referencialmente, 
em São Paulo e Recife, que se somariam àquele sediado 
no Distrito Federal. Essa disposição, no entanto, jamais 
foi implementada. O número de ministros componen
tes do TFR único, aliás, foi reduzido para 13 (art. ll6), 
o que foi mantido pela Emenda Constitucional n. 1, de 
17 de outubro de 1969 (art.l21). 
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Seguindo as Constituições anteriores, ao 
tratar especificamente da Justiça dos Estados, 
em seu art. 144, não fez a Emenda Constitucio
nal 01/69 uso da expressão "juiz de direito", mas 
apenas da palavra "juiz". 

E mais: trazendo pela vez primeira a Justiça 
dos Estados no dispositivo inaugural da organi
zação judiciária, art. 112, o fez utilizando-se da 
expressão "juízes estaduais" (inc. VI). 

No âmbito da Justiça Federal, suare-instala
ção mal havia terminado, permanecendo ainda 
aquele pequeno quadro de varas e magistrados 
previsto na Lei n. 5.01 O, de 30 de maio de 1966. 

De modo que as mesmas conclusões de
correntes da análise do texto constitucional 
anterior podem ser repetidas quanto à Emenda 
01/69, a saber: (a) não houve qualquer tipo de 
vinculação do cargo de "juiz de direito" especifi
camente à carreira da magistratura estadual; (b) 
contudo, justamente pela incipiente e parca es
truturação da Justiça Federal, permaneceram os 
"juízes estaduais" no exercício da função judi
cante-eleitoral de primeira instância (e, em ca
ráter residual, da função judicante-trabalhista), 
sob o regime de delegação constitucional; e (c) 
tal situação se deu não porque houvesse norma 
constitucional expressa nesse sentido, o que de 
fato não havia pois os arts. 134, 135 e 141, § 2°, 
da Emenda 01/69 delegam tal exercício de forma 
genérica aos "juízes de direito", mas sim porque 
mesmo havendo duas carreiras de magistrados 
da Justiça Comum, apenas uma delas- os "juí
zes estaduais" - tinha quadros suficientes para 
efetivamente exercer a função eleitoral em todas 
as Capitais e também no interior do país. 

Quanto à Emenda 01/69, resta apenas dizer 
que o uso da expressão "juiz de direito" em seu 
art. 133 é nitidamente referente aos juízes esta
duais, justamente pelo fato de fazer referência 
aos Tribunais de Justiça. Mas nem assim fica 
obstado o entendimento de que não havia vin
culação do cargo de "juiz de direito" especifica
mente à carreira da magistratura estadual, não 
só porque tal vinculação não é feita no 112, I, e 
nem no art. 144, mas sobretudo porque o fato 
da magistratura estadual ser composta por "jui
zes de direito" absolutamente não exclui o fato 
de que outras carreiras da magistratura também 
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o sejam. Além do mais, parece óbvio que o uso 
da expressão "juiz de direito" no art. 133 tem 
apenas a intenção de excluir o "juiz substituto" 

do alcance da norma. 
Editada sob o império da Emenda 01/69, mas 

parcialmente válida e eficaz até os dias atuais, a Lei 
Complementar n. 35- LOMAM, de 14 de março 
de 1979, utiliza a expressão "juiz de direito" em di
versos de seus dispositivos que tratam especifica
mente da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, 
senão vejamos: arts. 9°, ll,capute§ 2°, 14, § ]0

, 17, 
20, 22, 11, d, 63, § I 0 , 87, 106, 112, §§ 1° e 3°, 113, 
118, § ]0

, IV, 140, § 2°, e 141. 
Contudo, parece-nos claro que a LOMAN 

vale-se da expressão "juiz de direito" apenas 
como contraponto a "juízes substitutos", 
principalmente, e a "juízes togados" e "juízes 
de paz", secundariamente, tudo isso dentro 
da carreira Justiça dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios. 
Chegamos a essa conclusão a partir da aná

lise da estruturação dada pela LOMAN à car
reira da magistratura estadual (e distrital) co
mum. É que o art. 17, caput e§§ 3°, 4° e 5°, de 
forma muito clara e precisa, trouxe um molde 
legal da estrutura da Justiça dos Estados de pri
meira instância, a saber: 

Art. 17. Os Juízes de Direito, onde não 
houver Juízes substitutos, e estes, onde os 
houver, serão nomeados mediante con
curso público de provas e títulos. 

( ... ) § 3°. Os juízes de Direito e os Juízes 
substitutos têm a sede, a jurisdição e a 
competência fixadas em lei. 

§ 4°. Poderão os Estados instituir ( ... ) Juí
zes togados, com investidura limitada no 
tempo e compltência para o julgamento de 
causas de pequeno valor e crimes a que não 
seja cominada pena de reclusão, bem como 
para a substituição dos Juízes vitalícios. 

§5°. Podem, ainda, os Estados criar Justiça 
de Paz temporária, compete para o processo 
de habilitação e celebração de casamento. 

Na sistemática da LOMAN, portanto, fo
ram previstas duas espécies de juízes estaduais 
vitalícios, os "juízes de direito" (art. 17, caput 
e § 1 °) e os "juízes substitutos" (art. 17, caput 
e § 1 °), e outras duas de juízes estaduais tem-

porários, os "juízes togados" (art. 17, § 4°) e os 
"juízes de paz" (art. 17, §5°). 

O gênero, indiscutivehnente, é o de ((juí
zes estaduais", con1o se vê expressa1nente do 
art. 1° da LOMAN: 

Art. 1 o. O Poder Judiciário é exercido 
pelos seguintes órgãos: ( ... ) VII - ( ... ) 
Juízes Estaduais. 

Portanto, na sistemática da LOMAN, "juiz 
de direito" é simplesmente uma espécie de 
"juiz estadual", e também de "juiz distrital" (cf. 
arts. 20 e 132), que por sua vez são - assim 
como "juiz federal", "juiz auditor" e "juiz tra
balhista" - gêneros da classe "juiz"31

• 

De todo modo, é indubitável que a LOMAN 
efetivamente vinculou o cargo de "juiz de direi
to" à carreira da magistratura comum estadual 
(e distrital), ainda que: a) tal vinculação não fos
se exclusiva e nem privativa, ou seja, ainda que 
nada existisse que pudesse impedir a previsão de 
igual cargo em outras carreiras; e b) tal vincula
ção simplesmente não existisse na lei constitu
cional então vigente (Emenda 01/69). 

Assim, se antes da LOMAN os "juízes es
taduais" já exerciam plenamente a função judi
cante-eleitoral de primeira instância (e, em ca
ráter residual, a função judicante-trabalhista), 
após sua edição essa situação fática sobressaiu
se inalterada e, sobretudo, fortalecida juridi
camente, eis que com a vinculação do cargo 
de "juiz de direito" à carreira da magistratura 
comum estadual (e distrital), e apenas a ela, a 
interpretação dos arts. 134 e 135 da Emenda 

31 Note-se que as demais espécies do gênero JUIZ 

também apresentam sub-divisões na LOMAN: as
sim, deixando de lado os cargos referentes aos tri
bunais, podemos ver, por exemplo, que a LOMAN 
diferencia "juiz do Trabalho Presidente de Junta 
de Conciliação e Julgamento" de "Juiz do Trabalho 
substituto" (art. 22, II, c, e art. 91, II e IV), assim 
como também diferencia, entre os "juízes militares", 
"Juízes Auditores" de "Juízes Auditores Substitutos" 
(art. 22, 11, b). No que toca à Justiça Federal, sua si
tuação era, àquela época, peculiar, eis que a Emenda 
Constitucional n. 07/1977 havia transformado os 
cargos de Juiz Federal substituto em cargos de Juiz 
Federal, extinguindo assim a sub-divisão que até en
tão existia (e que hoje encontra-se restabelecida). 



01/69, no sentido de que a delegação consti
tucional da função eleitoral caberia exclusiva
mente aos "juízes estaduais", praticamente gal
gou o estágio de inquestionável. 

A atual estruturação constitucional do Po
der judiciário, constante do art. 92 da Constitui
ção de 1988, é a seguinte: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A- o Conselho Nacional de Justiça; 

li- o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e 
Juízes Federais; 

IV- os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V- os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI- os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e 
do Distrito Federal e Territórios. 

Como se vê, nada há neste ponto que deli
mite ou especifique a expressão "juiz de direito". 
Vale registrar que os juízes do Poder judiciário 
Estadual são expressamente designados como 
"juízes dos Estados" pelo inc. VII do art. 92. 

A expressão "juiz de direito", vale registrar, 

somente consta da da Constituição Federal de 
1988 em seus arts. 112, 121, 125 e 235. 

O art. 112 trata da delegação constitucional 
(residual) da função judicante-trabalhista de 
primeira instância: 

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do 
Trabalho, podendo, nas comarcas não 
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la 
aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 

Está claro que a Consfituição de 1988 faz 
uso da expressão "juiz de direito" neste disposi
tivo para se referir aos juízes de carreira, ou seja, 
à magistratura em geral que goza das prerrogati
vas e dos deveres constantes de seus arts. 93 e 95. 
Seu uso é justificado como forma de diferenciar 
o juiz de carreira dos "juízes leigos" e dos "juí
zes de paz", tratados no art. 98, incisos I e Il, da 
Constituição de 1988, respectivamente. 

O art. 121, capute § 1 •, trata da organização da 
justiça Eleitoral, e faz uso da expressão "juiz de di
reito" como um cargo da estrutura desse ramo es-
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pecializado da justiça da União, embora no art. 92, 
V, tenha se valido da expressão "juízes eleitorais": 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre 
a organização e competência dos tribunais, 
dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 

§ 1 o. Os membros dos tribunais, os juízes 
de direito e os integrantes das juntas elei
torais, no exercício de suas funções, e no 
que lhes for aplicável, gozarão de plenas 
garantias e serão inamovíveis. 

Também resta claro que a Constituição de 
1988 faz uso da expressão "juiz de direito" neste 

dispositivo para se referir aos juízes de carreira. 
Neste caso, o uso da expressão "juiz de direito" vale 

sobretudo para se contrapor aos demais integran
tes das "Juntas Eleitorais", que são "cidadãos de no
tória idoneidade"32, e também dos "juízes leigos" e 
dos "juízes de paz", tratados no art. 98, incisos I e 
11, da Constituição de 1988, respectivamente. 

Por outro lado, e ainda que seja de forma 
indireta, também está claro que o uso da expres
são neste dispositivo está associado à delegação 

da função judicante-eleitoral de primeira ins
tância aos "juízes de direito". 

O art. 125, §§ 3° e 5°, por sua vez, trata da 
justiça Militar dos Estados, e faz uso da expres
são "juiz de direito" como um cargo da estrutura 

desse ramo especializado da justiça dos Estados: 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justi
ça, observados os princípios estabelecidos 
nesta Constituição. 

( ... ) § 3• A lei estadual poderá criar, me
diante proposta do Tribunal de Justiça, a 
Justiça Militar estadual, constituída, em 
primeiro grau, pelos juízes de direito e 
pelos Conselhos de Justiça e, em segundo 
grau, pelo próprio Tribunal de justiça, ou 
por Tribunal de Justiça Militar nos Esta
dos em que o efetivo militar seja superior 
a vinte mil integrantes. 

( ... ) § s• Compete aos juízes de direito do 
juízo militar processar e julgar, singu
larmente, os crimes militares cometidos 
contra civis e as ações judiciais contra 
atos disciplinares militares, cabendo ao 

32 Cf. art. 36 do Código Eleitoral. 
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Conselho de justiça, sob a presidência de 
juiz de direito, processar e julgar os de
mais crimes militares. 

Igualmente resta claro que a Constituição de 
1988 faz uso da expressão "juiz de direito" neste 

dispositivo para se referir aos juízes de carreira. 
Neste caso, o uso da expressão "juiz de direito" 
vale sobretudo para se contrapor aos demais in
tegrantes do "Conselho de justiça", que são ofi
ciais militares33 , e também dos "juízes leigos" e 
dos "juízes de paz", tratados no art. 98, incisos I 
e 11, da Constituição de 1988, respectivamente. 

Por fim, é apenas no art. 235, inc. VI e VII, 
que a Constituição de 1988 usa a expressão "juiz 
de direito" referindo-se claramente em seu inciso 
VII à carreira da magistratura estadual comum. 

Art. 235. Nos dez primeiros anos da cria
ção de Estado, serão observadas as seguin
tes normas básicas: 

( ... ) VI - no caso de Estado proveniente 
de Território Federal, os cinco primeiros 
Desembargadores poderão ser escolhi
dos dentre juízes de direito de qualquer 
parte do País; 

VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz 
de Direito, o primeiro Promotor de Justiça 
e o primeiro Defensor Público serão no
meados pelo Governador eleito após con
curso público de provas e títulos. 

Da análise destes dispositivos têm-se, então, 
que não houve, na Constituição de 1988, qual
quer tipo de vinculação do cargo de "juiz de di
reito" especificamente à carreira da magistratura 
estadual. Nada obstante, em razão do limitado 
número de juízes existentes na justiça Federal 
àquela época, permal!iceram os "juízes estadu
ais" no exercício da função judicante-eleitoral 
de primeira instância (e, em caráter residual, da 
função judicante-trabalhista), sob o regime de 
delegação constitucional. 

Tal situação, vale dizer, se deu não porque 
houvesse norma constitucional expressa nesse 
sentido, o que de fato não há pois art. 121, caput e 

33 Sobre o tema, vide ROTH, Ronaldo João. Justiça Mi
litar e as Peculiaridades do juiz Militar na atuação 
jurisdicional. Curitiba: Juarez de Oliveira, 2005. 

§ 1°, delega tal exercício de forma indireta e genéri
ca aos "juízes de direito", mas sim porque mesmo 

havendo duas carreiras de magistrados da Justiça 
Comum, apenas uma delas - os "juízes estadu
ais" - continuava tendo quadros suficientes para 
efetivamente exercer a função eleitoral em todas 

as Capitais e também no interior do país. 
No ponto, vale aqui dizer que quando do 

advento da Constituição de 1988 a justiça 
Federal brasileira contava com um quadro de 
apenas 277 (duzentos e setenta e sete) magis

trados, senão vejamos: 
- A Lei n. 5.010/66, que restabeleceu a jus

tiça Federal, criou 44 (quarenta e quatro) varas 
federais no país, como se viu, cada uma provida 
por um Juiz Federal e um juiz Federal Substituto, 

totalizando assim 88 (oitenta e oito) juízes; 
-A Lei n. 5.677/71 criou 14 (quatorze) Va

ras Federais34
, mas extinguiu as Seções judiciá

rias dos Territórios do Amapá, de Roraima e de 

Rondónia (art. 17). Desse modo, a partir de sua 
edição a justiça Federal passou a ter 55 (cinqueta 

e cinco) Varas Federais, cada uma provida por 
um juiz Federal e um juiz Federal Substituto, 

totalizando assim 110 (cento e dez) juízes; 
-A Emenda Constitucional n. 7/77 transfor

mou os cargos de juiz federal substituto em car
gos de juiz federal. Desse modo, a Justiça Federal 
passou a ter 110 (cento e dez) juízes Federais; 

-A Lei n. 6.824/80 criou a Seção Judiciária 

da justiça Federal no Estado de Mato Grosso 
do Sul (art. 1 °), com dois cargos de Juiz Federal 
(art. 2°). Desse modo, a justiça Federal passou a 
ter 112 (cento e doze) juízes Federais; 

-A Lei n. 7.007/82 criou 38 (trinta e oito) 

cargos de juiz Federal (art. 1 °), com funções de 
substituição e auxílio (art. 123, § 2°, da Emenda 

Constitucional 01/69, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 07 /77). Desse modo, a 

34 Art. 2° São criadas 14 (quatorze) Varas na Justiça Fe
deral de Primeira Instância, assim distribuídas por 
seções judiciárias: 2 (duas) em São Paulo, 2 (duas) 
na Guanabara, 2 (duas) em Minas Gerais, 2 (duas) 
no Rio Grande do Sul, 1 (uma) no Distrito Fede
ral, 1 (uma) em Pernambuco, 1 (uma) na Bahia, 1 
(uma) no Paraná, 1 (uma) no Ceará e 1 (uma) no 
Estado do Rio de janeiro. 



justiça Federal passou a ter 150 (cento e cin
quenta) juízes Federais; 

-A Lei n. 7.178/83 desmembrou em duas 
unidades as Varas das Seções Judiciárias da J usti
ça Federal de Primeira Instância então existentes, 
de modo que cada vara passou a ser constituída 
por um juiz Federal, e criou, com os respectivos 
cargos de juiz Federal, mais vinte e uma Varas na 
justiça Federal de Primeira Instância35• Assim, a 
partir de sua edição a justiça Federal passou a ter 
171 (cento e setenta e um) Juízes Federais; 

-A Lei n. 7.583/87 criou 68 (sessenta e oito) 
Varas Federais36

, com os respectivos cargos de 
juiz Federal. Assim, a partir de sua edição a Jus
tiça Federal passou a ter 239 (duzentos e trinta e 
nove) Juízes Federais; 

-A Lei n. 7.595/87 recriou o Quadro de Ju
ízes Federais Substitutos, prevendo 30 (trinta) 
desses cargos. 

-A Lei n. 7.631/1987 criou 08 (oito) Varas Fe
derais37, com os respectivos cargos de Juiz Federal. 

35 As novas Varas foram assim distribuídas pelas Seções 
Judiciárias: I (uma) no Distrito Federal; 4 (quatro) no 
Estado do Rio de Janeiro; I (uma) no Estado de Minas 
Gerais; 2 (duas) no Estado de Goiás; 2 (duas) no Estado 
do Pará; 4 (quatro) no Estado de São Paulo; I (uma) no 
Estado do Paraná; 2 (duas) no Estado de Santa Catari
na; I (uma) no Estado do Rio Grande do Sul; I (uma) 
no Estado da Paraíba; I (uma) no Estado do Ceará e I 
(uma) no Estado do Espírito Santo (art. 2"). 

36 As novas Varas foram assim distribuídas pelas Seções 
Judiciárias: 12 (doze) no Estado do Rio de Janeiro; 16 
(dezesseis) no Estado de São Paulo; 5 (cinco) no Esta
do de Minas Gerais; 5 (cinco) no Estado do Rio GranM 
de do Sul; 4 (quatro) no Estado do Paraná; 4 (quatro) 
no Estado de Santa Catarina; 2 (duas) no Estado de 
Pernambuco; I (uma) no Es~do do Espírito Santo; I 
(uma) no Estado de Goiás; I (uma) no Estado do Pará; 
I (uma) no Estado do Amazonas; I (uma) no Estado 
do Acre; I (uma) no Estado do Mato Grosso do Sul; I 
(uma) no Estado de Rondônia; 3 (três) no Estado da 
Bahia; I (uma) no Estado do Ceará; I (uma) no Esta
do de Alagoas; I (uma) no Estado do Piauí; I (uma) 
no Estado de Mato Grosso; I (uma) no Estado do Rio 
Grande do Norte; I (uma) no Estado da Paraíba; I 
(uma) no Estado da Maranhão; I (uma) no Estado de 
Sergipe e 2 (duas) no Distrito Federal (art. I".). 

Ji As novas Varas foram assim distribuídas pelas Se
ções Judiciárias: Estado do Pará: I (uma) no Muni
cípio de Marabá; Estado do Maranhão: I (uma) no 
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Assim, a pmtir de sua edição a Justiça Federal passou 

a ter 247 (duzentos e quarenta e sete) Juízes Federais 

e 30 (trinta) Juízes Federais Substitutos. 

Do exposto, podemos então traçar o se

guinte quadro38
: 

44 44 88 44 44 88 

11 11 22 55 55 110 

55 -55 o 110 o 110 

2 o 2 112 o 112 

38 o 38 150 o 150 

21 o 21 171 o 171 

76 30 106 247 30 277 

Chega ao ponto então em que se há de per

quirir: foi a LOMAN, especificamente naquele 

seu art. 17 onde faz a vinculação do cargo de 

"juiz de direito" à carreira da magistratura co

mum estadual, recepcionada pela ordem consti

tucional vigente (Constituição de 1988)? 

Município de Imperatriz; Estado de Minas Gerais: 
I (uma) no Município de Uberlândia; Estado do 
Rio de Janeiro: 1 (uma) no Município de Campos; 
Estado do Paraná: 1 (uma) no Município de Foz do 
Iguaçu; Estado de Santa Catarina: I (uma) no Mu
nicípio de J oinvile; Estado do Rio Grande do Sul: I 
(uma) no Município de Passo Fundo; e no Estado 
de Goiás: I (uma) em Goiânia (art. 1"). 

38 http://www.cjf.j us. br f a tlas/Internet/EV O LCARG
PORANO.htm. Registre-se apenas que, a nosso ver, 
faltam dois cargos de juiz Federal neste quadro, 
criados pela Lei 11. 7.030/82, que criou a Seção Ju
diciária da Justiça Federal no Estado de Rondônia 
(art. I"), com dois cargos de juiz Federal (art. 2"). 
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E mais: em existindo compatibilidade en
tre a vinculação do cargo de "juiz de direito" à 
carreira da magistratura comum estadual que 
se faz na LOMAN com a Constituição de 1988, 
tal vinculação seria exclusiva e privativa? 

Quanto à primeira questão é evidente que 
não há, pelo menos neste ponto específico, da 
LOMAN, qualquer espécie de ofensa à ordem 
constitucional atual. Ou seja: o art. 17, que vin
cula o cargo de "juiz de direito" à carreira da 
magistratura comum estadual, foi recepcionado 
pela ordem constitucional vigente (Constituição 
de 1988), caracterizando-se assim como uma 
norma jurídica plenamente válida e eficaz. 

De se notar inclusive que em seu art. 235 
a Constituição de 1988 usa a expressão "juiz 
de direito" referindo-se claramente em seu 
inciso VII à carreira da magistratura estadual 
comum, como visto linhas atrás. 

Vale ressaltar apenas que o regramento da 
magistratura vitalícia em dois níveis distintos tal 
como faz a LOMAN, começando pelo cargo ini
cial de "juiz substituto" (art. 17, caput e § 1 ', da 
LOMAN), encontra amparo expresso no art. 93, 
I, da Constituição de 1988, segundo o qual o "car
go inicial (da carreira da magistratura) será o de 
juiz substituto". Ocorre que, no inciso VII deste 
mesmo art. 93 a Constituição de 1988 determina 
que <<o juiz titular residirá na respectiva comarca", 
dando assim ao nível seguinte da carreira a desig
nação de "juiz titular", e não de "juiz de direito", 
como faz a LOMAN (art. 17, caput e§ 1 '). 

Ocorre que o art. 93 da Constituição é uma 
norma que se refere à generalidade da magistra
tura de carreira, englobando juízes federais, do 
trabalho e estaduais, e o. art. 17 da LOMAN de 
certa forma é específic~ da ) ustiça dos Estados, 
como se viu, pelo que vislumbra-se plena com
patibilidade entre tais dispositivos. 

) á quanto à segunda questão, é de se ver 
que mesmo existindo compatibilidade entre a 
vinculação do cargo de "juiz de direito" à car
reira da magistratura comum estadual que se 
faz na LOMAN com a Constituição de 1988, 
tal vinculação não pode, em absoluto, ser vista 
como exclusiva ou privativa. 

Isto porque o art. 125 da Constituição de 
1988, que trata da justiça Militar dos Estados, 

faz uso da expressão "juiz de direito" como 
um cargo da estrutura desse ramo especiali
zado da justiça dos Estados, em seus parágra
fos terceiro e quinto39

• 

Da mesma forma, o art. 121 da Constituição 
de 1988, que trata da justiça Eleitoral, faz uso da 
expressão "juiz de direito" como um cargo da 
estrutura desse ramo especializado da justiça da 
União, em seu caput e parágrafo primeiro"10

• 

Desse modo, fica claro que não pode exis
tir vinculação exclusiva entre o cargo de "juiz 
de direito" e a carreira da magistratura comum 
estadual, pois a própria constituição usou a 
expressão ao tratar de outras carreiras. 

Ademais, se houvesse qualquer vincula
ção exclusiva no texto constitucional, certa
mente estaria ela anunciada logo no art. 92, 
que - vale repetir - traz consigo, literal
mente, a expressão "juízes dos Estados". 

Vale então afirmar que a tradiconal indenti
ficação da figura do juiz de Direito como sendo 
este única e exclusivamente o juiz Estadual e o 
juiz do Distrito Federal simplesmente não en
contra amparo na ordem jurídica pátria. 

Traçado todo este panorama, cumpre agora 
definir qual é a melhor interpretação que se pode 
dar ao art. 121, caput e § 1 ', da Constituição de 
1988, aos arts. 32 e 36 do Código Eleitoral (Lei n. 

39 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observa
dos os princípios estabelecidos nesta Constituição.( ... ) 
§ 3°. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do 
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, consti
tuída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos 
Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio 
Tribunal de justiça, ou por Tribunal de justiça Militar 
nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 
vinte mil integrantes. ( ... ) § 5°. Compete aos juízes de 
direito do juízo militar processar e julgar, singularmen
te, os crimes militares cometidos contra civis e as ações 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao 
Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, 
processar e julgar os demais crimes militares. 

'
10 Art. 121. Lei complementar disporá sobre a orga

nização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais. § 1°. Os membros 
dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes 
das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, 
e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas ga
rantias e serão inamovíveis. 



4.737, de 15 de julho de 1965) e ao próprio art.ll, 
caput e § 2°, da LOMAN (Lei Complementar n. 
35, de 14 de março de 1979), que tratam da dele
gação do exercício da função judicante-eleitoral 
de primeira instância aos "juízes de direito". 

Antes de mais nada, cumpre revermos o 
uso que a Constituição faz desta expressão, 
em seus arts. 112, 121 e 125, de onde sobressai 
que "juiz de direito", no texto constitucional 
de 1988, é expressão que identifica os juízes de 
carreira, ou seja, os magistrados em geral que 
gozam das prerrogativas e dos deveres cons
tantes de seus arts. 93 e 95. 

Como suporte desta conclusão está que: (a) 
no art. 112 a Constituição usa a expressão "juiz 
de direito" como forma de diferenciar o juiz 
de carreira dos "juízes leigos" e dos "juízes de 
paz", tratados no art. 98, incisos I e II, da Cons
tituição de 1988, respectivamente; (b) no art. 
121, caput e § 1 o, a Constituição usa a expres
são "juiz de direito" como forma de diferenciar 
o juiz de carreira dos demais integrantes das 
"juntas Eleitorais", que são "cidadãos de notó
ria idoneidade", e também dos "juízes leigos" e 
dos "juízes de paz"; e (c) no art. 125, §§ 3° e 5°, 
a Constituição usa a expressão "juiz de direito" 
como forma de diferenciar o juiz de carreira dos 
demais integrantes do "Conselho de justiça", 
que são oficiais militares, e também dos "juízes 
leigos" e dos "juízes de paz". 

Vale registrar que o uso da expressão "juiz de 
direito" fazendo referência a "juízes estaduais", 
da forma como está no art. 235, inc. VI e VII, 
da Constituição de 1988, não desautoriza nossa 
conclusão, pois no art. 12~6 uso da mesma ex
pressão está relacionado aos juízes militares dos 
Estados e no art. 121 aos juízes eleitorais, afas
tando assim qualquer possibilidade de vincula
ção exclusiva entre o cargo de "juiz de direito" e 
a carreira da magistratura comum estadual. 

Assim, a leitura mais adequada é no sentido 
de que a Constituição de 1988 faz uso da expres
são "juiz de direito" simplesmente para se referir 
aos juízes de carreira, isto é, à magistratura em 
geral que goza das prerrogativas e dos deveres 
constantes de seus arts. 93 e 95. 
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Ou seja: "juiz de direito" é expressão não vin
culada especificamente a qualquer uma das car
reiras federais ou estaduais, comuns ou especiais. 

Agora, analisando o art. 121, caput e§ 1°, da 
Constituição de 1988, os arts. 32 e 36 do Código 
Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965) e 
o art. 11, caput e§ 2°, da LOMAN (Lei Comple
mentar n. 35, de 14 de março de 1979), temos 
que cabe aos "juízes de direito" o exercício da 
função judicante-eleitoral de primeira instância, 
em caráter de delegação constitucional. 

Contudo, como se viu, desde a criação da 
justiça Eleitoral esta função judicante de pri
meira instância é tradicionalmente exercida por 
magistrados estaduais. 

Há que se indagar, entretanto, acerca da 
permanência dessa interpretação no atual cená
rio fático e normativo. 

Sob o ponto de vista fático, é inegável 
que aquela situação anterior de ausência de 
magistrados da justiça Comum da União em 
número suficiente para o exercício da função 
judicante-eleitoral de primeira instância já 
não sobrexiste por completo. 

É que, se quando do advento da Constitui
ção de 1988 existiam no Brasil apenas 277 (du
zentos e setenta e sete) cargos de juiz Federal, a 
partir de então já foram criados mais 1.669 (mil 
seiscentos e sessenta e nove) cargos de juiz na 
justiça Federal41

, que assim tem hoje um total de 

41 No ponto, vale destacar que: (a) A Lei n. 
8.146/1990 criou, com os respectivos cargos 
de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, duas 
Varas na Justiça Federal de primeiro grau, na 
Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 
Sul, sendo uma no Município de Uruguaiana e 
uma no Município de Santo Ângelo; (b) A Lei 
n. 8.235/1991 criou, nos Quadros de Juízes Fe
derais Substitutos da Justiça Federal de Primeiro 
Grau, 186 (cento e oitenta e seis) cargos; (c) A 
Lei n. 8.416/1992 criou cinqüenta e cinco Varas 
na Justiça Federal de Primeiro Grau da 3a Re~ 
gião, sendo cinqüenta e três na Seção Judiciária 
de São Paulo e duas na Seção Judiciária de Mato 
Grosso do Sul, e os respectivos cargos de Juiz 
Federal e juiz Federal Substituto; (d) A Lei n. 
8.424/1992 criou, com os respectivos cargos de 
Juiz Federal e juiz Federal Substituto, trinta e 
uma Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau 
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1.946 (mil novecentos e quarenta e seis) cargos 
de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto. 

da 4" Região, assim distribuídas: I - quatorze 
na Seção Judiciária do Estado do Rio Grande 
do Sul, sendo oito no Município de Porto Ale~ 
gre, uma no Município de Uruguaiana, uma no 
Município de Rio Grande, uma no Município de 
Santana do Livramento, uma no Município de 
Caxias do Sul, uma no Município de Bagé e uma 
no Município de Novo Hamburgo; II - seis na 
Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, 
sendo quatro no Município de Florianópolis, 
uma no Município de Joinville e uma no Muni~ 
cípio de Criciúma; III- onze na Seção Judiciária 
do Estado do Paraná, sendo seis no Município 
de Curitiba, uma no Município de l\llaringá, 
uma no Município de Foz do Iguaçu, uma no 
Município de Londrina, uma no Município de 
Umuarama e uma no Município de Guarapuava; 
(e) A Lei n. 8.495/1992 criou, com os respectivos 
cargos de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, 
três varas na Justiça Federal de Primeiro Grau 
da 5" Região; (f) A Lei n. 8.535/1992 criou trin
ta e cinco Varas na Justiça Federal de Primeiro 
Grau da 2" Região, na Seção Judiciária do Estado 
do Rio de Janeiro, e os respectivost cargos de 
juiz Federal e juiz Federal Substituto; (g) A Lei 
n. 9.642/1998 criou, com os respectivos cargos 
de juiz Federal e de juiz Federal Substituto, trin
ta e cinco Varas na Justiça Federal de Primeiro 
Grau da 1' Região; (h) A Lei n. 9.788/1999 criou 
cem Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau, 
com os respectivos cargos de Juiz Federal e de 
juiz Federal Substituto; (i) A Lei n. 10.772/2003 
criou 183 (cento e oitenta e três) Varas Federais, 
com os respectivos cargos de Juiz Federal e de 
juiz Federal Substituto; (j) A Lei n. 12.011/2009 
criou 230 (duzentas e trinta) Varas Federais, 
determinando que a localização delas fosse es~ 
tabelecida pelo Conselho da justiça Federal, 
com base em critériOs técnicos objetivos que 
identifiquem a neces~idade da presença da Jus
tiça Federal na localidade, levando-se em conta, 
principalmente, a demanda processual, inclusi
ve aquela decorrente da competência delegada, 
a densidade populacional, o índice de cresci
mento demográfico, o Produto Interno Bruto, a 
distância de localidades onde haja vara federal e 
as áreas de fronteiras consideradas estratégicas, 
o que foi efetivamente feito pela Resolução C)F 
n. 102, de 14 de abril de 2010. Note-se ainda que 
a efetiva instalação destas varas está sendo fei~ 
ta de maneira gradativa, da seguinte forma: em 
2010, 46 Varas; em 2011, 46 Varas; em 2012, 46 
Varas; em 2013, 46 Varas; e em 2014, 46 Varas. 

Veja-se a cronologia da criação desses 1.669 

(mil seiscentos e sessenta e nove) cargos de juízes·12: 

2 4 2 2 4 

16 202 218 18 204 222 

108 109 217 126 313 439 

102 85 187 228 398 626 

100 100 200 328 498 826 

183 200 383 511 698 1209 

230 230 460 741 928 1669 

E veja-se também a forma de distribuição 

territorial destes 1.946 (mil novecentos e qua-

renta e seis) cargos: 

5 5 10 

10 10 20 

5 10 

43 43 86 

25 25 50 

18 18 36 

83 83 166 

17 17 34 

22 22 44 

13 13 26 

10 10 20 

4 4 8 

42 http://www.cjf.jus.br/atlas/Internet/EVOLCARG
PORANO.htm 



Ou seja: do ponto de vista fático, pode dizer 
que já é possível que Magistrados Federais, hoje 
presentes em número considerável em todas as 
Capitais e nas principais cidades do país, passam 
a exercer - pelo menos nestas localidades - a 
função judicante eleitoral de primeiro grau43

• 

E do ponto de vista jurídico nada há que obs
te esta evolução na interpretação constitucional. 

Em primeiro lugar, porque a Constituição Fe
deral de 1988, em seu art. 92, V, dispõe inequivoca
mente que os tribunais e juízes eleitorais compõem 
o Poder judiciário da União. Por isso é que os ser-

'13 No ponto, vale fazer menção ao excelente trabalho rea
lizado pela ilustre Comissão de Estudos instituída pela 
Associação dos juízes Federais da I'. Região- A)UFER 
através da Portaria n. 006/2009, composta pelos Exmos. 
Srs. Juízes Federais Roberto Carvalho Veloso, Daniel 
Santos Rocha Sobral e Renato Martins Prates, que se 
debruçou sobre a necessidade de a jurisdição eleitoral 
de 1° Grau ser exercida pelos Juízes Federais, em cará
ter preferencial, onde se demonstra cabalmente que em 
todas as capitais do país "já há número de varas e/ou 
juízes federais suficientes a abranger, com folga, todas 
as zonas eleitorais sitas nessas localidades, à exceção de 
Manaus (déficit de apenas um juiz)". 
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vidores da justiça Eleitoral pertencem ao quadro 
funcional da União, bem como o orçamento desti
nado a todas as depesas da justiça Eleitoral provém 
única e exclusivamente da União. Assim sendo, 
nada mais harmônico do que a função judicante 
eleitoral de primeira instância passar a ser execida, 
em caráter preferencial, por juízes Federais. 

Em segundo lugar, porque é inconteste que 
as funções eleitorais do Ministério Público es
tão a cargo dos membros do Ministério Público 
Federal (MPF), como se depreende dos artigos 
37, I, e 72, caput, da Lei Complementar 75/93, 
de modo que legalmente incumbe aos Procu
radores da República o exercício das funções 
eleitorais em primeira instância, o que leva, por 
ordem de simetria, a que os juízes Federais exer
cem a jnrisdição eleitoral de primeira instância. 

E em terceiro lugar, finalmente, porque há 
na Constituição de 1988 nítida preponderância 
do interesse da União em matéria eleitoral, tanto 
assim que cabe privativamente à União legislar 
sobre direito eleitoral, o que justifica mais ainda 
que o exercício da jurisdição em matéria eleitoral 
se dê preferencialmente por magistrados do Po
der judiciário da União. 

lll Conclusão 

Apesar de suas origens e justificativas histó
ricas, é chegada a hora de se rever o caráter de 
exclusividade que marca o exercício da função 
judicante-eleitoral de primeira instância pelos 
magistrados estaduais. Isto porque a jurisdição 
eleitoral faz parte do rol de competências da 
União Federal, e dessa forma é imprescindível 
que, sendo possível (caráter preferencial), seja 
ela exercida por magistrados pertencentes aos 
quadros do Poder judiciário da União, e somen
te em caráter residual é que passem a atuar os 
magistrados estaduais. Solução diversa, além de 
atentar contra a coerência e harmonia do sistema 
constitucional, viola o princípio do juiz natural. 
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A Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 201 O, 
na visão do Tribunal Superior Eleitoral - TSE 

A Lei Complementar no 135/2010, de inicia

tiva popular, alterando em parte a Lei Comple
mentar no 64/90, estabelece novas hipóteses de 
inelegibilidade e novos prazos de cessação, que 
visam a proteger a probidade administrativa e a 
moralidade no exercício do mandato, em con
sonância ao disposto no § 9° do art. 14 da Cons
tituição Federal de 1988. 

Cumpre-se ressaltar inicialmente que a Lei 
Complementar no 135 é decorrente de projeto de 
lei de iniciativa popular que obteve aproximada
mente um milhão e seiscentas mil assinaturas e 
ficou conhecida como "Lei da ficha limpa". 

A lei estabelece que são inelegíveis para 
qualquer pleito: 

c) o Governador e o Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal e o Prefeito 
e o Vice-Prefeito que perderem seus car
gos eletivos por infringência a dispositivo 
da Constituição Estadual, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 
Município, para as eleições que se realiza
rem durante o período remanescente e nos 
8 (oito) anos subsequentes ao término do 
mandato para o qual tenham sido eleitos; 

d) os que tenham contra sua pessoa represen
tação julgada procedente pela justiça Eleito
ral, em decisão transitada em julgado ou pro
ferida por órgão colegiado, em processo de 
apuração de abuso do poder econômico ou 
político, para a eleição _na qual concorrem ou 
tenham sido diplomijdos, bem como para as 
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; 

e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por ór
gão judicial colegiado, desde a condenação 
até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos 
após o cumprimento da pena, pelos crimes: 

1. contra a economia popular, a fé pú
blica, a administração pública e o patri
mônio público; 

2. contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os pre
vistos na lei que regula a falência; 
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3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 

4. eleitorais, para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade; 

5. de abuso de autoridade, nos casos em 
que houver condenação à perda do car
go ou à inabilitação para o exercício de 
função pública; 

6. de lavagem ou ocultação de bens, direi
tos e valores; 

7. de tráfico de entorpecentes e drogas 
afins, racismo, tortura, terrorismo e he
diondos; 

8. de redução à condição análoga à de 
escravo; 

9. contra a vida e a dignidade sexual; e 

1 O. praticados por organização criminosa, 
quadrilha ou bando; 

f) os que forem declarados indignos do 
oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo 
prazo de 8 (oito) anos; 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exer
cício de cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável que configure 
ato doloso de improbidade administrativa, e 
por decisão irrecorrível do órgão competente, 
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, conta
dos a partir da data da decisão, aplicando-se 
o disposto no inciso li do art. 71 da Consti
tuição Federal, a todos os ordenadores de 
despesa, sem exclusão de mandatários que 
houverem agido nessa condição; 

h) os detentores de cargo na administra
ção pública direta, indireta ou fundacio
nal, que beneficiarem a si ou a terceiros, 
pelo abuso do poder econômico ou polí
tico, que forem condenados em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham sido diploma
dos, bem como para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; 
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j) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por 
corrupção eleitoral, por captação ilícita de 
sufrágio, por doação, captação ou gastos 
ilícitos de recursos de campanha ou por 
conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais que impliquem cas
sação do registro ou do diploma, pelo pra
zo de 8 (oito) anos a contar da eleição; 

k) o Presidente da República, o Governador 
de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, 
os membros do Congresso Nacional, das As
sembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, 
das Câmaras lv!unicipais, que renunciarem a 
seus mandatos desde o oferecimento de re
presentação ou petição capaz de autorizar a 
abertura de processo por infringência a dis
positivo da Constituição Federal, da Consti
tuição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal ou da Lei Orgânica do Município, 
para as eleições que se realizarem durante 
o período remanescente do mandato para o 
qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subse
quentes ao término da legislatura; 

1) os que forem condenados à suspensão 
dos direitos políticos, em decisão transita
da em julgado ou proferida por órgão ju
dicial colegiado, por ato doloso de impro
bidade administrativa que importe lesão 
ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito, desde a condenação ou o trânsito 
em julgado até o transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o cumprimento da pena; 

m) os que forem excluídos do exercício 
da profissão, por decisão sancionatória 
do órgão profissional competente, em de
corrência de infração ético-profissional, 
pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato 
houver sid~ anulado ou suspenso pelo 
Poder Judiciário; 

n) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, em razão de te
rem desfeito ou simulado desfazer vínculo 
conjugal ou de união estável para evitar 
caracterização de inelegibilidade, pelo 
prazo de 8 (oito) anos após a decisão que 
reconhecer a fraude; 

o) os que forem demitidos do serviço 
público em decorrência de processo ad
ministrativo ou judicial, pelo prazo de 8 

(oito) anos, contado da decisão, salvo se o 
ato houver sido suspenso ou anulado pelo 
Poder Judiciário; 

p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas 
jurídicas responsáveis por doações eleito
rais tidas por ilegais por decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão cole
giado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 
(oito) anos após a decisão, observando-se 
o procedimento previsto no art. 22; 

q) os magistrados e os membros do Minis
tério Público que forem aposentados com
pulsoriamente por decisão sancionatória, 
que tenham perdido o cargo por senten
ça ou que tenham pedido exoneração ou 
aposentadoria voluntária na pendência de 
processo administrativo disciplinar, pelo 
prazo de 8 (oito) anos; 

Tendo criado hipóteses de inelegibilidade 
decorrentes de decisão prolatada por órgão co
legiado, independentemente do seu trânsito em 
julgado, assim como ampliado o prazo de inele
gibilidade para oito anos, a lei foi objeto de críti
cas quanto a sua constitucionalidade. 

Nesse sentido, é necessário aferir se tais dis
positivos legais violam o princípio da irretroa
tividade das leis e/ou o princípio da inocência, 
insculpidos no art. 5°, XXXVI; XL; e L VII, da 
Constituição Federal. E, ainda, se a sua aplica
ção nas eleições de 2010 é ou não vedada pelo 
princípio constitucional da anualidade, previsto 
no art. 16 da Carta Maior. 

Relativamente ao princípio da anualidade, 
registre-se que o art. 16 da CF prevê que a lei 
que alterar o processo eleitoral não se aplicará à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua vi
gência. O dispositivo constitucional tem por fi
nalidade evitar a surpresa, impedindo inovações 
no âmbito processual do pleito, prestigiando-se 
a segurança jurídica. 

Cumpre-se, assim, aferir a natureza da Lei 
Complementar no 135 para estabelecer se esta dis
põe sobre processo eleitoral. O processo eleitoral 
compõe-se dos procedimentos para a realização 
das diferentes fases do pleito eleitoral. Conforme 
a terceira parte do Código Eleitoral, o processo 
eleitoral compreende a fase de alistamento de 
eleitores até a fase de votação e apuração, encer
rando-se com a diplomação dos eleitos. 



Nesse sentido, não há que se cogitar que a 
implementação das regras que estabelecem re
quisitos para o registro de candidaturas regule 
espécie de procedimento. Tal norma dispõe so
bre direito material, na medida em que regu
lamenta as hipóteses de inelegibilidade, e não 
regra de processo eleitoral. 

Registre-se o conceito de processo eleitoral es
tabelecido por José Afonso da Silva, comentando 

0 art. 16 da Constituição Federal, in Comentário 
Contextual à Constituição, Ed. Malheiros, 2008, p. 
234, como a dinâmica de atos que "postos em ação 
(procedimento) visam a decidir, mediante eleição, 
quem será eleito; visam, enfim, a selecionar e de
signar autoridades governamentais. Os atos desse 
processo são a apresentação de candidaturas, seu 
registro, o sistema de votos (cédulas ou urnas ele
trônicas), organização das seções eleitorais, orga
nização e realização do escrutínio e o contencioso 
eleitoral. Em síntese, a lei que dispuser sobre essa 
matéria estará alterando o processo eleitoral". 

O Tribunal Superior Eleitoral, respondendo 
a consulta, decidiu, por maioria de votos ( 6 x 
1), que a lei é aplicável na eleição de 2010. Sus
tentou o plenário do TSE que esta não altera o 
processo eleitoral, mas estabelece causa de ine
legibilidade, que constitui direito material, não 
se revelando mudança no processo eleitoral. 

O eminente relator, Min. Hamilton Carva
lhido, registrou que: 

as inovações trazidas pela Lei Complemen
tar no 135/2010 têm a natureza de norma 
eleitoral material e em nada se identificam 
com as do processo eleitoral, deixando de 
incidir, destarte, o óbice esposado no dis
positivo constitucional. 

Posteriormente, o plt'nário do Tribunal 
Superior Eleitoral julgou o primeiro caso con
creto relativo à aplicabilidade da Lei Comple
mentar n'135/2010, que foi objeto do Recurso 
Ordinário n' 4336-27- Fortaleza-CE, decidin
do, por maioria de votos, vencidos o relator, 
Min. Marcelo Ribeiro, e o Min. Marco Aurélio, 
pela aplicação imediata da Lei da Ficha Limpa 
ainda na eleição de 2010. 

Matéria idêntica também já foi objeto de 
análise perante o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 129.392/DF, quando restou as-
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sentado que a lei complementar estabelecida no§ 
9' do art. 14 da Constituição Federal não se sujei
ta ao disposto no art. 16 da mesma Constituição, 
eis que esta visa a impedir alterações abusivas no 
processo eleitoral às vésperas da eleição. 

Entendeu a Corte Maior que o citado art. 16 
não se aplica na hipótese de norma editada em 
razão da própria determinação constitucional 
para tutelar a moralidade, probidade adminis
trativa e velar pela legitimidade e normalidade 
das eleições. Conclui-se, assim, que a Lei Com
plementar n' 64/90 tem conteúdo constitucio
nal material, não se prestando a regular proces
so eleitoral stricto sensu. 

Saliente-se o seguinte trecho do voto do Mi
nistro Néri da Silveira, no citado RE 129.392/ 
DF, in verbis: 

Quando ( ... ) a Constituição, que não dis
põe sobre o processo eleitoral na sua com
plexidade, regula a matéria atinente à ele
gibilidade e inelegibilidade, confere a este 
tema uma natureza específica. 

( ... ) 
Compreendo, pois, que a matéria nunca 
perdeu a natureza constitucional, e, por 
isso mesmo, quando se cuida de inelegibili
dade, o assunto é de índole constitucional, 
e não se comporta, a meu ver, dessa sorte, 
no simples âmbito do processo eleitoral, 
enquanto este se compõe de procedimen
tos que visam à realização das diferentes 
fases do pleito eleitoral, desde o alistamen
to até a apuração dos resultados e diplo
mação dos eleitos. Não tendo, portanto, a 
matéria de que se cogita nos autos como 
de natureza processual eleitoral, mas, sim, 
de índole constitucional, não considero a 
Lei Complementar n' 64 compreendida 
na restrição do art. 16, no que concerne à 
possibilidade da sua imediata aplicação. 

No que se refere às alegações de violação 
aos princípios da irretroatividade e da inocên
cia, cumpre-se destacar que a matéria em debate 
não tem natureza penal. 

As causas de inelegibilidade são reguladas 
pela Constituição Federal e não tem natureza 
de sanção. Apenas visam a assegurar a norma
lidade, legitimidade e moralidade do pleito. 
Trata-se de restrição temporária, que pode ser 
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decorrente de eventual condição pessoal ou da 

categoria a que pertença, ao direito de exercer 
qualquer mandato eletivo. 

Nesse pris1na, não há que se aventar a apli
cação do princípio da não culpabilidade, o qual 

se restringe à seara criminal. Da 1nes1na sorte, 
a ausência de causa de inelegibilidade deve ser 

avaliada por ocasião do registro de candidatura. 
Sendo a Lei Complementar no 135/2010 regula

dora dos critérios de inelegibilidade, esta deve 

ser aplicada para análise dos pedidos de registro 

efetuada na época de sua vigência. É a aplicação 

do princípio básico: tempus regit actwn. 

Na ocasião do julgamento do Recurso 
Ordinário no 4336-27-CE, em 26/08/2010, 

o Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto

vista, destacou que: 

Não se trata, pois, de hipótese de retro
atividade. Isso porque, por ocasião do 
registro, considerada a lei vigente na
quele momento, é que serão aferidas as 
condições de elegibilidade e as causas de 
inelegibilidade. Serão, portanto, levados 
em linha de conta, no momento oportu
no, o fato, ato ou decisão que acarretem 
a pecha de inelegibilidade. 

Enfim, nos termos da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal 
Superior Eleitoral, é entendimento pa
cífico de que as normas que alteram ou 
impõem inelegibilidades não têm cará
ter penal, como também não configuran1 
sanção. Constituem regras de proteção à 
coletividade, que estabelecem preceitos 
mínimos para o registro de candidaturas, 
tendo em mira a preservação dos valores 

democráticos e republicanos. 

A jurisprudênê!a do STF e do TSE for
mada a partir do advento da Lei Com
plementar 64!1990, também admite que 
normas que criem inelegibilidades abran
jam situações pretéritas. 

No julgamento do Recurso 8.818/SE, Rei. 
Min. Octávio Gallotti, de 14/8!1990, por 
exemplo, assentou- se que o art. 1 o, I, e, da 
LC 64/90 "não é restrito ao que lhe hou
vesse sido emprestado pela expressão 'vie
rem a ser condenados', mas efetivamente 
abrange quantos o hajam sido ou venham 
ainda a sê-lo". Afirmou, na ocasião, o 

Relator não haver aplicação retroativa 
de norma penal, "mas incapacidade para 
eleição futura, como efeito continuado a 
sanção criminal pretérita". 

Em hipótese semelhante, que também cui
dava do art. 1°, I, e, da LC 64/90, o Min. 
Carlos Velloso no Recurso 10.127/PR, de 
24/9!1992 afirmou ser "impossível se falar 
em direito adquirido, face à ausência de ele
mentos constitutivos de sua formação [ ... ] 
O que se verifica no caso sob exame é o efeito 

dinâmico de uma situação, alcançado pela 
norma superveniente de direito público. 

(grifas acrescidos) 

Conclusão 

Não há qualquer óbice à aplicação da Lei 

Complementar no 135/2010 nessas eleições de 

2010, tampouco há que se falar em inconstitu

cional retroatividade da lei. O entendimento 

adotado pelo e. Tribunal Superior Eleitoral está 

en1 plena consonância co1n os princípios cons
titucionais aplicáveis à espécie, assin1 cmno com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

mantendo-se incólume a segurança jurídica. 

Não obstante, cumpre-se registrar que a 

matéria ainda será objeto de apreciação perante 

o Supremo Tribunal Federal, que dará a orienta

ção final quanto à aplicabilidade das disposições 

da nova Lei Complementar. 
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A Lei da Ficha Limpa e o princípio da anualidade 

Resumo: O presente trabalho analisa a 
(in)compatabilidade da aplicação imediata da 
Lei Complementar n. 135, de 04 de junho de 
20 I O, apelidada de "lei da ficha limpa", com a 
norma prevista no art. 16 da Constituição Fe
deral, que expressa o princípio da anteriorida
de da lei eleitoral, fazendo-se uma abordagem 
crítica dos argumentos adotados pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, a partir da Consulta n. 
1120-26/DF. Também se buscou enfatizar o 
papel do Poder Judiciário diante da opinião 
pública, com enfoque à independência fun
cional do juiz como garantia à preservação 
dos direitos fundamentais. 
Palavras-chave: Lei Complementar n. 135/20 I O. 
Instituição. Causas. Inelegibilidade. Aplicação. 
Imediata. Processo Eleitoral. Art. 16. Constitui
ção Federal. Princípio da Anterioridade da Lei 
Eleitoral. Anualidade. 

1 Introdução 

O tema a ser abordado ao longo deste breve 
ensaio é polêmico e envolve a aplicação da Lei 
Complementar n. 135, de 04 de junho de 2010 1

, 

nas eleições que se avizinham. 
Apelidada de "lei da ficha limpa", a LC n. 

135, que alterou diversos dispositivos da Lei 
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, 
é produto de mais uma intensa mobilização 
da sociedade civil nesta área', tendo a inicia
tiva sido atribuída ao Movimento de Comba
te à Corrupção Eleitoral ! MCCE3, que teria 

1 Publicada no Diário Oficial da União circulado em 07 
de junho de 2010. 

2 Iniciativa que se assemelha a outra anteriormente to
mada, ainda na década de 1990, e que redundou na 
promulgação da Lei n. 9.840, de 28 de setembro de 
1999, considerada como um importante instrumento 
de combate à corrupção eleitoral. 

3 Informações sobre o movimento estão disponíveis no 
sítio do MCCE na internet <vv\V\V.mcce.org.br>: aces
sado em OS de setembro de 2010. 

Juiz federal substituto Mareei Peres de Oliveira 

reunido quase um milhão e meio de assinaturas 
desde o lançamento da proposta, culminando 
com a entrega do projeto de lei ao presidente 
da Câmara dos Deputados, ainda em setembro 
de 2009. A forte pressão da opinião pública fez 
com que a sua aprovação ocorresse em tempo 
razoavelmente curto. 

Em função da vigência imediata da LC n. 
135/2010, nos termos dos artigos 3° e 5°, uma 
das grandes discussões que surgiram envolve a 
validade, ainda para as eleições deste ano, das 
alterações por ela promovidas, tendo em vista 
o disposto no art. 16 da Constituição Federal, o 
qual determina que a lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na data de sua publi
cação, não se aplicando à eleição que ocorra até 
um ano da data de sua vigência. O anunciado 
conflito de interesses surgiu e, como não pode
ria deixar de ser, a questão foi levada à aprecia
ção do Poder Judiciário. 

Em resposta à Consulta n. 1120-
26.2010.6.00.0000, o Tribunal Superior Eleito
ral deliberou pela aplicação imediata da LC n. 
135/2010, tendo o julgamento ocorrido em 10 
de junho de 2010. Recentemente, o TSE voltou 
a pronunciar-se sobre o tema, ratificando o en
tendimento anterior4 . Muito provavelmente, a 
questão será deverá ser apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

É sob esse contexto que se tentará desen
volver o tema5, analisando-se os argumentos até 
então expostos, com o propósito de se contribuir 
para o enriquecimento do debate, o qual só terá 
o seu termo final, pelo menos do ponto de vista 
judicial, após o pronunciamento do Plenário da 

4 RO n. 433627/CE, julgado em 25.08.2010, e RO n. 
161660/DF, julgado em 31.08.2010. 

5 Necessário esclarecer que o objeto do presente traba
lho não envolve o conteúdo das normas criadas pela 
LC n. 135, discussão essa que renderia mais reflexão 
e que fatalmente excederia o limite que se apresenta 
para esse tipo de ensaio. 
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Suprema Corte, tendo em vista a nítida tensão 
constitucional que se instalou. 

2 Desenvolvimento 

O enfoque principal deste trabalho envolve a 
suposta violação do princípio da anualidade, ex
pressamente previsto no mt. 16 da Constituição Fe
deral6, corolário do princípio da segurança jurídica. 

2.1 Argumentos expostos na consulta 

A tese vencedora respondeu positivamente à 
consulta formulada pelo senador Arthur Virgílio, 
no sentido de que as disposições previstas na LC 
n. 135/2010 teriam aplicação imediata. 

Segundo se extrai do voto do ministro-rela
tor, Hamilton Carvalhido, os fundamentos por 
ele apresentados podem ser assim sintetizados: 
a) em relação à noção de processo eleitoral, este 
não abarcaria todo o direito eleitoral, mas apenas 
o conjunto de atos necessários ao funcionamen
to das eleições por meio do sufrágio eleitoral; b) 
não se aplica o princípio da anualidade, porque 
a LC n. 135/2010 trata de direito eleitoral mate
rial; c) o TSE tem precedente nessa mesma dire
ção, firmado ainda em 1990 (Consultan. 11173); 
d) o§ go do art. 14 da Constituição Federal prevê 
a falta de moralidade como causa obstativa de 
eventual candidatura a cargo eletivo. 

O ministro Marcelo Ribeiro, ressalvando seu 
entendimento, reconheceu que o Supremo Tribu
nal Federal já tinha assentado que a lei que trata da 
inelegibilidade não altera o processo eleitoral, o que 
afastaria a aplicação do princípio da anterioridade'-

~ 

6 Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n" 4, de 1993) 

7 Recentemente, o ministro Marcelo Ribeiro reviu seu 
posicionamento para reconhecer a aplicação do prin
cípio da anterioridade da lei eleitoral. O magistrado 
concluiu que há um único precedente em que o STF 
considerou a inexistência de ofensa à anterioridade na 
hipótese de a lei instituir nova causa de inelegibilidade. 
Contudo, o julgamento ocorreu há aproximadamente 
vinte anos e os únicos ministros ainda em atividade 
que participaram daquela sessão foram vencidos. 

Por outro lado, o ministro Marco Aurélio 
considerou que se deveria observar o princípio 
previsto naquela norma, sob pena de ofensa à 
segurança jurídica. 

2.2 Análise crítica 

Diante dos argumentos expostos, não é di
fícil reconhecer que uma das questões mais im
portantes gira em torno da definição jurídica de 
processo eleitoral, além do seu termo inicial, pois, 
a depender do sentido e do alcance que a ele se 
dê, haverá ou não incidência da norma proibiti
va prevista no art. 16 da Constituição Federal. 

Antes, de enfrentá-la, porém, deve-se es
clarecer que o princípio da anterioridade da lei 
eleitoral foi estabelecido pelo poder constituin
te originário8 e constitui um desdobramento 
do princípio da segurança jurídica (proteção à 
confiança), a justificar a sua inclusão entre as 
matérias não afastáveis pelo poder constituinte 
derivado, nos termos do inciso IV do § 4° do art. 
60 da Constituição Federal, tendo o Supremo 
Tribunal Federal manifestado tal entendimen
to quando do julgamento da ADI n. 3685/DF9 

'A redação dada pela EC n. 04/1993 visou tão-somente 
aprimorar a linguagem técnica, mas a anualidade esteve 
presente desde a promulgação da Constituição de 1988. 

'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA
DE. ART. 2" DA EC 52, DE 08.03.06. APLICAÇÃO 
IMEDIATA DA NOVA REGRA SOBRE COLIGA
ÇÕES PARTIDÁRIAS ELEITORAIS, INTRODUZI
DA NO TEXTO DO ART. 17, § I", DA CF. ALEGA
ÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTE
RIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. I6) E 
ÃS GARANTIAS INDIVIDUAIS DA SEGURANÇA 
jURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, 
ART. 5", CAPUT, E LIV). LIMITES MATERIAIS Ã 
ATIVIDADE DO LEGISLADOR CONSTITUINTE 
REFORMADOR. ARTS. 60, § 4", IV, E 5", § 2", DA 
CF. 1. Preliminar quanto à deficiência na fundamen
tação do pedido formulado afastada, tendo em vista 
a sucinta porém suficiente demonstração da tese de 
violação constitucional na inicial deduzida em juízo. 
2. A inovação trazida pela EC 52/06 conferiu status 
constitucional à matéria até então integralmente re
gulamentada por legislação ordinária federal, pro
vocando, assim, a perda da validade de qualquer res
trição à plena autonomia das coligações partidárias 
no plano federal, estadual, distrital e municipal. 3. 



Recentemente, o STF reafirmou que a emen
da constitucional não pode afastar a aplicação 
do princípio da anterioridade eleitoral (ADI 

11. 4307-REF-MC) 10. Essa ambientação se faz 

Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais 
que se realizarão a menos de sete meses colide com o 
princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 
16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou ca
suística do processo legislativo como instrumento de 
manipulação e de deformação do processo eleitoral 
(ADI 354, rel. Min. Octavio Gallotti, D) 12.02.93). 
4. Enquanto o art. ISO, III, b, da CF encerra garan
tia individual do contribuinte (ADI 939, rei. Min. 
Sydney Sanches, Dj 18.03.94), o art. 16 representa 
garantia individual do cidadão-eleitor, detentor ori
ginário do poder exercido pelos representantes elei
tos e "a quem assiste o direito de receber, do Estado, 
o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas 
contra alterações abruptas das regras inerentes à dis
puta eleitoral" (ADI 3.345, rel. Min. Celso de Mello). 
5. Além de o referido princípio conter, em si mesmo, 
elementos que o caracterizam como uma garantia 
fundamental oponível até mesmo à atividade do le
gislador constituinte derivado, nos termos dos arts. 
5°,§ zo, e 60, § 4°, IV, a burla ao que contido no art. 
16 ainda afronta os direitos individuais da seguran
ça jurídica (CF, art. 5", caput) e do devido processo 
legal (CF, art. 5", LIV). 6. A modificação no texto 
do art. 16 pela EC 4/93 em nada alterou seu conteú
do principiológico fundamental. Tratou-se de mero 
aperfeiçoamento técnico levado a efeito para facili
tar a regulamentação do processo eleitoral. 7. Pedido 
que se julga procedente para dar interpretação con
forme no sentido de que a inovação trazida no art. 
1 o da EC 52/06 somente seja aplicada após decorrido 
um ano da data de sua vigência. 

(ADI 3685, Relator( a): Min. ELLEN GRACIE, Tribu
nal Pleno, julgado em 22/03/2006, Dj 10-08-2006 PP-
00019 EMENT VOL-02241-02 PP-00193 RT) VOL-
00199-03 PP-00957) 

10 "Emenda Constitucional58/~'oo9. Alteração na com
posição dos limites máximos das Câmaras Munici
pais. Art. 29, IV, da Constituição da República. ( ... ) 
Posse de vereadores. Vedada aplicação da regra à 
eleição que ocorra até um ano após o início de sua 
vigência: art. 16 da Constituição da República ( ... ). 
Norma que determina a retroação dos efeitos das 
regras constitucionais de composição das Câmaras 
Municipais em pleito ocorrido e encerrado afronta 
a garantia do pleno exercício da cidadania popular 
(arts. 1°, parágrafo único, e 14 da Constituição) e o 
princípio da segurança jurídica. Os eleitos pelos ci
dadãos foram diplomados pela justiça eleitoral até 
18-12-2008 e tomaram posse em 2009. Posse de su-
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necessária, a fim de que se tenha a real noção da 
dignidade da norma constitucional em jogo. 

Estabelecida a premissa de que a interpreta
ção da norma deve visar à máxima otimização 

daquele princípio, já que sabidamente materia
liza um direito fundamental, não se pode equi
parar, ou melhor, reduzir a noção de processo 
a simples procedimento, desprezando-se com
pletamente as relações jurídicas estabelecidas, 
ou em vias de se estabelecerem, tais como a de

corrente da obrigatória filiação partidária, que é 
condição de elegibilidade. 

O conceito de relação jurídica traz implíci
to o cumprimento de deveres em decorrência 

de determinada situação jurídica amparada pelo 
direito. De outra parte, também visa à tutela de 
interesses legítimos, conforme lição doutrinária: 

As relações jurídicas são as relações so

ciais reconhecidas pelo legislador como 
dignas de tutela, capazes de satisfazer 

interesses legítimos. Todavia, muitas re
lações sociais estão fora do campo jurí

dico, sendo controladas pela moral, pela 

religião, pela etiqueta, etc. 11 

A pessoa que pretende candidatar-se a car

go eletivo contrai deveres muito antes da própria 
convenção partidária, tais como os decorrentes da 
filiação ao partido e da desincompatibilização. 

Pela filiação, que deve ocorrer até um ano 
antes do pleito, nos termos do art. 18 da Lei n. 

9.096/95, o pretenso candidato estabelece uma 

plentes para legislatura em curso, em relação a eleição 
finda e acabada, descumpre o princípio democrático 
da soberania popular. Impossibilidade de compati
bilizar a posse do suplente não eleito pelo sufrágio 
secreto e universal: ato que caracteriza verdadeira 
nomeação e não eleição. O voto é instrumento da de
mocracia construída pelo cidadão: impossibilidade 
de afronta a essa expressão da liberdade de manifes
tação. A aplicação da regra questionada importaria 
vereadores com mandatos diferentes o que afronta
ria o processo político juridicam_ente perfeito." (ADI 
4.307-REF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamen
to em 11-11-2009, Plenário,DJE de 5-3-2010.) 

11 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução à ciência 
do direito: introdução ao estudo do direito. 6. ed. 
reestruturada, rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
1973, p. 281. 
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relação jurídica com a respectiva agremiação 
político-partidária, visando à eleição. 

No caso da desincompatibilização, que é exi
gida em regra no prazo de três a seis meses antes 
das eleições, conforme hipóteses previstas no art. 
1° da LC n. 64/1990, desfaz-se a relação jurídica 
que o potencial candidato mantinha com o res
pectivo ente, mas esse desfazimento igualmente 
é realizado com o objetivo de se concorrer ao 
cargo eletivo disponibilizado no pleito. 

Entretanto, conforme foi afirmado aci
ma, a relação jurídica não cria somente de
veres, mas também tem o objetivo de satis
fazer interesses legítimos que não podem 
ser desprezados pelo direito. Nesse sentido, 
parece equivocado definir o início do pro
cesso eleitoral somente a partir da escolha 
dos pré-candidatos pelos partidos políticos, 
porque atos decorrentes de deveres postos 
pelo ordenamento já foram praticados antes 
mesmo desse marco. 

Não se está pregando o direito adquirido 
à imutabilidade do regime jurídico. Porém, é 
preciso haver segurança jurídica. Um exem
plo hipotético da violação deste princípio: um 
ministro de estado que pretenda concorrer à 
presidência da República deve desvincular-se 
definitivamente do cargo seis meses antes do 
pleito eleitoral, nos termos do art. 1 o, I!, a, 1, 
da LC n. 64/90; supõe-se que esse mesmo mi
nistro tenha contra si uma condenação não 
transitada em julgado oriunda de órgão cole
giado de tribunal. A luz da legislação vigente 
à época da desincompatibilização, o ministro 
reunia todas as condições para concorrer ao 
cargo eletivo pretendido. Entretanto, entre o 
desligamento definitfvo do cargo e o pedido 
de registro de candidatura, teria entrado em 
vigor uma norma que passaria a considerar 
aquela condenação como causa de inelegibi
lidade. Poderia essa norma ser aplicada con
tra o pretenso candidato? A resposta só pode 
ser negativa. Do contrário, restaria nítido o 
desamparo jurídico, já que a exoneração só 
teria sido efetivada em razão da justa expec
tativa que tinha o pretendente à época da 
desvinculação. O partido político também fi
caria juridicamente desprotegido, na medida 

em que se frustraria o seu legítimo interesse 
em ter aquele virtual candidato em seus qua
dros. Isso tudo porque a regra foi alterada às 
vésperas do pleito eleitoral. 

A interpretação deve resguardar a coerên
cia do sistema. O interstício mínimo de um ano 
para a filiação partidária afina -se com o prazo 
previsto no art. 16 da Constituição Federal, pois 
é naquele momento que o interessado deve ava
liar a viabilidade jurídica de sua pretensão, se
gundo as regras então en1 vigor. 

Logo, não obstante o respeito que se deva 
ter pelas decisões judiciais, não há como não 
considerar o equívoco dos posicionamentos 
já emitidos pelos tribunais superiores, no 
sentido de que o estabelecimento de nova 
causa de inelegibilidade não se sujeita ao 
princípio da anualidade. 

A posição firmada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, na parte em que considerou que "as 
inovações trazidas pela Lei Complementar no 
135/2010 têm a natureza de norma eleitoral ma
terial e em nada se identificam com as do pro
cesso eleitoral, deixando de incidir, destarte, o 
óbice esposado no dispositivo constitucional"12, 

não muda o resultado da atividade exegética aqui 
desenvolvida, pois a relação jurídica substancial 
tem inegável relação de pertinência com a pro
cessual, nas hipóteses em que se sobrepõem as 
duas relações jurídicas13• A aptidão jurídica do 

12 Trecho do voto do ministro-relator da Consulta n. 
1120-26.2010.6.00.0000, Hamilton Carvalhido, dis
ponível em <http://s.conjur.com.br/dl!voto-consul
ta-1120pdf.pdf>. Acesso em 04.09.2010. 

13 Toda ação concretamente exercida pressupõe a exis
tência de, pelo menos, uma relação jurídica de direi
to substancial. Ocorrido o fato da vida previsto no 
substrato fático de uma determinada norma jurídica, 
ter-se-á, pela incidência da norma, um fato jurídico. 
Somente a partir de então é que se poderá falar de 
situações jurídicas e de todas as demais categorias de 
efeitos jurídicos (eficácia jurídica). Nesse contexto, a 
demanda (entendida como conteúdo da postulação) 
é o nome processual que recebe a relação jurídica 
substancial quando posta à apreciação do Poder Judi
ciário. Inexistindo ao menos a afirmação de uma re
lação jurídica de direito material, inexistirá demanda
conteúdo e a demanda-ato será um recipiente vazio 
(DIDIER )r., Fredie. Direito processual civil: Teoria 



interessado para figurar em um dos pólos da 
relação jurídica que se estabelece com o partido 
político não pode ser abruptamente interrompi
da pela superveniência de lei ablatória, salvo se a 
inovação da ordem jurídica acontecer antes do 
prazo consagrado no art. 16 da CF. 

Igualmente, não se visualiza pertinência ló
gica no entrelaçamento que se fez entre os prin
cípios da isonomia e da segurança jurídica para 
afastar a aplicação da anualidade. O primeiro 
situa-se no plano da validade. É dizer: a norma 
que viola o princípio da igualdade não tem vali
dade jurídica e, por conseqüência, não poderá ser 
aplicada em qualquer tempo, esteja ou não den
tro daquele lapso. Contrariamente, o postulado 
da segurança jurídica trabalha com o fenômeno 
temporal e, em tese, pode até desprezar a valida
de da norma. O ato decorrente de uma norma 
ilegal pode ser depurado pelo decurso do tempo. 
De outra banda, a norma isonômica pode perfei
tamente ter a sua eficácia postergada, em nome 
da própria segurança jurídica. Portanto, o fato 
de ter-se observado o princípio da isonomia não 
permite o afastamento da norma de seguridade. 

A correta interpretação toma empréstimo 
parcial dos ensinamentos já cristalizados pelo 
direito processual, notadamente pelas teorias 
publicistas que buscam explicar a natureza ju
rídica do processo, lançando-se mão das noções 
de procedimento e de relação jurídica para ex
plicitar aquele fenômeno. 

Ademais, a lei não deve utilizar palavras inúteis 
ou fora de foco. Deve-se observar a precisão dos 
termos jurídicos, não sendo possível tratar de pro
cesso como se apenas procedimento fosse. Nesse 
sentido, cita-se conhecida lição de interpretação: 

~ 

[ ... ] Verba cum effectu, sunt accipienda: 
«Não se presumem, na lei, palavras inúteis." 
Literalmente: "Devem-se compreender as 
palavras como tendo alguma eficácia." 

As expressões do Direito interpretam
se de modo que não resultem frases sem 
significação real, vocábulos supérfluos, 
ociosos, inúteis. 

geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. 
Salvador: )usPODIVM, 2006, p. 173). 

I Jornada de Direito Eleitoral 

Pode uma palavra ter mais de um sentido 
e ser apurado o adaptável à espécie, por 

meio do exame do contexto ou por outro 

processo; porém, a verdade é que sempre 
se deve atribuir a cada uma a sua razão 

de ser, o seu papel, o seu significado, a 

sua contribuição para precisar o alcance 
da regra positiva. 14 

A Constituição Federal, em várias passa

gens, fez a devida distinção entre processo e 

procedimento, empregando adequadamente os 

termos jurídicos, conforme se observa enuncia

tivamente no art. 5°, incisos LIV a L VI; art. 24, 

XI; e art. 184, § 3°. 15 

2.3 Opinião pública e judiciário independente 

Em razão da repercussão que foi dada à 

matéria, o que se atribui em grande parte à 

pressão política exercida pela opinião pública, 

tem-se uma boa oportunidade para esclarecer 

que esse assédio não deve nortear a solução 

judicial da controvérsia. 

14 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do 
direito. 11. ed. Rio de janeiro, Forense, 1991, p. 250. 

15 Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: 
( ... ) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal; 
L V - aos litigantes, em processo judicial ou admi
nistrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes; 
L VI - são inadmissíveis, no processo, as provas obti
das por meios ilícitos; 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 
( ... ) 
XI- procedimentos em matéria processual; 
( ... ) 
Art. 184. Compete à União ... 
( ... ) 
§ 3° - Cabe à lei complementar estabelecer procedi
mento contraditório especial, de rito sumário, para o 
processo judicial de desapropriação 



Escola de Magistratura Federal da 1 a Região 

O juiz, ao decidir uma causa, não deve se 

preocupar com as opiniões que irão surgir ares

peito do seu julgamento, sejam elas favoráveis 
ou desfavoráveis. Em não raras oportunidades, 

decide-se contra o clamor social e isso não pode 
ser usado para adjetivar de forma positiva ou ne

gativa o órgão julgador. Quando se vive sob um 

regime democrático, é lícito que isso aconteça. 
Aliás, a democracia, do ponto de vis

ta substancial, não se exerce simplesmente 

através do reconhecimento da vontade da 
maioria. Ao contrário, tem a sua 1naior ex
pressão de maturidade quando se protegem 

os interesses legítimos da minoria. 
No caso da "lei da ficha limpa", não há uma 

disputa judicial entre o bem e o mal. A ques
tão não pode ser focalizada dessa forma. Existe 

apenas e tão-somente uma saudável e demo

crática discussão acerca da validade de normas 

jurídicas criadas por uma nova lei, segundo as 
regras e princípios definidos pelo ordenamento 

jurídico encabeçado pela Constituição Federal. 

Outrossim, o discurso da moralização é peri

goso. Ele serve não só para justificar nobres inten
ções, como também para fundamentar atos anti

democráticos. A história recente do nosso país já 

nos demonstrou a validade dessa assertiva. 
Por outro lado, os direitos fundamentais 

vêm sendo implementados à custa de muito 

sangue e suor, o que se verifica ao longo da his

tória da própria humanidade. 
Assim, por mais nobre que seja a intenção, 

o aplicador do direito deve cercar-se de todos os 

cuidados ao interpretar uma norma jurídica, a 
#f 

fim de que direitos fundamentais não sejam ili-
citamente aviltados, ainda que sob fundamento 

de discurso moralista bem intencionado. 

Para o bem da própria sociedade e, porque não, 

do estado, deve-se confiar a solução da questão ao 
Poder Judiciário, ente constitucionalmente com

petente para desempenhar essa relevante tarefa. 

Qualquer que seja o resultado do julgamen
to a ser realizado pelo STF, o mais importante 

é que as instituições democráticas estejam em 
pleno funcionamento. 

3 Conclusão 

Diante do que foi exposto neste ensaio, 

constatou-se que o Tribunal Superior Elei

toral entendeu não haver qualquer óbice à 

aplicação imediata da Lei Complementar 

n. 135/2010 nas eleições deste ano, inclusi

ve ratificando esse entendimento em outras 

oportunidades mais recentes. 

Entretanto, muito embora os fundamen

tos apresentados possuam bastante densidade, 

constata-se que a anualidade deve ser preservada, 

tendo em vista a definição jurídica que se deve 

atribuir ao processo eleitoral. Para tanto, não se 

pode perder de vista a natureza jurídica do pro

cesso, que pressupõe não só o procedimento, 

como também a relação jurídica subjacente. 

Posto dessa forma, o processo eleitoral a que 

alude o art. 16 da Constituição Federal deve ter 

como termo inicial a data final prevista para a 

filiação partidária, abrangendo não só a sequên

cia de atos tendentes ao resultado final (pleito), 

como também as relações jurídicas instituídas ou 

desconstituídas para essa finalidade, sendo certo 

que a inelegibilidade está ligada à própria aptidão 

do interessado para posicionar-se em um dos pó

los daquela relação amparada pelo direito. 

Qualquer que seja o resultado do julgamen

to a ser realizado pelo STF, o mais importante 

é que as instituições democráticas permaneçam 

em harmônico funcionamento, assegurando-se 

sempre ao magistrado a independência neces

sária para julgar conforme o direito, imunizado 

contra qualquer tipo de pressão exógena. 

Referências 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução à ciência 
do direito: introdução ao estudo do direito. 6. ed. rees

truturada, rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 1973. 

DIDIER Jr., Fredie. Direito processual civil: Teoria ge
ral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. 

Salvador: JusPODIVM, 2006. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação 
do direito. 11. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1991. 



Doações irregulares para campanhas eleitorais e constitucionalidade 
do cruzamento de dados entre TSE e Receita Federal do Brasil 

Introdução 

O financiamento das campanhas eleitorais 
é um dos temas mais sensíveis do processo 
eleitoral. Também é elemento crucial da legi
timidade das eleições. 

Historicamente, o financiamento das cam
panhas eleitorais tem impulsionado a corrupção 
eleitoral e a corrupção no exercício de manda
tos eletivos. Trata-se de um fenômeno que não 
se restringe às democracias jovens ou menos 
consolidadas. Nos EU A, a reeleição de Richard 
Nixon, em 1972, foi marcada por imensas so
mas de recursos angariados ilegalmente para o 
financiamento da campanha1 

Inibir a utilização de recursos angariados 
irregularmente é um grande desafio e uma 
grande responsabilidade de todos os atores en
volvidos no processo eleitoral, especialmente 
para a justiça Eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral e a Receita 
Federal firmaram a Portaria Conjunta SRF/TSE 
n' 74, de 10 de janeiro de 2006, que tem como 
objetivo disciplinar o "intercâmbio de informa
ções entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Se
cretaria da Receita Federal", visando averiguar a 
ocorrência de doações ilegais. 

As pessoas físicas podem doar até 10% 
dos seus rendimentos brutos auferidos no ano 
anterior à eleição. As pessoas jurídicas podem 
doar até 2% de seu fatura~ento bruto do ano 
anterior à eleição. 

Necessário, portanto, o cruzamento de da
dos encaminhados à Receita Federal do Brasil, 
pelas pessoas físicas e jurídicas, por ocasião da 
declaração de Imposto de Renda, com as infor
mações pertinentes às doações para as campa
nhas eleitorais, endereçadas à justiça Eleitoral, 

'NEV!NS, Allan; COMMAGER, Henry Steele. Breve 
história dos Estados Unidos. São Paulo: Editora Alfa
Ômega, 1986, página 636. 

Juiz federal Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto 

por candidatos e partidos, por ocasião das Pres
tações de Contas. 

A Portaria Conjunta SRF/TSE n' 74, de 10 
de janeiro de 2006, intenta criar mecanismo 
célere e eficiente para apuração das doações ir
regulares. Sua existência e os instrumentos que 
utiliza ensejam a necessidade de uma reflexão 
acerca da legalidade e da constitucionalidade da 
sistemática adotada, mormente em função de 
reiteradas alegações de inconstitucionalidade de 
quebra de sigilo. É o que se pretende efetuar na 
presente análise. 

1 Lastros normativos 

Existem lastros normativos em três níveis 
para a troca de informações entre a Receita Fe
deral do Brasil e a justiça Eleitoral: a) Portaria; 
b) Lei; c) Constituição. 

No plano infralegal, o TSE e a Receita Fe
deral firmaram a Portaria Conjunta SRF/TSE n' 
74, de 10 de janeiro de 2006, que tem como ob
jetivo disciplinar o "intercâmbio de informações 
entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Secretaria 
da Receita Federal". 

O artigo 1 o da citada Portaria Conjunta es
tabelece que o TSE encaminhará à Receita Fede
ral, dentre outros dados, as informações concer
nentes às fontes de arrecadação de recursos para 
campanhas eleitorais, inclusive com indicação 
de CPF e CNPj. 

A Receita Federal, por sua vez, dentre ou
tros dados, informa ao TSE acerca de qualquer 
infração ao disposto nos artigos 23, 27 e 81, to
dos da Lei 9.504/97, conforme dispõe o artigo 
4°, parágrafo único, da Portaria Conjunta. 

A Receita Federal obtém estes dados me
diante o cruzamento das informações que pos
sui, em razão das declarações de IR, com os da
dos informados pela justiça Eleitoral. 

O artigo 3°, § 2', da referida Portaria Con
junta estabelece que as declarações de ajuste 
anual de pessoas físicas e as declarações econô-
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mico-fiscais da pessoa jurídica devem conter, 
em campos específicos, identificação de doações 
a candidatos, comitês financeiros e partidos po
líticos, inclusive gastos realizados na forma do 
artigo 27 da Lei 9.504/97. 

Os artigos 23, 27 e 81, todos da Lei 9.504/97, 
tratam exatamente das doações efetuadas para 
campanhas eleitorais. 

No plano legal, verifica-se que a Portaria 
Conjunta no 74 foi editada com base no disposto 
no artigo 94, § 3°, da Lei 9.504/97, que determi
na que a Receita Federal, dentre outros órgãos, 
deve auxiliar a justiça Eleitoral na apuração de 
delitos eleitorais. Assim, há lastro legal para a 
Portaria Conjunta já referida. 

Resta, pois, somente a apreciação da com
patibilidade dos regramentos infralegal e legal à 
Constituição Federal. 

A análise da constitucionalidade da Porta
ria Conjunta, especialmente no que concerne 
ao cruzamento de informações, merece análise 
mais cuidadosa. 

2 Delimitação da avaliação da constitu
cionalidade do cruzamento das infor
mações entre TSE e Receita Federal 

No plano Constitucional, deve-se realizar uma 
análise envolvendo os princípios atinentes à matéria. 

É indubitável que as informações do Im
posto de Renda e das doações promovidas por 
pessoas físicas ou jurídicas estão na posse da ad
ministração pública. 

Os dados existentes no TSE, relativos à Pres
tação de Contas dos candidatos e dos partidos, e as 
informações contidas nos bancos de dados daRe
ceita Federal, atinenteS'ao IR, foram regularmen
te obtidas pelos respectivos órgãos. A questão a 
ser apreciada se restringe à regularidade do cruza
mento dos dados, existentes em órgãos distintos 
da administração pública, e o encaminhamento 
administrativo do resultado do cruzamento das 
informações ao Ministério Público Eleitoral. 

Apurada eventual prática delitiva, é dever de 
qualquer servidor público encaminhar as infor
mações ao Ministério Público, conforme dispõem, 
dentre outras, a Lei das Contravenções Penais, a 
Lei 8.112/90 e o Código de Processo Penal. 

Em tal contexto, somente a inconstitucio
nalidade do disposto no artigo 94, § 3°, da Lei 

9.504/97, invalidaria a utilização dos dados, já 

que a citada norma expressamente determina 
que a Receita Federal auxilie a justiça Eleitoral 

na apuração dos delitos eleitorais. 
O auxílio da Receita Federal somente é 

possível e útil na medida em que disponibilize 

seus dados e promova o cruzamento de suas 
informações com os dados da justiça Eleito

ral, a esta disponibilizando os resultados obti

dos nas averiguações. 

Registre-se que o Congresso Nacional e o 
Executivo, na produção da lei, possuem uma 

liberdade de conformação legislativa, confor

me diz Canotilho. 
Afastar essa liberdade de conformação de

pende do que Sérgio Fernando Moro chama de 
"reserva de consistência,,, de forma que somente 

com elementos sólidos deve o judiciário reco

nhecer a inconstitucionalidade. 

O cruzamento de informações merece 
uma reflexão mais cuidadosa. O TRE/SP, ao 

avaliar a situação em análise (Representação 
16.763), afirmou que havia uma "aparente 

tensão entre as proposições constitucionais 

que versam sobre a necessidade de fiscalização 
do processo eleitoral, indispensável à válida 

manifestação da vontade popular e à legítima 

constituição do poder político, e sobre o sigilo 
a ser observado em relação ao âmbito da vida 

privada e dos respectivos dados em poder da 
Administração Pública". 

A proteção da vida privada tem sede 

constitucional, conforme artigo 5°, X, CF. 

A fiscalização do processo eleitoral, como 
desdobramento da livre manifestação po

pular e legitimidade de constituição do 

poder político, também tem fundamento 
na Constituição. 

A normalidade e a legitimidade das ele i

ções e o repúdio ao abuso de poder econômico, 
à corrupção e à fraude estão materializados nos 

§§ 9° e 10 do artigo 14 da CF. 



Ainda há o caput do artigo 14 que determi
na que o voto, que é direto e secreto, deve ter 
valor igual para todos. Não se trata de igualdade 
formal, mas de vertente da igualdade real, des
dobrada do artigo 1 o da CF'. 

Em tal contexto, não é possível resolver 
a tensão pela existência de albergue constitu
cional a apenas um dos valores. Mais. Ambos 
os valores encontram-se em um grau mais 
elevado de concretização, contendo as carac
terísticas básicas da norma jurídica: a previsão 
e a conseqüência jurídica. 

Necessária, portanto, a ponderação dos 
princípios em conflito. Como salienta Canoti
lho, não há uma escala fixa de valores ou prin
cípios, de forma que, no caso particular, com 
o mínimo sacrifício de direitos contrapostos, 
deve ser apurado o princípio que mais intensa
mente prevalece, bem como a dimensão dessa 
intensidade. Tal ocorre somente com os princí
pios, não se operando com a outra modalidade 
de norma que é a regra. 

Diz o mestre português que ocorre o fenô
meno da escala axiológica móvel de princípios 
em conflito, de forma que os mesmos princípios 
em conflito sofrerão diferentes graus de sacrifí
cio, diante de situações distintas. 

Pois bem, deve-se dimensionar exatamente 
o conflito, apurando-se em que medida o cru
zamento dos dados e a utilização do resultado 
apurado vilipendiam a vida privada do requeri
do. Também deve ser dimensionado o prejuízo 
à regularidade da eleição, caso se opte pela im
possibilidade do cruzamento dos dados. 

3 O conflito entre vidà"privada versus 
legitimidade das eleições e o repúdio 
ao abuso de poder econômico, à 
corrupção e à fraude 

A Constituição de 1988 erigiu à estatura 
constitucional o direito à vida privada e à inti
midade. O artigo 5°, X, da CF distingue intimi
dade de vida privada. 

2 Mais explícita é a Constituição Portuguesa, que trata 
da igualdade real em seu artigo 9°, "d". 
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Como ensina Edilsom Pereira de Farias', a 
vida privada comporta definições ampla e res
trita. Em sentido amplo, vida privada equivale à 
intimidade, ou seja, a parte da personalidade que 
se deseja ver preservada do conhecimento públi
co. Em sentido estrito, vida privada é uma esfera 
mais restrita da intimidade. 

Destaca o autor que eventualmente se traduz 
para o português o conteúdo de experiências es
trangeiras, nas quais as palavras e as experiências 
não condizem com o direito brasileiro. Na juris
prudência francesa, por exemplo, utiliza-se a ex
pressão "intimidade da vida privada" para designar 
"o que é essencial na vida privada de uma pessoa". 

Darcy Arruda Miranda, citado por Edilsom 
Pereira de Farias, afirma que devem ser consi
derados como pertencentes à vida privada da 
pessoa "não só os fatos da vida íntima, como to
dos aqueles em que seja nenhum o interesse da 
sociedade de que faz parte". 

Acrescenta Edilsom Pereira de Farias que 
"para delimitação da vida privada, é de curial 
importância o comportamento da pessoa, bem 
como a sua inserção na vida social". 

Conforme classificação de Limongi França, 
seguida por Carlos Alberto Bittar, o direito à in
timidade se insere no âmbito dos direitos psíqui
cos, como grupo dos direitos de personalidade. 

O direito de personalidade, ordinariamente 
circunscrito ao âmbito do Direito Civil, passou ao 
plano do Direito Constitucional quando inserido 
no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, 
pela CF 1988. "A primeira conseqüência - diz 
Edilsom Pereira de Farias- de sua constituciona
lização como direitos fundamentais radica, pois, 
em sua exigibilidade frente aos poderes públicos". 

Reunindo os posicionamentos acima, tem
se que a intimidade (mais abrangente, segundo 
a opinião seguida) tem lastro constitucional e 
pode ser oposta à administração pública, mas 
tem seu âmbito restrito à ausência de interesse 
da sociedade e varia de acordo com o comporta
mento da pesSO<! e sua inserção na vida social. 

3 F ARJAS, Edilsom Pereira. Colisão de direitos. 2. ed. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2000, página 145. 
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Embora a Constituição determine a prote
ção à vida privada e à intimidade, não há direitos 
absolutos, salvo, como disse Bobbio, o direito de 
não ser escravizado. 

Destaca Edilsom Pereira de Farias que "a 
pessoa humana é estimada atualmente como o 
mais eminente de todos os valores, porque cons
titui a fonte e a raiz de todos os demais. Contudo 
ela não deve ser vista como um valor absoluto 
no sentido de prevalecer sempre sobre os outros 
em todas e quaisquer circunstâncias (concepção 
individualista-burguesa). É necessário compati
bilizá-la com ouros valores sociais e políticos da 
coletividade (concepção personalista)". 

Quando deseja promover doações para cam
panhas eleitorais, a pessoa (natural ou jurídica) o 
faz voluntariamente. Não se trata de imposição le
gal. A obrigação de regular informação da doação é 
ato dependente da vontade de doar que a precede. 

Ao contrário da reserva de intimidade, o 
valor da doação é de interesse da sociedade, no 
âmbito da avaliação da regularidade do pleito. A 
inserção da pessoa no âmbito do financiamento 
da campanha eleitoral se dá por ato de vontade 
e não por imposição do Estado. 

Também merecem destaque as normas ati
nentes à normalidade e regularidade do pleito; 
o repúdio à fraude, à corrupção e ao abuso de 
poder econômico; a igualdade do voto. 

Ensina José Afonso da Silva que as nor
mas constitucionais são desdobradas dentro da 
Constituição. Parte-se de uma norma de menor 
densidade, que, desdobrada, ganha especifica
ções em outras normas. 

É indubitável que intimidade e a vida privada 
são desdobramentos da dignidade da pessoa hu
mana. Também o são o~ direitos políticos, inclusi
ve a igualdade do voto e a legitimidade dos pleitos 
eleitorais. Aliás, o desdobramento da dignidade 
da pessoa humana começa no próprio artigo 1' 
da CF, cujo parágrafo único determina que todo 
o poder emana do povo, que o exerce diretamen
te ou por meio de representantes eleitos. 

Entre os princípios concorrentes, no caso 
em exame, devem prevalecer os atinentes à re
gularidade da eleição, não se observando sacri
fício demasiado da intimidade de quem efetua 
doações para as campanhas eleitorais. 

Não se extrai do cruzamento das informa
ções o destino de outros gastos do requerido, 0 

destino de seus investimentos, ou o saldo de suas 
contas. Nem mesmo o património do requerido 
é averiguado. Limita-se o cruzamento de dados, 
nos termos da citada Portaria Conjunta, a infor
mar a dimensão da doação ilegal, considerando 
o percentual autorizado por lei. 

É evidente que a situação somente ocorre 
em razão da opção legislativa brasileira, de au
torizar doações em percentual de rendimentos 
do ano anterior ao da eleição. Conforme destaca 
Olívia Raposo da Silva Telles·1

, nos EUA, a con
tribuição a candidatos federais, em cada eleição 
se limitaria a U$ 2.100,00 por doador. Cada pes
soa também poderia doar anualmente até U$ 
26.700,00 para comitês partidários nacionais. 

Recentemente, a Suprema Corte America
na, em uma decisão conservadora, afastou as li
mitações, ante a alegada violação à 1' Emenda à 
Constituição Americana. A decisão da Corte foi 
duramente criticada por Dwokin e outros. 

Ainda que com flexibilização de regras 
para limites de doações, nos EU A há grande 
preocupação com a transparência das doações. 
Mesmo em um cenário de grandes gastos elei
torais, é difundida nos EUA a idéia de que "a 
luz do sol é o melhor desinfetante", de forma 
que a declaração dos valores é muito impor
tante e o descumprimento das regras atinentes 
às doações implica em prisão e elevadas mul
tas, como salienta a autora citada. 

Assim, mesmo em um país que tem um gos
to enorme pela liberdade individual, os ameri
canos restringem drasticamente o âmbito da 
intimidade para, em nome da coletividade, exi
gir claras prestações de contas dos doadores. 

Mesmo admitindo o financiamento priva
do, salienta Olívia Telles, o propósito das leis de 
financiamento nos EUA é bloquear o financia
mento eleitoral como via de acesso dos chamados 
interesses especiais das decisões dos governantes. 

Tem-se a noção clara de que o financiamento 
de campanha tem enorme aptidão para criar, para 

4 TELLES, Olívia Raposo da Silva. Direito eleitoral com
parado - Brasil, Estados Unidos, França. São Paulo: 
Saraiva, 2009 



os doadores, direitos reais sobre a propriedade da 
consciência dos destinatários das doações. 

4 Resolução do conflito de princípios na 
apreciação da constitucionalidade da 
Portaria Conjunta no 74 

Verifica-se, no caso da Portaria Conjunta 
74, a tensão entre os princípios constitucionais 
da inviolabilidade da vida privada e da livre ma
nifestação popular para escolher seus represen
tantes (ambos corolários do princípio da digni
dade da pessoa humana). 

A resolução da tensão entre princípios cons
titucionais, pela técnica da ponderação, preconi
zada por Robert Alexy, implica não a anulação de 
um princípio em privilégio de outro, mas a preva
lência de um, com o mínimo sacrifício do outro. 

Saber qual o princípio deverá prevalecer de
pende sempre das circunstâncias do caso con
ereto e, no caso da Portaria Conjunta em aná
lise, em face dos argumentos já lançados, deve 
preponderar a livre manifestação popular para 
escolha de seus representantes. 

É de se verificar, porém, o mínimo sacrifício 
que se faria ao princípio da inviolabilidade da vida 
privada. Esse menor sacrifício possível, no caso da 
Portaria Conjunta, foi a limitação, no cruzamento 
das informações, apenas àquelas essenciais à ave
riguação de eventual ilicitude eleitoral. 

Assim, somente são verificados os valores 
dos rendimentos declarados no ano da eleição, 
tendo por base o ano anterior ao pleito. Não se 
invade a intimidade para verificar o destino de 
investimentos, a dimensão do patrimônio ou 
quaisquer outros dados que não sejam essen
ciais à averiguação da regularidade das doações. 

Registre-se que não há:"na Constituição Fe
deral ou na lei, reserva de jurisdição para deter
minação de quebra de sigilo fiscal, ao contrário 
do que ocorre com busca e apreensão domiciliar, 
decretação de prisão cautelar e interceptação te
lefônica. Importante notar ainda que exigir-se 
quebra judicial de sigilo bancário seria imprati
cável e prejudicial aos próprios doadores. 

Impraticável, uma vez que, não se admitin
do o cruzamento de dados, teria o Judiciário que 
admitir a quebra de sigilo sem qualquer lastro 
inicial probatório para não se abster de qualquer 
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controle de doações ilegais. Teria também que 
determinar a quebra de sigilo de mais de 130 
milhões de eleitores, o que é incogitável. 

Prejudicial aos próprios doadores porque, 
uma vez determinada a quebra do sigilo, seriam 
inevitavelmente apreciados dados outros que não 
somente o limite de faturamento (pessoa jurídica) 
ou rendimento (pessoa física) do ano anterior à 
eleição, único dado relevante para a Justiça Eleito
ral, na avaliação das doações irregulares. Haveria 
acesso a outras informações, aí sim invadindo des
necessariamente a intimidade das pessoas. 

Saliente-se, sempre, que o doador volunta
riamente se coloca em um contexto de doação 
de valores para campanhas, devendo submeter
se, portanto, aos procedimentos de averiguação 
da licitude de suas doações. É o mínimo que a 
democracia pode exigir-lhe. 

Conclusão 

Tem-se, portanto, que o cruzamento de da
dos e o conseqüente encaminhamento das infor
mações ao Ministério Público, efetuado através 
dos procedimentos estabelecidos pela Portaria 
Conjunta SRF/TSE no 74, de lO de janeiro de 
2006, é constitucionalmente válido e democra
ticamente recomendável. 
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Condição constitucional do vice em face das regras atinentes à reeleição 

Introdução 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem 
entendimento firmado no sentido de que o 
vice (presidente, governador ou prefeito) pode 
candidatar-se à reeleição, n1esn1o assmnindo, a 

qualquer tetnpo, e1n caráter eventual, a titulari

dade do mandado. 
Adota-se o entendimento de que a inelegibi

lidade é uma exceção e não há vedação constitu
cional ou legal para que o vice substitua o titular 
nos últimos seis meses do mandado e concomi
tantemente seja candidato à reeleição. 

Necessária a apreciação dos dispositivos 
constitucionais e legais pertinentes, visando à 
extração dos fundamentos que regem a reelegi
bilidade, de forma a verificar a solução constitu
cional para a questão. Necessário, também tes
tar os critérios utilizados pelo TSE para concluir 
que a substituição na titularidade do mandado 
nos últimos seis meses não afeta a possibilidade 
de reeleição do vice. 

1 Fundamentos da posição do TSE e 
estatuto constitucional do vice 

A questão não se resume e não se resolve pela 
literalidade dos dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais, reclamando reflexão sobre 
as normas que compõe o estatuto constitucional 
do vice (presidente, governador e prefeito). 

Ponto central a ser.,i!Preciado diz respeito 
à condição do vice no momento em que, tran
sitoriamente, assume o exercício da chefia do 
Executivo. O TSE parte do pressuposto de que 
há distinção entre sucessão e substituição na 
chefia do Executivo. 

Na consulta 689, Resolução 20.889, de 
9.10.2001, o TSE argumentou que a condição do 
vice, quando apenas substitui o titular, materia
liza status inferior ao do titular. Haveria, assim, 
um exercício limitado da chefia do Executivo. 
Afirmou o Ministro Fernando Neves: 

Juiz federal Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto 

... o Vice apenas substitui o titular, não 
exercendo plenamente o governo. Some11 • 

te dá continuidade temporária aos atos, 
programas e diretrizes já determinados, 

até porque - e isto é importante - ele 
não tem a chave do cofre, ou seja, não 
tem o poder de destinar verbas a qualquer 
projeto. Não deixa sua marca pessoal na 
administração. Apenas quando for titular 

é que poderá pôr em prática sua própria 
plataforma política (destaquei). 

Não n1e parece seja esse un1 critério sólido. 
A realidade da administração, inclusive acerca 
da postura do vice quando assume a titularidade 
do Executivo, não é questão para cuja avaliação 
tenha competência a Justiça Eleitoral ou sobre 
a qual possam ser tecidos argumentos objetivos 
passíveis de generalização. 

Pode-se indagar: o argumento da "impres
são da n1arca na adn1inistração" seria afastado 
caso cmnprovado nos autos que o vice, ao subs
tituir transitoriamente o chefe do Executivo, 
tenha trocado o secretariado ou paralisado pro
jetos iniciados pelo titular? E quando tenha se 
tornado adversário político do titular? 

Tais indagações demonstram que a "im
pressão da marca na administração" é um dado 
fático, com peculiaridades em cada adminis
tração e que não pern1ite uma generalização a 
ponto de torná-la um critério extensível a todos 
os vices. Logo, tal critério não compõe as regras 
que constituem o estatuto do vice. 

O Supremo Tribunal Federal reputou irre
levante o argumento acerca de realidade fática 
no exercício da chefia do Executivo, ao julgar 
oRE 366.488/SP. No caso, alegava-se que teria 
se operado sucessão de fato e não mera subs
tituição, em decorrência de inúmeros e suces
sivos pedidos de afastamento do titular, em 
razão de problemas de saúde. 

Assim, dados fáticos e peculiares de cada 
administração não podem sustentar um critério 
geral para distinção entre sucessão e substituição, 
no que tange ao regime jurídico aplicável ao vice. 



Na Consulta 689, o Ministro Fernando Ne

ves noticia e discorda de posição do Ministro 
Nelson Jobim, por ocasião do julgamento do 
RESPE 18.260, no sentido de que: 

O vice que pretenda disputar o cargo de 
titular, tendo-o substituído ou sucedido, 
terá as mesmas restrições daquele, ou seja, 
se o titular já foi reeleito, o vice que o suce
deu ou substituiu não poderá candidatar

se ao cargo do titular porque aquele não 
poderia exercer um terceiro mandato. 

Argumento interessante foi apresentado 

pelos recorrentes ao STF no RE 366.488/SP, no 
sentido de qne a expressão 

... "mesmos cargos" deve abranger não 
apenas os que ostentam a mesma deno

minação (presidente, governador e pre
feito), como também aqueles que têm 
como atribuição ordinária o potencial 
exercício das funções próprias daqueles 

cargos (vice-presidente, vice-governador 

e vice-prefeito). 

Os recorrentes no RE 366.488/SP menciona

ram a posição adotada pelo STF no RE 158.564-
1, relatado pelo Ministro Celso de Mello e julga

do em 9.3.1993, que afirmou: 

Impõe-se reconhecer que a função típica 

do Vice-Prefeito - além daquela de suce
der ao chefe do Poder Executivo no caso 

de vaga - realiza-se no ato de substituí

lo, em caráter temporário, nas hipóteses de 

impedimento. Na realidade, essas funções 
típicas ou próprias do cargo de Vice-Pre
feito correspondem~s atribuições ordiná

rias para cujo exercício foi ele instituído. 

A questão em debate naquela ocasião, po

rém, dizia respeito à situação de prefeito que re
nunciara ao mandato seis meses antes do pleito, 
visando candidatar-se a vice-prefeito. Na época, 

inexistia permissão para reeleição. Intentava-se 
no julgado evitar a fraude, vedando-se a possibili

dade de candidatura do prefeito ao cargo de vice. 
Acrescentou o Ministro Celso de Mello, citando 

o Ministro Vieira Braga: 
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A Constituição ou a lei, quando veda de
terminado ato, não precisa acrescentar 
que fica também vedado fraudar a proi
bição. Os atos praticados apresentam-se, 
pelo menos quase sempre, vestidos e para
mentados com as palavras da lei. E é exa
tamente a interpretação por compreensão 
que permite à justiça negar-lhe legitimida
de e efeitos jurídicos. 

Em tal contexto, a questão não se resolve 
pela aplicação do critério da "marca da adminis
tração", tampouco pela via da negação da fraude 
esculpida no RE 158.564-1. É preciso testar siste
mática e teleologicamente a afirmação do Minis
tro Nelson Jobim, no RESPE 18.260, que implica 
reconhecer que a substituição faz aderir ao vice 
todas as restrições do titular. O vice, tendo uma 
vez substituído, ficaria marcado; assumiria defi
nitivamente a condição de um vice qualificado. 

2 Insuficiência da literalidade das vedações 
constitucionais e infraconstitucionais 

Imprescindível apurar até que ponto as ve
dações esculpidas nos§§ 5°, 6° e 7° do artigo 14 
da CF são aplicáveis ao vice. 

A apuração do estatuto do vice deve partir do 
artigo 79 da Constituição Federal, que estabelece 
que o vice-presidente substitui o presidente, no 
caso de impedimento, e o sucede, no caso de vaga. 

Além das atribuições estabelecidas por Lei 
Complementar, deve o vice-presidente auxiliar 
o presidente em missões especiais, sempre que 
para tanto convocado pelo chefe do Executivo 
(artigo 79, p.u., da CF). Também integra o Con
selho da República (artigo 89, I, da CF) e o Con
selho de Defesa Nacional (artigo 91, I, da CF). 

Salvo no que tange aos Conselhos da Repú
blica e de Defesa Nacional, que são normas es
pecíficas da esfera da União, o núcleo essencial 
das atribuições do vice deve ser reproduzido, por 
simetria, nas esferas estadual e municipal, con
forme artigos 28 e 29, I, da Constituição Federal. 

Eventualmente argumenta-se, como na 
Consulta TSE 427, que gerou a Resolução 
20.148, de 31.03.1998, que a mera interpre
tação contrario sensu do artigo 1 o, § 2°, da 
LC 64/90 admitiria a substituição do vice nos 
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seis meses anteriores ao pleito, sem interfe
rência na possibilidade de reeleição. 

O artigo I o, § 2°, da LC 64/90 não resolve a 
questão da candidatura do vice ao mesmo car
go, en1 reeleição, que assun1e transitorian1ente 
a titularidade, nos seis meses que antecedem ao 
pleito. Tal norma apenas regulamenta a situação 
do vice, quando candidato a outros cargos, nos 
seguintes tern1os: 

§ 2°. O Vice-Presidente, o Vice-Governador 
e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a 
outros cargos, preservando os seus man
datos respectivos, desde que, nos últimos 
6 (seis) meses anteriores ao pleito, não te
nham sucedido ou substituído o titular. 

A vedação do artigo I o,§ 2°, da LC 64/90 visa 
impedir, por exemplo, que vice-governador, tam
bém candidato a prefeito, seja beneficiado com a 
visibilidade e o poder da governadoria, ocupada 
em substituição e que tenha aptidão para servir 
de instrumento para desequilíbrio no pleito. 

É verdade que o instituto da reeleição, por 
si só, também gera desequilíbrio, mas nela pelo 
menos há a possibilidade de contrabalançar o 
poder e a visibilidade do exercício da titularida
de com as críticas, dos adversários, direcionadas 
ao julgamento dos méritos do primeiro man
dato. Tal não ocorreria na situação vedada pelo 
artigo I o, § 2°, da LC 64/90. 

A interpretação contrario sensu do artigo I o, § 
2°, da LC 64/90 pode ser um indicativo, mas não 
me parece critério definitivo para solução da ques
tão. Só por essa via não é possível afirmar-se que a 
vedação da substituição é exclusiva para candida
tura a outros cargos. A vedação quando da candi
datura a outros cargos é eXpressa, mas a vedação de 
substituição, também para candidatura ao mesmo 
cargo (reeleição), poderia advir das interpretações 
sistemática e teleológica da Constituição. 

O artigo 79 da CF, aplicável, por exigência 
da simetria, aos estados e municípios, distingue 
substituição e sucessão. Referida norma tem 
desdobramento no artigo 14 da mesma Consti
tuição. A exata medida de tal desdobramento é 
que define a condição de reelegibilidade do vice 
que assume a governadoria nos últimos seis me
ses antes do pleito. 

O artigo 14, §5°, da CF estabelece que os chefes 
do Executivo nas três esferas e quem os haja suce
dido ou substituído no curso dos mandatos podem 
ser reeleitos para um único período subseqüente. 

A literalidade do § 5° do artigo 14, porém, 
não resolve a questão atinente a reelegibilidade 
do vice que assume a titularidade nos últimos 
seis meses do mandado, pois trata apenas dare
eleição à titularidade do Executivo, salvo se ad
tnitido que o vice, ao substituir eventuahnente 0 

titular, incorpora todas as vedações deste. É uma 
questão que será tratada à frente. 

Apesar da defeituosa redação do § 5° do ar
tigo 14 da CF, como destacado pelo STF no RE 
366.488/SP, a vedação da reeleição não se aplica 
a quem precariamente tenha substituído o titu
lar no curso do mandato, conforme destacou o 
Ministro Sepúlveda Pertence na Consulta 689. 

Também a literalidade do§ 6° do artigo 14 
da CF não resolve a questão, já que determina 
somente que o titular do mandato, para concor
rer a outros cargos, deve renunciar ao tnandato 
até 6 meses antes do pleito. 

O§ 7° do artigo 14 da Constituição, apesar 
de muito útil na apreciação sistemática e tele
ológica, ta1nbén1 não resolve a questão, já que 
trata da inelegibilidade do cônjuge e de paren
tes dos titulares da chefia do Executivo, ou de 
quem os haja substituído, nos seis meses que 
antecedem ao pleito. 

Assiin, não há nenhun1a norn1a expressa que 
autorize ou vede o vice de assun1ir ocasionahnen
te a chefia do Executivo, para efeito de autorizar 
ou impedir sua reeleição ao cargo de vice. 

A questão crucial, portanto, é avaliar a 
eventual ocorrência de incorporação das veda
ções pertinentes ao titular, em relação ao vice, 
em virtude de eventual exercício da titularidade 
nos últimos seis meses do mandato. 

Em outros tennos, é necessário apreciar se 
as vedações concernentes ao titular aderem defi
nitivamente ao vice, caso este ocupe a titularida
de, em caráter eventual, nos seis meses que ante
cedem ao pleito, de forma a permitir a aplicação, 
ao vice, do regime pertinente ao titular. Enfim, 
é preciso testar a afirmação do Ministro Nelson 
Jobim, RESPE 18.260. 



3 Critério objetivo para distinção entre 
substituição e sucessão e fixação das 
respectivas conseqüências em face da 
reelegibilidade 

A Constituição trata de forma distinta a su
cessão e a substituição. A sucessão é o fenômeno 
que se dá em razão da vacância da titularidade 
executiva; a substituição ocorre no impedimen
to ou falta ocasional do titular. É o conteúdo do 
artigo 79 da CF, cuja disciplina se aplica às esfe
ras estadual e municipal, por força da simetria. 

Havendo tratamento distinto, pela pró
pria Constituição, no que tange à sucessão e à 

substituição, necessário se faz apurar um cri
tério objetivo que permita distinguir as conse
qüências da distinção. 

Critério que se nos apresenta plausível, objetivo 
e seguro é o atinente à possibilidade de volta à con
dição de vice, que chamarei de "via de retorno". 

O vice que substitui ocasionalmente o titu
lar volta a ser vice no momento em que o titular 
reassume o cargo. Trata-se de situação precária 
do vice, mas não pela ótica da "impressão da 
marca na administração", utilizada pelo TSE. A 
precariedade, decorrente da "via de retorno" é 
objetiva e jurídica, decorrente da possibilidade 
de recondução à condição anterior; não é sub
jetiva ou fática, como ocorre com o critério da 
"impressão da marca na administração". 

O vice que sucede o titular jamais voltará a 
ser vice. Sua trajetória não mais permite o acesso 
à "via de retorno". A sucessão implica a anterior 
vacância da titularidade e, por conseqüência, a 
inexistência de trevo jurídico que permita ao 
vice seu reposicionamento na condição anterior 
à vacância da titularidade. 11' 

Não há precisão técnica no § 5° do artigo 14 
da CF quando determina que o vice que sucede o 
titular somente será reelegível para um mandato, 
já que não foi ele candidato à titularidade ante
rim·mente, como destacado pelo Ministro Se
púlveda Pertence no RE 318.494/SE. Porém, por 
ocupar definitivamente a titularidade, o vice, após 
a sucessão, deixa inexoravelmente de ser vice. 

O fato de jamais voltar a ser vice após a su
cessão faz com que inexista a figura do vice que 
sucedeu. Ao suceder, o vice será titular e, nesse 
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instante, se lhe incorporarão todas as vedações 
concernentes ao titular. 

O vice que apenas substitui eventualmente 
não perde, mesmo durante o exercício da ti
tularidade, a condição de vice. Será um titular 
ocasional, um vice exercendo a titularidade, de 
sorte que jamais se lhe incorporarão, enquanto 
permanecer nessa condição, as vedações e o re
gime atinente exclusivamente ao titular. 

Em substituição, ao vice não se aplicarão 
as inelegibilidades exclusivamente relativas ao 
titular, salvo as expressamente previstas, como 
a do§ 7° do artigo 14 da CF e a do§ 2° do ar
tigo 1 o da LC 64/90. 

O § 7° do artigo 14 determina a inelegibi
!idade de parentes até o 2° grau ou cônjuge do 
vice em substituição, mas somente o faz para 
impedir que terceiros sejam beneficiados pela 
condição de chefe do Executivo, no âmbito do 
território em que exerce o mandato. 

O artigo 1 o, § 2°, da LC 64/90 busca evitar, 
como já afirmado, que o vice se beneficie da vi
sibilidade e do poder da titularidade, ainda que 
eventual, para projetar candidatura a outro car
go, que não o de vice. Tal risco não se opera em 
relação à própria reeleição de vice. 

Não existe, portanto, a figura do vice quali
ficado pela substituição. Somente existem duas 
perspectivas ao vice que exerce a titularidade: a) 
promover substituições eventuais, que não lhe 
implicam incorporação de vedações pertinentes 
ao titular; b) suceder o titular, sendo-lhe aplicá
vel o regime a este pertinente, já que, a partir da 
sucessão, vice não mais será e não poderá jamais, 
no mesmo mandato, voltar a tal condição. 

Inelegibilidades, é bom lembrar, têm caráter 
restritivo e restritivamente devem ser interpretadas. 

Há ainda outro argumento que penso esteja 
inexplorado na jurisprudência, concernente à 

duração do mandato. 
Os artigos 28, 29, inciso I, e 77 c/c 82, to

dos da CF, estabelecem que os mandatos dos 
vices (prefeito, governador e presidente) são de 
4 anos. O artigo 79, atinente ao vice-presidente, 
mas aplicável por simetria aos estados e municí
pios, estabelece que a substituição e a sucessão 
são, em essência, as atribuições do vice- presi
dente, do vice-governador e do vice-prefeito. 
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Se houvesse vedação à substituição, sem um 
motivo sólido, estar-se-ia diminuindo o manda
to do vice em 1/8 (6 meses). 

A inelegibilidade dirigida ao cônjuge ( arti

go 14, § 7°, da CF) e a vedação da substituição 
nos últimos seis meses antes do pleito, quando o 
vice é candidato a outro cargo (artigo 1 o,§ zo, da 

LC 64/90), são plausíveis e têm fundamento no 
intento de evitar desequilíbrios no pleito. 

0 § 7o do artigo 14 da CF é norma originária 

e sobre ela não se faz juízo de constitucionali
dade. O § zo do artigo 1 o da LC 64/90 preserva 

0 valor constitucional da legitimidade e da nor
malidade das eleições (artigo 14, § 9°, da CF), 

111algrado estabeleça mna restrição severa ao 
exercício do mandato do vice. 

Não há nenhmna razão sensata para iinpe
dir que o vice exerça, em substituição, a chefia 
do Executivo, de forma a privá-lo da possibili
dade de reeleição caso o faça. Atacar-se-ia a es
sência do mandado, impedindo a substituição 
na chefia do Executivo, sem motivo plausível. 
Operar-se-ia impedimento ao regular exercício 
do mandato do vice, reduzindo-o inconstitucio

nalmente em 6 meses (118). 

Conclusão 

Adotando, portanto, o critério da "via de 

retorno", com a inexorável conclusão de que o 
vice, em substituição (e não sucessão), não dei
xa de ser vice, não se lhe deve aplicar qualquer 
vedação própria e exclusiva do titular. 

Assim, não são incorporadas ao vice as ve
dações dos § so e 6° da CF, em razão de subs
tituição eventual, ainda que tal ocorra nos seis 
meses que antecedem ao pleito. 

Em tal contexto, o vi te, que é candidato à ree

leição, pode assumir, em substituição, a chefia do 
Executivo, a qualquer tempo, inclusive nos seis 
meses que antecedem ao pleito. A substituição 
nos seis meses que antecedem ao pleito, porém, 
gera a inelegibilidade de seu cônjuge e de seus 
parentes até o zo grau (artigo 14, § 7°, da CF). 

A sucessão sempre gera a limitação de elei
ção para um único mandato superveniente de 
titular (artigo 14, § so, da CF, impropriamen
te menciona "reeleição"). Também implica 
a inelegibilidade para outros cargos, salvo se 

ocorrer renúncia até seis Ineses antes do pleito 
(artigo 14, § 6°, da CF). 

Tais conclusões se fundam na distinção en
tre substituição e sucessão, a partir do critério do 
acesso à "via de retorno", e na vedação da redu
ção do mandato do vice, e não, como efetuado 
pelo TSE, na "iinpressão da 1narca da adininis
tração" ou exclusiva interpretação contrario sell
su do artigo 1 o, § 2°, da LC 64/90, embora válido 
o últin1o argmnento e1n caráter coadjuvante. 

Enfim, tenho como correta a interpretação 
conferida pelo TSE à condição do vice, mas fun
do a n1esn1a conclusão e1n argmnentos diversos. 
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A Lei Complementar no 135/201 O e o princípio da anualidade eleitoral 

1 Introdução 

Inicialmente, convén1 tecer breves consi
derações gerais quanto à Lei Complementar no 
135/2010, especialmente no tocante às restrições 
estabelecidas à capacidade eleitoral passiva. 

A referida lei, também denominada de "Lei 
do Ficha Limpa", foi fruto de iniciativa popular, 
sendo imperioso ressaltar que foram colhidas 
1.600.000 de assinaturas por todo país. 

Neste ponto, é mister apontar que o proce
dimento relacionado à iniciativa popular é ex
tremamente dificultoso, no qual se exige que o 
projeto de lei seja subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado nacional, distribuído 
pelo menos por cinco estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles, conforme previsão inserta no § 2° do 
art. 61 da Constituição Federal de 1988. 

Destaca-se, ainda, que o aludido projeto de 
lei foi aprovado sem emendas pela Câmara dos 
Deputados, tendo, posteriormente, sido remeti
do ao Senado Federal, que o aprovou no prazo 
exíguo de 4 (quatro) dias1 

Devemos, na verdade, louvar tal iniciativa 
popular que trouxe para o Parlamento importan
te discussão referente à capacidade eleitoral pas
siva. Por outro lado, não podemos deixar de frisar 
que a aprovação de tal lei complementar é um re
conhecimento de que nosso povo não tem capa
cidade de escolher seus próprios representantes. 

Apesar disso, a aprovação de tal lei será muito 
importante para o fortaleci~nto de nossa demo
cracia, uma vez que estarão alijados de concorrer 
às eleições pessoas ímprobas que assumem seus 
cargos com intuito precípuo de atender apenas 
aos próprios interesses pessoais. No entanto, seria 
melhor que não precisássemos de normas desta 
natureza, e sim que tivéssemos um povo esclare
cido que conseguisse escolher bem os candidatos. 

1 PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso. A LC n' 135/2010 
e a Restrição à Capacidade Eleitoral Passiva. In: Revista 
Jurídica Consulex- Ano XIV- n' 324, Brasília, 2010. 

Juiz federal substituto Marcelo Rebello Pinheiro 

2 As inelegibilidades introduzidas pela 
Lei Complementar no 135/201 O 

As inelegibilidades consistem em impedi
menta à capacidade eleitoral passiva, ou seja, 
restringe o próprio direito de ser votado'. 

A Constituição Federal de 1988 previu 
algumas inelegibilidades, porém ressalvou a 
possibilidade de lei complementar estabelecer 
outros casos. Neste sentido, vejamos que o dis
pôs o texto constitucional, no § 9° do art. 14: 
"Lei complementar estabelecerá outros casos 
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 
a fim de proteger a probidade administrativa, 
a moralidade para o exercício do mandato, 
considerada a vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra 
a influência do poder econômico ou o abuso 
do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta." 

Observa-se, portanto, que a Lei Comple
mentar no 135/2010 estabeleceu casos de inele
gibilidade e prazos de cessação, de modo a pro
teger a probidade administrativa e a moralidade 
no exercício do mandato. 

Neste particular, vale destacar que o § 9° 
do art. 14 da Constituição Federal, na sua reda
ção original, não fazia menção à possibilidade 
de se prever casos de inelegibilidade a fim de 
proteger a probidade administrativa e a morali
dade no exercício do mandato. Vejamos o que 
dispunha o referido dispositivo constitucional 
antes da Emenda Constitucional de Revisão no 
4, de 07 de junho de 1994: "Lei complementar 
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fim de proteger a 
normalidade e legitimidade das eleições contra 
a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na ad
ministração direta ou indireta." 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 15' ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 389. 
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Note-se, assim, que a Lei Complementar no 

135/2010 implementou importantes modifica

ções na Lei Complementar no 64/90, que impli

cou na ampliação das hipóteses de inelegibilida

de, bem como no aumento do prazo de restrição 

da capacidade eleitoral passiva. 

A título de exemplo, podemos citar as se

guintes hipóteses que a novel legislação consi

derou como causa de inelegibilidade: 

a) os que tenham contra sua pessoa repre

sentação julgada procedente pela justiça 
Eleitoral, em decisão transitada em julga

do ou proferida por órgão colegiado, em 

processo de apuração de abuso do poder 

econômico ou político, para a eleição na 

qual concorrem ou tenham sido diploma

dos, bem como para as que se realizarem 

nos 8 (oito) anos seguintes; 

b) os que forem condenados, em decisão 

transitada em julgado ou preterida por órgão 

judicial colegiado, desde a condenação até o 

transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 

cumprimento da pena, pelos crimes: I. con

tra a economia popular, a fé pública, a ad

ministração pública e o patrimônio público; 

2. contra o patrimônio privado, o sistema 

financeiro, o mercado de capitais e os pre

vistos na lei que regula a falência; 3. contra 

o meio ambiente e a saúde pública; 4. eleito

rais, para os quais a lei comine pena privativa 

de liberdade; 5. de abuso de autoridade, nos 
casos em que houver condenação à perda do 

cargo ou à inabilitação para o exercício de 

função pública; 6. de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores; 7. de tráfico de en

torpecentes e drogas afins, racismo, tortura, 

terrorismo e heq.Jondos; 8. de redução à con

dição análoga à de escravo; 9. contra a vida e 

a dignidade sexual; e 10. praticados por or
ganização criminosa, quadrilha ou bando; 

c) os que forem condenados à suspensão 

dos direitos políticos, em decisão transita

da em julgado ou proferida por órgão ju · 
dicial colegiado, por ato doloso de impro· 
bidade administrativa que importe lesão 

ao patrimônio público e enriquecimento 

ilícito, desde a condenação ou o trânsito 

em julgado até o transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o cumprimento da pena; 

Infere-se pelos dispositivos acima transcritos 
que a nova nonna exige apenas que o candidato 

tenha sido condenado por órgão judicial colegia. 
do, não sendo necessário o trânsito em julgado 
para configurar-se hipótese de inelegibilidade. 

Trata-se de modificação profunda no direi
to pátrio, que irá repercutir e1n várias situações 

concretas, haja vista que os processos perduram 
por muitos anos até que as condenações profe. 
ridas transitem em julgado. 

Quanto a este aspecto - não exigência do 
trânsito em julgado -, há doutrinadores3 que 
têm elaborado críticas severas às alterações in

troduzidas pela Lei Complementar no 135/2010, 
principalmente no que se refere à violação ao 
princípio da presunção de inocência. 

No entanto, apesar de o tema ser muito 
instigante, não será objeto deste artigo, uma 

vez neste texto buscaremos enfrentar outra 
questão não menos importante que diz respei
to ao princípio da anualidade ou anteriorida
de eleitoral, o qual está insculpido no art. 16 
da Constituição Federal de 1988. 

3 Princípio da anualidade ou 
anterioridade eleitoral 

Conforme já mencionado acima, o art. 16 
da Constituição Federal de 1988 consagrou o 
princípio da anualidade ou anterioridade eleito· 
ral, segundo o qual "a lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na data de sua publi

cação, não se aplicando à eleição que ocorra até 
um ano da data de sua vigência." 

Diante do dispositivo constitucional acima 
transcrito, exsurgiu a dúvida se a Lei Complemen
tar no 135/2010 já poderia ser aplicada às eleições 
gerais de 2010, haja vista que a aludida lei entrou 
em vigor apenas no dia 07 de junho de 201 O. 

Antes de enfrentar a questão acima coloca

da, é imprescindível a análise do princípio da 
anualidade ou anterioridade eleitoral. 

Note-se, preambularmente, que a redação 
original do art. 16 tinha a seguinte redação: "A 

'PELEjA JÚNIOR, Antônio Veloso. A LC n" 135/2010 
e a Restrição à Capacidade Eleitoral Passiva. In: Revista 
Jurídica Consulex- Ano XIV- no 324, Brasília, 2010. 



lei que alterar o processo eleitoral só entrará em 
vigor um ano após sua promulgação." Por outro 
lado, a atual redação, introduzida pela Emenda 
Constitucional no 4/93, não previu hipótese de 
vacatio legis constitucional, uma vez que a lei 
que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
imediatamente, só não podendo ser aplicada à 
eleição que ocorra até um ano de sua vigência". 

Verifica-se, ainda, que o art. 16 da norma 
constitucional tem como finalidade impedir que 
alterações casuísticas privilegiem determinados 
grupos políticos5 A respeito do tema, convém 
transcrever trecho de decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal que bem descreve 
o princípio da anualidade eleitoral: "A norma 
inscrita no art. 16 da Carta Federal, consubstan
ciadora do princípio da anterioridade eleitoral, 
foi enunciada pelo constituinte com o declarado 
propósito de impedir a deformação do proces
so eleitoral mediante alterações casuisticamente 
nele introduzidas, aptas a romper a igualdade de 
participação dos que nele atuem como protago
nistas principais: agremiações partidárias e os 
próprios candidatos"'. 

Na hipótese ora sob discussão, tem-se que o 
mais importante é definir o que vem a ser proces
so eleitoral, para, depois, concluir se as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar no 135/2010 

serão ou não aplicadas às eleições de 2010. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamen

to da ADI 3345, trouxe uma importante defini
ção de processo eleitoral: "O processo eleitoral, 
que constitui sucessão ordenada de atos e está
gios causalmente vinculados entre si, supõe, em 
função dos objetivos que lhe são inerentes, a sua 
integral submissão a uma disciplina jurídica que, 
ao discriminar os momen~s que o compõem, 
indica as fases em que ele se desenvolve: (a) fase 
pré-eleitoral, que, iniciando-se com a realização 

4 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Inter
pretada e Legislação Constitucional. 6a ed. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 612. 

5 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Inter
pretada e Legislação Constitucional. 6a ed. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 612. 

6 STF- PLENO,AD!n" 353/DF- Medida Cautelar, Rel. Min. 
Celso de Mello, Diário da justiça, Seção I, 12/02/1993. 
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das convenções partidárias e a escolha de can
didaturas, estende-se até a propaganda eleitoral 
respectiva; (b) fase eleitoral propriamente dita, 
que compreende o início, a realização e o encer
ramento da votação e (c) fase pós-eleitoral, que 
principia com a apuração e contagem de votos e 
termina com a diplomação dos candidatos elei
tos, bem assim dos seus respectivos suplentes. 
Magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA 
SILVA e ANTONIO TITO COSTA)'.'' 

José Afonso da Silva destaca, ainda, que "o 
procedimento eleitoral compreende uma suces
são de atos e operações encadeadas com vista à 
realização do escrutínio e escolha dos eleitos. De
senvolve-se em três fases basicamente: (1) apre
sentação de candidaturas; (2) organização e rea
lização do escrutínio; (3) contencioso eleitoral"'-

0 Tribunal Superior Eleitoral, no julga
mento da Consulta no 1120-269, também deli
mitou o que vem a ser processo eleitoral e fir
mou posicionamento no sentido de que a Lei 
Complementar no 135/2010 deve ter aplicação 
às eleições gerais de 201 O. 

No julgamento da Consulta acima aludida, 
o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que o art. 
16 da Constituição Federal de 1988 veda em ano 
eleitoral a inovação em matéria processual elei
toral. Após essa premissa, entendeu que a Lei 
Complementar n° 135/2010 poderia ser aplicada 
às eleições de 2010, uma vez que trata de inelegi
bilidades, que teria natureza de direito material 
e não processual. 

Vejamos, agora, pequeno trecho do voto 
elaborado pelo Ministro Hamilton Carvalhi
do no julgamento da Consulta acima referida: 
"Infere-se do caso em tela que as inovações tra
zidas pela Lei Complementar no 135/2010 têm a 
natureza de norma eleitoral material e em nada 

7 STF - PLENO, ADI n" 3545/DF, Rel. Min. Celso de 
Melo, D)E de 20/08/2010. 

8 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 15' ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 379. 

9 A consulta foi formulada pelo Senador da República Ar
thur Virgilio (PSDB), nos seguintes termos: "Uma lei elei
toral que disponha sobre inelegibilidades e que tenha a sua 
entrada em vigor antes do prazo de 5 de julho, poderá ser 
efetivamente aplicada para as eleições gerais de 2010?" 
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se identificam com as do processo eleitoral, dei
xando de incidir, destarte, o óbice esposado no 

dispositivo constitucional". 
A recente posição do Tribunal Superior Elei

toral tem sido alvo de críticas dos doutrinadores, 

haja vista que restringiu o alcance do art. 16 da 
Constituição Federal ao reduzir drasticamente o 
significado do que vem a ser processo eleitoral. 

Neste contexto, parece oportuna a transcri

ção da crítica elaborada pelo Professor Adriano 

Soares da Costa: 

O conceito de processo eleitoral, para a 

incidência do art.16 da CF/88, vem sen

do submetido a uma redução ao nada 

jurídico, com a finalidade de esvaziá

lo. Chegou-se ao ponto de o Tribunal 

Superior Eleitoral solenemente afirmar 

que aquela norma proibia inovação do 

sistema, em ano de eleição, em matéria 

processual, de modo que a LC !35, por 
tratar de inelegibilidade, versaria sobre 

direito material. Essa fundamentação 

era evidentemente redutora do art.l6 da 

CF/88, praticamente esvaziando a sua 

operatividade deôntica 10
• 

Antônio Veloso Peleja Júnior também se 

posicionou contra a aplicação da Lei Comple
mentar n' 135/2010 às eleições gerais de 2010. 

Vejamos pequeno trecho de suas conclusões: 

Mas, considerando que a regra constitu

cional da anualidade não pode ser desres

peitada, defendemos que referida norma 

deveria ter vigência apenas para as elei

ções de 2012. Ocorre que, consoante já se 

ressaltou, o argu'h1ento da moralidade no 

exercício do mandato é sedutor, além de 

importar real ganho na seleção dos mais 

probos e sem máculas 11
• 

1° COSTA, Adriano Soares da. ADI 3345 e o Conceito de 
Processo Eleitoral. Disponível em: <http://adrianosoa
resdacosta. b logspo t.com/20 l 0/08/ a di-3 345-e-o -concei
to-de-processo.html>. Acesso em: 22 de agosto de 2010. 

"PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso. A LC n' !35/20!0 
e a Restrição à Capacidade Eleitoral Passiva. In: Revista 
Jurídica Collsulex- Ano XIV- no 324, Brasília, 2010. 

O Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do 
Acre, Marcelo Basseto, também elabora críticas à 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral no julga. 
mento da Consulta n' 1120-26. Neste contexto, 
convém transcrever trechos do voto proferido 
na Impugnação de Registro de Candidatura n" 
619-45.2010.6.01.0000: 

A interpretação do Ministro Hamilton 
Carvalhido, acolhida pela maioria dos 
ministros do TSE, produz conseqüências 
pouco aceitáveis. Ao dizer que o artigo 
16 veda somente alteração de normas dl! 
cunho processual e não material, o Yoto 
permitiria a inclusão de novas causas de 
inelegibilidade, mas não admitiria, por 
exemplo, a singela mudança do prazo 
para contestação da Ação de Impugnação 
de Pedido de Registro de Candidatura. 
Tal conclusão, evidentemente, inverte os 
valores protegidos, dando maior ênfase à 
forma do que ao conteúdo. 

( ... ) 

A interpretação conferida pelo TSE ao 
artigo 16 da CF torna letra inútil o dis
positivo, um mero escudo contra altera
ções de prazos processuais, o que, aliás, 
pouco importa para o "processo eleito
ral", quando confrontado com criação 
de causas de inelegibilidades, que seriam 
admitidas a qualquer tempo, segundo a 
Consulta TSE 1.120-2612 

Após verificar a delimitação do conceito 
de processo eleitoral, tenho que a interpre
tação adotada pelo Tribunal Superior Elei
toral esvaziou a noção de processo eleitoral 
ao limitar às normas de caráter processual. 
Por conseqüência, também discordo do re
sultado do julgamento, que afirmou a possi
bilidade de aplicação da Lei Complementar 
n' 135/ 2010 às eleições de 2010. 

Tenho que discordar do mencionado enten
dimento, uma vez que o Constituinte, ao intro
duzir o princípio da anterioridade ou anualidade 

"R . - eg1stre-se, no entanto, que o voto proferido pelo 
Juiz do TRE-AC Marcelo Basseto ficou vencido nos 
autos da Impugnação ao Registro de Candidatura I1° 

619-45.2010.6.0!.0000 acima citada. 



eleitoral, não buscou trazer conceito tão reducio
nista à noção de processo eleitoral. Na verdade, 
a Constituição, quando se referiu ao processo 
eleitoral, teve a clara intenção de proteger todos 
os atos que interferem nas eleições, desde a can
didatura até o resultado final. 

Neste sentido, colhe-se o voto do Ministro 
do STF Joaquim Barbosa, no julgamento da 
ADI 3685-8, que dimensionou com precisão o 
conceito de processo eleitoral: 

Na linha do que sustentou o Ministro 
Sepúlveda Pertence no julgamento da 
ADI 354, também eu entendo que, para 
as finalidades do art. 16 da Constituição, 
o conceito de processo eleitoral há de ter 
compreensão e "extensão tão ampla quan
to seus termos comportam" (voto na ADI 
354, RTJ 177/1074). Toda norma com ap
tidão, ainda que em bases minimalistas, 
de interferir no exercício da soberania 
popular, expressa pelo sufrágio univer
sal e voto secreto, seja para impor novos 
condicionamentos, seja para suprimir os 
que já vinham sendo tidos como parte in
tegrante do acervo normativo destinado 
a reger as disputas eleitorais, cai no cam
po da incidência do art. 16, isto é, altera o 

processo eleitoral13 . 

Sendo assim, é evidente que uma lei que 
amplia os casos de inelegibilidade interfere di
retamente no processo eleitoral, haja vista que 
algumas candidaturas serão suprimidas em vir
tude da aplicação da novel legislação. 

No Distrito Federal, por exemplo, vivemos 
um caso emblemático de como a nova legisla
ção está interferindo no processo eleitoral, pois 
o Tribunal Regional Eleitofal vedou a candida
tura do líder nas pesquisas de intenções de voto 
para o cargo de Governador com base nas novas 
regras introduzidas pela LC no 135/2010. 

Ora, não há como negar que há interferên

cia no processo eleitoral quando a nova legis
lação exclui o candidato que está em primeiro 

lugar nas intenções de voto. 

13 STF - PLENO, ADI n" 3685-8/DF, Rei. Min. Ellen 
Gracie, DJE de 26/09/2008. 
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4 Conclusão 

Assim, devemos elogiar a aprovação da Lei 
Complementar n" 135/2010, que introduziu re
gras importantes para eliminar das eleições can
didatos ímprobos. 

Por outro lado, não concordamos com a 
interpretação adotada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, no julgamento da Consulta n" 1120-
26, haja vista que esvaziou a noção de processo 
eleitoral ao afirmar que está restrita a normas de 
caráter processual e que, por conseqüência, não 
engloba normas de direito material como a am
pliação de casos de inelegibilidade. 

Logo, entendo que a Lei Complementar n" 
135/2010 altera significativamente o processo elei
toral, de modo que não pode ser aplicada às elei
ções gerais de 2010 ante a vedação explícita conti
da no art. 16 da Constituição Federal de 1988. 
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Justiça Eleitoral: diferença entre atuação 
administrativa e jurisdição voluntária 
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1 Introdução 

Como leciona JOSÉ JAIRO GOMES (2010, 

P. 59), "a justiça Eleitoral desempenha várias 

funções, notadamente as seguintes: administra
tiva, jurisdicional, nonnativa e consultiva''. 

No exercício dessas funções, é indiscutível 

que a justiça Eleitoral pratica diversos atos, al

guns adtninistrativos e outros jurisdicionais. 
Quando a ) ustiça Eleitoral é chamada a re

solver de forma imperativa e em caráter defini

tivo um conflito de interesses, não há dúvida de 

que ela exerce função jurisdicional e, nessa con

dição, pratica atos jurisdicionais. 

Todavia, quando soluciona questões não li

tigiosas, mas relacionadas ao processo eleitoral e 

ao exercício do voto, ela sempre exerce ativida

de n1ermnente adtninistrativa? 
A resposta a essa indagação se afigura rele

vante, entre outros motivos, para se definir acerca 

do cabimento de mandado de segurança contra 

decisões finais proferidas pela justiça Eleitoral so

bre situações que, apesar de não necessariamente 

litigiosas, exijam a definição do direito aplicável à 

espécie por um órgão d5 Poder judiciário. 

Este pequeno texto se destina a abordar o tema 

de forma objetiva, traçando algumas linhas acerca 

da resposta à indagação acima apresentada. 

2 Breves considerações sobre a jurisdição 
voluntária 

"O CPC, segundo clássica orientação de 

nosso direito processual, dividiu os proce

dimentos especiais em dois grupos: um de 

jurisdição contenciosa e outro de jurisdição 

Juiz federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz 

voluntária" (HUMBERTO THEODORO Jú
NIOR, 1997, P. 393). 

A jurisdição contenciosa se caracteriza pela 

existência de lide e, portanto, por envolver a 

solução de conflitos mediante a substituição da 

vontade dos interessados pela decisão de um 

agente in1parcial. 

)á a jurisdição voluntária, também denomi

nada de jurisdição graciosa ou administração 

judicial de interesses privados, é marcada pela 

necessidade de um pronunciamento do Poder 

judiciário para validar certas situações que não 

envolvam necessariamente conflito de interesses. 

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚ

NIOR (1997, P. 394): 

Há, enfim, procedimento de jurisdição 

voluntária quando, conforme Priece-Cas

tro, os órgãos judiciais são convocados a 

desempenhar uma função administrativa 

destinada a "tutelar a ordem jurídica me

diante a constituição, asseguramento, de

senvolvimento, e modificação de estados 

e relações jurídicas com caráter geral, ou 

seja, frente a todos". 

Sobre o assunto, ensina W AMBIER (2005, P. 46): 

Trata-se, portanto, de atividade extraor

dinariamente desempenhada pelo Poder 

Judiciário, sem que faça parte de sua des
tinação de resolver os conflitos de interes

ses a ele submetidos, em que aquele ape

nas chancela a vontade manifestada pelos 

interessados, que disso necessitam para 

conferir eficácia a essa manifestação. As

sim, se for enfatizado o prisma da solução 

de conflitos, a jurisdição voluntária afasta

se da noção tradicional de jurisdição, dita 

"contenciosa". Agora, se for para conside

rar como aspecto essencial da jurisdição a 

circunstância de essa atividade ser desen

volvida por um terceiro imparcial, então a 

jurisdição voluntária dela se aproxima. 



Todavia, ao menos um reparo deve ser feito 

a esse entendimento de W AMBIER. 

É que, mesmo no âmbito da jurisdição vo

luntária, o magistrado não está adstrito a chan

celar a vontade manifestada pelos interessados, 

porquanto lhe cabe: 

• assegurar o devido processo legal e o con

traditório'; 

• investigar livremente os fatos e ordenar de 

ofício a realização de quaisquer provas2
; 

• decidir o caso em conformidade com seu 

livre convencimento', ainda que isso acar

rete o indeferimento da medida inicial

mente postulada. 
Do contrário, não haveria qualquer sentido 

em exigir a atuação do Poder judiciário. 

Não obstante a diferença entre jurisdição 

contenciosa e voluntária", DINAMARCO (2002, 

P. 384) sustenta: 

É majoritária entre os autores a opinião de 
que a jurisdição voluntária não é jurisdi
ção e sim atividade que se exerce por for
mas parecidas com as desta, sem com esta 
se confundir. Modernamente, contudo, 
surgem vozes autorizadíssimas no sentido 
do seu caráter propriamente jurisdicional. 
Elio Fazzalari, autor de trabalho concei
tuado na literatura internacional sobre o 
tema, chega quase a sustentar essa nature
za. O uruguaio Adolfo Gelsi Bidart dispôs
se a "refletir sobre a possível unidade bási
ca da jurisdição contenciosa e voluntária, 
considerando-a como única função com 
diversos modos de exercício". Vou mais 
além e afirmo decididamente essa unidade, 
apoiado na premissa de que tanto na juris
dição voluntária qual). to na contenciosa o 
juiz tem diante de sP'pessoas a pacificar e 
conflitos a dirimir - ainda quando, pelo 
aspecto puramente técnico-processual, o 
conflito não esteja formalmente deduzi
do perante ele, nem seja o caso de impor 

'Arts. 1.105, 1.106 e 1.108, CPC. 
2 Art. 1.107, CPC. 
3 Apesar de não estar vinculado à legalidade estrita, po
dendo adotar em cada caso a solução que reputar mais 
conveniente ou oportuna (art. 1.109, CPC). 

4 Na primeira, há lide; na segunda, não. 
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sacrifício à esfera de direitos de uma pes
soa em benefício de outra. Mais importa 
a destinação social da função, que esses 
aspectos técnicos. O Código de Processo 
Civil afirma vigorosamente a unidade da 
jurisdição e a inclusão da jurisdição vo
luntária nessa categoria, ao proclamar: "a 
jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é 
exercida pelos juízes, em todo o território 
nacional, conforme as disposições que este 
Código estabelece" (art. !•). 

Quanto à diferenciação entre função juris

dicional e administrativa, esclarece OVÍDIO A. 

BAPTISTA DA SILVA (2003, P. 47): 

ALFREDO ROCCO (La sentenza civíle, 
p. 14) sugere um critério para diferenciar 
a função jurisdicional da administrativa, 
que merece reprodução. Escreve ele: "Na 
atividade jurisdicional, o Estado provê 
a realização do interesse cuja satisfação, 
embora querida pelo direito, é impedida 
por obstáculos encontrados na atuação da 
norma jurídica que o tutela. A atividade 
jurisdicional, portanto, é sempre dirigida a 
remover obstáculos à satisfação de interes
ses: ela não satisfaz diretamente os interes
ses concretos, mas provê para que tais inte
resses sejam satisfeitos; daí porque apenas 
indiretamente lhes dá satisfação. Ao con
trário, com a atividade administrativa, o 
Estado provê diretamente à satisfação de 
seus interesses. Na atividade administrati
va, não se trata, portanto, de transpor uma 
dificuldade que, pela incerteza ou inobser
vância de uma norma legal, pudesse impe
dir a satisfação do interesse tutelado". 

A consequência mais evidente dessa pre
missa é a conclusão de que tanto o juiz de 
jurisdição contenciosa quanto o da jurisdi
ção voluntária antes preparam o caminho 
para que o destinatário da norma, afinal, 
uma vez removido o obstáculo, usufrua de 
sua proteção e tenha satisfeito o interesse 
tutelado pelo direito; enquanto o adminis
trador, diferentemente do que ocorre com 
o juiz, ao praticar o ato administrativo, 
provê diretamente à satisfação de um in
teresse público, cuja realização não está a 
necessitar a intervenção do administrador 
para a remoção de algum obstáculo que 
impeça sua satisfação. 
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Enfiin, caracteriza-se a jurisdição volun

tária sempre que, por imposição legal, houver 

necessidade de apreciação (decisão) de situa

ção não litigiosa5 por n1agistrado, fora do exer

cício de atividades típicas de administração do 

Poder j udiciário6 

Logo, não há con1o negar que, ao n1enos 

sob o aspecto formal', a jurisdição voluntária 

envolve o exercício de atividade jurisdicional. 

Daí porque se subtnete ao regran1ento geral des

ta com algumas modificações, e não à disciplina 

dos atos administrativos. 

3 Atividades administrativas e 
jurisdicionais da Justiça Eleitoral: 
critério de diferenciação e sua utilidade 

Compete à justiça Eleitoral assegurar a or-

ganização e o exercício de direitos políticos, pre

cipuamente os de votar e ser votado8 

No exercício dessas atribuições, os órgãos 

da justiça Eleitoral realizam atividades adminis
tJ·ativas e atividades jurisdicionais. 

Há atividade administrativa quando os ór

gãos da justiça Eleitoral praticam atos próprios 

da administração pública' e quando, mesmo ob

jetivando especificamente organizar o processo 

eleitoral, inexiste necessidade de decisão a ser 

proferida por agente imparciaJI 0 

5 Embora seja possível, no âmbito da jurisdição voluntária, 
o estabelecimento de controvérsia entre os interessados. 

6 Por exemplo: Diretoria do Foro ou Presidência de Tri
bunal. Nesses casos, o magistrado atua como adminis
trador público, e não propriamente como juiz. 

;Particularmente considenz, que a jurisdição volun
tária também se qualifica substancialmente como 
atividade jurisdicional. 

3 Inteligência do art. 1 o do Código Eleitoral. 
9 Ainda que envolva decisão de magistrado na condição 

de gestor público (Presidente de Tribunal Eleitoral), 
como, por exemplo, na apreciação de requerimentos 
administrativos formulados por servidores públicos e 
no julgamento de recursos administrativos interpostos 
no curso de uma licitação. 

10 Por exemplo, na designação de locais de votação, 
na requisição de veículos para efetuar o transporte 
de eleitores e na fixação de locais de funcionamento 
das zonas eleitorais. 

Há atividade jurisdicional quando se exige a 
apreciação de situação concreta, litigiosa 11 (jurisdi
ção contenciosa) ou não 12 (jurisdição voluntária), 
por magistrado (agente imparcial), fora do exercí
cio de atividades típicas de administração pública. 

Não obstante isso, parte da doutrina não 
reconhece o exercício de jurisdição voluntária 
no âmbito da justiça Eleitoral, qualificando essa 
atividade como tnermnente administrativa. 

Nesse sentido, leciona JOSÉ JAIRO GOMES 
(2010, P. 60-61): 

O que caracteriza a ju11ção administra
tiva é a inexistência de conflito ou lide 
para ser resolvida. 13 

Há o exercício de função administrativa, 
por exemplo, na expedição de título elei
toral, na inscrição de eleitores, na transfe
rência de domicílio eleitoral, na fixação de 
locais de funcionamento de zonas eleito
rais, na designação de locais de votação, na 

nomeação de pessoas para compor a Junta 
Eleitoral e a Mesa Receptora, na adoção de 

medidas para fazer impedir ou cessar ime
diatamente propaganda eleitoral realizada 
irregularmente (CE, art. 242, parágrafo 
único), na autorização de transmissão de 
propaganda partidária em cadeia ou em 
inserções regionais (LOPP, art. 46). 

A função jurisdicional caracteriza-se pela so
lução imperativa, em caráter definitivo, dos 
conflitos intersubjetivos submetidos ao Es
tado-juiz, havendo substituição da vontade 
estatal pela dos contendores. A finalidade da 
jurisdição é fazer atuar o Direito (não apenas 
a lei, pois esta se contém no Direito) em casos 

11 Por exemplo: impugnação de registro de candidatu
ra, arguição de inelegibilidade, recurso contra a expe
dição de diploma, ação de impugnação de mandato 
eletivo, ação de investigação judicial eleitoral e repre
sentação por ofensa à Lei n. 9.504/97. 

12 Por exemplo: exame de prestação de contas de órgãos 
partidários não impugnada (art. 37, § 6", Lei n. 9.096/95, 
com a redação dada pela Lei n. 12.034/2009) e exame 
de prestação de contas de candidatos e comitês finan
ceiros não impugnada (art. 30, §§ 5°, 6° e 7°, da Lei n. 
9.504/97, com a redação dada pela Lei n. 12.034/2009). 

13 Destaquei. 



14 Idem. 

concretos, no que contribui para a pacifica
ção do meio social. Assim, sempre que à Jus
tiça Eleitoral for submetida uma contenda, 
exercitará sua função jurisdicional, aplicando 
o Direito à espécie tratada. É isso que ocorre, 
e.g., nas decisões que imponham multa pela 
realização de propaganda eleitoral ilícita (LE, 
arts. 36, § 3', e 37, § 1 '), que decretem ine
legibilidade na ação de investigação judicial 
eleitoral (AI)E), que cassem o registro ou o 
diploma nas ações fundadas nos artigos 30-
A, 41-A e 73 da Lei n. 9.504/97. 

A regra a ser observada é esta: sempre que 
houver conflito de interesses, que reclame 
decisão do órgão judicial para ser soluciona
do, estar-se-á diante de exercício de função 
jurisdicional. 14 Ao contrário do que ocorre 
na função administrativa, na jurisdicional 
impera o princípio da demanda, pelo que 
o juiz só pode decidir se e quando houver 
provocação da parte, e, ainda aí, dentro dos 
limites em que a tutela jurisdicional é postu
lada. Conforme assinala Antônio Hélio Sil
va (2004:8), importa perquirir se o juiz está 
sendo provocado para aplicar a lei a um caso 
concreto com vistas a satisfazes direito sub
jetivo, ou se a norma lhe foi dirigida direta
mente, exigindo-lhe o dever de agir para al
cançar a finalidade normativa. Na primeira 
hipótese, "estaria o Juiz exercendo atividade 
jurisdicional, ao passo que, na segunda esta
ria agindo na qualidade de administrador". 

Observe-se que a função jurisdicional pode 
ter origem em procedimento administrativo 
que, em razão da superveniência de conflito, 
convola-se em judicial. Um exemplo dessa 
situação é possível ocorrer na transferência 
de domicílio eleitoral. Sabe-se que esse pro
cedimento possui natureza eminentemente 
administrativa; todavia, se deferida a transfe
rência pleiteada, detftro do lapso de 1 O dias 
qualquer delegado de partido político poderá 
recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (CE, 
art. 57,§ 2' c.c. Lei n. 6.996/82, art. 7', § 1', e 
art. 8°), impugnando a decisão com o argu
mento de que o requerente não possui domi
cílio na circunscrição; surge, então, evidente 
conflito de interesses, a ser solvido pelo órgão 
da justiça Eleitoral, cuja atividade deixa de 
ser administrativa e passa a ser jurisdicional. 
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Contudo, tal entendimento não parece o 
mais acertado, na medida em que se afiguram 
bastante diferentes a atividade administrativa e 
a jurisdição voluntária exercidas por magistra
do eleitoral, embora ambas não pressuponham 
a existência de controvérsia. 

No primeiro caso, o magistrado atua como 
gestor público, sujeitando-se seus atos a ques
tionamento por recurso administrativo e/ou por 
ação judiciaP5

• No segundo, ele atua como jul
gador imparcial, solucionando o caso por meio 
de decisão sujeita a recursos judiciais - apesar 
da possibilidade de modificação por circunstân
cias supervenientes". 

Aliás, afigura-se bastante questionável a 
afirmação de que "a função jurisdicional pode 
ter origem em procedimento administrativo 
que, em razão da superveniência de conflito, 
convola-se em judicial". 

Ou o procedimento é administrativo e 
como tal vai continuar até o seu final, inclu
sive por ocasião do julgamento de eventuais 
recursos 17; ou ele é judicial e como tal vai 
prosseguir até o seu término18 

Afinal, o que qualifica a atividade de um 
magistrado eleitoral como administrativa ou ju
risdicional (jurisdição voluntária) não é a exis
tência de litígio, mas a natureza dos atos que 
pratica e a condição em que atua19

• 

Adotando diretriz similar, ensina ADRIA
NO SOARES DA COSTA (2006, P. 388-393): 

Tem faltado à doutrina um critério claro 
para fazer a distinção entre as diversas for
mas assumidas pela atividade do juiz elei
toral, máxima pelo fato de haver subrepti
ciamente, para alguns, e claramente, para 

15 Por exemplo: mandado de segurança. 

" Art. 1.111, CPC. 
17 Por exemplo: julgamento de licitação, que também se 

submete a controvérsia entre os licitantes e admite a 
interposição de recursos (administrativos). 

18 Por exemplo: transferência de eleitor e registro de 
candidatura. 

19 Se o magistrado atua como agente imparcial e pratica atos 
voltados à prolação de ato decisório destinado a resolver 
determinada situação (litigiosa ou não), sua atividade 
será jurisdicional; caso contrário, será administrativa. 
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outros, a rejeição da jurisdição voluntária 
como verdadeira jurisdição, tal qual a con~ 
tenciosa. Embora não nos seja permitido 
o aprofundamento desse problema teóri
co de direito processual, desde já salienta
mos que tomamos a jurisdição voluntária 
como verdadeira atividade jurisdicional, 
caracterizada pela passividade processual 
do juiz, entendida em duplo sentido: no 
de que não pode iniciar o procedimento 
por sua iniciativa (nemo judex sine actore); 
e, pela sua atitude de imparcialidade, neu
tralidade e distanciamento, no sentido de 
que deve estar em posição de superiorida
de e estraneidade em relação às partes, não 
aplicando o direito objetivo em seu pró
prio interesse (nemo judex in causa sua). 

Em verdade, o imbróglio entre a atividade 
de jurisdição voluntária e a atividade ad
tninistmtiva exercida pelo juiz eleitoral é a 
origem da confusão instalada na doutrina 
e na jurisprudência, com sérias consequ
ências para a inteligência de importantes 
institutos de direito eleitoral. Deveras, há 
inúmeras normas impondo ao juiz elei
toral o exercício de função administrati
va, para organizar todo o procedimento 
eleitoral, tornando possível o exercício 
do voto pelos eleitores. Dessarte, quan
do nomeia mesários, ou indica os locais 
para a instalação de sessões eleitorais, ou 
quando fiscaliza seus subordinados, exer
ce atividade meramente administrativa, 
como administrador do prélio eleitoral. 
Não é outro, inclusive, o entendimento 
do eminente Torquato Jardim, para que o 
processo eleitoral é um processo adminis
trativo, e o que o singulariza é a unicida
de do órgão administrativo executor e do 
órgão judiciário tíícumbido do seu controle 
judicial. De um lado, assevera, é ato admi
nistrativo a portaria do juiz estabelecendo 
os locais permitidos à propaganda políti
ca. De outro, a determinação do juiz para 
que o candidato retirasse propaganda de 
local não autorizado é exercício de poder 
de polícia inerente à administração. Por 
fim, conclui, julgar a conduta, se contrária 
à lei ou não, e, em caso afirmativo, aplicar 
a pena, é ato jurisdicional. As três funções 
exercidas pelo mesmo órgão. 

O processualista italiano Gian Antonio 
Michele, criticando a conceituação chio
vendiana de jurisdição, baseada no ca
ráter substitutivo da vontade das partes 
pela vontade do Estado-juiz, lembra que 0 

elemento saliente do conceito de jurisdi
ção está na imparcialidade do órgão juris
dicional, que é por si suficiente para dis
tinguir a "jurisdição" da "administração". 
Assim, se houver referibilidade do illtercs

se tutelado ao órgão estatal que atua, não 
há atividade jurisdicional, pois ela apenas 
se dá se faltar ao juiz a qualidade de parte 
(de parcialidade, portanto) ... 

Para que possamos observar quando o juiz 
eleitoral está atuando como juiz - é dizer, 
exercendo atividade jurisdicional -, e não 
como administrador judicialiforme, mister 
perquirir a referibilidade do interesse tu
telado à sua atuação: se a regra jurídica for 
dirigida a ele, de modo a lhe outorgar o po
der-dever de agir para a consecução da fina
lidade normativa, estará ele agindo na quali
dade de administrador do processo eleitoral; 
se, ao revés, a atuação judicial for provocada 
por um interessado, com o escopo de apli
car o direito objetivo, para fazer valer o seu 
direito subjetivo, estaremos diante de uma 
atividade jurisdicional, pela qual o juiz agirá 
autoritativa e imparcialmente. 

A propósito, afigura-se bastante elucidativa 
nota de rodapé constante da obra de tal autor 
(2006, P. 391): 

Pensamos ser necessário dar tratamento 
distinto a diferentes atos jurídicos: o regis
tro e o alistamento são efeitos constitutivos 
da decisão do juiz no procedimento de ju
risdição voluntária instaurado pelo reque
rimento do interessado, obtendo a presta~ 
ção jurisdicional pretendida. Já a votação é 

ato do eleitor em exercício do seu direito 

político, oponível erga omnes, sem que se 
instaure entre ele e o magistrado qualquer 
relação jurídica. A apuração é procedimen
to administrativo complexo, sem que haja 
ato decisório do juiz (que só se pronuncia
rá judicialmente se houver alguma impug
nação, ou seja, o início de um processo de 
conhecimento de rito especial). 



Admitindo a existência de procedimento de 

jurisdição voluntária no âmbito da Justiça Eleito

ral, o Ministro CELSO DE MELLO assim se pro

nunciou no Excelso Pretória, ao proferir voto no 

julgamento do Mandado de Segurança n. 26.603: 

Na realidade, Senhora Presidente, e em 
face, precisamente, de tais premissas, tor
na-se necessário assegurar, ao Deputado, 
naqueles casos em que se justificar o ato de 
sua voluntária desvinculação do partido 
político pelo qual se elegeu, o direito de 

resguardar a titularidade do mandato le
gislativo, exercendo - quando a iniciativa 

não for da própria agremiação partidária 
-a prerrogativa de fazer instaurar, peran
te órgão competente da justiça Eleitoral (o 
TSE, tratando-se de Deputado MS 26.603 

I DF 45 Federal), procedimento em cujo 
âmbito se lhe viabilize a possibilidade de 

demonstrar a ocorrência das exceções jus
tificadoras da desfiliação partidária. 

Isso permitirá, ao parlamentar interes
sado, quer seja dele ou do partido polí
tico de origem a iniciativa de referido 
pmcedimento (de jurisdição voluntária) 

perante a Justiça Eleitoral20
, justificar a 

concreta configuração de causas legiti

madoras da desfiliação partidária, tais 
como "a existência de mudança signi
ficativa de orientação programática do 
partido" ou de "prática odiosa de perse
guição", como a elas se referiu, em douto 
voto proferido na Consulta n" 1.398/DF, 
o eminente Ministro CEZAR PELUSO. 

No Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 

Tocantins também tive a oportunidade de relatar 

acórdão admitindo a existência de procedimen

tos de jurisdição voluntária"-a Justiça Eleitoral. 

Sobre o assunto, confira-se a seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 
2008. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
COMITÊ FINANCEIRO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. NÃO PROVIMENTO. 

1. A prestação de contas de campanha 
eleitoral se qualifica como procedimento 

20 Destaquei. 
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de jurisdição voluntária, e não como mero 
processo administmtivo. 21 

2. Tratando-se o ato questionado de de
cisão judicial sujeita a recurso, é incabível 

a impetração de mandado de segurança 
para impugná-lo. Precedentes. 

3. Recurso conhecido e não provido. 

(TRE-TO. MS n. 48. Relator: juiz MAR
CELO ALBERNAZ. D)E de 1.2.2010, 
Tomo 018, p. 2-3.) 

Posicionamento semelhante foi adotado por 

outros Tribunais Regionais Eleitorais, consoan

te precedentes a seguir: 

21 Idem. 
22 Idem. 
23 Idem. 

RECURSO CÍVEL. RESTABELECIMENTO 
DE INSCRIÇÃO ELEITORAL CANCELA
DAEDEVOLUÇÃO DO TÍTULO DE ELEI
TOR. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTARIA"- NÃO OCORRÊNCIA DE 
COISA jULGADA. RECURSO PROVIDO. 

(TRE-SP. RC n. 25.637. Relatora: MARIA 
SALETTE CAMARGO NASCIMENTO. 
DOE de 05/10/2006, p. 226.) 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 
2008. REGISTRO DE CANDIDATURA 
INDEFERIDO POR FALTA DE FILIA
ÇÃO PARTIDÁRIA. CONDIÇÃO DE 
ELEGIBILIDADE. 

1 - Para concorrer às eleições, o candidato 

deverá estar com a filiação deferida pelo 
partido político no dia 5 de outubro de 
2007, ex vi do art. 12, caput, da Resolução 
TSE n• 22.717, de 28 de fevereiro de 2008. 

2 - Se no momento do protocolo do pe
dido de registro de candidatura o pré-can
didato não tem filiação partidária regular, 
seu registro deve ser indeferido, até porque 
a filiação partidária tempestiva é requisito 
insuperável para o deferimento do pedido. 

3 - O processo de registro de candidatura 
insere-se entre os procedimentos de juris
dição voluntária23

, cuja decisão reveste-se 

apenas de coisa julgada formal, tanto que o 
juiz mesmo depois de prolatada a sentença 
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2'1 Idem. 

verificando a ocorrência de equívoco pode, 
de ofício ou a requerimento da parte, fazer 
os reparos que entender necessários. 

4 - Recurso conhecido e desprovido. 

(TRE-GO. REn. 4.1 09. Relatora: ELIZABETJ-1 
MARIA DA SILVA. PSESS de 19.8.2008.) 

RECURSO ELEITORAL. INDEFERI
MENTO DE REGISTRO DE CANDIDA
TURA. CONTAS REJEITADAS PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. 
SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO 
POR INOBSERV ÃNCIA DOS ARTIGOS 
4" E 6" DA LEI COMPLEMENTAR N" 
64/90. RECURSO IMPROVIDO. 

1. Não se confunde o procedimento de juris
dição voluntária de Registro de Candidatu
ra com o procedimento judicial instaura
do após a demanda incidental de Ação de 
Impugnação de Registro de Candidatura''· 
No caso, o juiz eleitoral conheceu de ofício 
os motivos para o indeferimento do regis
tro, não tendo sido instaurada a referida 
Ação de Impugnação. Preliminar de nuli
dade da decisão não acolhida. 

2. A inelegibilidade começa a produzir efeitos 
a partir da data de decisão que rejeitou as con
tas e não do ano do exercício de tais contas. 

3. A insanabilidade das irregularidades 
que causaram a rejeição das contas não 
pode ser aferida por esta Justiça Especia
lizada (Ação Rescisória n" 251, Rei. Min. 
José Delgado, DJ, 08.08.2007). Ademais, a 
desaprovação das contas, por si só, já tra
duz hipótese de irregularidade insanável, 
já que assim não o fosse as contas teriam 
sido aprovadas com ressalvas. 

Recurso improvi~o. 

(TRE-RJ. RE n.sl.844. Relatora: JACQUE
LINE LIMA MONTENEGRO. PSESS de 
14/08/2008.) 

PROCESSUAL. RECURSO. APRESENTA
CAO, EM SEDE RECURSAL, DE CONTAS 
RELATIVAS AS ELE! COES MUNICIPAIS. 
COMPETENCIA ORIGINARIA DO JUIZO 
"A QUO". SUPRESSAO DE INSTANCIA. 
DEVOLUCAO DOS AUTOS A ORIGEM. 

TRATANDO-SE DE PROCESSO DE JU
RISDICAO \fOLUNTARIA, ONDE S/' 
\liSA PRESTAR CONTAS RELATIVAS As 
ELEICOES MUNICIPAIS", AINDA QUI' 
CARACTERIZADA A SUPRESSAO DE 
INSTANCIA PELA APRESENTACAO 

DAS REFERIDAS CONTAS EM SEDE RI
CURSAL, EM ATENCAO A ESPECIFICI
DADE DO DIREITO ELEITORAL, PODE 

SERMITIGADOORIGORDA TECNICA 
PROCESSUALISTICA, DEVOLVENDO

SE OS AUTOS AO JUIZO COMPETENTE 
PARA APRECIACAO DA MA TERIA. 

(TRE-BA. RPC n. 3.952. Relator: JOÃO 

AUGUSTO ALVES DE O. PINTO. DPJ
BA de 23/02/1997, p. 63.) 

- Registro de Candidatura a Vereador. 
Deferimento. Recurso. Preliminar de 
nulidade da sentença. Rejeição. Mérito. 
Inelegibilidade suscitada pelo recorrente. 
Ação própria para discussão da matéria. 
Improvimento. Não é nula a sentença, 
ainda que motivada de forma sucinta. As 
inelegibilidades previstas na LC n" 64/90 
devem ser alegadas em ação autônoma -

Ação de impugnação- conforme prevê o 
art. 3° da referida lei, que tem natureza 
jurisdicional contenciosa, e não no pró
prio pedido de registro do candidato, de 
jurisdição eminentemente voluntária26

. 

Improvimento do recurso. 

(TRE-PB. RO n. 2.034. Relator: MAR

COS WILLIAM DE OLIVEIRA. PSESS de 
15/08/2000.) 

Cumpre observar que a adequada quali
ficação dos atos da ) ustiça Eleitoral como ad
ministrativos ou jurisdicionais (incluindo a ju
risdição voluntária) se afigura relevante, entre 
outros motivos, para se aferir o cabimento do 
mandado de segurança. 

Com efeito, mesmo em se tratando de juris
dição voluntária, não se admite ordinariamente 

a impetração de mandado de segurança contra 
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 

25 Idem. 
26 Idem. 



suspensivo (art. 5°, I!, Lein. 12.016/200927
; Súmu

la 267/STF28
) nem contra decisão judicial transi

tada em julgado (art. 5°, III, Lei n. 12.016/200929; 

Súmula 268/STF30
). 

4 Conclusão 

Conforme anotado, caracteriza-se a jurisdi

ção voluntária sempre que, por imposição legal, 

houver necessidade de apreciação (decisão) de 

situação não litigiosa por magistrado, fora do 

exercício de atividades típicas de administração 

do Poder Judiciário. 

O que qualifica a atividade de um magistra

do eleitoral como administrativa ou jurisdicio

nal (jurisdição voluntária) não é a existência de 

litígio, mas a natureza dos atos que pratica e a 

condição em que atua. 

Assim, se o magistrado atuar como agente 

imparcial e praticar atos voltados à prolação de 

ato decisório destinado a resolver determinada 

situação (litigiosa ou não), sua atividade será ju

risdicional; caso contrário, será administrativa. 

Por se qualificar, ao menos formalmente, 

como atividade jurisdicional, a jurisdição vo

luntária se submete ao regramento geral desta 

com algumas modificações, e não à disciplina 

própria dos atos administrativos. 

Finalizando, normalmente não cabe manda

do de segurança contra decisões proferidas por 

magistrados eleitorais no âmbito da jurisdição 

voluntária se couber recurso com efeito suspen

sivo (art. 5°, I!, Lei n. 12.016/2009; Súmula 267/ 

STF) ou se houver trânsit<?em julgado (art. 5°, 

III, Lei n. 12.016/2009; Súmula 268/STF). 

27 "Art. 5° Não se concederá mandado de segurança 
quando se tratar: ... II - de decisão judicial da qual 
caiba recurso com efeito suspensivo". 

28 "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial 
passível de recurso ou correição". 

29 "Art. 5° Não se concederá mandado de segurança quando 
se tratar: ... III- de decisão judicial transitada em julgado". 

30 "Não cabe mandado de segurança contra decisão ju
dicial com trânsito em julgado". 
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1 Introdução 

Durante a I Jornada de Direito Eleitoral 
da ESMAF realizada entre 07 e 09 de junho de 
2010 foi possível identificar a grande relevância 
que o tema da elegibilidade/inelegibilidade tem 
no âmbito da prática do Direito Eleitoral, seja 
como pura condicionante da capacidade elei
toral passiva ou como sanção pela prática de 
conduta ilícita eleitoral ou de outra natureza. 
Além da importância do tema, in genere, con
junturalmente há fato recente que contribuiu 
para tal relevância: a recente promulgação da 
LC no 135/10 ("Lei da ficha limpa") que alterou 
profundamente a LC 64/90, que trata das causas 
infraconstitucionais de inelegibilidade. 

Por sua vez, a capacidade eleitoral passiva 
tem como pressuposto a capacidade eleitoral 
ativa e ambas se inserem no âmbito dos direitos 
políticos assegurados pela atual Constituição e 
por ela regulados, guardando íntima relação e 
justificação com princípios albergados no Esta
do Democrático de Direfto por ela inaugurado. 

Iniciando já no art. 1 o da CR/88, que ex
plicita como um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito o pluralismo político, 
a atual Constituição é repleta de dispositivos 
que estabelecem as normas regentes dos di
reitos políticos e seus correlatos, as regras do 
jogo eleitoral, a Justiça Eleitoral e as hipóteses 
de regulamentação infraconstitucional, com 
estrita ênfase na universalização dos direitos 
políticos, da garantia do pluralismo político, da 
livre expressão dos interesses e da garantia da 
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probidade e da moralidade do processo eleito. 
ral coino expressão 1naior da cidadania, prote
gendo a dos abusos e vícios decorrentes do uso 
do poder político ou econômico. 

Não raro as discussões chegmn ao Supremo, 
1nesn1o as querelas eleitorais 111ais rotineiras e 
provincianas, dada a profundidade com que 0 

tema foi tratado na atual Constituição e a so
branceria de suas disposições. 

Nen1 sen1pre foi assin1, n1as o ten1a dos 
direitos políticos, das capacidades eleitorais, 
principalmente, sempre foi objeto de disposi
ção nas constituições anteriores que, con1 111aior 
ou tnenor an1plitude, Inaior ou n1enor elitisn1o, 
trataran1 de tais n1atérias. 

Acompanhar o desenrolar diacrônico dessa 
normatização constitucional do tema eleitoral 
permite identificar as origens de diversos dos 
dispositivos atuais e acompanhar o desenvolvi
n1ento histórico da nossa deinocracia, seus reve
zes, suas ret01nadas, sua institucionalização. 

Sem pretender esgotar o tema, busca-se 
aqui fazer um pequeno vôo panorâmico sobre as 
Constituições anteriores (e normas que as com
plementam) no que respeita ao Direito Eleitoral, 
para identificar as origens das bases sobre as quais 
se sustentam os direitos políticos na atualidade. 

2 No Reino e no Império 

Fonnahnente a história coloca cmno tnarco 

inicial da nossa independência o dia 07 de setem
bro de 1822. Mas antes dessa data a nova nação 
já se fazia notar e um dos atos que simboliza esse 
objetivo é o Decreto Real de 3 de junho de 1822, 
que convocou uma Assembléia Geral Consti
tuinte e Legislativa que deveria constituir "as ba
ses sobre que se devam erigir a sua Independên
cia, que a Natureza marcara, e de que já estava de 
posse, e a sua União com todas as outras partes 
integrantes da Grande Família Portugueza ... ". 

Esse decreto, por sua vez, foi regulamentado 
pela Instrucção no 57 do Reino, de 19/06/1822, 
que pode ser considerado o primeiro código 



eleitoral brasileiro, regulando especificamente a 
eleição dessa assembléia inclusive quanto a pro
cedimentos, apuração, impugnações, etc. Essa 
instrução foi observada também após a Carta de 
1824, com alterações. 

Nessa "instrucção" se vê que a eleição seria 
indireta: os Deputados da Assembléia Cons
tituinte seriam nomeados pelos "Eleitores de 
Parochia", estes, por sua vez, escolhidos dire
tamente pelo povo das "Freguezias" (capitulo I, 
"1'' e "2"), sendo o número de Eleitores propor
cional ao número de "fogos" de cada Povoação 
ou Freguezia (capítulo I, "5") e o número de 
Deputados definido especificamente para cada 
Província (capítulo IV, "1"). "Minas Geraes" era 
a campeã: elegia 20 dos 100 Deputados. 

Os Presidentes das mesas eleitorais eram es
colhidos dentre os vereadores das Câmaras de 
cada Cidade ou Villa, havendo uma Mesa por 
cada Povoação ou Freguezia (capítulo I, "4"), e 
o "Parocho" atuava como fiscal das eleições -
que se realizavam após missa solene celebrada 
especificamente para esse fim - cabendo-lhe 
inclusive certificar o número de "fogos" em cada 
povoação. As impugnações eram feitas aberta
mente à Mesa e por ela mesma decididas. 

O voto não era secreto: cada votante apre
sentava sua lista com os nomes dos Eleitores em 
que votava que eram verificadas pelo "Parocho", 
a quem também cabia certificar a identidade do 
votante. Os que não sabiam escrever votavam 
oralmente, declarando sua lista ao Secretário da 
Mesa (capítulo I!, "5"). 

O voto não era universal, sendo seus requi
sitos cumulativos (capítulo I, "7", "8", "9"): ser 
brasileiro ou português casado ou solteiro não 
filho- familia maior de 20 ~os; ter pelo menos 
um ano de residência na Freguezia; não ser 
membro de ordem religiosa; não ser criminoso; 
não receber salários ou soldos, exceto determi
nadas profissões (os guarda-livros, primeiros 
caixeiros de casas de comércio, criados da Casa 
Real, Administradores de fazendas e fábricas). 

Para ser Eleitor (primeira elegibilidade), as 
condições cumulativas (capítulo 11, "6"): ter di
reito de voto; residência na Província por pelo 
menos 4 anos; maior de 25 anos; probidade, hon
ra, bom entendimento e "nenhuma sombra de 
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suspeita de inimisade a Causa do Brazil"; decente 
subsistência por emprego, industria ou bens. O 
critério era censitário. E o cidadão não podia es
cusar a nomeação: era obrigatória (alínea "7"). 

Para ser Deputado (segunda elegibilidade), 
exigia-se cumulativamente (capítulo IV, "2"): as 
condições para ser Eleitor; naturalidade brasi
leira ou de qualquer parte da monarquia portu
guesa, com 12 anos de residência no Brasil, ou 
estrangeiro com estabelecimento e família no 
Brasil pelo mesmo tempo; "maior instrucção, 
reconhecidas virtudes, verdadeiro patriotismo e 
zelo pela causa do Brazil". 

É evidente a preocupação com o patriotis
mo e defesa da "causa do Brazil" e que o direito 
de votar/ser votado fosse atribuído apenas àque
les que aqui tinham residência fixa e por prazo 
razoável - ou seja, aqueles que tinham interes
ses concretos na nova nação - sem, entretanto, 
excluir os portugueses. 

A Assembléia assim eleita foi dissolvida pelo 
Imperador em 13/11/1823. 

Critérios análogos foram seguidos na Carta 
outorgada do Império, de 25/03/1824, com al
terações, especialmente nos seus artigos 90 a 97 
(capitulo VI, Das Eleições) e 40 a 46 (capítulo 
Ill, Do Senado), para as eleições dos Deputa
dos e Senadores, e nos artigos 71 a 79 (capítulo 
V, Dos Conselhos Geraes de Província e suas 
attribuições) para as Câmaras dos Districtos e 
Conselhos Geraes de Província (que origina
riam as Assembléias Legislativas Estaduais de 
hoje), mantida a eleição indireta para todas as 
casas legislativas, mas com expurgo de alguns 
dos critérios não objetivos. 

Dentre as alterações está a fixação das ren
das mínimas anuais para votar (cem mil réis), 
para ser Eleitor (duzentos mil réis) e para ser 
Deputado (quatrocentos mil réis anuais) ou 
Senador (oitocentos mil réis), tornando ainda 
mais objetivo o critério censitário. 

Outros critérios são também depurados, 
como a incapacidade eleitoral dos filhos-famí
lia - excepcionada pelo exercício de ofícios 
públicos - e dos que "receberem salários", 
mantida a incapacidade apenas para os "criados 
de servir", com as mesmas exceções já previstas 
na Instrucção 57, portanto, concedendo-se a 
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capacidade a outros empregados. Podem votar 
apenas os cidadãos brasileiros ou naturalizados 
- reafirma -se a separação de Portugal - maio
res de 25 anos (ou de 21, se oficiais militares ou 
casados), exceto se bacharéis ou clérigos de Or
dens Sacras (apenas os religiosos enclausurados 
têm excluído o direito de votar). 

A primeira elegibilidade (para ser Eleitor) 
é também excluída para os Libertos (que po
den1 votar, se alcançaren1 os padrões mínin1os 
de renda) e os pronunciados em querela ou 
devassa (critério mais objetivo do que o adje
tivo "criminosos" constante da Instrucção 57). 
Não há mais referência à obrigatoriedade de 
aceitar a nomeação de Eleitor. 

A segunda elegibilidade para ser Deputado é 
excluída para os estrangeiros e os que não forem 
praticantes da religião estatal (Católica Apostólica 
Romana- art. 5 da Carta de 1824). Para os Con
selheiros Provinciais e Vereadores das Câtnaras 
Distritais exigia-se idade mínima de 25 anos, pro
bidade e "decente subsistência". Quanto aos Sena

dores (vitalícios e escolhidos em lista tríplice pelo 
Imperador), exigia-se 40 anos ou mais, cidadania 
brasileira originaria e ser pessoa de "saber, capa
cidade e virtudes, com preferência os que tiverem 
feito serviços à Pátria" 1, sendo Senadores auton1a
ticamente os príncipes com 25 anos ou mais. Uma 
curiosidade da Carta de 1824 era a desnecessidade 
de domicílio eleitoral na mesma circunscrição das 
eleições para a segunda elegibilidade (art. 96). 

3 O liberalismo de 1891 

A República, proclamada em 1889, vai re
presentar mudança de paradigma não apenas 
quanto à forma de governo, mas quanto à ado
ção radical do modelo Yiberal de Estado, com 
forte influência do modelo norte americano de 
descentralização política. O Estado unitário é 

1 Os critérios de elegibilidade de Senadores e membros 
das Câmaras e Conselhos Provinciais revelam menor 
objetividade, como na Instrucção 57, mas são a ori
gem de outros conceitos indeterminados ainda hoje 
presentes na nossa Constituição como requisitos para 
muitos cargos (idoneidade moral, probidade, reputa
ção ilibada, notável saber, etc). Os dispositivos da Car
ta de 1824 são os arts. 45 e 75. 

substituído pela Federação. As províncias tor
nam-se Estados federados com amplas compe
tências, organizando-se de forn1a a assegurar <l 

autonomia dos Municípios no que toca a "seus 
peculiares interesses" (art. 68). 

No campo dos direitos políticos, aproxima
se a CR/1891 do modelo atual. 

Pela primeira vez utiliza-se a locução "su
frágio direto" para todos os cargos do Legislati
vo (arts. 28 e 30) e da Chefia do Executivo (art. 
47). Mas não há ainda a garantia do sigilo. E não 
há ainda o dever de se alistar e votar. 

A capacidade eleitoral ativa é tratada no art. 
70, do Título IV - Dos Cidadãos Brasileiros -

que viria a ser o equivalente ao atual Título li da 
CR/88. Exige-se a cidadania brasileira (originá
ria ou não), a idade 1nínilna de 21 anos e o alis
tamento eleitoral. O critério censitário é abando
nado quanto à exigência de renda Inínüna, Inas 
os mendigos são excluídos, como os analfabetos. 
Tmnbém não tên1 capacidade ativa os n1ilitares 
que não sejam oficiais (praças de pret), exceto os 
alunos de escolas militares de ensino superior, e 
os religiosos cujas ordens monásticas os sujeitem 
a voto de obediência com renúncia da liberdade 
individual. A perda ou suspensão dos direitos 
políticos está disciplinada no art. 71, muito pró

xin1a do atual regrmnento da 1natéria. 
A locução "condição de elegibilidade" surge 

pela primeira vez (art. 26), assim como a ine
legibilidade dos inalistáveis (art. 70, § 4'). São 
elegíveis todos os que possuam os direitos polí
ticos e estejam alistados, exigindo-se 4 anos de 
cidadania brasileira para a Câmara e 6 anos para 
o Senado. São inelegíveis os brasileiros "por re
núncia tácita à nacionalidade de origen1"2. Para 
o cargo de Presidente exige-se a nacionalidade 
originária (art. 41). Para os cargos de Senador' e 
Presidente exigem-se 35 anos de idade. As ine

legibilidades dos parentes até o 1' e 2' grau do 

2 A nova república criou essa figura no art. 69, § 4°, para 
os estrangeiros que se encontravam em território na
cional em 15/1111889 e que não declarassem em 6 me
ses o ânimo de conservar sua original nacionalidade. 

3 Já na CR/1891 estabelecem-se 3 senadores por Estado 
(art. 30), com mandatos de 9 anos e renovação pelo 
terço trienalmente. 



Presidente e Vice em exercício nos últimos seis 
meses e do próprio Presidente e Vice que o haja 
substituído no ultimo ano são previstas pela pri
meira vez (arts. 43 e 47, § 4°). 

A previsão de inelegibilidades infraconstitu
cionais por "lei especial" surge pela primeira vez 
(art. 27). São denominadas "incompatibilidades 
eleitorais". Mas não há previsão de lei nacional 
que regule as eleições, exceto para Presidente e 
Vice (art.47, § 3°) e a que fixa o número de de
putados por Estado (art. 28, § 1 o), garantido o 
mínimo de 4. A competência residual dos Esta
dos é exercida também na matéria eleitoral. 

4 A Constituição de 1934 

A ordem liberal de 1891 é substituída pelo 
Governo Provisório previsto no Decreto 19.398, 
de 11/11/1930, com atribuições legislativas e exe
cutivas discricionárias, até a eleição da Assem
bléia Constituinte (art. 1° do Decreto 19.398). 

Essa Constituinte mudará mais uma vez o 
paradigma constitucional, substituindo o Esta
do Liberal pelo Estado Social, sob o influxo das 
idéias renovadoras das Constituições do México 
(1917) e de Weimar (1919) e em clara oposição 
dialética à excessiva descentralização política e 
ao poder econômico dos coronéis. A centraliza
ção política e o dirigismo estatal na vida econô
mica e social serão suas marcas. 

Na matéria eleitoral, surge o primeiro código 
eleitoral brasileiro (Decreto 21.07 6, de 24/02/1932), 
uniformizando nacionalmente o processo eleito
ral. A Assembléia Constituinte é eleita já sob esse 
código. Em16/07/1934 é promulgada a CR/34. 

A competência legislativa sobre matéria 
eleitoral foi outorgada privativamente à União 
(art. 5°, XIX, "f') e foi criac!a a justiça Eleitoral, 
como braço especial do Poder Judiciário (Seção 
IV do Capítulo do Poder Judiciário, arts. 82-
83), encimada pelo TSE, com TREs em cada Es
tado e juízes eleitorais nas comarcas. À justiça 
Eleitoral competirá toda a matéria eleitoral, ex
ceto a eleição do Presidente e vice na hipótese 
de vacância nos últimos dois anos do manda
to (art. 52, § 3°), que será totalmente regulada 
pelo Congresso Nacional. 

Os direitos políticos são tratados no Capítu
lo I da Declaração de Direitos e tem como gran-
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de novidade a extensão da capacidade eleitoral a 
ambos os sexos (previsão já contida no Código 
Eleitoral de 1932). A capacidade eleitoral ativa 
adquire-se conforme requisitos muito semelhan
tes à CR/1891, exceto quanto à idade mínima, re
dnzida para 18 anos, e quanto aos religiosos, que 
não são mais excluídos especificamente - mas 
podem se escusar de alistar nos termos da lei, por 
convicção religiosa (art. 111, "b"). 

Pela primeira vez o alistamento e o voto são 
obrigatórios para os homens e para as mulheres 
que exercerem função pública remunerada (art. 
109). Também pela primeira vez o direito ao si
gilo do voto é explicitado (art. 52, § 1 °). Tais 
dispositivos buscavam limitar o poder dos co
ronéis, nos rincões do País, aos quais se opunha 
o novo regime de 1930. 

A elegibilidade tem como pressupostos o alis
tamento eleitoral, a nacionalidade originária, ida
de mínima de 25 anos para Deputados e 35 anos 
para Presidente e SenadmA, e ausência das inúme
ras causas de inelegibilidade expressas na própria 
Constituição (que não remete à lei) em seus arts. 
112 e 52,§ 6°, próximas daquelas causas hoje pre
vistas na LC 64/90 (ocupantes de cargos do pri
meiro escalão do Executivo, membros do Ministé
rio Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário, 
etc, que não hajam se desincompatibilizado até 1 
ano antes das eleições). Também são inelegíveis os 
parentes até o 3° grau dos Chefes do Poder Execu
tivo ou quem os haja substituído no último ano e 
os substitutos eventuais nos últimos seis meses. 

Com exceção da representação corporativa 
na Câmara dos Deputados (art. 23), tendência 
da época de, em oposição às idéias comunis
tas, absorver institucionalmente os conflitos 
entre classes pela incorporação da represen
tação classista nas instituições de deliberação 
política e também na justiça trabalhista, no que 
diz respeito aos direitos políticos e eleitorais, a 
CR/1934 se aproxima muito do modelo atual e 
será quase integralmente retomada ao fim do 
Estado Novo, pela CR/1946. 

·l Apenas 2 por Estado, com mandatos de 8 anos (art. 
89), renovando-se por metade a cada 4 anos. 
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5 A "Polaca"' 

Se a CR/34 teve duração efêmera, pois foi subs
tituída pela Carta de 10/ll/1937, há quem diga que 
essa jamais chegou a viger, pois o plebiscito que a 
confirmmia jamais foi convocado (art. 187) e, basi
camente, o Presidente Getúlio Vargas se utilizou do 
estado de emergência declarado no seu mt. 186 para 
governar com poderes absolutos e sem termo final (o 
final do seu mandato dependia da resposta ao plebis
cito, conforme art. 175, e as eleições para o novo Par
lmnento também, conforme mt. 178, tendo havido a 
dissolução de todas as casas legislativas federais, esta
duais e municipais por força do mesmo art. 178). 

Em razão dessas circunstâncias, de pouca 
utilidade o seu estudo. Ressalte-se a extinção da 
justiça Federal, da justiça Eleitoral e do Senado 
(substituído pelo Conselho Federal - arts. 50-
56 - que tem um representante eleito por cada 
Assembléia Legislativa Estadual e dez membros 
nomeados pelo Presidente) e o retorno às eleições 
indiretas para o Legislativo e o Executivo, por 
meio do Colégio Eleitoral (arts. 46, 50 e 78-84). 

6 A redemocratização de 1946 

A Lei Constitucional no 9, de 28/02/1945, 
ainda na Presidência de Getúlio Vargas, emenda 
diversos artigos da "Polaca", visando à eleição de 
uma nova Assembléia Constituinte em moldes 
diretos e à normalização política do País. Ocor
rida a queda de Getúlio Vargas em 29/10/1945, 

5 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, 
19 ed. Saraiva, São Paulo, 1998, p.l23. A alcunha vem das 
semelhanças com a Constituição Polonesa de 23/04/1935, 
que também estabeleceu tstal proeminência do Poder 
Executivo (em seu art. 2° afirmava que "a autoridade úni
ca e individual do Estado é concentrada na pessoa do Pre
sidente da República"), como o art. 73 da CR/37 e diversos 
outros dispositivos que, em conjunto com a ausência do 
plebiscito e o estado de emergência por prazo indetermi
nado fixado nessa Carta, concentraram no Presidente to
das as competências do Estado, ainda que indiretamente. 
Dentre esses dispositivos, ressalte-se o art. 177 da CR/37, 
que deu ao Governo poderes para aposentar ou reformar 
qualquer funcionário civil ou militar, discricionariamen
te, nos 60 dias a contar da promulgação, e o art. 182, que 
deu poderes para aposentar/colocar em disponibilidade 
os funcionários da justiça federal (incluindo os juizes fe
derais- a Justiça Federal foi extinta). 

já sob a presidência do então Presidente do Su
premo Tribunal Federal, José Unhares, são re
vogados alguns dos artigos opressores da CR/37 
e convocada a Constituinte. 

Promulgada, em 18/09/1946, a Constituição 
dos Estados Unidos do Brasil, poucas são as no
vidades em relação à CR/34 no que respeita aos 
direitos políticos. 

O voto e o alistamento são agora obrigatórios 
para todos, homens e mulheres, sem exceções (art. 
133) e os mendigos adquirem capacidade eleito
ral ativa. Saber exprimir-se no vernáculo passa a 
ser condição para o alistamento (art. 132, 11). De 
forma mais sistemática do que a de 1934, o direi
to ao sufrágio universal, direto e o voto secreto é 
agora estabelecido no capítulo da Nacionalidade 
e da Cidadania (art. 134), ao invés de esparso em 
inúmeros artigos como naquela Constituição. Há 
uma maior especificação da alistabilidade dos 
militares (art. 132, parágrafo único) e a Emenda 
Constitucional no 9, de 22/07/1964, introduz opa
rágrafo único no art. 138, cnjas disposições seriam 
mantidas na CR/67 e na EC No 1/69, já muito se
melhante ao atual § 8° do art. 14 da CR/88. 

Também há especificidade maior das inelegi
bilidades decorrentes do exercício de funções pú
blicas e dos parentes de mandatários (arts. 139 e 
140), sendo reduzidos os prazos para seis, três on 
dois meses, a depender da hipótese. A restrição aos 
parentes limita-se ao 2° grau, como na CR/1891. 

Não se exige mais a nacionalidade origi
nária para a elegibilidade aos cargos de Depu
tados, Senadores ou Presidente e a idade mí
nima para Deputado é reduzida para 21 anos 
(art. 38, parágrafo único). 

A justiça Eleitoral é reorganizada nos mol
des de 1934 e bem próxima da conformação 
atual, com fixação de algumas de suas compe
tências na própria Constituição (arts. 119-121), 
permitindo-se à lei ordinária estabelecer sua or
ganização e outras competências. 

Sob essa Constituição, viveríamos um breve 
período de normalidade democrática, com uma 
vida partidária ativa e partidos nacionais pela pri
meira vez (na República Velha os partidos ainda 
eram regionais). Em 1950, pela Lei 1.064, teríamos 
publicado o terceiro Código Eleitoral Brasileiro, 
que vigeria até o atual Código, Lei 4.737/65. 



7 As cartas de 1967 e 1969 

O Ato Institucional n' 1, de 09/04/1964, 
formaliza a derrocada da democracia pos-1946, 
cria uma eleição indireta relâmpago para Presi
dente e Vice-Presidente (que se realizaria 2 dias 
após a publicação do AI 1) e permite a alteração 
da Constituição por maioria absoluta. 

Inúmeras matérias foram codificadas nessa 
época, entre elas o Direito Eleitoral, cujo códi
go, ainda vigente, foi publicado em 1965 (Lei n' 
4.737, de 15/07/1965). 

Outros atos institucionais virão (entre eles 
o de n' 2, que reformula os Poderes, extingue os 
partidos políticos, exclui da apreciação judicial 
inúmeras matérias, etc) e em 24/01/1967 será 
promulgada a Constituição do Brasil, que visava 
à renormalização da vida política (com as restri
ções do regime de 1964). 

Como as Constituições de 1934 e 1937, teve 
vigência efêmera, pois os atos institucionais a 
partir de 13/12/1968 (o Ato Institucional n' 5) 
sepnltaram muitos dos seus dispositivos, na prá
tica. Em 17/10/1969, a Emenda Constitucional 
n' 1 reformulou quase por completo a Consti
tuição de 1967 e vigeu, com diversas emendas, 
até 05/10/1988. Tratarei ambas (CF/67 e EC 
1/69) em conjunto. 

Entre as distinções com relação à Consti
tuição de 1946 está a eleição indireta para Pre
sidente da República, realizada por um colégio 
eleitoral composto pelos membros do Congres
so e delegados para cada Estado, indicados pela 
bancada do partido majoritário, sendo diretas 
as eleições para o Parlamento (durante breve in
terregno, após a EC 8, de 14/04/1977, também 
haveria senadores eleitos Jndiretamente pelo 
colégio eleitoral - que a Imprensa logo rotulou 
corno ''biônicos,6). 

6 Na época, era muito popular um seriado de televisão 
norteamericano chamado "O homem de seis milhões 
de dólares" cujo herói era um aviador que havia perdi
do muitas das funções naturais, substituídas por equi
pamentos eletrônicos. Esse "homem/máquina", com
pletamente antinatural, mas com aparência idêntica 
à de um homem comum, era chamado de "homem 
biônico". Os senadores eleitos indiretamente compar
tilhavam com o "homem biônico" essas característi-
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Pela primeira vez (a CF/67 já dispunha) há 
dispositivo específico acerca da criação e organi
zação dos partidos políticos, cláusulas de barreira 
e de fidelidade partidária (art. 152), remetendo à 
lei federal sua regulamentação. Pela primeira vez 
há previsão de lei complementar para estabelecer 
causas de inelegibilidade (art. 151, também pre
vista na CF/67, art. 148, com vistas a preservar o 
regime democrático, a probidade administrativa, 
a normalidade das eleições contra a influência do 
abuso do poder político ou econômico e a mora
lidade para o exercício do mandato), bem como 
sobre o gozo, exercício, perda ou suspensão e re
aquisição dos direitos políticos (art. 149, § 3'). 

No que diz respeito à capacidade eleitoral ati
va e passiva, e as inelegibilidades, a EC 1/69, além 
de remeter para a lei complementar as causas de 
inelegibilidade, manteve no texto constitucional, 
com pequenas alterações, as clássicas inelegibili
dades dos chefes do Executivo e seus parentes, a 
menos que se desincompatibilizassem nos prazos 
fixados (variáveis de nove a dois meses), além de 
criar uma nova inelegibilidade dependente de in
terpretação judicial (art. 151, § 1', "c", do titular 
de cargo ou função cujo exercício pudesse influir 
nas eleições, cabendo à lei fixar os prazos para 
afastamento, entre 2 e 9 meses). 

No mais, foram mantidas praticamente todas 
as normas da Constituição de 1946, entre elas a 
organização e competências da Justiça Eleitoral' e 
os critérios para alistamento e elegibilidade. 

8 Conclusão 

É salutar observar o passado, identificar as 
origens, aprender com quem nos precedeu. 

Percorridos quase duzentos anos de regu
lamentação constitucional e infraconstitucional 
dos direitos políticos, vê-se que o caminho foi 
percorrido com menos solavancos do que se po
dia esperar, dadas as vicissitudes da vida política 
nacional no período. 

cas: apesar da aparência de senadores comuns, tinham 
uma origem "antinatural" ... 

7 No que toca ao Judiciário, a CF/67 recriou a Justiça 
Federal (arts. 107 e 116-119), mantida também pela 
EC no 1/69 (arts. 112 e 121-125). 
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Tendo como ponto de partida um sistema elei
toral indireto, fortemente vinculado e controlado 
pela Igreja Católica, com direito de sufrágio restri
to e censitário, chegamos aos direitos políticos na 
forma atual. Há uma continuidade, uma gradativa 
sistematização dos direitos políticos, das elegibi
lidades e inelegibilidades, do direito de sufrágio 
universal, direto, secreto e com valor igual para 
todos, à medida que a nação se consolida, se ama
durece, com nítida tendência ao estabelecimento 
da democracia direta, do pluralismo político, do 
controle ao abuso do poder econômico ou políti
co, da vedação à improbidade administrativa. 

Parafraseando Carl Linnaeus8, sicut Natura 

nil facit per saltum i ta nec Civitas. 
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sEm seu Philosophia Botanica {1751), tornou popular o 
aforisma Natura non facit saltus, ao identificar as gran
des semelhanças e continuidades entre diferentes espé
cies (esse cientista sueco foi o criador da moderna taxo
nomia). O axioma já estava presente nas obras de Aristó
teles, Newton e Leibniz e foi revivescido pelos trabalhos 
de Darwin/Wallace sobre as origens das espécies. 



Soberania popular, democracia e jurisdição eleitoral: reflexões acerca da 
legitimidade democrática da cassação de mandatos pela Justiça Eleitoral 

Juiz federal Mareio Luiz Coelho de Freitas 

A História recente das eleições no Brasil 
tem sido profundamente marcada por uma atu
ação mais firme e ativa da ) ustiça Eleitoral, espe
cialmente no que concerne à aplicação das san
ções de perda ou cassação de mandatos eletivos. 
Com efeito, a Justiça Eleitoral tradicionalmente 
adotava uma postura auto-restritiva na aplica
ção de punições aos detentores de mandatos 
eletivos, prestigiando ao máximo o princípio da 
soberania popular e privilegiando a presunção 
de legitimidade dos votos. Entretanto, num pe
ríodo de pouco mais de dez anos, a Justiça Elei
toral passou a, numa freqüência anteriormente 
inimaginável, reconhecer a prática de ilicitudes 
nos processos eleitorais e a cassar mandatos de 
vereadores, deputados, senadores, prefeitos e 
até mesmo governadores de Estado. 

Dentre os vários fatores que influenciaram 
essa mudança de paradigma, provavelmente o 
mais importante foi a aprovação, em 28/09/1999, 
da primeira lei de iniciativa popular da história 
do país, a lei 9.840. Fruto de uma imensa mo
bilização popular capitaneada pela CNBB e que 
contou com o apoio de dezenas de entidades da 
sociedade civil organizada que reuniram mais de 
um milhão de assinaturas no movimento "com
batendo a corrupção eleitoral", esta lei inseriu o 
artigo 41-A1 na lei das eleições (9.504/97), com 
a expressa intenção de afastar imediatamente da 
disputa eleitoral, pela cassação do registro ou do 
diploma, os candidatos que praticassem a capta
ção ilícita de votos, isto é, a compra de votos. 

1 Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus inci
sos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, 
o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao 
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vanta
gem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego 
ou função pública, desde o registro da candidatura até 
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a 
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diplo
ma, observado o procedimento previsto no art. 22 da 
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

Após a aprovação da lei, seguiu-se um pe
ríodo de intensos debates na doutrina e na ju
risprudência acerca de sua constitucionalidade, 
alegando os defensores da inconstitucionalidade 
que se tratava de lei ordinária que criava hipóte
se de inelegibilidade, o que somente poderia ser 
feito por lei complementar, a teor do disposto 
no art. 14, § 9° da CF/88. O TSE, entretanto, sob 
o argumento de que o art. 41-A não trazia nova 
hipótese de inelegibilidade, afastou a inconsti
tucionalidade da lei, o que foi posteriormente 
confirmado pelo STF. 

A conseqüência direta e imediata desse en
tendimento foi a não incidência do disposto 
no art. 15 da LC 64/90, que, antes de ser alte
rado pela recente LC 135/2010, dispunha que 
"Transitada em julgado a decisão que declarar 
a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado 
registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou 
declarado nulo o diploma, se já expedido". As
sim foi que passou o TSE a entender que a con
denação do candidato pela prática de corrupção 
eleitoral tinha efeitos imediatos, por aplicação 
direta do art. 257 do código eleitoral. Sobre o 
tema, vale transcrever o acórdão relatado pelo 
Min. Fernando Neves que se tornou o leading 

case acerca da matéria: 

REPRESENTAÇÃO- ART. 41-A DA LEI 
N" 9.504/97 - INVESTIGAÇÃO JUDI
CIAL - ART. 22 DA LC No 64/90 - DE
CLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE 
- JULGAMENTO CONJUNTO - DE
TERMINAÇÃO DE MEDIATO CUM
PRIMENTO DA DECISÃO NA PARTE 
QUE CASSOU O DIPLOMA- C0DIGO 
ELEITORAL, ART. 257- NÃO-APLICA
ÇÃO DO ART. 15 DA LCN" 64/90. LIMI
NAR INDEFERIDA. 

l. Os recursos eleitorais, de um modo ge
ral, não possuem efeito suspensivo. Código 
Eleitoral, art. 257. 

2. Ao contrário do que acontece com as de
cisões que declaram inelegibilidade, quando 
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há que se aguardar o trânsito em julgado, os 

efeitos da decisão que cassa diploma com 
base no art. 41-A da Lei n" 9.504, de 1997, 
permitem execução imediata. 

(MC n" 994 - Chapada dos Guimarães/ 
MT- Acórdão n" 994 de 31/05/2001) 

A partir daí o TSE alterou radicalmente sua 
jurisprudência no que toca às decisões que im
pliquem cassação do registro ou do diploma de 
candidatos eleitos, passando a conferir eficácia 
imediata também às decisões que reconheçam 
a prática de financian1ento ou gastos ilícitos 
de campanha (art. 30-A) e condutas vedadas 
aos agentes públicos tendentes a desequilibrar 
o pleito (art. 73, I a VIII e parágrafo 10"). Na 
verdade, segundo o entendimento atual do TSE, 
somente as decisões que determinem a perda de 
mandatos proferidas em sede de recursos contra 
a expedição de diploma, por força do disposto 
no artigo 216 do Código eleitoral', ou os casos 
de ações de investigação judicial eleitoral por 
abuso de poder, em razão do artigo 15 da LC/64, 
é que não têm eficácia imediata3 

Ao assumir esta postura 1nais ativa, iinpri
mindo uma maior eficácia às decisões que de
terminam a cassação de mandatos eletivos de 
pessoas que, a priori, teriam sido sufragadas 
como vencedoras das urnas, a atuação da Justi
ça Eleitoral tem gerado intensos debates acerca 
da legitimidade democrática dessa atuação e dos 
limites que devem ser respeitados pelo Poder 
Judiciário nessa matéria, em ordem a fazer pre
valecer a soberania popular. 

2 Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir ore
curso interposto contra a expedição do diploma, poderá 
o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. 

3 Vale ressaltar, entretanto, que o reconhecimento da 
eficácia imediata das decisões de cassação de mandato 
não implica que necessariamente o candidato eleito vá 
ser afastado do cargo após a primeira decisão judicial. 
É que o TSE, especialmente após o caso da cassação do 
mandato do senador João Capiberibe, vem entendendo 
que a eficácia imediata das decisões fica condicionada 
ao julgamento de eventuais embargos de declaração, 
sendo relevante notar, ainda, que também tem sido 
amplamente aceita a concessão de medida cautelar, 
especialmente quando se trata de afastamento de chefe 
do Poder Executivo. 

De fato, são as afirmações de que a atuação 
da Justiça Eleitoral "ultrapassa os limites dare
lação entre os Poderes da República, constituin
do-se en1 um passo atrás na relação democracia
constitucionalismo"\ ou de que a cassação dos 
eleitos acabou instaurando uma "república dos 
derrotados". É essa a opinião de Adriano Soares 
da Costa, para quem 

É inegável que há perversão em uma de
mocracia cujo eleito é o segundo coloca
do. Desconheço que assim seja em outros 
países. Quando o eleito é cassado por 
corrupção eleitoral, presumem-se duas 
coisas: a) que o processo eleitoral foi ile
gítimo e b) que os órgãos de fiscalização 
falharam em sua missão. 

A judicialização do processo eleitoral tem 
sido um fenômeno crescente na nossa ex
periência democrática, sobretudo depois 
da constatação de que as decisões passa
ram a ter efetividade quando cassam polí
ticos eleitos e, com um incentivo extra: as 

provas necessárias para apear o eleito não 
são rigorosas. ( ... ) 

Todos aguardam ansiosos que a Justiça 
Eleitoral endireite a nossa democracia, 
porque o povo, ao que parece, seria in
capaz de fazê-lo. Que país engraçado o 
nosso: institucionalizamos o terceiro 

turno e clamamos que os tribunais re
solvam, ao fim e ao cabo, o que deveria 
ser submetido apenas ao crivo popular. 
Construímos uma república dos derrota
dos, dos sem-voto, escolhidos pela elei

ção indireta dos eleitores togados5. 

Esta visão não é restrita a advogados e juris
tas, mas é compartilhada até mesmo por alguns 
integrantes do Judiciário, que veem com muita 
restrição a postura mais ativista da Justiça Elei
tora!. Neste sentido, bem representativo é trecho 
de voto do Ministro Gilmar Mendes no Respe 
25.016, que, de forma incisiva, afirma: 

·I É o que afirma Lênio Luiz Streck, em nota de rodapé 
na pág. 33 de sua obra "Verdade e Consenso". 

5 Democracia, ]udicialização das eleições e terceiro turno. 
Disponível em http://adrianosoaresdacosta.blogspot. 
co m/ 2 009 I O 2/ democracia-j u di cializaca o-das-ele i coes. 
html. Acessado em 10/05/201 O. 



( ... )Neste caso, há razões ainda mais fortes 
em questões que envolvem a manifestação 
de vontade popular, porquanto uma posi
ção intervencionista do Tribunal, ativista, 
envolve, em muitos casos, fraudar a von~ 
tade popular. Falou-se aqui em psiquiatria 
e, de fato, muitas vezes cogitamos disto: a 
justiça Eleitoral está se tornando divã de 
perdedores de eleição, de pessoas que não 
têm voto e têm que se explicar depois via 
processo eleitoral. É preciso dar um pa
radeiro nisto. Não temos de resolver pro
blemas de advogado que precisa de causa 
nem de candidato que perdeu a eleição". 

Neste ponto, vale notar que essa postura 
mais ativa e essa crescente relevância da atu
ação do ) udiciário nas relações sociais não é 
algo específico da Justiça Eleitoral, mas antes 
é parte de um fenômeno mais amplo, ligado à 
própria alteração do perfil de atuação do Po
der Judiciário de um modo geral, o que vem 
despertando inúmeros e intensos debates nos 
meios acadêmicos, em especial no campo do 
Direito Constitucional e da Ciência Política , 
onde as discussões acerca do neo-constitu
cionalismo e do pós-positivismo estão na or
dem do dia. No campo da jurisdição eleitoral, 
entretanto, a demarcação dos limites para o 
chamado ativismo judicial é questão extrema
mente sensível, dada a nada desprezível pos
sibilidade da Justiça Eleitoral, caso não atente 
para os limites da legitimidade democrática na 
sua atuação, acabar subvertendo a democracia 
sob o pretexto de defendê-la. É o remédio que, 
dado na dose errada, pode matar o doente. 

Assim, se pretendemos admitir a possibi
lidade de atuação da Justiça· Eleitoral no com
bate às ilicitudes praticadas"' no processo eleito
ral por quem logra se eleger, se efetivamente a 
criação de normas mais rígidas e mais eficazes 
na tutela da liberdade da manifestação da von
tade popular representa conquistas da cidada
nia que devem ser mantidas e até ampliadas, e, 
finalmente, se a pretensão é de que essa forma 
mais marcante de atuação da Justiça Eleitoral 
seja encarada como uma conquista da demo-

'Respe 25.016, Rel. Min. Peçanha Martins. Dj 17.06.05. 

l Jornada de Direito Eleitoral 

cracia, torna-se necessário discutir os funda
mentos da atuação punitiva do Poder Judiciário 
em matéria eleitoral, especialmente nos casos 
de cassação de mandatos, buscando na pró
pria Constituição e no conceito de democracia 
elementos aptos a compatibilizar a atuação da 
Justiça Eleitoral com o princípio da soberania 
popular, bem como estabelecer quais os limites 
e os parâmetros de tal atuação. 

Para tanto, é essencial problematizar o papel 
a ser desempenhado pelo Poder judiciário numa 
democracia moderna e a configuração da divisão 
de Poderes. Nesse passo, é de se notar que no Bra
sil, que se inspirou pelo menos parcialmente no 
modelo constitucional norte-americano, é confe
rido ao judiciário o poder de dar a última pala
vra em qualquer questão que envolva os valores 
constitucionais, podendo até mesmo invalidar as 
escolhas políticas tomadas pelos demais poderes 
(judicial review). Por conta dessa prerrogativa 
judicial, o Poder judiciário se estabelece como 
uma instituição estratégica dentro do sistema de 
freios e contra-pesos, transformando-se no mais 
importante guardião dos direitos fundamentais 
contemplados pelo poder constituinte. 

Este modelo de divisão do Poder teve suas 
bases políticas construídas ainda no século XVIII 
por Alexander Hamilton, )ames Madison e john 
Jay, na série de artigos "O Federalista", em que, 
tendo como mentores os teóricos liberais, espe
cialmente Hobbes, Locke e Montesquieu, busca
vam a fundação de um governo popular numa 
sociedade sem castas'. 

Nesse contexto é que Alexander Hamilton, 
no artigo 78 do Federalista, idealizou o Judicial 
review, isto é, a possibilidade do controle da vali
dade das leis pelo judiciário, sustentando 3 argu
mentos principais8: a) uma vez que a declaração 
da invalidade de uma lei implica em limitação 
do Poder Legislativo, não seria conveniente que 

7 Cf. )ob Duarte Morais, Eliete Nascimento Borges e 
João Nascimento Borges Filho, "O Federalista": gê
nese de uma nova forma de governo. Disponível em 
www.eap.ap.gov.br/revista/upload/ artigo 12. pdf. 

8 Marmelstein. George. Controle judicial dos Direitos 
fundamentais. Cadernos de Direito Constitucional da 
Escola da Magistratura Federal da 4'. Região- 2008. 
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o próprio Legislativo fosse o juiz de seus atos; 
b) a função precípua dos juízes é a interpretação 
da Lei, pelo que, sendo a Constituição uma Lei, 
deveria caber aos juízes sua interpretação e apli
cação; c) o judiciário é o Poder que ofereceria 
tnenor risco para a hannonia entre os poderes, 
dado que não possui nem a chave do cofre, nem 
a espada. Posteriormente, essa teoria foi qua
se integralmente acolhida pela suprema Corte 
americana, no célebre Marbwy v. Madison, re
latado pelo justice john Marshal9 

A idealização e a implementação dessa dou
trina ocorreu num contexto histórico em que se 
via a atividade judicial como meramente decla
ratória da norma legal aplicável ao caso concre
to, cabendo ao juiz unicamente fazer um silo
gismo lógico-dedutivo em que a premissa maior 
seria a norma e a pretnissa menor seria o fato, 
decorrendo daí uma única solução possível, que 
deveria ser a adotada. O papel a ser desempe
nhado pelo juiz, assim, era o de mero aplicador 
da lei, cabendo-lhe tão-somente "dizer a lei do 
caso concreto". Nesse sentido é que Montes
quieu, em seu célebre "O espírito das Leis", já 
afirmava que os juízes " [ ... ] não são mais do 
que a boca que pronuncia as palavras da lei; 
seres inanimados que não podem moderar-lhe 
nem a força nem o rigor" 10 

9 Nas palavras de Marshall: "É enfaticamente a provín
cia e o dever do ramo judiciário dizer o que é o Direito. 
Aqueles que aplicam as regras aos casos particulares 
devem, por necessidade, expor e interpretar a regra. 
Se duas leis estão em conflito, as cortes devem deci
dir sobre a aplicação de cada uma. Então, se uma lei 
estiver em oposição à constituição; se ambas, a lei e a 
constituição, forem aplicáfeis ao caso particular, então 
a corte deve decidir o caso conforme a lei, desconside
rando a constituição; ou conforme a constituição, des
considerando a lei; a corte deve determinar qual dessas 
regras em conflito governa o caso. Essa é a essência do 
dever judicial. Se, então, as cortes devem observar a 
constituição, e a constituição é superior a qualquer ato 
ordinário da legislatura, a constituição, e não o ato or
dinário, deve governar o caso ao qual ambas são apli
cáveis" (Cf. MORO, Sérgio Fernando. jurisdição como 
democracia. Curitiba: Tese de Doutorado, 2004). 

"MONTESQU!EU, Barão de La Bréde e de. Do Espíri-
to das Leis. Vol. 1, coleção Os Pensadores, São Paulo: 
Nova Cultural, 1997, p. 203. 

Ocorre, entretanto, que vários fatores, entre 
os quais a crescente posítivação de direitos fun
dmnentais, não só relacionados aos direitos civis 
e políticos, mas também aos chamados direitos 
econômicos, sociais e culturais, além do reco
nhecimento da Constituição como verdadeira 
norma ilnpositiva e cogente, e não 111ais a 1nera 
"folha de papel" de Lassalle 11

, geraram um cres
cimento do grau de jurisdicionalização da vida 
social e política que redundou numa profunda 
alteração do papel desempenhado pelo Poder 
judiciário nas democracias modernas. 

De fato, no âmbito do Estado liberal do sé
culo XVIII, o papel do Estado era mínimo, liga
do à garantia da manutenção da ordem pública 
interna, através do direito e da jurisdição penal e 
à garantia da segurança jurídica, ligada ao cum
primento dos contratos, o que era feito através 
da jurisdição civil. O Estado e as demais entida
des públicas sequer eram concebidos como en
tes sujeitos ao controle jurisdicional, estando a 
jurisdição civil e penal destinadas precipuamen
te aos cidadãos, reparando ilícitos civis e casti
gando ilícitos penais 12

• Foi só muito lentamente 
que, fruto da luta social e da mudança da cor
relação de forças existente na sociedade, a de
mocracia e o Estado de Direito gradativamente 
foram se consolidando, fazendo desenvolver-se 
no século XIX o contencioso administrativo e, 
no período do segundo pós-guerra, o controle 
da constitucionalidade da lei ordinária, fatores 
diretamente ligados ao aumento da importância 
do papel desempenhado pelo Poder judiciário. 
Como afirma Ferrajoli, 

O progresso do Estado de Direito é simul
tâneo e paralelo ao desenvolvimento do 

papel da jurisdição. ( ... ) De fato, se pode 
afirmar que a toda expansão do princípio 
da legalidade, a todo passo dado na tarefa 
de limitação e sujeição do poder ao direito, 
inevitavelmente corresponde um aumen

to dos espaços da jurisdição. A jurisdição 

11 Cf. Konrad Hesse. A Força Nonnativa da Constituição. p. 9. 

"Cf. Luigi Ferrajoli. El papel de la ftmción judicial en el 
Estado de Dereclw. In Manuel Atienza e Luigi Ferra
joli , ]urisdicción y argumentación en el Estado Cons
titucional de Derecho. UNAM, 2005. 



intervém em presença de violações de di
reito e, portanto, quanto mais se expande, 
mais se estende a área das possíveis viola
ções do próprio direito: violações que, nas 
democracias avançadas, já não são só as 
cometidas por cidadãos comuns, senão as 
que são também, e cada vez mais, as que 
realizam os poderes públicos 13 • 

Disso decorre uma profunda alteração no 
papel desempenhado pelo Poder judiciário no 
controle das relações sociais. Com efeito, a par
tir dessas modificações, o que se verifica é que 
o judiciário, que antes era considerado, nas 
palavras de Luiz Werneck VIANNA, "um Po
der periférico, encapsulado em uma lógica com 
pretensões autopoiéticas inacessíveis aos leigos, 
distante das preocupações da agenda pública e 
dos atores sociais 14", transforn1ou-se etn ''mna 
instituição central à democracia brasileira, quer 
no que se refere à sua expressão propriamente 
política, quer no que diz respeito à sua interven
ção no âmbito social", como afirmou Carmen 
Lúcia Antunes Rocha 15• 

O magistrado, nesse novo contexto, deixou 
de ser o juiz pacificador dos conflitos interindi
viduais, a quem cabia unicamente declarar o 
direito que foi criado pelo legislador, aplicando-

13 LUIGI FERRA)OLI Op. Cit. p. 87-88 (Tradução livre) 
- «El progreso del Estado de derecho es entonces 
simultáneo y paralelo ai desarrollo dei papel de la 
jurisdicción. ( ... ) De hecho, se puede afirmar que, a 
toda expansión dei principio de legalidad, a todo paso 
dado en la tarea de limitación y sujeción al derecho dei 
poder, inevitablemente ha correspondido un aumento 
de los espacios de la jurisdicción. La jurisdicción 
interviene en presencia de violfàlciones del derecho y, 
por lo tanto, entre más se expande con la imposición 
de obrigaciones y prohibicionesa los poderes publicas, 
más de extiende el área de las posibles violaciones dei 
derecho mismo: violaciones que, en las democracias 
avanzadas, ya no son sólo las que cometen los 
ciudadanos com unes, si no que son también, y cada vez 
más, las que realizam los poderes públicos." 

1'1 A judicialização da política e das relações sociais no 
Brasil. Rio de janeiro: Revan, 1999, p. 9. 

15 Cf. ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. A Atuação do 
Judiciário no Cenário Sócio-Político Nacional. 
Série Cadernos do CE)- Centro de Estudos judiciá
rios, v. 11: Brasília, 1996, pp. 63. 
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o através de silogismos lógico-dedutivos para 
se transformar em juiz-agente transformador16 

do Direito para a realização da justiça material 
concreta, atuando como garantidor das pro
messas da modernidade que foram inseridas na 
Constituição, em especial aquelas constantes do 
seu art. 3°, que dispõe que constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil 
a construção de uma sociedade livre, justa e so
lidária em que seja garantido o desenvolvimento 
nacional, e promovido o bem de todos, erradi
cando-se a pobreza e a marginalização e redu
zindo-se as desigualdades sociais e regionais. 

Em outras palavras: os juízes deixaram de 
ser "árbitros distantes e indiferentes de conflitos 
privados, ou de litígios entre indivíduos e Esta
do", para, como afirma Fábio Konder Compara
to", realizarem, no seu campo de atividade, os 
grandes objetivos socioeconômicos da organiza
ção constitucional. Ao adotar uma postura mais 
ativa, o judiciário passou a atuar como uma es
pécie de catalisador da vontade constitucional, 
antecipando-se muitas vezes ao legislador e ao 
administrador na busca da concretização má
xima dos objetivos traçados na Constituição 
Federal, através da chamada "jurisdição cons
titucional". Assiste razão, pois, a Luiz Werneck 
Vianna, quando afirma que 

Em torno do Poder Judiciário vem se 
criando, então, uma nova arena pública, 
externa ao circuito clássico «sociedade ci
vil - partidos representação - formação 
da vontade majoritária", consistindo em 
ângulo perturbador para a teoria clássica 
da soberania popular. Nessa nova arena, os 
procedimentos políticos de mediação ce
dem lugar aos judiciais, expondo o Poder 
Judiciário a uma interpelação direta de in
divíduos, de grupos sociais, e até de parti
dos- como nos casos de países que admi
tem o controle abstrato de normas -, em 
um tipo de manifestação em que prevalece 
a lógica dos princípios, do direito material, 
deixando-se para trás as antigas fronteiras 

16 Cf. Marmelstein. George. Op. Cit. 
17 As novas funções judiciais do estado moderno. In: Revis

ta da Ajuris. Porto Alegre: A)URIS, n. 37, 1987, p. 202. 
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que separavam o tempo passado, de onde a 
lei geral e abstrata hauria o seu fundamen
to, do tempo futuro, aberto à infiltração do 
imaginário, do ético e do justo 18. 

É preciso atentar, todavia, que essa nova 
forma de atuação do Judiciário não pode se 
dar no sentido de contrapor-se ao princípio 
democrático ou ao princípio majoritário, tão 
caros à nossa sociedade que o Constituinte os 
erigiu à condição de princípios fundamentais 
da república, prevendo expressamente no pri
meiro artigo da Constituição que a República 
Federativa do Brasil constitui-se um Estado 
Democrático de Direito, em que, na forma do 
parágrafo único do mesmo artigo, todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de repre
sentantes eleitos ou diretamente. 

Decorre daí que, principalmente quando 
se tem em mente a explosão de litigiosidade 
que atuahnente vive1nos, co1n a crescente ju
dicialização da vida social, e com o Judiciário 
a cada dia mais sendo chamado a decidir ques
tões essenciais para os destinos do país, torna
se necessário buscar os fundamentos da legiti
midade democrática da atividade jurisdicional 
e de que forma a ela se compatibiliza com o 
princípio da soberania popular. 

A Constituição dispõe em seu art. 14, que 
"A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos". Vale notar, ainda, que neste 
mesmo artigo o constituinte criou verdadeiro 
mandamento de concretização de valores, ao 
dispor que "Lei complementar estabelecerá ou
tros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade admi
nistrativa, a moralidade píí'ra exercício de man
dato considerada vida pregressa do candidato, e 
a normalidade e legitimidade das eleições contra 
a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na admi
nistração direta ou indireta." 

Verifica-se, pois, que a Constituição expres
samente indicou alguns dos valores que devem 
ser tutelados a fim de assegurar-se a liberdade do 

'"Op. Cit, p. 22-23. 

eleitor no exercício da soberania popular (tanto 
que os erigiu em causas de inelegibilidade), sendo 
certo que, un1a vez caracterizada a violação destes 
valores no curso do processo eleitoral, torna-sele
gítima a cassação do mandato eletivo. Reforçado 
tal tese, o § 10' do mesmo artigo dispõe que "O 
mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Jus
tiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso 
do poder econômico, corrupção ou fraude". 

Há, portanto, induvidosa autorização cons
titucional para que a prática de condutas que 
atentem contra a normalidade e a legitimidade 
das eleições seja punida. Resta, pois, verificar de 
que forma essa punição, a ser imposta pelo Ju
diciário, deve ser hannonizada con1 o princípio 
democrático, valor fundante da república. 

Uma objeção costumeiramente levantada 
por aqueles que veetn na atuação judicial um 
risco à Democracia é a de que o Judiciário não 
tem seus membros escolhidos diretamente 
pelo povo nem tampouco se sujeita a qualquer 
forma de controle popular, como ocorre com o 
Executivo e o Legislativo. 

À primeira vista o argumento é sedutor, pos
to que enquanto os membros do Executivo e do 
Legislativo são eleitos diretamente pelo povo e se 
sujeitam ao controle popular, através da possibi
lidade da sanção da não-reeleição, o Poder Judici
ário recruta seus 1nernbros com base etn critérios 
técnicos, sem participação direta da população. 
É, portanto, inegável a existência de uma certa 
"tensão" entre o exercício da jurisdição e a sobe
rania popular, especialmente quando a jurisdição 
é exercida em matéria eleitoral, cassando manda
tos, mais ainda quando essa atuação tem por fun
damento a concretização de valores constitucio
nais que são expressos em cláusulas abertas cuja 
densificação fica a cargo do intérprete, que acaba 
por definir o conteúdo, o sentido e o alcance dos 
valores constitucionalmente. Sobre o tema, é per
tinente a crítica de Habermas, para quem 

Tal jurisprudência de valores levanta re
almente o problema da legitimidade ( ... ) 
pois ela implica um tipo de concretização 
de normas que coloca a jurisprudência 
constitucional no estado de uma legislação 
concorrente.( ... ) 



Ao deixar-se conduzir pela idéia de realiza

ção de valores materiais, dados preliminar
mente no direito constitucional, o tribunal 

constitucional transforma-se numa ins
tância autoritária. No caso de uma colisão, 

todas as razões podem assumir o caráter de 
argumentos de colocação objetivos, o que 
faz ruir a viga mestra introduzida no dis

curso jurídico pela compreensão deonto
lógica de normas e princípios do direito. 19 

É preciso, pois, que se compatibilize a Juris
dição (e em especial a jurisdição eleitoral) com 
a democracia, superando-se o falso dilema en
tre a democracia e a Jurisdição. Para tanto, nas 
palavras de Dworkin20, 

Devemos começar anotando uma distinção 
entre democracia e regra de maioria. Demo

cracia quer dizer regra da maioria legítima, o 
que significa que o mero fator majoritário não 

constitui democracia a menos que condições 

posteriores sejam satisfeitas. É controverso 
o que essas condições exatamente são. Mas 

algum tipo de estlutura constitucional que 

uma maioria não pode mudar é certamente 
um pré-requisito para a democracia. Devem 

ser estabelecidas normas constitucionais es
tipulando que uma maioria não pode abolir 

futuras eleições, por exemplo, ou privar uma 

minoria dos direitos de voto. 

Diversamente do que ocorre em relação ao 
Executivo e ao Legislativo, o Judiciário, mesmo 
a despeito de não ser um Poder diretamente le
gitimado pelo processo de escolha da população 
(ou até exatamente por isso), foi alçado à condi
ção de guardião dos valores fundamentais inscri
tos na constituição, ainda que .nesse mister tenha 
que agir contra a vontade daflnaioria da ocasião. 
A democracia, como visto, não pode ser entendi
da puramente de forma aritmética ou estatística, 
não sendo democrática uma ditadura da maioria. 
Somente um regime em que, além do respeito à 

19 Jürgen Habermas. Direito e Democracia: entre fatiei
Jade e validade. Vai. I, p. 320/321 

20 Ronald Dworkin. Constitucionalismo e democracia. 
Texto traduzido por Emilio Peluso Neder Meyer. Publi
cado originalmente no European Journal ofPhilosophy, 
n" 3:1, p. 2-11, em 1995. 
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vontade da maioria, também sejam respeitados os 
direitos da minoria é que pode legitimamente ser 
qualificado de democrático. 

Assim, a legitimidade da atuação do Poder Ju
diciário não é baseada puramente num critério de
cisionista, ou seja, na outorga do poder por meio 
de uma decisão originária da população, onde im
peraria pura e simplesmente o poder da maioria da 
ocasião. Ao contrário, a legitimidade do Judiciário 
é argumentativa21 , diz respeito aos valores que este 
deve resguardar, sendo constantemente orientado 
pela busca daquilo que Robert Alexy chama de 
pretensão de correção22

, e que tem íntima ligação 
com a própria manutenção das pré-condições de 
existência de um regime democrático. 

A manutenção de tal regime pressupõe a 
existência de um poder apto a resguardar as re
gras democráticas até mesmo contra maiorias 
ocasionais, de forma que, no exercício deste mis
ter, cabe ao Judiciário velar pela busca da maior 
lisura possível no processo que visa a sufragar a 
escolha daqueles que irão concretamente exer
cer o poder político em nome do povo. 

Daí a legitimidade da atuação da Justiça Eleito
ral no expurgo do processo eleitoral daqueles can
didatos que tenham demonstrado desrespeito ao 
princípio democrático, sendo certo que tal atuação 
está longe de caracterizar a institucionalização de 
um "terceiro turno" pela judicialização das eleições 
ou uma decisão no tapetão. Ao contrário, o rigor 

21 Cf. Alexy, Robert. Constitucionalismo discursivo. p. 163 e ss 
22 "La teoria del discurso es uma teoria procesal de la 

corrección de normas. Según la teoria del discurso 
uma norma es correcta si y solo si puede ser el 
resultado de um cierto procedimiento, y precisamente 
del procedimiento propio de um discurso práctico 
racional (nota 10). Para una adecuada comprensión 
de la naturaleza de la teoria dei discurso em cuanto 
teoria de la justicia es de fundamental importancia que 
el procedimiento dei discurso sea un procedimiento 
de argumentación y no um procedimiento de decisión. 
Es esta la manera em la cual la teoria dei discurso se 
diferencia de las teorias procedimentales de la justicia 
de matriz hobbesiana. En teorias de este tipo, en efecto, 
no se busca, mediante argumentos y contraargumentos, 
aquello que es correcto; se maximiza, mediante la 
negociación y la decisión, la utilidade". fusticia como 
correccion. Doxa - revista dei Departamento de 
Filosofia del Derecho Universidad de Alicante 
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do processo judicial, sujeito à possibilidade de re~-
. t' · super·1·01· e a necessi-preciação por uma ms ancra , 

dade de argumentação racional, baseada em provas 
produzidas sob o crivo do contraditório, exrstem 
exatamente para garantir que nesse processo con
tínuo de evolução e amadurecimento institucional 
as velhas práticas coronelistas e clientelistas sejam 
gradativamente abandonadas em prol da constru-
ção de uma democracia mais sólida e forte. . 

Não há, pois, qualquer contradição entre JU
risdição e democracia, e muito menos entre a JU
risdição eleitoral e o regime democrático. Na ver
dade, o que se verifica é que a existência de um 
Judiciário que atue de forma eficaz para garanta· a 
manutenção das regras do jogo é condição essen
cial à própria subsistência do regime demo:rático. 
Ao decretar a cassação do mandato de alguem que 
tenha praticado corrupção eleitoral, fraude, abus_o 
de poder on que tenha violado o dever d~ probr
dade e moralidade, a Justiça Eleitoral estara garan
tindo as condições mínimas necessárias para que a 
soberania popular possa efetivamente ser exercida 

sem vícios que a desnaturariam. 
Isto não obstante, pelo menos em um aspec

to os críticos do impropriamente chamado "ati: 
vismo" da Justiça Eleitoral parecem ter razão. E 
que, nos termos do artigo 222 do Código eleitoral 
e de acordo com a atual jurisprudência do TSE, 
os votos dados aos candidatos que tenham seu 
registro ou diploma cassados pela prática de "fal
sidade, fraude, coação, uso de meios de q~e trata 
o Art. 237 [interferência do poder economrco e 
o desvio ou abuso do poder de autoridade, em 
desfavor da liberdade do voto], ou emprego de 
processo de propaganda ou captação de sufrágios 
vedado por lei" são considerados nulos. 

Daí que, nestes cafos (que abrangem as con
denações pelo 41-A, 30-A, 73 e AIJE's por abuso 
de poder e fraude e AIME's- esta última com al
guma resistência por parte do TSE), uma vez r~co
nhecida a ilicitude e anulada a votação do candrda
to cujo registro ou diploma tenham sido cassados, 
aplica-se o art. 224 do código eleitoral, in verbts: 

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de 
metade dos votos do país nas eleições pre
sidenciais, do Estado nas eleições federais 
e estaduais ou do município nas eleições 
municipais, julgar-se-ão prejudicadas as 

demais votações e o Tribunal marcará dia 
para nova eleição dentro do prazo de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) dias. 

A conseqüência disto é que só há novas elei
ções quando o candidato cassado houver obtido 
mais de 50% dos votos válidos. Nos demais casos 
(que representam a imensa maioria), o segundo 
colocado nas eleições irá assumir o cargo, mesmo 
a despeito de não ter recebido a maioria (nem 
mesmo relativa) dos votos da população. Por 
essa razão, a regulamentação da anulabilidade da 
votação, da forma como foi prevista no Código 
Eleitoral (que data de 1965, um período de exce
ção) e como vem sendo aplicada pelo TSE, não 
foi recepcionada pela Constituição de 1988. 

Com efeito, considerar-se os votos dados 
ao candidato cassado como nulos, para efeito 
de aplicar-se o art. 224 e somente realizar-se 
novas eleições na hipótese da votação do cassa
do ultrapassar metade dos votos, é medida que 
não se coaduna com a soberania popular e com 
o princípio democrático. Sobre o tema, absolu
tamente pertinentes são as observações de José 
Jairo Gomes23

, apesar da conclusão do Autor ser 
diametralmente oposta àquela aqui defendida: 

Na verdade, no mundo contemporâneo, é 
impossível demonstrar se a real opção do 
eleitor decorreu ou não do uso abusivo de 
poder, mesmo porque o voto é secreto e não 
se pode presumir que o cidadão seja imaturo 
ou inconsequente. Assim, sendo inviável pro
var que todos os votos foram dados em razão 
do abuso cometido, por igual não seria lógi
co nem jurídico concluir simplesmente que 
todos são nulos. Esta inferência, na verdade, 
é manifestamente fictícia. Ora, o beneficiá
rio das condutas inquinadas logrou registrar 
regularmente sua candidatura, seu nome foi 
licitamente inserido na urna eletrônica, e 
muitos eleitores compareceram e fizeram le
gítima opção. Certamente diversos cidadãos 
nem sequer tiveram notícia do abuso prati
cado, não sendo, portanto, escorreito con
cluir pela nulidade de seus votos, o que, aliás, 
afigura-se como agressão vitanda à liberdade 
democrática e à soberania do voto.( ... ) 

" Direito Eleitoral. p. 343 e 344. 



Ora, exatamente por não ser possível consi
derar-se que todos os votos conferidos ao can
didato cassado são votos viciados pela irregu
laridade por ele cometida é que não é possível 
desconsiderar-se totalmente a manifestação de 
vontade do eleitor que votou no cassado, dei
xando clara sua opção de não votar no candidato 
que ficou em segundo lugar. 

Ainda que, pela gravidade da ilicitude, a 
sanção da cassação do mandato do eleito seja 
absolutamente razoável e proporcional, o fato 
é que o segundo colocado não obteve nem 
mesmo a maioria simples de votos, e o eleitor 
que votou no cassado não pode ser também 
punido, por via reflexa, com a total desconsi
deração de seu voto. Vale ressaltar que somen
te desconsiderando-se totalmente a manifes
tação de vontade dos eleitores que votaram o 
candidato cassado, cujos votos serão conside
rados nulos, é que é possível, por uma ficção, 
considerar-se eleito o candidato que ficou em 
segundo lugar nas eleições. 

Ressalte-se que a própria jurisprudência 
aceita, ao menos implicitamente, que a nuli
dade cominada a tais votos é fictícia, dado que 
não admite sejam os mesmos somados aos votos 
originariamente nulos e brancos. Ocorre, entre
tanto, que esta presunção não se harmoniza com 
o princípio democrático, tanto mais quando se 
nota que a Constituição, em seu art. 77, §§ 2° e 3°, 
bem como a Lei das eleições, em seus arts. 2° e 3°, 
impõem a necessidade de que o eleito para cargos 
do Poder Executivo tenha maioria dos votos. 

O fato de que a realização de eleições suple
mentares seria medida cara e trabalhosa, por ve
zes até sobrecarregando a Justiça eleitoral, não 
pode ser aceito como fundaltento para que so
mente quando a invalidade atingir mais da me
tade dos votos seja realizada uma nova eleição. 
Argumentos de ordem burocrática e financeira 
não podem ser suficientes para permitir que se 
flexibilize a Constituição, especialmente quando 
se cuida de vulnerar valores essenciais, como a 
democracia e a soberania popular. 

Assim, como decorrência da necessidade 
de se compatibilizar a cassação de mandatos 
de chefes do Executivo com a Constituição, 
afastando-se a possibilidade da instauração da 
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"república de derrotados" de que fala Adriano 
Soares da Costa, sempre que for cassado um 
mandato eletivo de Prefeito, Governador ou de 
Presidente da República, deverão ser realizadas 
novas eleições, aplicando-se, por analogia, o dis
posto no art. 81 da Constituição.24 

Dessa forma, garante-se a legitimidade de
mocrática da atuação da Justiça Eleitoral, que 
poderá utilizar das medidas legais necessárias 
à preservação da livre vontade do eleitor, afas
tando do processo eleitoral aqueles que prati
cam condutas que colocam em xeque o próprio 
regime democrático, como a corrupção eleito
ral, o abuso de poder, o caixa dois e a prática 
de condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos, de modo a 
proteger o regime democrático e a tornar efe
tiva a soberania popular. 

Jurisdição eleitoral, democracia e soberania 
popular, pois, são conceitos inter-relacionados 
e mutuamente dependentes, que se comple
mentam e se integram de tal forma que um é 
requisito essencial à existência efetiva do outro, 
devendo ser superada a falsa contradição entre a 
aplicação de sanção de cassação de mandato pela 
Justiça Eleitoral e a soberania popular. O gran
de desafio é buscar o ponto de equilíbrio entre a 
concretização das normas tendentes a proteger 
a liberdade do eleitor, que implica a necessidade 
de punir os eleitos que praticam ilícitos graves, e 
o respeito à manifestação de vontade da maioria 
do eleitorado, que deve ter a possibilidade real 
de ver sua manifestação de vontade ouvida e le
vada em consideração na definição das opções 
políticas fundamentais. 

A tarefa que as democracias modernas con
fiam ao Poder Judiciário é árdua, e o desafio 
enfrentado pela Justiça Eleitoral é gigantesco. 
De um lado, inúmeras são as resistências por 
parte daqueles grupos e indivíduos que tradi
cionalmente têm se beneficiado de um sistema 
político profundamente desigual e marcado por 

24 Diz-se que a aplicação no caso seria por analogia em 
face de reconhecer-se que o art. 81 da CF/88 destinar
se a regular os casos de vacância em razão de situa
ções ocorridas durante o exercício do mandato, e não 
por invalidade da eleição. 
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concessões de privilégios voltados à manuten
ção do status quo. Por outro lado, não se pode 
desconhecer a condição de imaturidade de nos
sa democracia, cuja prática real tem pouco mais 
de 20 anos. Por isso, devem os operadores do 
Direito ter consciência da importância da tare
fa que lhes foi confiada pela Constituição para a 
proteção dos mais altos valores insculpidos no 
texto constitucional. 

Magistrados, membros do Ministério Pú
blico, servidores e advogados que atuam na 
seara eleitoral devem assumir um forte com
promisso com a proteção do regime demo
crático e com a construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna, em que o eleitor possa 
ter condições de livremente participar da de
finição dos destinos políticos do país, com a 
redução do hiato existente entre os princípios 
e valores previstos na Constituição e a realida
de política e social. Para tanto, devem todos, 
especialmente os magistrados eleitorais, conti
nuamente renovar seus votos de cumprir e fa
zer cumprir a Constituição, dando efetividade 
e eficácia aos direitos fundamentais. 
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Os precedentes do STF acerca da inelegibilidade do art. 14, § ]o, 

da Constituição Federal de 1988 e a criação judicial do direito 

1 Introdução 

Um dos grandes problemas do moderno 
constitucionalismo é sem dúvida a interpreta
ção da Constituição. 

O modelo seguido pelo positivismo em 
que o limite da interpretação é somente a 
norma, parece estar superado, embora, como 
é natural, reste o legado que as modernas te
orias que discutem o Direito e a Teoria da 
Constituição incorporaram. 

A superação é mais sensível na interpre
tação constitucional, porquanto a peculia
ridade da estrutura normativa de um texto 
constitucional fez os teóricos desenvolve
rem métodos de interpretação que escapam 
daqueles tradicionais, nada obstante estes 
sejam, também, utilizados. 

Nesse diapasão, nascem movimentos de 
reflexão sobre os citados métodos, entre eles 
o denominado neo-constitucionalismo ou pós
positivismo, cujo pressuposto é exatamente a 
crítica ao positivismo. 

O movimento parte de uma preocupação 
fundamental, qual seja conferir eficácia ao texto 
constitucional. Em outras palavras: o problema 
é realizar a Constituição. 

Não podemos olvidar, porém, que mesmo 
no âmbito das novas formas de interpretação 
há divergência sobre o aproveitamento das 
bases do Positivismo. Por isso, há a divisão 
entre os interpretativistas eftls não-interpreta
tivistas, conforme esclareceremos no decorrer 
do presente artigo. 

Tampouco podemos deixar de falar sobre o 
construtivismo judicial, segundo o qual cabe ao 
intérprete construir as concepções sobre os con
ceitos enunciados na Constituição. 

Segundo tal movimento, cabe ao intérprete 
concretizar as normas constitucionais por meio 
dos métodos de interpretação, sobretudo os pe
culiares à Teoria Constitucional, pois o texto é 
apenas o ponto de partida. 

Juiz federal substituto Pablo Zuniga Dourado 

Há, portanto, liberdade do intérprete para 
construção da melhor decisão para o caso con
ereto, fundamentado em parâmetros valorativos 
e principiológicos inseridos na Constituição e na 
comunidade em que o autor do discurso jurídi
co se insere, bem assim na Teoria do Direito. 

Referidos problemas ganham importância, 
quando envolvem o Direito Eleitoral-Constitu
cional, na medida em que as normas do Direito 
Eleitoral situadas no texto Constitucional têm 
como destinatários os concorrentes a cargos eleti
vos e os cidadãos, isto é, cuidam dos direitos polí
ticos em seus dois matizes, o positivo e o negativo. 
Tratam, dessarte, de princípios fundamentais, tais 
como o democrático e o republicano. 

Nesse contexto, temos as inelegibilida
des com sua Teoria construída em bases mais 
ou menos sólidas, já que há certa divergência 
acerca de seu conceito. 

A inserção desse instituto no texto consti
tucional torna evidente a discussão acerca da 
interpretação constitucional, na medida em que 
as normas sobre inelegibilidades devem ser in
terpretadas restritivamente, dado manifestarem 
restrição a direitos fundamentais, os políticos. 

Ademais, a inelegibilidade reflexa (art. 14, 
§ 7', da Constituição Federal) que pretendemos 
discutir é inserida em um contexto peculiar, 
pois, cuida de restrição a direitos políticos de 
cidadãos que não deram causa a inelegibilida
de. É que são hipóteses em que o parentesco e a 
delimitação territorial impedem a participação 
passiva dos cidadãos no pleito eleitoral, ou seja, 
impede-os de candidatarem-se. 

O problema é mais sensível porquanto a 
interpretação da norma constitucional para um 
lado ou outro influencia no processo eleitoral e 
na democracia direta, pois, pode definir se a ma
nifestação popular nas urnas foi válida ou não. É 
dizer, o juiz fica em posição muitas vezes contra 
a maioria. Tal fato, contudo, não impede a utili
zação do construtivismo judicial. 
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Inevitavelmente a discussão passa pelos 
precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre 
o art. 14, § 7', da CF, haja vista sua competência 
de intérprete da Constituição (art. 102 da CF). 

Cabe ao Excelso Pretória a decisão acerca 
da possibilidade da utilização do construtivismo 
judicial, principalmente na seara eleitoral onde, 
repetimos, há restrição a direitos políticos e in
flnência no processo eleitoral democrático. 

Não pretendemos, entretanto, aprofundar a 
discussão acerca de problemas tão essenciais à 
Teoria Constitucional, mas demonstrar qual o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal 
sobre o tema, especificamente sobre a inelegibi
lidade reflexa do art. 14, § 7', da CF. 

Outros problemas, tais como a legitimidade 
do juiz para criar o Direito, não será aqui dis
cutido, pois o objetivo é tão-somente analisar 
os precedentes do STF que cuidem do tema e 
demonstrar que mesmo diante de restrição a di
reitos fundamentais é possível a criação judicial 
do Direito, segundo a Corte Suprema. 

Discutiremos, pois, na presente monografia 
os precedentes do Supremo Tribunal Federal 
sobre inelegibilidade reflexa que utilizaram a li
berdade para criar o Direito. 

2 Interpretação constitucional e a criação 
judicial do direito 

É necessário tecer considerações iniciais 
acerca das peculiaridades interpretativas de uma 
constituição e o movimento hermenêutica atual 
que se denomina construtivismo judicial ou ati
vismo judicial para no próximo item relacioná
los com a interpretação do STF ao art. 14, § 7', 
da Constituição Federal. 

Uma das mais difícé'ls tarefas do operador 
jurídico e dos cientistas do direito contemporâ
neos é a de interpretar a Constituição. 

Nada obstante se configurarem norma jurí
dica, as Constituições trazem dispositivos cujo 
conteúdo envolve não só comandos normativos, 
mas opções fundamentais de um Estado e de 
uma sociedade em determinada época históri
ca. São preenchidas por valores fundamentais e 
princípios essenciais a uma determinada nação. 

As peculiaridades da interpretação consti
tucional são tão evidentes que se pode sustentar 

uma guinada no próprio entendimento da Ci
ência do Direito. O Direito Civil que ocupava 
o núcleo de construção dos institutos jurídicos 
sucumbe ao princípio da supremacia constitu
cional, cuja evidência exsurge com o Constitu
cionalismo. O estudo do direito passa a ter como 
institutos primordiais os constitucionais. 

Embora evidente a distinção, hoje a herme
nêutica constitucional, com inspiração na tradi
ção norte-americana, divide-se en1 duas correu. 
tes principais, cmn conseqüências inarredáveis 
acerca do método utilizado na interpretação do 
texto constitucional, a saber: os interpretativistas 
e não-interpretativistas. 

Os primeiros admitem que o aplicador da 
Constituição- tal como o aplicador de qual
quer norma- não deve se prender à literali
dade do texto, porém, consideram incompa
tível com o princípio democrático qualquer 
criatividade judicial em sentido estrito. A 
interpretação da Constituição só seria legíti
ma se não ultrapassasse o âmbito do signifi
cado lingüisticamente possível, sob pena de 
atribuição aos juízes de poderes ilegítimos, 
ou seja, de função privativa dos titulares de 
mandatos políticos. 

Os não-interpretativistas admitem expres
samente a criatividade judicial, dada a abertura 
dos textos constitucionais e a enunciação pre
ponderantemente de princípios. 

Sustentam que para manter viva a Consti
tuição é necessário ao intérprete concretizá-la 
com a invocação de valores e princípios outros 
que não apenas o valor democrático. Diante da 
estrutura do texto constitucional, com enun
ciados abertos e indeterminados, a efetividade 
depende da mediação dos seus aplicadores, so
bretudo para garantir sentido material à Consti
tuição fundamentado em valores substantivos, 
tais como justiça, igualdade e liberdade. Nas 
palavras de COELHO (2003, p. 83, itálico do 
autor): "parece lícito concluir que, ou se con
fere liberdade ao intérprete para concretizá-los 

[os enunciados constitucionais] ou se renuncia 
à pretensão de vivenciar a Constituição". 

Diante da complexidade da constituição, 
não importa a corrente hermenêutica adotada 
- interpretativista ou não-interpretativista -,o 



Positivismo jurídico clássico expõe sua deficiên
cia nas respostas dos problemas constitucionais. 

Imbuída desses novos posicionamentos a Te
oria do Direito Constitucional, dada a já falada pe
culiaridade de seu objeto de estudo possui, entre 
outras, duas preocupações principais: a eficiência 
das normas constitucionais e como interpretá-las. 

Diante de tão complexa estrutura, os constitu
cionalistas, a par dos métodos clássicos, constroem 
formas de pensar a Constituição particulares a ela. 
Servem para adequar melhor o sentido dos seus 
dispositivos, sem que haja perda de normatividade 
e coerência com as instituições jurídicas como for
mação de um projeto de justiça (integridade como 
quer Dworkin) (DWORKIN, 2003). São exemplos 
os princípios: da efetividade, da concordância prá
tica e harmonização, da unidade constitucional, 
da proporcionalidade e razoabilidade. 

Acerca do tema proposto é necessário des
tacar o princípio da efetividade (ou máxima efi
cácia normativa) da Constituição. Segundo esta 
forma de pensar a Constituição, o intérprete deve 
conferir aos dispositivos constitucionais a má
xima eficácia possível. Normas constitucionais, 
conquanto circundadas por aspectos não jurídi
cos (políticos, sociológicos, axiológicos etc.), de
vem ter a eficiência de um comando normativo 
estritamente jurídico, tanto quanto possível. 

Assegura BARROSO (1999, p. 242-243): 

As idéias até aqui desenvolvidas em nome 
do princípio da efetividade apontam para 
uma evidência: o direito existe para reali
zar-se. O direito constitucional não foge 
a esse desígnio. Como adverte Biscaretti 
di Ruffia, sendo a Constituição a própria 
ordenação suprema do Estado, não pode 
existir uma norma tfl:terior, de grau supe
rior, que a proteja. Por conseguinte, ela 
deve encontrar em si mesma a própria 
tutela e garantia. Convém, neste passo, 
enfatizar, ainda uma vez, a idéia da força 
normativa da Constituição. 

Não custa lembrar, também, que o movi
mento denominado pós-positivismo ou neocons
titucionalismo ocorreu no bojo de mudanças fun
damentais do Estado e da sociedade, tendo como 
consectário a guinada no Direito acima referida. 
Assevera Luís Roberto Barroso: 
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Em suma: o neoconstitucionalismo ou 
novo direito constitucional, na acepção 
aqui desenvolvida, identifica um conjunto 
amplo de transformações ocorridas no Es
tado e no direito constitucional, em meio 
às quais podem ser assinalados, (i) como 
marco histórico, a formação do Estado 
constitucional de direito, cuja consolida
ção se deu ao longo das décadas finais do 
século XX; (ii) como marco filosófico, o 
pós-positivismo, com a centralidade dos 
direitos fundamentais e a reaproximação 
entre Direito e ética; e (iii) como marco 
teórico, o conjunto de mudanças que in
cluem a força normativa da Constituição, 
a expansão da jurisdição constitucional 
e o desenvolvimento de uma nova dog
mática da inte1pretação constitucional. 
Desse conjunto de fenômenos resultou 
um processo extenso e profundo de cons
titucionalização do Direito (BARROSO, 
Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e 
constitucionalização do Direito. O triunfo 
tardio do Direito Constitucional no Brasil. 
Capturado na Internet no sítio www.jus. 
com.br em 15.11.2005). 

Diante da nova realidade, o problema fun
damental sem dúvida é o da legitimidade demo
crática da função judicial, suas possibilidades e 
limites. Essa é a grande questão posta nas demo
cracias civilizadas contemporâneas onde cabe ao 
Poder judiciário a última palavra na interpreta
ção da constituição. Essa é uma discussão colo
cada até mesmo no constitucionalismo estaduni
dense onde o Poder judiciário goza de evidente 
supremacia na interpretação da constituição. 
Como conceber uma atividade que é contrária à 
maioria? Onde se situa a democracia no debate? 

O jusfilósofo americano Ronald Dworkin 
em seu O Império do Direito foge da tradição 
positivista de hermenêutica, que dominou o 
universo da cultura jurídica no século XIX e em 
boa parte do século XX, e compõe uma nova 
linha de pensamento que se pode denominar 
pós-positivista inserida entre os não-interpreta
tivistas (DWORKIN, 2003). 

Ronald Dworkin apresenta uma concep
ção de Direito distinta do convencionalismo 
e do pragmatismo jurídico que denomina 
Direito como integridade: 
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0 direito como integridade é diferente: é 
tanto o produto da interpretação abran
gente da prática jurídica quanto sua fonte 
de inspiração. O programa que se apresenta 
aos juízes que decidem casos difíceis é es
sencialmente, não apenas contingentemen
te, interpretativo; o direito como integrida
de pede-lhes que continuem interpretando 
o mesmo material que ele próprio afirma 
ter interpretado com sucesso. Oferece-se 
como continuidade - e como origem -
das interpretações mais detalhadas que re
comenda (DWORKIN, 2003, p. 273). 

Segundo o pensador americano, malgrado a 
sinaularidade de sua formulação, a interpretação 

"' jurídica é antes de tudo um processo criativo, no 
qual a norma jurídica, ou melhor, seu enuncia
do, é apenas o ponto de partida para a constru
ção de uma decisão para o caso concreto. 

Dworkin compara o trabalho do juiz ao de 
um, ao mesmo tempo, autor e crítico literário 
de um gênero fictício ("fantástico, mas não ir
reconhecível"). Segundo o citado jurista a inter
pretação seria um "romance em cadeia" que se 
pode desenhar na medida em que os interpretes 
têm como pressuposto para suas decisões um 
entendimento histórico do Direito. Segundo 

DWORKIN {2003, p. 286): 

O direito como integridade, num caso de 
direito consuetudinário como o McLou
ghlin, pede ao juiz que se considere como 
um autor na cadeia do direito consuetu
dinário. Ele sabe que outros juízes decidi
ram casos que, apesar de não exatamente 
iguais ao seu, tratam de problemas afins; 
deve considerar a decisão deles como par
te de uma longa hi~tória que ele tem de in
terpretar e contill;.'tlar, de acordo com suas 
opiniões sobre o melhor andamento a ser 
dado à história em questão. 

Assim, defende o Direito como integridade, 
fundado nos princípios da justiça, eqüidade e 

devido processo legal. 

O direito como integridade pede que os 
juízes admitam, na medida do possível, 
que o direito é estruturado por um con
junto coerente de princípios sobre a jus
tiça, a eqüidade e o devido processo legal 
adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos 

novos casos que se lhes apresentem, de tal 
modo que a situação de cada pessoa seja 
justa e eqüitativa segundo as mesmas nor
mas (DWORKIN, 2003, p. 291). 

Em reswno, o autor defende o poder criativo dos 
jllizes. Para isso fuz importante distinção entre con
ceito e concepção. Utiliza para isso uma analogia com 
o conceito de "cmtesia" e sua relação com "respeito" 
e afirma que a diferença entre conceito e concepção é 
de 1úveis de abstração. 

Orienta que os princípios constitucionais 
contêm conceitos e não concepções. Estas são 
controvertidas aqueles não. Os interpretes, entre 
eles os juízes, aceitatn os conceitos como incon
troversos, porém, têm a liberdade de escolher 
a concepção entre as possíveis, haja vista que o 
desacordo é de caráter teórico e não conceitual. 
Destaca DWORKIN (2003, P. 87-88): 

A distinção entre conceito e concepção, 
assim compreendida e criada com esses 
propósitos, é muito diferente da conhe
cida distinção entre o significado de uma 
palavra e sua extensão. Nosso filósofo teve 
êxito, supomos, ao impor à prática de sua 
comunidade uma estrutura tal que certas 
teorias independentes podem ser identi
ficadas e entendidas como subinterpreta
ções de uma idéia mais abstrata. Em certo 
sentido sua análise bem-sucedida, deve 
também ser incontestável, porque sua 
alegação -de que o respeito estabelece o 
conceito de cortesia - não produz efeito, 
a menos que as pessoas estejam totalmen
te de acordo que a cortesia é uma questão 
de respeito. Contudo, apesar de incontes
tável nesse aspecto, sua afirmação é inter
pretativa, e não semântica; não se trata de 
uma afirmação sobre regras básicas de lin
güística que todos devam observar para se 
fazerem entender. Sua afirmação também 
não é atemporal: ela se mantém graças a 
um padrão de acordo e desacordo que po
deria, como na história que contei há pou
co, desaparecer amanhã. 

Podemos pegar o exemplo do art. 14, § 7°, da 
CF onde constam direitos políticos e o princípio 
republicano, além de diversos conceitos jurídi
cos. Sobre tais conceitos não há controvérsia, 
mas há acerca de como entender essa restrição 



no caso concreto. Em outras palavras, o consti
tuinte não expressou concepções sobre direitos 
políticos, tampouco no tangente ao princípio 
republicano, a que se pudesse recorrer para a 
solução da situação concreta. Deixou tal tarefa 
à incumbência do intérprete. 

Todavia, é necessário destacar, todas as concep
ções possíveis são tentativas de concretizar aquilo 
que é idéia comum, o princípio republicano e a rea
lização de direitos políticos, ou seja, os conceitos. 

A indeterminação de certos enunciados 
constitucionais é criada intencionalmente pelo 
constituinte para formular um conceito. É erra
do, dessarte, considerar esses dispositivos "va
gos e imprecisos" em sentido pejorativo. Apenas 
deixam propositalmente a cargo do juiz a fim de 
que aplique a teoria do direito e confira segu
rança à criatividade judicial. 

David Diniz Dantas conclui e adverte que o 
limite à criatividade judicial é a teoria do Direito: 

A teoria fornece ao juiz argumentos para 
demonstrar que sua concepção do que é o 
direito no caso é a melhor possível. O que 
importa reter acerca da função das teorias 
é que elas dão sustentáculo à concepção 
esposada pelo intérprete, pois controlam e 
asseguram a compatibilidade de uma solu
ção dada ao caso concreto com as restan
tes partes do sistema jurídico (DANTAS, 
2005, p. 63, negrito do autor). 

Ronald Dworldn, quando disserta sobre os 
questionamentos de legitimidade que sofrem os 
juízes, sustenta que o juiz busca a teoria jurídica 
que melhor representa o pensamento de sua co
munidade e, caso aceite a concepção de integri
dade estará limitado pela história política dessa 
mesma comunidade a fim ~e adequar a inter
pretação aos ideais de justiça e eqüidade geral, 
sob pena de agir de má-fé e sem legitimação: 

Os juízes que aceitam o ideal interpreta
tivo da integridade decidem casos difíceis 
tentando encontrar, em algum conjunto 
coerente de princípios sobre os direitos e 
deveres das pessoas, a melhor interpreta
ção da estrutura política e da doutrina ju
rídica de sua comunidade ... 

Qualquer teoria plausível desqualificaria 
uma interpretação de nosso próprio di-
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reito que negasse abertamente a compe
tência ou a supremacia legislativa, ou que 
proclamasse um princípio geral de direito 
privado que exigisse os ricos comparti
lhassem sua riqueza com os pobres. Esse 
limiar eliminará as interpretações que, de 
outro modo, alguns juízes prefeririam, de 
tal modo que os fatos brutos da história 
jurídica limitarão o papel que podem de
sempenhar, em suas decisões, as convic
ções pessoais de um juiz em questão de 
justiça. Diferentes juízes vão estabelecer 
esse limiar de maneira diversa. Mas quem 
quer que aceite o direito como integrida
de deve admitir que a verdadeira história 
política de sua comunidade irá às vezes 
restringir suas convicções políticas em 
seu juízo interpretativo geral. Se não o fi
zer - se seu limiar de adequação derivar 
totalmente de suas concepções de justiça e 
a elas for ajustável, de tal modo que essas 
concepções ofereçam automaticamente 
uma interpretação aceitável -, não pode
rá dizer de boa-fé que está interpretando 
a prática jurídica. Como o romancista em 
cadeia, cujos juízos sobre a adequação se 
ajustavam automaticamente a suas opini
ões literárias mais profundas, estará agin
do de má-fé ou enganando a si próprio 
(DWORKIN, 2003, p. 305). 

Ainda sobre a legitimidade destacamos que 
os velhos dogmas, fundados no princípio da sepa

ração dos poderes, de que o juiz não pode exercer 
papel criativo, tampouco manifestar decisões po
líticas fundamentais do Estado, são incompatíveis 
com a dinâmica da sociedade moderna e a neces

sidade de realização dos direitos fundamentais. 
Conforme sustenta Inocência Mártires Co

elho, o princípio supracitado deve ser reinter
pretado, pois, a configuração clássica é incom

patível com o juiz democrático imposto pela 
Constituição, sob pena de ser posta em cheque a 
própria sobrevivência dele. 

Adotada essa postura aberta avança
da talvez fosse o termo mais apropriado 
para defini-la -, impõe-se reconhecer, à 
guisa de conclusão, que o paradigma da 
separação de poderes, pelo menos em sua 
configuração inicial, há muito tempo que 
entrou em crise e isso aconteceu, preci-
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samente, porque foi ultrapassada a con
juntura jurídico-política em que viveram 
J ohn Locke e Montesquieu, os seus for
muladores históricos. 

Ultrapassada essa fase da sua evolução 
- fase dialeticamente cancelada, preser
vada e elevada (aufgehobw) nas etapas 
seguintes do ininterrupto processo de sua 
realização histórica -, cumpre repensar 
a separação dos poderes em perspectiva 
temporalmente adequada, porque a sua 
sobrevivência, enquanto princípio, depen
derá de sua adequação, enquanto prática, 
às exigências da sociedade aberta dos for
muladores, intérpretes e realizadores da 
constituição. 

Noutras palavras, impõe-sere-interpretar 
esse velho dogma para adaptá-lo ao mo
derno Estado constitucional, que sem dei
xar de ser liberal, tornou-se igualmente so
cial e democrático, e isso não apenas pela 
ação legislativa dos Parlamentos, ou pelo 
intervencionismo igualitarista do Poder 
Executivo, mas também pela atuação do 
Poder Judiciário e das Cortes Constitu
cionais, politicamente engajadas no alar
gamento da cidadania e na realização dos 
direitos fundamentais (COELHO, 2002, p. 
98-99, itálico do autor). 

O problema ganha complexidade porque a 
Hermenêutica Tradicional orienta que a inter
pretação às inelegibilidades deve ser restritiva, 
tendo em vista serem disposições que reduzem 
direitos fundamentais (SILVA, 2001, p. 385). 
Em outras palavras, a interpretação deve favore
cer o direito de votar e ser votado. 

Cabe destacar, no entanto, segundo lição 
de José Afonso da Silva, o fundamento ético das 
inelegibilidades a fim de enxergar o lado daque
les que não ocupam o poder e, também, devem 
ter sua capacidade eleitoral passiva respeitada, 
de tal modo que mesmo em face das inelegibi
lidades é necessária a criatividade do intérprete, 
sob pena de se resguardar os direitos fundamen
tais de uns e restringir o dos outros. Nas palavras 
de SILVA (2001, p. 391, itálico do autor): 

As inelegibilidades possuem, assim, um 
fundamento ético evidente, tornando-se 
ilegítimas quando estabelecidas com fun
damento político ou para assegurarem o 

domínio do poder por um grupo que 0 

venha detendo, como ocorreu no sistema 
constitucional revogado. Demais, seu sen
tido ético correlaciona-se com a democra
cia, não podendo ser entendido como um 
moralismo desgarrado da base democráti
ca do regime que se instaure. 

No Brasil, recentemente, essa discussão ga
nhou corpo. Ela se torna ainda mais complexa 
na seara do Direito Constitucional-Eleitoral 
onde a dialética, democracia e interpretação ju
dicial ganha conotação mais direta e evidente. 
En1 outras palavras: as decisões acerca de nor

n1as constitucionais eleitorais são notadas dire

tamente pelos cidadãos. 

3 Os precedentes do STF acerca do art. 14, 
§ 7°, da constituição de 1988 e a criação 
judicial do direito 

Os precedentes do Supremo Tribunal Fede
ral acerca do art. 14, § 7°, da Constituição Fe
deral de 1988 demonstram tendência a opção 
da Corte pela corrente não-interpretativista 
e, como Dworkin, pela defesa da exigência do 
construtivismo judicial, pelo menos nos julga
dos que se apresentam a seguir. 

A Corte Suprema brasileira em vários pre
cedentes construiu a concepção mais racional 
e condizente con1 o n10n1ento histórico vivi

do pela comunidade brasileira (romance em 
cadeia), sobre o princípio republicano e a res
trição aos direitos políticos, no bojo da inele
gibilidade reflexa. Pautado em conceitos enun
ciados pela Carta Magna, construiu a idéia de 
que o dispositivo constitucional em epígrafe 
visa evitar a formação de grupos hegemõnicos 
nas instâncias políticas locais. 

Podemos notar nos precedentes abaixo - um 
deles anterior à Constituição de 1988 -, o que vi
mos de defender nas linhas atrás: 

É legítima a hermenêutica constitucional 
que considerou inelegível a esposa casada 
apenas religiosamente com o titular do car
go, por entender "que quem analisa detida
mente os princípios que norteiam a Consti
tuição na parte atinente as inelegibilidades, 
há de convir que sua intenção, no particu
lar, é evitar, entre outras coisas, a perpetui-



dade de grupos familiares, ou oligarquias, 
a frente dos Executivos". Seria ilógico con
ceder-se à concubina casada no religioso, 
o que se nega à esposa legítima. A lei das 
inelegibilidades comporta uma interpreta
ção construtiva da aplicação da proibição 
legal ao caso concreto. RE não conhecido. 
(STF - RE 98935 - PI - Pleno - Rel. Min. 
Cordeiro Guerra- D) 26.11.1982). 

MATÉRIA ELEITORAL - CANDIDA
TO EM MUNICÍPIO DESMEMBRADO 
- IRMÃO DO ATUAL PREFEITO DO 
MUNICÍPIO-MÃE - INELEGIBILIDA
DE- CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 
14, PAR. 7.- LEGITIMIDADE DA SUA 
INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO 
CONHECIDO. É inelegível para o cargo 
de prefeito de município resultante de 
desmembramento territorial o irmão do 
atual chefe do poder executivo do muni
cípio-mãe. O regime jurídico das inelegi
bilidades comporta interpretação cons
trutiva dos preceitos que lhe compõem a 
estrutura normativa. Disso resulta a ple
na validade da exegese que, norteada por 
parâmetros axiológicos consagrados pela 
própria constituição, visa a impedir que se 
formem grupos hegemônicos nas instân
cias políticas locais. O primado da idéia 
republicana - cujo fundamento ético
político repousa no exercício do regime 
democrático e no postulado da igualdade 
- rejeita qualquer prática que possa mo
nopolizar o acesso aos mandatos eletivos 
e patrimonializar o poder governamental, 
comprometendo, desse modo, a legiti
midade do processo eleitoral. (STF - RE 
158.314-2- PR- I' T.- Rel. Min. Celso 
de Mello- D) 12.02.1993). 

"" Referido precedente foi lançado em um 
contexto onde houve o desmembramento de 
município e o Tribunal Superior Eleitoral havia 
julgado pela inelegibilidade de irmão do atual 
prefeito do município-mãe, na circunscrição 
do município recém-criado, antes da Emenda 
Constitucional no 16 de 04 de junho de 1997. 

Manteve, o STF, o mesmo entendimento 
doTSE. 

Considerou que a inelegibilidade reflexa (art. 
14, § 7°, CF)- aquela que externa circunstâncias 

I Jornada de Direito Eleitoral 

relacionadas ao detentor do mandato eletivo que 
refletem em seu cônjuge ou parentes-, se esten
de ao município desmembrado, pois, compatível 
com o princípio republicano e da não continui
dade de ocupantes de cargo de Chefia do Poder 
Executivo, evitando assim o uso da máquina ad
ministrativa em favor de candidaturas e ferindo 
a lisura dos pleitos eleitorais. 

Para essa conclusão, Sua Excelência o Minis
tro Celso de Mello relator do acórdão, expressou 
a necessidade do construtivismo judicial mesmo 
em sede de inelegibilidades, assunto em que a 
hermenêutica tradicional - ou seja, de normas 
infraconstitucionais -,recomenda interpretação 
restritiva. Destaca o eminente ministro em seu 
voto pautado no precedente acima transcrito: 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar oRe
curso Extraordinário no 98.935-Piauí (RT) 
103/1321), proclamou que o regime das ine
legibilidades - não obstante afete a capaci
dade eleitoral passiva dos cidadãos - com
porta interpretação construtiva dos preceitos 
que lhe compõe a estruhtra normativa. 

Dentro desse contexto, revela-se ilegítima 
a exegese teleológica das normas pertinen
tes à disciplina jurídica da inelegibilidade. 
A ratio desse instituto e os relevantes ob
jetivos a que ele se acha finalisticamente 
vinculado justificam a interpretação con
substanciada na decisão proferida pelo Tri
bunal Superior Eleitoral (RE 98935-PI). 

Percebe-se dos arestos acima a expressa op
ção do Supremo Tribunal Federal pelo constru
tivismo judicial mesmo diante de julgamento de 
conceito restritivo de direitos políticos. 

Deveras, nada mais fez a Corte Suprema do 
que escolher a concepção do princípio republica
no considerada mais acertada no caso concreto. 
É notável, também, a utilização de outros valores 
constitucionais para resolver o problema, como 
por exemplo, a legitimidade do processo eleitoral. 

Podemos verificar que o primeiro precedente 
citado ocorreu em um momento histórico onde 
não havia se consolidado a idéia de união estável. 
O segundo precedente utilizou o primeiro como 
base para a interpretação porquanto, no atual con
texto, não há que se falar em distinção entre união 
estável e casamento. A escolha da concepção mais 
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acertada depende dos valores constitucionais vi
gentes à época da decisão judicial. 

Houve substancial alteração do entendi
mento do STF no que tange à inelegibilidade re
flexa depois da promulgação da Emenda Cons
titucional n" 16, de 4 de junho de 1997, pois, 
considerou, o Excelso Tribunal, que os valores 
em face do novo texto constitucional são outros, 

sobretudo o afastamento da vedação à reeleição. 
Ou ainda, embora sejam os mesmos valores, eles 

estão dispostos sob novos limites. 
Antes da citada emenda os precedentes es

tavam pacificados sobre as inelegibilidades dos 
parentes dos Chefes do Poder Executivo para o 
mesmo cargo do titular, na mesma circunscri

ção territorial. O STF sempre asseverava os va
lores da vedação à formação de oligarquias, bem 
como ao nepotismo. 

Mesmo em face do novo texto constitu
cional o STF ainda interpretou que os parentes 
continuariam inelegíveis, nada obstante a desin

compatibilização do titular do cargo, conforme 
se percebe nos seguintes precedentes: Recurso 
Extraordinário n." 236948 e Recurso Extraor
dinário n." 247416, todavia, a partir do Recur

so Extraordinário n." 344882, Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence, houve radical mudança no 
posicionamento do STF. 

Trazemos à colação o aresto da ementa do 
julgado em que houve a citada guinada juris

prudencial: 

Ementa: Elegibilidade: cônjuge e parentes 
do chefe do Poder Executivo: elegibilidade 
para candidatar-se à sucessão dele, quan
do o titular, causador da inelegibilidade, 
pudesse, ele mesmo, candidatar-se à ree
leição, mas se terffia afastado do cargo até 
seis meses antes do pleito. 1. A evolução do 
Direito Eleitoral brasileiro, no campo das 
inelegibilidades, girou durante décadas 
em torno do princípio basilar da vedação 
de reeleição para o período imediato dos 
titulares do Poder Executivo: regra intro
duzida, como única previsão constitucio
nal de inelegibilidade, na primeira Carta 
Política da República (Const. 1891, art. 47, 
§ 4°), a proibição se manteve incólume ao 
advento dos textos posteriores, incluídos 
os que regeram as fases de mais acendrado 

autoritarismo (assim, na Carta de 1937, os 
arts. 75 a 84, embora equívocos, não che
garam à admissão explícita da reeleição; e 
a de 1969 (art. 151, § 1", a) manteve-lhe 
o veto absoluto). 2. As inspirações da ir
reelegibilidade dos titulares serviram de 
explicação legitimadora da inelegibilida
de de seus familiares próximos, de modo 
a obviar que, por meio da eleição deles, 
se pudesse conduzir ao continuísmo fa
miliar. 3. Com essa tradição uniforme do 
constitucionalismo republicano, rompeu, 
entretanto, a EC 16/97, que, com a norma 
permissiva do§ 5" do art. 14 CF, explici
tou a viabilidade de uma reeleição imedia
ta para os Chefes do Executivo. 4. Subsis
tiu, no entanto, a letra do § 7°, atinente a 
inelegibilidade dos cônjuges e parentes, 
consangüíneos ou afins, dos titulares tor
nados reelegíveis, que, interpretado no 
absolutismo da sua literalidade, conduz a 
disparidade ilógica de tratamento e gera 
perplexidades invencíveis. S. Mas, é lugar 
comum que o ordenamento jurídico e a 
Constituição, sobretudo, não são aglome
rados caóticos de normas; presumem-se 
um conjunto harmônico de regras e de 
princípios: por isso, é impossível negar o 
impacto da Emenda Constitucional no 16 
sobre o § 7" do art. 14 da Constituição, 
sob pena de consagrar-se o paradoxo de 
impor-se ao cônjuge ou parente do cau
sante da inelegibilidade o que a este não se 
negou: permanecer todo o tempo do man
dato, se candidato à reeleição, ou afastar
se seis meses, para concorrer a qualquer 
outro mandato eletivo. 6. Nesse sentido, a 
evolução da jurisprudência do TSE, que o 
STF endossa, abandonando o seu enten
dimento anterior (STF- RE 344882 - BA 
- Tribunal Pleno - Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence- Dj 06.08.2004). 

O referido julgamento ocorreu em um con
texto onde o Chefe do Poder Executivo havia 
falecido antes dos seis meses que antecedem o 
pleito, mas fazia jus à reeleição ao período sub
seqüente. O Recurso Extraordinário dizia res

peito a aplicação da inelegibilidade reflexa à sua 
cunhada e ao seu irmão. 

A mudança à interpretação do art. 14, § 7", 
da CF ocorreu sem mudança do texto como po-



demos perceber, eis que a alteração de redação 
ocorreu apenas no art. 14, §5°, da CF, a permitir 
a reeleição para um único período subseqüente. 

Contudo, o STF considerou que o mesmo 
texto diante do novo contexto histórico e valor 
constitucional, qual seja a possibilidade de re
eleição, deu ensejo à nova concepção do prin
cípio republicano. 

Nada mais fez do que reconstruir judicial
mente o texto constitucional para adequá-lo à 
nova realidade histórica. Utilizou como parâme
tro novo valor constitucional e considerou que 
se o detentor do cargo é reelegível por um único 
período, seus parentes também são, desde que 
haja a desincompatibilização do titular do cargo. 

Destacou o Eminente Relator: 

A evolução do Direito Eleitoral brasileiro, 
no campo das inelegibilidades, girou du
rante décadas em torno do princípio basi
lar da vedação de reeleição para o período 
imediato do titulares do Poder Executivo: 

regra introduzida, como única previsão 
constitucional de inelegibilidade, na pri
meira Carta Política da República ( Const. 
1891, art. 47, § 4°), a proibição se manteve 
incólume ao advento dos textos posterio

res, incluídos os que regeram as fases de 

mais acendrado autoritarismo (assim, na 

Carta de 1937, os arts. 75 a 84, embora 
equívocos, não chegaram à admissão ex
plícita da reeleição; e a de 1969 (art. 151, § 

1°, a) manteve-lhe o veto absoluto). 

As inspirações da irreelegibilidade dos 
titulares serviram de explicação legitima
dora da inelegibilidade de seus familiares 
próximos, de modo a obviar que, por meio 
da eleição deles, sf pudesse conduzir ao 
continuísmo familiar. 

Com essa tradição uniforme do constitu

cionalismo republicano, rompeu, entre
tanto, a EC 16/97, que, com a norma per
missiva do § 5° do art. 14 CF, explicitou 
a viabilidade de uma reeleição imediata 
para os Chefes do Executivo. 

Subsistiu, no entanto, a letra do § 7°, ati

nente a inelegibilidade dos cônjuges e pa
rentes, consangüíneos ou afins, dos titula

res tornados reelegíveis (RE 344882 - BA). 
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E conclui Sua Excelência: 

De minha parte, sigo convencido que a 
leitura isolada do § 7° é dissonante do sis
tema que se insere, no qual tinha a função 
de reforço da eficácia da vedação radical 
da reeleição dos titulares do Poder Execu
tivo, objeto do § 5° - a qual, no entanto, 
dela se tornou expressamente permissiva, 
por força da EC 16/97: a inversão da regra 
matricial, somada à persistência do § 6° -

impõe, a meu ver, uma nova leitura do § 

7°, de modo a salvar a consistência sistê
mica do conjunto normativo da questão 
(RE 344882- BA). 

Podemos observar, diante dos precedentes 
do STF acerca do art. 14, § 7°, da CF, que o Tri
bnnal desenvolveu interpretações distintas sem 
haver alteração literal do texto constitucional. 

Dessarte, o cerne da questão, embora em re
alidades temporais diversas e diante de axiomas 
radicalmente opostos, é o juiz definir a concep
ção mais acertada dos princípios constitucionais, 
sempre com fulcro nos valores aceitos na comuni
dade ou naqueles enunciados pela Constituição. 

A modificação radical da jurisprudência so
bre inelegibilidade reflexa demonstra a opção 
do Supremo Tribunal Federal pelo construtivis
mo judicial. 

O Tribunal partiu de conceitos sem caráter 
semântico contidos nos princípios e utilizou a 
criatividade a fim de construir a melhor concep
ção diante de contexto que lhe foi apresentado. 

Observa-se que, nada obstante ter se manti
do no âmbito interno da Constituição, o STF re
construiu o princípio republicano e adequou-o 
ao caso concreto. Realizou, portanto, o constru
tivismo judicial para concretizar a Constituição. 

Outro julgado que trouxe evidente o cons
trutivismo judicial depois da Emenda n.o 16 
foi o Recurso Extraordinário !1.0 446.999-5/PE, 
onde o STF enfrentou pela primeira vez o pro
blema da formalidade da data da sentença de 
divórcio para definir a manutenção da cláusula 
de inelegibilidade. 

O precedente ocorreu diante de um caso 
em que a sentença de decreto do divórcio acon
teceu em data na qual o ex-sogro do candidato 
era o prefeito do município, porém, a separação 
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de fato entre o candidato e a filha do chefe do 

executivo datava de antes do início do mandato 

eletivo. O STF, então, considerou que o vínculo 

de parentesco causador da inelegibilidade refle

xa estava rompido antes do período impeditivo, 

ou seja, anteriormente à ocupação do cargo pelo 

prefeito ex-sogro do candidato. 

O recurso foi assim ementado: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁ
RIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CAN
DIDATURA AO CARGO DE PREFEI
TO. ELEIÇÕES DE 2004. ART. 14, § 7", 
DA CF. CANDIDATO SEPARADO DE 
FATO DA FILHA DO ENTÃO PREFEI
TO. SENTENÇA DE DIVORCIO PRO
FERIDA NO CURSO DO MANDATO 
DO EX-SOGRO. RECONHECIMENTO 
JUDICIAL DA SEPARAÇÃO DE FATO 
ANTES DO PERÍODO VEDADO. IN
TERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA 
REGRA DE INELEGIBILIDADE. 

1. A regra estabelecida no art. 14, § 7°, da 
CF, iluminada pelos mais basilares princí
pios republicanos, visa obstar o monopólio 
do poder político por grupos hegemônicos 
ligados por laços familiares. Precedente. 

2. Havendo a sentença reconhecido a ocor
rência da separação de fato em momento 
anterior ao início do mandato do ex-sogro do 
recorrente, não há falar em perenização no 
poder da mesma familia (Consulta n" 964/DF 
- Res./TSE n" 21.775, de minha relataria). 

3. Recurso extraordinário provido para 
restabelecer o registro de candidatura 
(STF - RE 446.999-5/PE - 2' T. - Rel. 
Min. Ellen Gracie- DI 28.06.2005). 

Entenderam os ministros que era essa a tne

lhor concepção do princípio republicano. Des

tacou a relatora do acórdão do Recurso Extraor

dinário n.0 446.999-5/PE, Min. Ellen Grade: 

A regra estabelecida no art. 14, § 7°, da CF, 
iluminada pelos mais basilares princípios 
republicanos, visa obstar o monopólio do 
poder político por grupos hegemônicos 
ligados por laços familiares. Colho prece
dente desta Corte em que talinterpretação 
se faz presente: 

"( ... ) 

- O regime jurídico das inelegibilidades 
comporta interpretação construtiva dos 
preceitos que lhe compõem a estrutura 
normativa. Disso resulta a plena valida
de da exegese que, norteada por parâme
tros axiológicos consagrados pela própria 
Constituição, visa a impedir que se formem 
grupos hegemônicos nas instâncias políti
cas locais. O primado da idéia republicana 
- cujo fundamento ético-político repousa 
no exercício do regime democrático e no 
postulado da igualdade - rejeita qualquer 
prática que possa monopolizar o acesso aos 
mandatos eletivos e patrimonializar o po
der governamental, comprometendo, desse 
modo, a legitimidade do processo eleito
ral." (RE 158.314, rel. Min. Celso de Mello, 
1' Turma, unânime, DI de 12.2.1993). 

No caso, reconhecida, na sentença de di
vórcio, a separação de fato ocorrida antes 
mesmo do início do mandato do ex-so
gro do recorrente, o que já seria suficien
te para afastar a pecha de inelegibilidade, 
observo que concorreram ao pleito de 
2004 somente o recorrente e o seu ex
sogro, então candidato à reeleição. Seria 
até possível imaginar hipotética fraude, 
vez que se poderia alegar que em qual
quer caso um dos integrantes do clã seria 
o vencedor (considerando-se 8. premissa 
de desfazimento fraudulento do vínculo 
conjugal). No entanto, a hipótese é ilógi
ca e distancia-se dos fatos que emergem 
dos autos. Isso porque um dos impug
nantes à candidatura do ora recorrente é 
a Coligação Democrática Ipubiense (PP/ 
PMDB/PFL/PSDB), coligação pela qual 
disputou a eleição o ex-sogro do recor
rente, VALDEMAR VICENTE DE SOU
ZA, derrotado nas urnas pelo ora recor
rente. Fosse a hipótese de fraude, muito 
mais plausível seria a ausência de impug
nação pela referida coligação. 

Adotando a interpretação teleológica do art. 
14, § 7", da CF, afastada a possibilidade de 
perpetuação de grupo oligárquico no poder 
local, quer pela extinção dos laços de paren
tesco antes do período vedado, quer pela 
ilogicidade de hipotética fraude, entendo 
deva ser reformada a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (RE 446.999-5/PE). 



Observa-se que os precedentes sempre se 
fundamentam em julgados anteriores, de tal 
sorte que a melhor concepção dos princípios 
constitucionais é construída ao longo da história 
da comunidade. É o que ocorre com os arestos 
acima transcritos, nos quais há sempre remissão 
de um precedente ao outro. 

Conclui-se que sem o construtivismo judi
cial não seria possível a mudança dos preceden
tes, de tal sorte que a realização da Constituição 
restaria prejudicada. A coerência do texto cons
titucional estaria, também, prejudicada, pois, 
sem a criatividade do intérprete não seria pos
sível a nova concepção, embora diante de para
digmas totalmente opostos. 

Ou ainda, segundo a teoria doworkiana, o 
STF fez o papel de "Hércules" e diante de nova 
realidade histórica da comunidade encontrou 
a melhor interpretação da estrutura política e 
da doutrina jurídica. 

4 Conclusão 

A estrutura normativa das Constituições 
modernas não permite a utilização apenas dos 
métodos tradicionais de interpretação. 

A peculiar estrutura fez os teóricos de
senvolverem métodos particulares de inter
pretação constitucional. 

A nova realidade trouxe a superação da su
premacia do Positivismo e veio à baila o pós-posi
tivismo e neo-constitucionalismo, além da corren
te dos não-interpretativistas. Tais teorias trazem 
liberdade ao intérprete para concretizar as nor
mas constitucionais e realizar a Constituição. 

A liberdade de interpretação, entretanto, 
é limitada pelos princípios constitucionais, 
bem como pelos valores df comunidade e pela 
Teoria do Direito. 

A interpretação jurídica é antes de tudo um 
processo criativo, no qual a norma jurídica, ou 
melhor, seu enunciado, é apenas o ponto de 
partida para a construção de uma decisão para 
o caso concreto. O construtivismo judicial trás a 
possibilidade de concretização da Constituição. 
Sem a citada criatividade o texto constitucional 
corre risco de não passar de retórica. 

Há uma Teoria das Inelegibilidades cons
truída pelo Direito Eleitoral. 

I Jornada de Direito Eleitoral 

As inelegibilidades, segundo o Direito Elei
toral, são institutos jurídicos que manifestam 
restrição a direitos fundamentais, daí porque 
estão localizadas na Constituição, e a idéia de 
interpretação restritiva. 

As inelegibilidades reflexas são, segundo 
esse raciocínio, restrições ao aspecto passivo 
dos direitos políticos, ou seja, ao direito de ser 
votado. Mas, são peculiares, porquanto excluem 
do processo eleitoral em seu âmbito passivo ci
dadãos que não deram causa à inelegibilidade. 

Necessário destacar, no ponto, porém, que 
a conclusão repetida pelos teóricos do Direito 
Eleitoral não é totalmente verdadeira. 

É que a restrição imposta nas inelegibili
dades reflexas aos cônjuges e parentes do de
tentor de mandato eletivo no Executivo, em
bora os impeça de exercer os direitos políticos 
em seu matiz passivo, garante, por outro lado, 
o mesmo direito retro àqueles que não têm a 
seu favor a estrutura de poder. 

Em outras palavras, a afirmação pode ser 
vista sobre dois ângulos. O daqueles que já ocu
pam o Poder e o dos que visam lhe ocupar. 

Ao contrário do que é repetido sem maio
res reflexões, as interpretações que restringem 
a Constituição Federal podem excluir o acesso 
de alguns que não têm poder, porquanto é mais 
fácil a manutenção do cargo eletivo àqueles que 
detêm a estrutura do Estado à sua disposição. 

Tais interpretações podem desigualar a dis
puta eleitoral contrariamente ao que dispõe a 
própria Constituição Federal (art. 14, § 9°). 

As inelegibilidades não podem ser vistas des
garradas de seu aspecto ético e divorciadas do 
princípio democrático que assegura a participação 
no regime de todos em igualdade de condições. 

A conclusão supracitada enseja por lógica 
outra de que é possível o construtivismo judicial 
na interpretação das normas constitucionais so
bre inelegibilidade, particularmente do art. 14, § 

7°, da Constituição Federal. 
Os precedentes do Supremo Tribunal Fede

ral sobre o tema demonstram a citada possibi
lidade, bem assim a opção do Excelso Pretório 
pelo construtivismo judicial. 

Os julgados deixam clara a opção pelo 
construtivismo judicial, sobretudo pela radical 
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alteração de entendimento sobre inelegibilida

de reflexa mesmo sem modificação do texto de

pois da Emenda Constitucional n' 16 de 1997. 

O Supremo usa a liberdade interpretativa 

para construir a concepção mais acertada diante 

do caso concreto, acerca do princípio republi

cano e do princípio democrático, mesmo diante 

de restrição a direitos fundamentais. 

Sem a utilização do novo paradigma, não 

seria possível ao Supremo Tribunal Federal re

alizar a Constituição e concretizar suas normas, 

diante de mudança de valores e princípios cons

titucionais, como foi o exemplo da reeleição. 

Os precedentes demonstram que não há ne

cessidade de emendas à Constituição para atua

lizar os seus conceitos e concretizar as concep

ções de seus princípios. 
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O princípio da anterioridade eleitoral na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

Um dos temas mais debatidos atualmente 
no cenário jurídico nacional consiste naquele 

referente à aplicação imediata da Lei Comple
mentar 135/10, conhecida como lei da ficha lim

pa, ao pleito eleitoral deste ano. 
A questão gira em torno da capacidade 

eleitoral passiva, inelegibilidades e o princípio 
da anterioridade da lei eleitoral. Conforme 

ensina Ferreira Filho (apud José Jairo Gomes, 
Direito Eleitoral, Editora Del Rey, a "inelegi
bilidade é uma medida destinada a defender a 

democracia contra possíveis e prováveis abu

sos. Em sua origem, na Constituição de 1934, 
aparecia ela como medida preventiva, ideada 

para impedir que principalmente os titulares 
de cargos públicos executivos eletivos ou não, 

se servissem de seus poderes para serem re
conduzidos ao cargo, ou para conduzirem-se 

a outro, assim como para eleger seus parentes. 
Para tanto, impedia suas candidaturas, assim 

como a de cônjuge ou parentes, por um certo 
lapso de tempo (art. 112)." 

O princípio da anualidade está previsto no 
art. 16 da Constituição, que sofreu alteração em 
sua redação pela Emenda Constitucional no 4/93, 

sem no entanto, alterar-lhe o sentido, in verbis: 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua publicação, 
não se aplicando àfeleição que ocorra até 

um ano da data de sua vigência. 

Tal disposição tem por objetivo proteger o 
processo eleitoral contra alterações de suas re

gras após seu início, tendo sido objeto de vários 
julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal, 
conforme casos enumerados a seguir: 

Na ADI 354, o Ministro Relator Octávio 
Gallotti, bem delimitou a função do art. 16 da 
Constituição Federal, merecendo destaque os 
seguintes excertos de seu voto: 

Juiz federal substituto Paulo Cesar Lopes 

Alcança a sucessão, o desenvolvimento e 
a evolução do fenômeno eleitoral, em suas 
diversas fases ou estágios, a começar pelo 
sistema partidário e a escolha de candida
tos, passando pela propaganda, e pela or
ganização do pleito propriamente dito, a 
culminar na apuração do resultado. 

Fundamenta-se, por outro lado, no ideal 
da isonomia e na suspeita da parcialidade 
das normas eleitorais elaboradas quando 
já esboçado o balanço das forças políticas 
empenhadas no pleito que se aproxima. 
Eis o magistério de CELSO BASTOS, re
produzido, aliás, na petição inicial (fls. 
6/7), que, depois de comparar, para ex
tremá-los, o princípio da anualidade dos 
tributos e o logo período de vaca tio legis, 
em especial o de Processo Civil de 1973, 
observa com propriedade: 

Nesse caso, não é a complexidade e a 
abrangência da matéria que deman
dam um prazo maior. A preocupação 
fundamental consiste em que a lei 
eleitoral deve respeitar o mais pos
sível a igualdade entre os diversos 
partidos, estabelecendo regras equâ
nimes, que não tenham por objetivo 
favorecer nem prejudicar qualquer 
candidato ou partido, com uma con
figuração mais ou menos delineada, 
é quase inevitável que ela será atraída 
no sentido dos diversos interresses 
em jogo, nessa altura já articulados 
em candidaturas e coligações. A lei 
eleitoral deixa de se aquele conjunto 
de regras isentas, a partir das quais 
os diversos candidatos articularão as 
suas campanhas, mas passa ela mes
ma a se transformar num elemento 
da batalha eleitoral. 

É, portanto, vocatio legis contida neste 
art. 16 medida saneadora e aperfeiçoa
dera do nosso processo eleitoral" ("Co
mentários à Constituição do Brasil", 2° 

vol., pág. 597, ed. Saraiva, 1989). 
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Na ADI 3741, questionou-se a aplicação da 
Lei 11.300/06. Referida lei dispunha sobre pro
paganda, financiamento e prestação das despe
sas com campanhas eleitorais, alterando a Lei no 
9.504/97.0 Supremo Tribunal Federal conside
rou que não houve qualquer propósito casuísti
co e que, desta forma, não haveria que se falar 
em violação ao postulado da anterioridade da lei 
eleitoral. O acórdão restou assim ementado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO
NALIDADE. LEI 11.300/2006 (MINI
REFORMA ELEITORAL). ALEGADA 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIO
RIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 
16). INOCORRÊNCIA. MERO APER
FEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMEN
TOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE 
ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITO
RAL. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO 
DE PESQUISAS ELEITORAIS QUINZE 
DIAS ANTES DO PLEITO. INCONS
TITUCIONALIDADE. GARANTIA DA 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DI
REITO Ã INFORMAÇÃO LIVRE E PLU
RAL NO ESTADO DEMOCRÃTICO DE 
DIREITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL 
DA AÇÃO DIRETA. I- Inocorrência de 
rompimento da igualdade de participação 
dos partidos políticos e dos respectivos 
candidatos no processo eleitoral. li - Le
gislação que não introduz deformação de 
modo a afetar a normalidade das eleições. 
III- Dispositivos que não constituem fator 
de perturbação do pleito. IV - Inexistência 
de alteração motivada por propósito casu
ístico. V - Inaplicabilidade do postulado 
da anterioridade da lei eleitoral. VI - Dire
to à informação liv1~ e plural como valor 
indissociável da idéia de democracia. VII 
-Ação direta julgada parcialmente proce
dente para declarar a inconstitucionalida
de do art. 35-A da Lei introduzido pela Lei 
11.300/2006 na Lei 9.504/1997. 

(ADI 3741, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, jul
gado em 06/08/2006, Dj 23-02-2007 PP-
00016 EMENT VOL-02265-01 PP-00171) 

Destaco trecho do voto do Ministro RICARDO 
LEW ANDOWSKI na ADI 3741 acima mencionada: 

Como se verifica, os dispositivos legais aos 
quais a Resolução TSE 22.205 deu aplica
bilidade imediata têm caráter eminente
mente moralizador, consubstanciando, em 
essência, normas de natureza procedimen
tal, que objetivam promover um maior 
equilíbrio entre os partidos políticos e 
candidatos, por meio da exclusão, do pro
cesso eleitoral, de injunções indevidas, seja 
de ordem econômico-financeira, seja por 
meio de eventual tráfico de influência no 
que concerne ao aliciamento de eleitores. 

Longe de representarem fator de desequi
líbrio ou qualquer forma de casuísmo que 
possam afetar negativamente o embate po
lítico, tais alterações são consentâneas com 
a necessidade de reajustamento periódi
co dos procedimentos eleitorais, visando 
não apenas a diminuir a vulnerabilidade 
do processo eleitoral como um todo, mas 
sobretudo a garantir ao cidadão o pleno 
exercício de seu direito de votar, livre de 
interferências abusivas ou manipuladoras. 

Faço uma última referência ao RE 1293921
, 

em que se discutia a aplicação da Lei Comple-

1 E M E N T A - I. Processo eleitoral: vacatio !egis 
(CF, art. 16): inteligência. I. Rejeição pela maioria 
-vencidos o relator e outros Ministros - da argüi
ção de inconstitucionalidade do art. 27 da LC 64/90 
(Lei de Inelegibilidades) em face do art. !6 da CF: 
prevalência da tese, já vitoriosa no TSE, de que, cui
dando-se de diploma exigido pelo art. 14, par. 9., da 
Carta Magna, para complementar o regime consti
tucional de inelegibilidades, a sua vigência imediata 
não se pode opor o art. 16 da mesma Constituição. 
li. Inelegibilidade: abuso do exercício do poder (CF, 
art. 14, par. 9.): inteligência. 2. "O abuso do exercí
cio de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta que é causa de inelegibilidade é o 
que contém a nota de improbidade exigida pelo par. 
4. do art. 37, da Constituição, para que se cogite da 
suspensão dos direitos políticos, tal como prevista 
na alinea "g", do inciso I, do art. 1., da Lei Com
plementar n. 64/90" (Célio Bmja): entendimento 
acolhido pelo TSE que não ofende as unicas normas 
constitucionais invocadas pelo recorrente (CF, arts. 
15, V e 37, par. 4.). lll. RE: âmbito de devolução. 3. 
No julgamento do recurso extraordinário, ao menos 
no tocante ao juízo preliminar de seu conhecimento, 
e incontroverso que o STF há de circunscrever-se as 
questões federais- hoje, exclusivamente, questões 



mentar 64/90 (Lei de Inelegibilidade) em con
traste exatamente com o art. 16 da Constituição 
Federal, uma vez que teria sido promulgada no 
mesmo ano do pleito de 1990. 

Neste julgamento, deu-se prevalência ao art. 
14, § 9°, da Constituição: 

§ 9° - Lei complementar estabelecerá ou
tros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fim de proteger a normali
dade e legitimidade das eleições contra a 
influência do poder econômico ou o abu
so do exercício de função, cargo ou em
prego na administração direta ou indireta. 
(redação à época) 

Como principal fundamento para a aplica
ção imediata da Lei Complementar 64/90 foi a 
de que a essência do princípio da anteriorida
de esta no seu caráter garantidor da lisura das 
eleições, conforme se vê do trecho do voto do 
Ministro Paulo Brossard: 

Não me parece que, como a invocação do 
art. 16, se possa afastar a implantação do 
sistema de proteção à lisura das eleições 
que a Lei Complementar no 64 visou al
cançar. Lembro-me que essa questão foi 
muito debatida no Tribunal Superior 
Eleitoral. E nos vimos diante desta difi
culdade: ou cumpríamos o art. 16 "ipsis 
litteris", e deixávamos um campo imenso 
para as lacunas relativas à inelegibilida
des, que a Constituição não tolera, e não 
tolera expressamente; ou cumpríamos o 
objetivo maior da Constituição, que quer 
a lisura da eleição, inclusive com a norma 

constitucionais-, expressarifente aventadas na sua 
interposição. 4. Se, ao interpor o RE, o recorrente 
não invocou a contrariedade as normas dos arts. 3 I, 
pars. I. e 2., e 71. I, da Constituição, não o bene
ficia o entendimento do Tribunal (RE 132.747) de 
que, por força delas. cuidando-se de chefes do Exe
cutivo, incluidos os Prefeitos, só a rejeição de suas 
contas pelo Legislativo - e não os pareceres ou de 
cisões sobre atos especificas, do Tribunal de Contas 
- e que podem gerar a inelegibilidade do art. 1., 
I, "g" da LC 64/90: (RE 129392, Relator(a): Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO. 
julgado em 17/0611992, DJ 16-04-1993 PP-06438 
EMENT VOL-0 1699-05 PP-00867). 

I Jornada de Direito Eleitoral 

do art. 16. E chegamos à conclusão de que 
o art. 16 o que quer evitar é que haja abuso 
legislativo em detrimento dessa lisura. Ao 
passo que o § 9' do art. 14 quer que toda 
eleição, inclusive a última que se realizou, 
seja presidida por uma lei capaz de levar a 
resultados mais condignos com o espírito 
que ela quis preservar. 

Vimo-nos diante dessa dificuldade. 
Reconhecemos que os votos proferiM 
dos pelo Ministro Relator e pelos que 
o seguiram têm fundamentos os mais 
sérios. Mas achamos que, entre os dois 
males, o menor seria aplica o§ 9° do art. 
14 e dar ao art. 16 o entendimento que 
agora encontramos. Aliás, se assim não 
for, haverá uma profunda alteração no 
resultado dessa eleição. 

Outro fato que tem sido utilizado para li
mitar a aplicação da lei consiste na alteração 
promovida por emenda do Senador Francisco 
Dornelles, substituindo a expressão "políticos 
que tenham sido condenados" por "os que fo
rem condenados" o que daria uma idéia de apli
cação para o futuro. Dalmo de Abreu Dallari 
(in Ficha Limpa, Edipro, p. 16/17) bem esclare
ceu que a palavra "forem" tem sido usada para 
designar uma condição ou qualidade, não tendo 
nada a ver com acontecimentos futuros. Cita, 
verbi gratia, o Código Civil, em seu art. 1642, 
inciso VI, que afirma que tanto o marido quan
to a mulher podem "praticar todos os atos que 
não lhe forem vedados expressamente" e que 
ninguém dirá que só são proibidas as vedações 
estabelecidas por lei posterior a 2002. 

Assim, a alteração legislativa promovida 
pela Lei Complementar 135/10 ao ampliar as 
hipóteses de inelegibilidade, não foi casuística, 
não teve intenção prévia de alcançar este ou 
aquele candidato, o que, a meu ver, constitui 
a verdadeira pedra de toque da análise de sua 
constitucionalidade. As hipóteses nela pre
vistas são dotadas do caráter de generalidade. 
Merece ser destacado que a referida lei deriva 
de iniciativa popular, com a soma de 1,6 mi
lhão de assinaturas, trazendo consigo marca de 
intensa participação dos cidadãos. O Tribunal 
Superior Eleitoral já entendeu pela aplicação 
de suas normas já para estas eleições. Aguar-
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demos o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, onde a questão certamente ganhará 

contornos finais. 
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Composição da Justiça Eleitoral: ajustes necessários 

1 Breve histórico da Justiça Eleitoral 

A primeira Constituição brasileira, outorga
da pelo Imperador Pedro I, em 25 de março de 
1824, já previu a realização de eleições, embora 
indiretas e somente para os cargos de deputado 
e senador (artigo 90 1

) e com grandes restrições 
àqueles que podiam votar e serem votados (ar
tigos 92 a 95), inclusive de cunho econômico, 
tornando as eleições censitárias. 

Dessa sorte, por exemplo, exigia -se para ser ele i
to r nas assembléias paroquiais (o primeiro nível de 
votação) uma renda mínima líquida anual de cem 
mil réis, sendo esse valor elevado para quatrocentos 
mil réis para o cidadão poder ser eleito deputado. 

Registre-se que o projeto da Constituição 
adotava critério mais curioso, como narra Nel
son de Sousa Sampaio: 

A Lei Magna do Império determinou o va

lor da propriedade ou renda necessária para 
a qualificação do eleitor em moeda corren

te, enquanto o Projeto da Constituinte o 
tabelou no equivalente a certo número de 
"alqueires de farinha de mandioca". A fór
mula poderia ser vantajosa contra as osci
lações do poder aquisitivo da moeda, mas 
lhe mereceu, no batismo popular, o nome 
de "Constituição da mandioca"2• 

Todavia, a Constituição de 1824 não orga
nizou a ) ustiça Eleitoral, como também não o 
fez a nossa primeira Cons~tuição republicana, 
proclamada em 24 de fevereiro de 1891. 

1 Art. 90. As nomeações dos Deputados, e Senadores 
para a Assembléa Geral, e dos Membros dos Conse
lhos Geraes das Provindas, serão feitas por Eleições 
indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos activos em 
Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provinda, e es
tes os Representantes da Nação, e Província. 

'SAMPAIO, Nelson de Sousa. Paraná Eleitoral. n" 7. 
Curitiba: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, 1988. 
Disponível em http:/ /WW"'tv.paranaeleitoral.gov.br/ar
tigo_impresso.php?cod_texto= I I 6 

Juiz federal substituto Paulo Ricardo de Souza Cruz 

A Justiça Eleitoral veio a surgir com o nos
so primeiro Código Eleitoral, instituído pelo 
Decreto n" 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 
"que teve o mérito de criar a justiça Eleitoral 
como instituição independente, voltada exclu
sivamente para a organização das eleições (alis
tamento eleitoral, votação, apuração dos votos, 
proclamação e diplomação dos eleitos) e a reso
lução dos conflitos delas surgidos»3 

Constitucionalizada em 1934, a) ustiça Eleito
ral foi extinta em 1937, pela Constituição do Esta
do Novo, tendo sido restabelecida em 1945, pelo 
Decreto-lei n" 7.586/45, voltando a ter status cons
titucional com a Constituição de 1946, tendo sido 
mantida nas Constituições de 1967, 1969 e 1988. 

2 Composição da Justiça Eleitoral 
no seu surgimento 

No Código de 1932, já se delinearam carac
terísticas da Justiça Eleitoral que permanecem até 
hoje, como a sua peculiar conciliação de atividades 
administrativas e jurisdicionais, o caráter temporá
rio de seus membros, recrutados em outros órgãos 
do Poder Judiciário e fora dele (naquele Código, 
dentre quaisquer cidadãos; hoje, dentre quaisquer 
advogados) e o seu caráter de Justiça Federal. 

De fato, desde o Código Eleitoral de 1932, a 
justiça Eleitoral já foi prevista como uma justiça 
Federal, prevendo o seu artigo 6° que aos magis
trados eleitorais seriam asseguradas as garantias 
da magistratura federal. 

Todavia, não obstante o seu caráter federal, 
foi estabelecida uma forma eclética de composi
ção dos seus magistrados. 

Assim, o Tribunal Superior Eleitoral, que foi 
criado com 8 membros, era composto pelo vice
presidente do Supremo Tribunal Federal e 2 outros 
ministros daquela corte escolhidos por sorteio, 2 

3 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 5" edição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010. p. 57. 
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desembargadores da Corte de Apelação do Dis
trito Federal, escolhidos por sorteio e 3 cidadãos 
escolhidos pelo Presidente da República4 dentre 15 
indicados pelo Supremo Tribunal (artigo 9°). 

Já os Tribunais Regionais Eleitorais, que 
tinham 6 membros efetivos, eram compostos 
pelo vice-presente do Tribunal de Justiça5, o juiz 
federal ("servindo o da 2" Vara, se houver mais 
de uma), dois desembargadores do Tribunal de 
Justiça e dois membros escolhidos pelo Presi
dente da República, dentre 12 indicados pelo 
Tribunal de Apelação (artigo 21). 

Quanto aos juízes eleitorais, previu o artigo 
30 do Código Eleitoral de 1932 que as funções 
de juiz eleitoral (que eram essencialmente ad
ministrativas, a teor do artigo 31) caberiam aos 
juízes locais vitalícios, sendo, naqueles locais 
onde houvesse mais de uma vara, o juiz escolhi
do pelo Tribunal Regional. 

Essa estrutura eclética foi mantida ao longo 
dos tempos, com pequenas variações, permane
cendo até hoje. 

3 Composição da Justiça 
Eleitoral na atualidade 

3.1 Introdução à atual 
Composição da Justiça Eleitoral 

A atual Constituição, promulgada em OS de 
outubro de 1988, disciplina a Justiça Eleitoral 
em seus artigos 118 a 121. 

O artigo 118 prevê como órgãos da Justiça 
Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os Tri
bunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais 
e as Juntas Eleitorais. 

Por sua vez, a composi~o do Tribunal Su
perior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Elei
!orais vem estabelecida nos artigos 119 e 120, 
não trazendo maiores detalhes sobre os juízes 
eleitorais e sobre as juntas eleitorais, sendo a sua 
disciplina remetida à lei complementar. 

• Na dicção do Código Eleitoral de 1932, pelo "Chefe do 
Governo Provisório". 

5 No Distrito Federal, pelo vice-presidente da Corte de 
Apelação e no território do Acre, pelo presidente do 
Tribunal de Apelação. 

Quanto às Juntas, registre-se desde já, sua 

função vem consistindo somente na operacio

nalização da realização da votação, com atribui

ções, especialmente nos tempos atuais, de urnas 

eletrônicas, essencialmente materiais. 

3.2 Composição do Tribunal 
Superior Eleitoral- TSE 

A Constituição disciplina a constituição do 

Tribunal Superior Eleitoral nos seguintes termos: 

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral 

compor-se-á, no mínimo, de sete mem

bros, escolhidos: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) três juízes dentre os Ministros do Su

premo Tribunal Federal; 

b) dois juízes dentre os Ministros do Supe

rior Tribunal de justiça; 

11 - por nomeação do Presidente da Repú

blica, dois juízes dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, 

indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleito

ral elegerá seu Presidente e o Vice-Presiden

te dentre os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os 

Ministros do Superior Tribunal de justiça. 

A observação inicial é a de que Tribunal Su

perior Eleitoral é composto, à luz da Constitui

ção, de juízes e não de ministros. 

Basta ver que a Constituição não diz, por 

exemplo, que três ministros serão escolhidos 

dentre os ministros do Supremo Tribunal Fede

ral, mas que três juízes serão escolhidos dentre 

os ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Carlos Mário da Silva V elloso e Walber de 

Moura Agra, já haviam notado o fato: 

O Tribunal Superior Eleitoral é formado de, 

no mínimo, sete membros. Interessante no

tar que não foram denominados Ministros; 

entretanto, como cinco de seus componen

tes são Ministros, do Superior Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de justiça, 



apenas os advogados, constitucionalmente, 
não tiveram essa denominação6• 

Em termos práticos, porém, tendo em vista 
que o costume vem sendo de que os Ministros de 
Tribunais Superiores continuem a se in titular mi
nistros, ainda quando ocupam funções em outros 
órgãos7

, normalmente os juízes do Tribunal Su
perior Eleitoral são todos chamados ministros8 

A segunda observação é de que a Constitui
ção diz que o Tribunal Superior Eleitoral será 
composto de, no mínimo, sete juízes. 

Ora, se a Constituição diz que sete é o nú
mero mínimo de membros, a conclusão inevitá
vel é de que esse número pode ser maior. 

Assim, uma vez que o artigo 121 da Consti
tuição estabelece que "lei complementar disporá 
sobre a organização e competência dos tribunais, 
dos juízes de direito e das juntas eleitorais", con
clui-se que não haveria qualquer óbice para que 
lei complementar optasse por aumentar o núme
ro de juízes do Tribunal Superior Eleitoral. 

Quanto à forma de recrutamento desses 
membros adicionais, teria plena liberdade o 
Congresso Nacional, uma vez que a Constitui
ção nada diz sobre o tema e delegou a organiza
ção dos tribunais eleitorais à lei complementar. 

Em termos críticos, parece-me que seria uma 
questão a ser analisada pelo Congresso Nacional 
a conveniência de se manter na composição do 
Tribunal Superior Eleitoral membros recrutados 
na advocacia e que não se afastam dela. 

De fato, ao contrário do que acontece com os 
membros de tribunais escolhidos no âmbito da 
advocacia e do Ministério Público (o chamado 
"quinto constitucional", ainda que no Superior 

li' 

6 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. AGRA, Walber de 
Moura. Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Sa
raiva, 2009. p. 17. 

7 O fenômeno vem se repetindo no Conselho Nacional 
de Justiça, onde os conselheiros oriundos dos tribu
nais superiores vem mantendo a utilização do título 
ministro ainda quando se encontram atuando no re
ferido conselho, que é órgão administrativo, ainda que 
integrante do Poder Judiciário. 

8 No sítio do TSEna internet, por exemplo, quando é descri
ta a forma de composição do tribunal, repete-se a Consti
tuição, mas utilizando-se ministro onde aquela diz juízes. 
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Tribunal de Justiça essa proporção seja de um 
terço), os advogados escolhidos para o Tribunal 
Superior Eleitoral continuam a poder advogar, 
salvo na esfera eleitoral. 

É que a Constituição e o Código Eleitoral 
nem ao menos proibiram ao juiz eleitoral oriun
do da advocacia a continuidade do exercício 
dessa e o Supremo Tribunal Federal, julgando a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1127-8, 
afastou a restrição nesse sentido que decorreria 
do artigo 28, II, do Estatuto da Advocacia (Lei no 
8.906, de 04 de julho de 1994). 

Ora, se já é duvidosa a conveniência de manter
se uma situação onde alguém é advogado, torna-se 
juiz e volta a ser advogado em no máximo quatro 
anos (artigo 121, § 2°, da Constituição) parece-me 
in duvidoso que não é conveniente permitir-se que 
alguém seja ao mesmo tempo juiz e advogado. 

Permitir que um juiz eleitoral atue como 
advogado, ainda que em áreas totalmente distin
tas, como a trabalhista, parece-me em nada ser 
diferente do que permitir-se que um juiz federal 
atuasse também como advogado, por exemplo, 
na mesma área trabalhista. 

O argumento utilizado pelo Supremo Tribu
nal Federal para afastar a restrição, ou seja, de que 
a restrição impediria que advogados integrassem a 
Justiça Eleitoral, em virtude da baíxa remuneração, 
não convence, pois, para solucionar o problema, 
bastaria estabelecer remuneração adequada pelo 
exercício do cargo de juiz dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, até mes
mo diferenciada para os membros oriundos da ad
vocacia e que, em conseqüência, não fossem remu
nerados com o subsídio do seu cargo originário. 

3.3 Composição dos Tribunais 
Regionais Eleitorais 

No tocante aos Tribunais Regionais Eleito
rais, dispõe a Constituição: 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional 
Eleitoral na Capital de cada Estado e no 
Distrito Federal. 

§ I o - Os Tribunais Regionais Eleitorais 
compor-se-ão: 

I mediante eleição, pelo voto secreto: 
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a) de dois juízes dentre os desembargado
res do Tribunal de Justiça; 

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, 
escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 

li - de um juiz do Tribunal Regional Fe
deral com sede na Capital do Estado ou no 
Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz 
federal, escolhido, em qualquer caso, pelo 
Tribunal Regional Federal respectivo; 

II1- por nomeação, pelo Presidente daRe
pública, de dois juízes dentre seis advoga
dos de notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

Observa-se, inicialmente, que, ao contrário 
do que faz com o Tribunal Superior Eleitoral, 
a Constituição não dá margem ao aumento do 
número de membros dos Tribunais Regionais, 
salvo por emenda constitucional. 

No tocante à nomeação de advogados para 
comporem os Tribunais Regionais Eleitorais, 
aplicam-se integralmente as considerações 
feitas quanto à sua participação no Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Coloca-se, então, a questão de que a com
posição de um órgão do Judiciário Federal por 
membros escolhidos majoritariamente na jus
tiça Estadual é um anacronismo, um resquício 
de um passado em que havia motivos para isso 
ocorrer e que hoje não mais persistem. 

De fato, no momento histórico da cria
ção da ) ustiça Eleitoral, havia pouquíssimos 
juízes federais. 

Basta ver que, ao compor o Tribunal Re
gional Eleitoral, o Código de 1932 nele incluiu 
não um juiz federal, mas "o juiz federal", com a 
observação de que, se por acaso no Estado h ou
vesse mais de um, seria o ~a 2a Vara. 

O Código falou em "o juiz federal" porque o 
mais usual seria realmente houvesse apenas um. 

Consequentemente, não haveria como 
atribuir duas vagas nos Tribunais Regionais 
Federais aos juízes federais e, muito menos, 
atribuir a função de juiz eleitoral (de 1' instân
cia) aos juízes federais. 

Hoje, a realidade é totalmente outra, dispon
do todas as capitais de múltiplos juízes federais. 

Ainda, sem levar em conta as varas já cria
das por lei e em instalação neste e nos próximos 

anos (2010 em diante), temos que, por exemplo, 
São Paulo tem 128 juízes federais, Goiânia tem 
28 e Fortaleza tem 329 

Mesmo as capitais que têm um número 
menor de juízes federais têm um mínimo de 6, 
como é o caso de Maca pá, Boa Vista e Palmas. 

Assim, tendo em vista a natureza da justiça 
Eleitoral de órgão integral do Judiciário Federal, o 
mais lógico seria que os cargos dos Tribunais Re
gionais Eleitorais de recrutamento no âmbito do 
próprio Poder Judiciário fossem preenchidos ex
clusivamente com juízes federais, mostrando-se 
adequado que solução nesse sentido seja buscada 
por meio de emenda constitucional. 

3.4 Os Juízes Eleitorais 

No tocante aos juízes eleitorais, como 
Ja foi observado, a Constituição não trouxe 
maiores previsões, limitando-se a dispor, em 
seu artigo 121, seguinte: 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre 
a organização e competência dos tribunais, 
dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 

§ 1 o - Os membros dos tribunais, os juízes 
de direito e os integrantes das juntas elei
torais, no exercício de suas funções, e no 
que lhes for aplicável, gozarão de plenas 
garantias e serão inamovíveis. 

Inicialmente observa-se que a referência a 
juízes de direito no caput do artigo 121 e em seu 
§ 1 o é tecnicamente imperfeita. 

De fato, a Constituição, em seu artigo 118, 
que estabelece a composição da justiça Eleitoral, 
nela não incluiu os juízes de direito, mas os juí
zes eleitorais (inciso III): 

Art. 118. São órgãos da justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

II1- os juízes Eleitorais; 

IV- as juntas Eleitorais. 

9 http:/ /www.cjf.jus.br/atlas/lnternet/QUADRODE
V ARASFEDERAIS.htm. Deve ser observado que cada 
vara federal conta com 2 juízes. 



Assim, a conclusão é de que a referência a 
juízes de direito nos dois dispositivos decorre de 
simples falha de redação, possivelmente influen
ciada psicologicamente pela circunstância de que, 
tradicionalmente, vem sendo os juízes de direito 
que vem exercendo a função de juízes eleitorais. 

Assim, embora não haja dúvida de que, le
galmente, a função de juiz eleitoral cabe a um 
juiz de direito, por força do artigo 32 do Códi
go Eleitoral, parece-me que haveria espaço para 
lei complementar alterar essa situação, uma vez 
que, por interpretação sistemática da Consti
tuição, à luz do artigo 118, III, as referências a 
juiz de direito no artigo 121 devem ser enten
didas como referência a juiz eleitoral e caberia 
à lei complementar dispor sobre o exercício da 
função de juiz eleitoral. 

De toda sorte, seja entendendo-se que bas
taria alteração do Código Eleitoral por lei com
plementar, seja entendendo-se que seria neces
sária alteração da Constituição, o fato é que, 
pelos mesmos motivos já expostos quanto aos 
Tribunais Regionais Eleitorais, de lege ferenda, a 
jurisdição eleitoral deveria ser progressivamen
te transferida para os juízes federais. 

Poder-se-ia opor à realidade de que, embora 
muito mais interiorizada do que o foi no passa
do, a Justiça Federal não alcança todos os rincões 
do país no mesmo grau que a Justiça Estadual. 

Ora, para esse problema, a solução já estaria 
na Constituição, mais exatamente no § 3° do arti
go 109 que autoriza que a lei permita o processa
mento de causas da competência federal na Jus
tiça Estadual, quando não haja vara federal local. 
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Comissão de juízes eleitorais auxiliares- aspectos práticos 

Através do presente artigo, tentarei trazer 
algumas idéias e experiências vivenciadas du
rante o período de participação na Comissão de 
juízes Eleitorais Auxiliares do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Piauí- Eleições Gerais de 2010. 

1 Da estrutura e composição 
da comissão eleitoral 

A Lei 9.504/97, em seu art. 96, assim dispõe: 

Art. 96 ( ... ) 

( ... ) 

§ 3" Os Tribunais Eleitorais designarão 
três juízes auxiliares para a apreciação das 

reclamações ou representações que lhes 
forem dirigidas. 

§ 4° Os recursos contra as decisões dos ju
ízes auxiliares serão julgados pelo Plenário 
do Tribunal. 

Embora o aludido diploma legal silencie 
sobre a forma de composição da supra mencio
nada Comissão, a práxis nas Cortes Eleitorais 
é procurar replicar neste colegiado sazonal a 
representatividade das categorias jurídicas que 
compõem o respectivo Pleno, prática, aliás, que 
entendo ser a mais adequada. 

No Estado do Piauí, a Comissão de juízes 
Auxiliares é composta por 01 (um) juiz estadu
al, O 1 (um) advogado na categoria de jurista e O 1 
(um) juiz federal, coordenada por este, cada um 
recebendo, durante o auxílio., o equivalente ao es
tipêndio auferido por um jt!iz de zona eleitoral. 

A indicação do juiz Federal membro da Co
missão recai, em regra, sobre o substituto domem
bro designado pelo Tribunal Regional Federal da 
região à qual pertence a respectiva Seção judiciá
ria para compor o Pleno do Tribunal Eleitoral. 

Tanto quanto o juiz Federal Membro do 
Pleno, o juiz Federal Auxiliar também se afasta 
de sua jurisdição durante os trabalhos, visando à 
dedicação exclusiva ao processo eleitoral. 

Embora isto dependa da administração de 
cada TRE, a regra é a designação de assessores 

Juiz federal Sandro Helano Soares Santiago 

para cada juiz que compõe a Comissão, dada in
clusive a quantidade de ações que são interpos
tas e a exiguidade de tempo nas quais devem ser 
decididas, em geral, 24 horas. 

Interessante é a posição jurídica ocupada 
pelo membro da Comissão Eleitoral, pois não 
obstante decida 1nonocratica1nente na tnaioria 
das situações, funciona em verdade como mem
bro de 2" grau, por intermédio de uma espécie 
de delegação de competência da Corte Eleitoral 
para este colegiado. 

Tal prática gera, inclusive, o curioso proce
dimento do juiz da Propaganda funcionar como 
o próprio relator das sentenças que proferiu 
monocraticamente, tomando assento no lugar 
do membro que o corresponde no Pleno do res
pectivo TRE, como se titular fosse. 

2 Da competência da comissão eleitoral 

A competência da Comissão Eleitoral é vol
tada para a apuração das infrações previstas na 
Lei 9.504/97, em especial para os abusos cometi
dos na veiculação de propagandas eleitorais, em 
períodos anteriores ou não aos permitidos. 

No dia-a-dia da Comissão de juízes Auxilia
res, se sobressaem as seguintes situações práticas: 

2.1 Direito de resposta 

A Lei 9.504/97, em seu art. 58, assim disciplina: 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos 
em convenção, é assegurado o direito de 
resposta a candidato, partido ou coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por 
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou sabidamente in
verídica, difundidos por qualquer veículo 
de comunicação social. 

§ 1" O ofendido, ou seu representante legal, 
poderá pedir o exercício do direito de res
posta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, 
contados a partir da veiculação da ofensa: 

I - vinte e quatro horas, quando se tratar 
do horário eleitoral gratuito; 



li- quarenta e oito horas, quando se tratar 
da programação normal das emissoras de 
rádio e televisão; 

III- setenta e duas horas, quando se tratar 
de órgão da imprensa escrita. 

A dificuldade na aplicação do supramencio
nado artigo é alcançar o que vem a ser "pessoal
mente ofensivo" para um dos candidatos, posto 
diferirem bastante daquele que seria utilizado 
para o chamado cidadão comum, cuja vida pri
vada pressupõe a discrição. 

O homem público, em especial os políticos, 
não são circundados por esferas de proteção in
dividual do seu cotidiano tão rígidas quantos 
os particulares, tendo em vista que sua atuação 
profissional e sua conduta pública, e, em certos 
casos até privada, são do interesse da população, 
na busca, às vezes ingrata, daquele mais apto a 
bem gerir a coisa pública. 

Sendo assim, em votos que proferi junto ao 
TRE e na atuação monocrática, sempre conferi 
interpretação restritiva à cláusula de ofensa, só 
deferindo este pleito quando a crítica exarcebava a 
atuação política do candidato, e descambava para 
a pura agressão ou depreciação do concorrente. 

Assim, as eventuais críticas administrati
vas, ainda que eventualmente ácidas, não se me 
mostram passíveis de gerar direito de resposta, 
até porque, na esteira de reiteradas decisões do 
Tribunal Superior Eleitoral, o candidato ofendi
do pode utilizar seu tempo de propaganda para 
repelir o que percebe indevido. 

2.2. Tratamento diferenciado e internet 

O artigo 45 da Lei 9.504/97 assim dispõe: , 
Art. 45. A partir de 1 • de julho do ano da 
eleição, é vedado às emissoras de rádio e 
televisão, em sua programação normal e 
noticiário: 

( ... ) 
III - veicular propaganda política ou di
fundir opinião favorável ou contrária a 
candidato, partido, coligação, a seus ór
gãos ou representantes; 

IV - dar tratamento privilegiado a candi
dato, partido ou coligação; 

( ... ) 
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Contudo, em relação à propaganda na in
ternet, os órgãos legiferantes não determinaram 
regras específicas de equiparação de tratamento 
entre os candidatos, conquanto assegurem aos 
candidatos a defesa de possíveis violações ao ve
dar o anonimato, conforme disposto no art. 57-D 
daquele diploma, verbis: 

Art. 57-D. É livre a manifestação do pen
samento, vedado o anonimato durante 
a campanha eleitoral, por meio da rede 
mundial de computadores - internet, as
segurado o direito de resposta, nos termos 
das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3• do 
art. 58 e do 58-A, e por outros meios de 
comunicação interpessoal mediante men
sagem eletrônica. 

Portanto, existem duas ordens de discipli
namento em relação ao tratamento dado aos 
candidatos a cargos públicos por meios de co
municação: restritivo para TV se rádios, e amplo 
previsto para a imprensa escrita. Tal se dá em 
face do caráter mais invasivo ostentado pelos 
primeiros, em contraposição à liberdade de es
colha trazida pelas revistas e jornais. 

Não estando a internet inserida em ato nor
mativo restritivo e sendo iluminada pela livre 
manifestação de pensamento, deve ser alcançada 
pela regra dos meios escritos de comunicação, 
ou seja, infensa à pura isonomia de tratamento 
entre os candidatos. 

Desta forma, o fato dos Representados di
vulgarem em portal de notícias da internet um 
número maior de informações com ênfase nas 
ações políticas de determinado candidato não 
se mostra apto, por si só, a trazer a reprimenda 
judicial. 

3 Decisões proferidas 

Para ilustrar as situações acima relatadas, 
colaciono abaixo algumas jurisprudências pro
duzidas nos julgamentos dos quais participei 
enquanto Juiz da Comissão Eleitoral nas Elei
ções Gerais desse corrente ano de 20 lO: 

RECURSO (ART. 33, CAPUT, DA RESO
LUÇÃO TSE N• 23.193/2009) NA REPRE
SENTAÇÃO N• 1047-53.2010.6.18.0000 
-CLASSE 42. ORIGEM: TERESINA-PI. 
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RESUMO: REPRESENTAÇÃO - PRO
PAGANDA EXTEMPORÃNEA- LIMI
NAR - SUSPENSÃO PROPAGANDA 
-PEDIDO- CONFIRMAÇÃO DE LIMI
NAR E APLICAÇÃO DE MULTA 

Recorrente: Partido dos Trabalhadores -
PT, por seu Presidente, Fábio Nuftez Novo 

Advogados: Drs. Germano Tavares Pedrosa e 
Silva, Alexandre de Castro Nogueira e outros 

Recorrente: Ministério Público Eleitoral, 
pelo Procurador Eleitoral Auxiliar 

Recorridos: Sílvio Mendes de Oliveira Fi
lho e Partido da Social Democracia Brasi
leira- PSDB, Diretório Regional 

Advogados: Drs. Geórgia Ferreira Martins 
Nunes e Carlos Yuri Araújo de Morais 

Relator: juiz Auxiliar Dr. Sandro Helano 
Soares Santiago 

RECURSOS. REPRESENTAÇÃO ELEI
TORAL. PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÃNEA. ÃMBITO. PRO
PAGANDA POLÍTICO PARTIDÁRIA. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTEN
ÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO 
DO RECURSO. 

- A veiculação de simples imagem de 
pré-candidato a cargo eletivo no bojo de 
propaganda político-partidária consti
tui prática permitida pelo art. 36-A, I, da 
Lei 9.504/97, não configurando propa
ganda eleitoral. 

-Recursos conhecidos, mas improvidos. 

RECURSO (ART. 33, CAPUT, DA RESO
LUÇÃO TSEN" 23.193/2009) NA REPRE
SENTAÇÃO N" 1205-11.2010.6.18.0000 
- CLASSE 42. ORfGEM: TERESINA-FI. 
RESUMO: RECLAMAÇÃO - PROPA
GANDA EXTEMPORÃNEA - LIMINAR 
-SUSPENSÃO DE PROPAGANDA- PE
DIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA 

Recorrente: Sílvio Mendes de Oliveira Filho 

Advogados: Drs. Geórgia Ferreira Martins 
Nunes, Carlos Yury Araújo de Morais e outro 

Recorrido: Ministério Público Eleitoral, 
pelo Procurador Eleitoral Auxiliar 

Relator: juiz Auxiliar Dr. Sandro Helano 
Soares Santiago 

Relator designado para lavrar o Acórdão: 
Dr. Ricardo Gentil Eulália Dantas 

RECURSO. REPRESENTAÇÃO ELEI
TORAL.PROPAGANDAELEITORAL 
EXTEMPORÃNEA EM SÍTIO NA IN
TERNET. MERA REPRODUÇÃO DE 
NOTÍCIAS PUBLICADAS PELA IM
PRENSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
PROVIMENTO. 

A mera reprodução de notícias que já 
foram divulgadas pela imprensa escri
ta, sem que se visualize pedido explícito 
de votos, não caracteriza propaganda. 

RECURSO (ART. 33, CAPUT, DA RESO
LUÇÃO TSE N" 23.193/2009) NA REPRE
SENTAÇÃO N" 1252-82.2010.6.18.0000 
- CLASSE 42. ORIGEM: TERESINA-PI. 
RESUMO: REPRESENTAÇÃO- SENA
DOR- PARTIDO POLÍTICO- PROPA
GANDA ELEITORAL EXTEMPORÃNEA 
-PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA 

Recorrente: Heráclito de Sousa Fortes, Se
nador da República 

Advogados: Drs. José Eduardo Pereira Fi
lho, Eduarda Mourão Eduardo Pereira de 
Miranda e outra 

Recorrente: Democratas (DEM), Partido 
Político 

Advogados: Drs. Geórgia Ferreira Martins 
Nunes, Thiago Nunes de Carvalho e outra 

Recorrido: Ministério Público Eleitoral, 
pelo Procurador Eleitoral Auxiliar 

Relator: juiz Auxiliar Dr. Sandro Helano 
Soares Santiago 

RECURSOS. REPRESENTAÇÃO ELE!
TORAL. DESVIRTUAMENTO DA 
PROPAGANDAPARTIDÁRIANAMÍ
DIA TELEVISIVA. ENALTECIMENTO 
DA PESSOA DO PRÉ-CANDIDATO. 
PROPAGANDA ELEITORAL EX
TEMPORÃNEA E SUBLIMINAR. CA
RACTERIZAÇÃO. ART. 36, § 3", LEI 
N"9.504/97.APLICAÇÃO DE MULTA. 
OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS. RA
ZOABILIDADE. PROPORCIONALI
DADE. SENTENÇA MANTIDA. NÃO 
PROVIMENTO DOS RECURSOS. 

- A inserção em mídia televisiva de 
conteúdo enaltecedor da figura do 



pré-candidato, detentor de cargo eleti
vo, em espaço destinado à propaganda 
partidária da agremiação política pela 
qual se elegeu e se encontra filiado, 
com apologia às suas atividades pesso
ais e projeção para melhor realizar as 
transformações de que o Estado neces
sita, configura propaganda eleitoral, de 
caráter subliminar. 

- Considerando a natureza da pro
paganda televisiva, o conteúdo da 
mensagem veiculada, o alcance da 
divulgação e o conseqüente impac
to projetado no seio do eleitorado do 
Estado, concluo por justo e razoável a 
sanção pecuniária aplicada, no valor de 
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos re
ais) para cada um dos Representados. 

Recursos aos quais se nega provimento. 

4 Conclusão 

Estas, portanto, são algumas breves e sim
ples considerações acerca dos aspectos práticos 
da Comissão de Juízes Eleitorais Auxiliares as 
quais reputo pertinentes no debate da matéria. 
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