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Em uma época na qual vicejam estudos acerca das dificulda-
des enfrentadas pelas democracias ao redor do mundo1, pro-
jetando-se olhares sobre desafios relacionados à acentuada 
polarização política, ao fluxo de desinformação na esfera públi-
ca e outros temas candentes, o lançamento de uma obra como 
esta, que contém uma fotografia da vitalidade do Direito Elei-
toral e das instituições que o aplicam, é fato a ser celebrado e 
que nos conduz a novos horizontes possíveis de diálogo.

A tarefa de se aprimorar a qualidade da democracia é do 
tipo que só se concretiza por meio de esforços coletivos e 
saberes compartilhados. O cientista político polonês Adam 
Przeworski resume que a democracia, como mecanismo apto 
a processar conflitos, funciona plenamente quando as forças 
políticas constroem e defendem os seus interesses no âmbito 
institucional2. Ao descrever os modelos de democracia, Arend 
Lijphart chega a uma semelhante constatação, afirmando que, 
em sociedades pluralistas e mais acentuadamente divididas, 
há o risco de formação de subsociedades com seus próprios 
meios de comunicação e grupos de interesse. Segundo o 
raciocínio do professor de política comparada da Universidade 
da Califórnia, a hipótese de reiterado alijamento de minorias 
dos processos decisórios tende a posicioná-las numa zona de 
indiferença e deslealdade para com o regime democrático3. 

1. Sobre declínio e retrocessos democráticos enfrentados globalmen-
te, podem ser conferidos, dentre outros, os trabalhos de David Run-
ciman (Como a democracia chega ao fim, São Paulo: Todavia, 2018); 
Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (Como as democracias morrem, Rio de 
Janeiro: Zahar, 2018); Adam Przeworski (Crises da democracia, São 
Paulo, Zahar, 2019); Anne Aplebbaum (Twilight of Democracy: The 
Seductive Lure of Authoritarianism, New York, Penguin House, 2020); 
Tom Ginsburg e Aziz Huq (How to save a constitutional democracy, 
University of Chicago Press, 2018).

2. PRZEWORSKI, Adam. Crises da Democracia. São Paulo: Zahar 2018, 
p. 13.

3. LIJPHART, Arend. Modelos de democracias: Desempenho e padrão de 
governo em 36 países. São Paulo: Civilização Brasileira, 2019, pp. 58-9.
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Tais análise revelam que uma democracia pulsante 
depende, simultaneamente, da inclusão de forças políticas 
em seu seio e do contínuo aperfeiçoamento do arcabou-
ço institucional existente para implementá-la. Não há, pois, 
democracia forte onde grassa estagnação e insulamento 
institucional, onde os antagonismos sociais passam a operar 
à margem do Estado e as influências do tecido social não 
superam muros burocráticos.

Imbuído desse espírito voltado a repensar coletivamente 
as práticas e saberes no campo da democracia, dos direitos 
políticos e eleitorais, este é um livro que reflete o êxito da 
I Jornada de Direito Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), a qual tive a honra de participar da coordenação no 
ano de 2021. Naquela oportunidade, solidificou-se a parce-
ria entre a Corte, por meio da sua Escola Judiciária Eleitoral, 
e a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRA-
DEP). Atendendo ao chamado, renomados especialistas 
que pensam e vivem diuturnamente o Direito Eleitoral enga-
jaram-se no debate que produziu os 63 enunciados objeto 
dos substanciosos comentários formulados pelos autores 
desta obra. 

A “Jornada” é um evento que nasceu histórico e este 
livro representa um dos seus legados mais relevantes. As 
questões aqui analisadas são múltiplas e centrais ao pro-
cesso eleitoral e à participação na vida política, sendo abor-
dados eixos temáticos atinentes a direitos políticos, Justiça 
Eleitoral, propaganda política, financiamento de campanha, 
contencioso eleitoral, crimes eleitorais, participação demo-
crática e partidos políticos. 

É salutar observar ainda que a profundidade no trato das 
discussões que permeiam o cotidiano da Justiça Eleitoral 
não reduziu a capacidade desta obra de mover a frontei-
ra de debates contemporâneos sobre equidade de gênero, 
direitos das pessoas portadoras de deficiência ou violên-
cia política contra as mulheres, apenas para ilustrar alguns 
deles. Assim é que o comentário ao Enunciado de nº. 62, de 
lavra do advogado Rafael Morgental Soares, traz um alerta 
acerca da especial obrigação dos partidos políticos de não 
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reproduzirem hierarquias raciais e de gênero que estruturam a 
sociedade brasileira, associando-se à preocupação do Tribunal 
Superior Eleitoral de fomentar a diversidade no espectro das 
candidaturas e mandatos.

Ainda na arena dos direitos humanos, eis que, ao discorrer 
sobre as consequências que o Estatuto da Pessoa com Defici-
ência (Lei nº. 13.146, de 2015) operou nos direitos políticos, a 
professora Juliana Rodrigues Freitas promoveu belíssima defe-
sa “de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, e, princi-
palmente, não capacitista”. Dentro do mesmo leque temático, 
vale realçar o comentário ao Enunciado de nº. 05, da lavra de 
Elder Maia Goltzman, que exorta os juízes e Cortes eleitorais a 
exercerem o devido controle de convencionalidade, a compre-
enderem o caráter internacional e cogente da proteção inter-
nacional dos direitos humanos, desse modo fortalecendo os 
nossos laços com o sistema interamericano. O pesquisador nos 
lembra que “a conduta dos atores no processo eleitoral deve 
estar em acordo com o previsto no Pacto de San José. Mal-
grado não seja comum sua utilização na esfera eleitoral, é um 
instrumento importante que pode trazer grandes contribuições 
no desenvolvimento da proteção dos direitos civis e políticos”.

Em outros trechos, a obra ingressa, sem tergiversar, na 
seara relativa à ética das manifestações políticas. O excelente 
texto de Clarissa Fonseca Maia divisa os necessários limites 
entre o inaceitável discurso de ódio e o que vem a ser a críti-
ca política4. Após, no Enunciado de nº. 15, a discussão segue 
rumo ao escrutínio técnico da responsabilidade dos provedo-
res de internet quanto à remoção de conteúdo de propaganda 
eleitoral reputado ilícito por decisão judicial. Evelyn Melo Silva 
e Samara Mariana de Castro engendram solução criativa no 
sentido de que as empresas de internet sejam obrigadas a se 

4. Trata-se do comentário ao Enunciado de nº. 14, cuja redação é a 
seguinte: “não caracteriza mera crítica política a agressão ou o ataque 
a candidatos em sítios e aplicativos da internet com conteúdo calu-
nioso, difamatório, injurioso, sabidamente inverídico ou que expresse 
ódio, desprezo ou diminuição em razão de raça, cor, etnia, religião, 
procedência, orientação sexual ou identidade de gênero”.
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cadastrar na Justiça Eleitoral e a obedecer à ritualística de 
citação do Código de Processo Civil.

Somam-se ainda comentários notáveis sobre o finan-
ciamento de campanhas femininas em perspectiva rawlsia-
na (Enunciado nº. 18)5; interesse processual nas ações de 
investigação judicial eleitoral (Enunciado nº. 23); nome de 
urna e nome social de candidatas e candidatos (Enunciado 
nº. 30); abuso de poder em campanhas eleitorais (Enuncia-
do nº. 42); acordo de não-persecução penal (Enunciado de 
nº. 59); e, ainda, sobre as candidaturas coletivas (Enuncia-
do nº. 63). Decerto, todos os comentários revestem-se de 
elogiável densidade de conteúdo, concertando-se de modo 
a compor um mosaico que se revela abrangente, sem, con-
tudo, deixar de ser nuançado quando deve sê-lo.

Esta obra decorrente da I Jornada de Direito Eleitoral 
do TSE nos ensina que a democracia opera em redes não 
apenas tecnológicas, mas também reais, urdidas pela troca 
ativa de experiências e conhecimento. Com o livro, cons-
tatamos que a Justiça Eleitoral deflagou um ciclo virtuoso, 
pelo qual os entendimentos podem ser enriquecidos pelo 
enlace entre perspectivas internas e externas, processan-
do-se uma verdadeira teia deliberativa.

Em uma reflexão recente, David Runciman nos lembra 
que a democracia está viva e precisa, portanto, ser vivida. O 
autor nos estimula a não “desperdiçar o período que ainda 
nos resta preocupados com o fim, pois o tempo simples-
mente passará como um borrão”6. Faz-se imperioso, nesse 
contexto, que a democracia tenha seus sentidos renovados 
pelo engajamento de quem se dedica a pensá-la. 

Ao tempo em que comemora os seus 90 anos, reme-

5. As autoras, Janiere Portela Leite Paes e Patrícia Gasparro Sevi-
lha Greco, analisam a equidade de gênero tendo como base as 
lições de John Rawls. (Cf. John Rawls, Uma teoria da justiça. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008).

6. RUNCIMAN, David. Como a democracia chega ao fim, São Paulo: 
Todavia, 2018, p. 231.
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morando uma trajetória em que funcionou como sólida guar-
diã da democracia e realizou de 41 eleições, três referendos e 
três plebiscitos, com total lisura e integridade, a Justiça Eleito-
ral ajusta-se a várias circunstâncias novas e desafiadoras. Em 
atenção a isso, urge que não nos dediquemos a projeções de 
fim, mas sim a prenúncios de recomeço. Esta obra é, sem dúvi-
da, um auspicioso passo na direção de fortalecimento dos mais 
profundos compromissos democráticos que nos unem como 
país e que, indubitavelmente, conformarão o nosso futuro.

Brasília, fevereiro de 2022.

Luiz Edson Fachin
Ministro do STF e do TSE
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Apresentação – 
I Jornada Eleitoral de 
Direito Eleitoral 
TSE/ABRADEP



25

Com invulgar alegria e incontida emoção recebi a incum-
bência de apresentar a obra Comentários aos enunciados EJE/
ABRADEP. Trata-se de reflexão científica de vultosa qualida-
de, consubstanciada na análise de (caros) enunciados discu-
tidos e aprovados na I Jornada de Direito Eleitoral do Tribunal 
Superior Eleitoral, projeto germinado pela profícua parceria da 
Escola Judiciária Eleitoral do TSE com a Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral – ABRADEP, realizado de 4 de fevereiro a 
20 de maio de 2021.

Cumpro o desiderato não com a eloquência, sensibilidade 
e erudição do prefaciador convidado, Ministro Edson Fachin, 
mas no exercício do revolvimento de memórias indeléveis, 
quando de minha (saudosa) passagem à testa da Escola Judi-
ciária do Tribunal Superior Eleitoral, missão que me foi con-
fiada pelo então Presidente do TSE, o insigne Ministro Luís 
Roberto Barroso. 

Para ser fiel aos fatos, resgato excerto do (modesto) dis-
curso que proferi quando do encerramento da sessão plenária 
da I Jornada de Direito Eleitoral. Naquela oportunidade, pre-
senciamos todos nós, quero crer, um evento fabuloso.

Depois de meses de hercúleo e incessante trabalho, entre-
gou-se à comunidade jurídica, notadamente a especializada 
em Direito Eleitoral, um riquíssimo rol de proposições doutri-
nárias construídas, o que é mais importante dizer, em amplo, 
total e irrestrito ambiente democrático. 

Proposições doutrinárias extremamente importantes para 
a colmatação de lacunas normativas, ontológicas e axiológi-
cas desse ramo do Direito tão sequioso de uma cientificida-
de maior, eis que gerido por uma legislação porosa, esparra-
mada, casuística, editada em diferentes períodos históricos, 
incluídos alguns de cunho autoritário.

Proposições doutrinárias enraizadas nos mais variados 
setores do Direito Eleitoral, a partir de debates sofisticados 
e destemidos, travados ao talante da participação concreta e 
ativa de legítimos representantes da grande família do Direito 
Eleitoral.

Em meio a I Jornada de Direito Eleitoral – oxalá a pri-
meira de muitas – desfilaram conhecimentos nada vulgares 
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servidores públicos, advogados, professores, membros 
do Ministério Público e do Poder Judiciário, e até mesmo 
estudiosos cuja atuação não se relaciona tão de perto com 
a matéria eleitoral, muitos dos quais autores de propostas 
vencedoras.

Um Direito Eleitoral que se pretenda ser geneticamente 
democrático, também da porta para dentro, nunca mais 
poderá prescindir de tais mecanismos.

Além dos 63 (sessenta e três) enunciados aprovados, 
destaco também que os achados da I Jornada de Direito 
Eleitoral vão muito além da construção do saber jurídico no 
plano puramente teórico. Dão azo a inflexões propositivas 
que podem impulsionar grande mudanças e, até mesmo, 
revoluções. 

Estrangulado entre as míticas eleições de 2020, rea-
lizadas nas mais adversas condições, não só sanitárias, 
mas também jurídicas e, de outro lado, a reforma política 
em gestação, com vistas ao prélio eleitoral de 2022, a I 
Jornada de Direito Eleitoral perfectibilizou com esmero um 
conjunto de pontes, elos e correntes. 

Dolosamente ou não, a I Jornada de Direito Eleitoral 
perpassou e minerou os resultados da eleição de 2020 e 
projetou raciocínios intelectivos úteis e relevantes para os 
trabalhos legislativos de reforma política e para as elei-
ções que se avizinham. 

Leis e Jurisprudência foram desafiadas, emparedadas 
em muitas nuances. A doutrina nacional foi estimulada em 
alto grau, a exemplo do que ora se verifica nestes Comen-
tários aos Enunciados EJE/ABRADEP.

Sob a rubrica achados relevantes, a I Jornada de Direito 
Eleitoral cuidou, até mesmo, de divulgar algumas proposi-
ções contrárias à Lei e à jurisprudência do próprio Tribunal 
Superior Eleitoral, quando servientes de um debate crítico, 
construtivo, sério e leal.

A I Jornada de Direito Eleitoral deflagrou seus estudos 
com a análise de 253 (duzentas e cinquenta e três) pro-
postas e, na primeira etapa, com a análise dos comitês 
executivos das respectivas comissões temáticas, foram 
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aprovadas 234 (duzentos e trinta e quatro); após o segun-
do filtro, reduzidas a 118 (cento e dezoito). Depois de ampla 
discussão, chegaram à fase final de deliberações plenárias 
apenas 82 (oitenta e duas) delas, sendo, ao fim e ao cabo, 
aprovadas 63 (sessenta e três), agora analisadas nesta obra 
Comentários aos Enunciados EJE/ABRADEP.

A partir da I Jornada de Direito Eleitoral, doutrina, lei e 
jurisprudência podem se abeberar, podem ganhar muscula-
tura jurídica, respeitabilidade técnica, densidade teórica e 
legitimidade política. 

O Direito Eleitoral do Brasil foi passado em revisão. Todos 
fizemos história. E esta obra Comentários aos Enunciados 
EJE/ABRADEP eterniza apoteótico momento do Direito Elei-
toral brasileiro.

Instante de reiterar os agradecimentos aos Ministros Luís 
Roberto Barroso e Edson Fachin, por acreditarem ambos 
nesse auspicioso projeto que se convolou em realidade de 
sucesso retumbante.

Aos membros da Coordenação Geral da I Jornada de 
Direito Eleitoral, nas pessoas do Ministro Edson Fachin (Coor-
denador Geral), Dra. Aline Osório, Dra. Caroline Lacerda, Dr. 
Nicolau Konkel, Dra. Polianna Pereira dos Santos, Dr. Marcelo 
Weick Pogliese e Dr. Henrique Neves. 

Aos membros da Comissão Científica, Ministra Maria 
Claudia Bucchianeri, Ministro Benedito Gonçalves, Ministro 
Carlos Velloso Filho, Dra. Gabriela Rollemberg, Dra. Maril-
da Silveira, Dra. Vania Aieta, Dr. Luiz Fernando Casagrande 
Pereira, Dr. João Andrade Neto, Deputada Federal Margarete 
Coelho, Dr. Flávio Cheim, Dra. Laila Melo, Dr. Eduardo Damian 
e Dra. Luciana Nepomuceno.

Aos valorosos servidores do Tribunal Superior Eleitoral.
Nossos efusivos agradecimentos à equipe da Escola 

Judiciária Eleitoral do TSE, notadamente às incansáveis e 
competentíssimas Dra. Caroline Lacerda (então Vice-Direto-
ra) e Dra. Renata Dallposso de Azevedo (então Coordenado-
ra). Do mesmo modo, aos membros da Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP, nas pessoas dos 
operosos e proficientes doutores Marcelo Weick Pogliese 
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(ex-coordenador-geral 2019/2021) e Luiz Fernando Casa-
grande Pereira (atual coordenador-geral, 2021/2023). 

Como disse o Padre Antonio Vieira, falecido há mais de 
300 anos e tido por ninguém menos que Fernando Pessoa 
como o imperador da língua portuguesa, “os passos pas-
sam, as pegadas ficam”.

Que venham as próximas edições da Jornada de Direito 
Eleitoral do TSE.

 

Brasília, abril de 2022.

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Ex-Ministro do TSE, professor da UNB e advogado
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O livro que o leitor ou a leitora tem em mãos reúne artigos com 
comentários aos enunciados aprovados na I Jornada de Direito 
Eleitoral, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 
parceria com a Academia Brasileira de Direito Eleitoral (ABRA-
DEP), entre fevereiro e maio de 2021, e consolidados na Porta-
ria TSE n. 348, de 28 de maio de 2021.

Todos os trabalhos são assinados por membros da ABRA-
DEP, ainda que em coautoria externa. Não se trata, porém, 
de uma obra endógena, para consumo interno. Ao contrário, 
a coletânea preenche todas as condições de contribuir para 
o aprofundamento da reflexão acerca de temas relevantes do 
Direito Eleitoral.

Os atores e autoras, todos eleitoralistas, têm atuação pro-
fissional heterogênea: ministra e ex-ministro do TSE, professo-
res, advogados e advogadas, juízes, servidores e servidoras da 
Justiça Eleitoral, consultor legislativo e estudantes. Os graus 
de titulação são igualmente diversos: pós-doutores, doutores, 
mestres, especialistas e bacharéis. Todas as regiões do País 
estão representadas e quase metade dos artigos são assina-
dos por mulheres.

Essa diversidade de pontos de vista se refletiu no resultado 
da obra. Partindo de diferentes pontos de vista, os autores e 
autoras se puseram a contextualizar os enunciados e a explicar 
as questões a que se pretendeu responder por meio deles, mas 
não somente. No saudável exercício da plena liberdade aca-
dêmica, exerceram também o papel de críticos, propuseram 
mudanças e apontaram problemas.

Os 63 enunciados foram abordados. Assim, a obra logrou 
cobrir aspectos de todas as áreas do Direito Eleitoral: direitos 
políticos e obrigações eleitorais; organização e competência 
da Justiça Eleitoral; propaganda e pesquisas eleitorais; finan-
ciamento de campanhas e prestação de contas; registro de 
candidaturas e contencioso eleitoral; crimes eleitorais; parti-
cipação política de mulheres e minorias; e partidos políticos e 
sistemas eleitorais.

Três dos enunciados receberam mais de um comentário. 
Não coincidentemente, dois dos que despertaram redobrado 
interesse cuidam dos direitos políticos de pessoas com defi-
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ciência e da observância do percentual de gênero para fins 
de registro de candidatura. O destaque se justifica pela 
relevância e atualidade dos temas.

Agradecendo à coordenação-geral e acadêmica da 
ABRADEP, nas pessoas de Luiz Fernando Casagrande 
Pereira e Polianna Pereira dos Santos, por terem-me con-
fiado a função de Presidente da Comissão Avaliadora, e ao 
inestimável auxílio de Volgane Oliveira Carvalho na coorde-
nação da obra, convido o leitor e a leitora a tomarem parte 
nos debates para o aperfeiçoamento do Direito Eleitoral e 
da democracia brasileira.

Para o que, estou convencido, esta obra e a ABRADEP 
têm a contribuir. Boa leitura!

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2022.

João Andrade Neto
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É exigível prova 
de quitação com o 
serviço militar para 
fins de registro de 
candidatura de pré-
candidato do sexo 
masculino, com idade 
entre 18 e 45 anos, 
quando a impugnação 
ou a notícia de 
inelegibilidade 
lhe imputarem a 
suspensão dos 
direitos políticos 
decorrente da 
recusa em cumprir 
a obrigação 
correspondente ou 
prestação alternativa.

Enunciado 1
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A exigência da quitação do serviço militar obri-
gatório (ou de prestação alternativa, em caso 
de objeção de consciência) é, de fato, requisito 
para a aquisição e o gozo dos direitos políticos 
– e, consequentemente, para a elegibilidade – 
por pessoas do sexo masculino. Essa é a decor-
rência lógica das previsões constitucionais da 
suspensão dos direitos políticos em caso de 
“recusa de cumprir obrigação a todos impos-
ta ou prestação alternativa, nos termos do art. 
5º, VIII” (art. 15) e da imposição do pleno gozo 
de direitos políticos como condição de elegi-
bilidade (art. 14, §3º, II). A redação adotada 
pelo Enunciado 1, porém, merece crítica, por-
que induz à conclusão de que o certificado de 
quitação militar, ou documento equivalente, é 
exigível do postulante ao registro de candida-
tura. Tal exigência não encontra respaldo legal. 
Este comentário pretende, portanto, identificar 
problemas processuais suscitados pelo Enun-
ciado 1 e propor uma interpretação adequada 
de seu teor.12

1. Doutor em Direito (Summa Cum Laude) pela Uni-
versität Hamburg (UHH). Mestre e bacharel em 
Direito (UFMG). Analista Judiciário do TRE-MG. 
Professor de Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual 
(especialização) e da Faculdade Arnaldo Janssen 
(graduação). Autor do livro “Borrowing Justification 
for Proportionality” (Springer, 2018).

2. Doutora em Direito Político (UFMG). Mestre 
(Magna Cum Laude) em Direito Processual (PUC 
Minas). Bacharel em Direito (UFMG). Analista Judi-
ciária (TRE-MG). Assessora Especial da Presidência 
(TSE). Coordenadora Adjunta e professora da Espe-
cialização em Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual.

João 
Andrade 
Neto1

Roberta 
Maia 
Gresta2

Comentário ao Enunciado 1
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Primeiramente, esclarece-se que a exigência de quita-
ção do serviço militar obrigatório não é condição constitu-
cional de alistabilidade. Militares inalistáveis são, somente, 
“durante o período do serviço militar obrigatório, os cons-
critos” (CF/88, art. 14, §2º). Uma interpretação recorrente 
desse dispositivo – proposta, por exemplo, por Faria (2018, 
p. 224), Fernandes (2016, p. 745), Ferreira Filho (1994, p. 
99) e Silva (2008, p. 347) – sugere que a conscrição é a 
própria prestação do serviço militar obrigatório. Foi o que 
levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a incluir, na Reso-
lução nº 21.538/2003, a exigência de que homens apre-
sentem, até os 45 anos de idade, o certificado de quitação 
militar para se alistarem como eleitores. 

Essa previsão acaba por conferir efeitos eleitorais ao 
§ 1º do art. 17 da Lei nº 4.375/1964, segundo o qual “os 
brasileiros das classes anteriores ainda em débito com 
o serviço militar [...] sujeitam-se às mesmas obrigações 
impostas aos da classe convocada”, culminando, na prá-
tica, em imposição de inalistabilidade aos que não este-
jam em dia com a obrigação militar. No entanto, trata-se 
de interpretação não recepcionada pela Constituição, 
que prevê dois requisitos cumulativos para a inalistabi-
lidade: obrigatoriedade do serviço militar e conscrição. 

No que se refere ao primeiro requisito, a obrigato-
riedade do serviço militar, o caput do art. 5º da Lei nº 
4.375/1964 prevê que “a obrigação para com o Serviço 
Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do 
ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de 
idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que 
completar 45 (quarenta e cinco) anos.” 

Já no que se refere ao segundo, são conscritos, con-
forme o art. 3º, V, do Decreto nº 57.654/1966, os “brasi-
leiros que compõem a classe chamada para a seleção, 
tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial”. E o 
art. 3º da Lei nº 4.375/1964 delimita a prestação do ser-
viço militar inicial às “classes constituídas de brasileiros 
nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, no ano 
em que completarem 19 (dezenove) anos de idade”. Em 
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síntese, conscritos, durante o serviço militar obrigató-
rio, são os brasileiros que, no ano em que completam 19 
anos, estejam prestando o serviço militar inicial (ou dele 
não tenham sido expressamente dispensados). Somente 
eles são inalistáveis, enquanto durar a conscrição, se não 
obtiverem dispensa.

É dizer, à luz da Constituição, que: (i) não se pode 
estender a todos os obrigados ao serviço militar, como faz 
a Lei nº 4.375/1964, art. 17, § 1º, a restrição ao alistamen-
to eleitoral, que é aplicável somente aos conscritos; (ii) o 
inciso II do § 2º do art. 5º da Lei nº 7.444/1985 deve ser 
interpretado no sentido de que a exigência de certificado 
de quitação militar no alistamento eleitoral é restrita aos 
homens, no ano em que completarem 19 anos; e (iii) a alí-
nea “b” do art. 13 da Resolução-TSE nº 21.538/2003 exce-
de esses parâmetros hermenêuticos ao tornar requisito 
para o alistamento o certificado de quitação militar, sem 
limitar sua exigibilidade ao período de conscrição.

Em segundo lugar, deve-se esclarecer a relação exis-
tente entre a quitação do serviço militar obrigatório e a ele-
gibilidade. É correto considerar que é inelegível o brasileiro 
não conscrito que deixa de prestar o serviço militar obriga-
tório ou a prestação alternativa correspondente, mas não 
por força do § 4º do art. 14 da CF/88 (“São inelegíveis os 
inalistáveis e os analfabetos”). Afinal, apenas o conscrito é 
inalistável. Ocorre que, apesar de não ser condição cons-
titucional de alistabilidade, a quitação do serviço militar 
obrigatório é, indiretamente, condição de elegibilidade, 
na medida em que o pleno gozo dos direitos políticos o é 
(CF/88, art. 14, § 3º, II). Quem se recusa a cumprir obriga-
ção a todos imposta ou prestação alternativa fica com os 
direitos políticos suspensos enquanto não sobrevier a qui-
tação correspondente (CF/88, art. 15, IV). Logo, o brasilei-
ro cujos direitos políticos estejam suspensos em razão da 
não quitação do serviço militar obrigatório não pode votar 
nem ser votado – embora possa se alistar.

Portanto, é correta a premissa adotada no Enuncia-
do 1, se entendermos que ali se estabelece a correlação 
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entre a quitação do serviço militar obrigatório e o pleno 
gozo dos direitos políticos, para fins de assegurar a elegi-
bilidade de homens com idade entre 18 e 45 anos. O que 
não se mostra correta é a afirmação de que “é exigível” a 
prova da quitação militar no processo de registro de can-
didatura. A expressão sugere que juízes eleitorais pode-
riam, de ofício, requerer dos postulantes à candidatura a 
certidão de quitação militar sempre que “a impugnação 
ou a notícia de inelegibilidade lhe imputarem a suspensão 
dos direitos políticos decorrente da recusa em cumprir a 
obrigação correspondente ou prestação alternativa”. Ora, 
os documentos a serem apresentados por partidos e 
candidatos ao requererem registro de candidatura estão 
listados no § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504/1997, entre os 
quais não se inclui tal certidão. 

Ademais, o § 13 do mesmo artigo dispensa “a apre-
sentação pelo partido, coligação ou candidato de docu-
mentos produzidos a partir de informações detidas pela 
Justiça Eleitoral”, o que abrange a informação relativa ao 
gozo dos direitos políticos. A aferição da condição de ele-
gibilidade prevista no inciso II do § 3º do art. 14 da CF/88 
parte do banco de dados da Justiça Eleitoral. Identificado 
óbice, o candidato poderá provar, por meio do certificado 
de quitação do serviço militar, que se desincumbiu dessa 
obrigação. Mas, se constar do cadastro eleitoral que o 
cidadão se encontra em pleno gozo dos direitos políti-
cos, será da parte impugnante o ônus de demonstrar a 
incorreção desse dado, inclusive requerendo expedição 
de ofício à autoridade militar competente. 

Como a elegibilidade é direito fundamental, e o § 3º 
da CF/88 prevê expressamente que as condições de ele-
gibilidade serão reguladas “na forma da lei”, não se pode 
admitir a interpretação ampliativa do rol do § 1º do art. 11 
da Lei nº 9.504/1997. Nem se poderia admitir uma cláu-
sula geral que autorizasse a inversão do ônus da prova 
no caso, sob pena de, a uma só vez, forçar o impugnado 
a produzir prova contra si mesmo e retirar do impugnante 
o dever de fundamentar suas alegações. 
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Tudo considerado, os problemas processuais trazidos 
pela redação do Enunciado 1 só podem ser contornados 
caso se atribua a ele o sentido oposto do que parece 
dizer: que é ônus do impugnante fazer prova da ausên-
cia de quitação com o serviço militar quando a impug-
nação imputar ao postulante ao registro de candidatura 
com idade entre 18 e 45 anos a suspensão dos direitos 
políticos decorrente da recusa em cumprir a obrigação 
correspondente ou prestação alternativa.

Por fim, cabe assinalar que a Justiça Eleitoral tem 
evoluído no tratamento da matéria. A Resolução-TSE nº 
23.611/2019, que dispôs sobre os atos gerais do processo 
eleitoral nas Eleições 2020, deixou de exigir a apresenta-
ção do certificado de reservista para a diplomação de elei-
tos, superando o que dispunha o art. 250 da Resolução-
-TSE nº 23.554/2017 para o pleito de 2018 (“A expedição 
de qualquer diploma pela Justiça Eleitoral dependerá de 
prova de que o eleito esteja em dia com o serviço militar”). 

Além disso, o TSE discute nova regulamentação da 
gestão do cadastro eleitoral e dos serviços eleitorais cor-
relatos, em substituição à Resolução-TSE nº 21.538/2003. 
Consta do caput do art. 35 da minuta divulgada no sítio 
do tribunal que “a apresentação de certificado de qui-
tação militar somente é obrigatória para alistandos do 
gênero masculino que pertençam à classe dos conscri-
tos”, tornando explícito, no § 1º, que essa exigência recai 
apenas sobre “brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 
31 de dezembro do ano em que completarem 19 (deze-
nove) anos de idade” (TSE, 2021). 

O § 6º do mesmo artigo dispõe ainda sobre a inexi-
gibilidade de certificado de quitação da mulher trans-
gênera, “mesmo que sua identidade de gênero tenha 
sido declarada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do 
ano que completou 19 anos”. Considera-se, assim, que 
a aprovação da nova regulamentação constituirá impor-
tante marco para a correta delimitação dos impactos da 
quitação militar sobre a alistabilidade e, por conseguinte, 
sobre a elegibilidade.
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A comprovação de 
domicílio, tanto para 
fins de alistamento 
como de transferência, 
poderá ser feita 
mediante um ou mais 
documentos dos quais 
se infira que o eleitor 
reside na localidade 
ou mantém com ela 
vínculo afetivo, familiar, 
político, profissional, 
patrimonial, comunitário, 
de naturalidade ou 
negócios; nesses casos, 
fica dispensada a prova 
de residência em nome 
próprio, podendo ser 
apresentado documento 
em nome de terceiro. 

Enunciado 2
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Este enunciado veio para formalizar o enten-
dimento há muito tempo consolidado pela 1 
jurisprudência emanada dos tribunais eleitorais 
em relação ao tipo de vínculo que deve exis-
tir entre o eleitor e a localidade onde exercerá 
seus direitos políticos de votar e ser votado – e 
isso para fins não só de alistamento eleitoral, 
mas também quanto à transferência do título 
de eleitor.2

Especificamente quanto ao alistamento, 
sabido é que constitui a primeira fase do pro-
cesso eleitoral e que se trata de procedimento 
formal e extremamente importante, que afeta 
não só a vida do indivíduo, mas o planejamento 
e a realização das eleições.3

1. Advogada. Pós-graduada em Direito Público e em 
Controle Externo da Administração Pública. Coorde-
nadora-Geral Adjunta da ABRADEP. 

2. O alistamento e a transferência estão previstos 
no art. 42 do Código Eleitoral e no art. 4º da Lei nº 
6.996/1982, regulamentados pela Resolução-TSE nº 
21.538/2003 e com as devidas alterações promovidas 
pelas Resoluções-TSE nº 23.392/2013, 23.490/2016, 
23.518/2017, 23.531/2017 e 23.562/2018.

3. Já  que, por exemplo, a) determina a condição de 
eleitor por meio do Título de Eleitor (art. 46, § 5º, 
do CE) e o vincula a determinada Seção Eleitoral 
(art. 46, § 3º, do CE); b) traduz-se em pressuposto 
para a criação de partido político (art. 7º,  § 1º, da 
Lei nº 9.096/1995); c) é condição para a filiação par-
tidária (art. 16 da Lei nº 9096/1995); d) é condição 
de elegibilidade e delimita a circunscrição onde esti-
ver o eleitor inscrito para concorrer a cargos eletivos 
(art. 14, § 3º, III, da CF/88); e) fixa o número de votan-
tes nos pleitos eletivos (art. 115 do CE);  f) influen-
cia diretamente na determinação do número de 

Ana 
Márcia 
dos 
Santos 
Mello1

Comentário ao Enunciado 2



44

Nada obstante essa formalidade, as condições para o 
alistamento, em especial no que se refere ao domicílio do 
eleitor, foram melhor interpretadas nos últimos tempos 
pelos tribunais, de molde a atender às situações que a 
dinamicidade da vida impõe e, assim, não prejudicar a 
integração do indivíduo ao corpo de eleitores e, pois, a 
consagração da cidadania.

O domicílio é juridicamente muito relevante para o 
Direito, pois, entre várias situações, é, por exemplo, lugar 
de exercício de direitos e cumprimento de obrigações, 
fixa regra de competência e pode inclusive servir para 
caracterizar a ausência. E diferente não é para o Direi-
to Eleitoral, pois parte-se do pressuposto de que aquele 
que está vinculado a determinada localidade é que terá 
legítimo interesse em participar do processo de escolha 
popular de seus respectivos representantes, inclusive se 
candidatar a qualquer cargo político.  

Todavia, como se sabe, domicílio eleitoral não se 
confunde com domicílio civil: enquanto o civil (art. 70 
do CCB), em regra, é o lugar em que a pessoa natu-
ral estabelece sua residência (elemento objetivo) com 
ânimo definitivo (elemento subjetivo), o eleitoral não tem 
esse caráter da intenção de definitividade, estipulando 
a legislação eleitoral como requisito à sua configuração 
apenas a “residência” ou a “moradia” do pretenso eleitor 
(art. 42 do CE e art. 4º da Lei nº 6.996/1982).

representantes nas eleições proporcionais (art. 10, II, da Lei  nº 
9.504/1997); g) é fator determinante para a realização de segun-
do turno das eleições (art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.504/1997); h) pode 
determinar a forma da prestação de contas dos candidatos (art. 
28, § 11, da Lei nº 9.504/1997); i) limita o número de contratados 
para prestação de serviços referentes a atividades de militância 
e mobilização de rua nas campanhas eleitorais (art. 100-A da Lei 
nº 9.504/1997); j) afeta a constituição do Fundo Partidário (art. 
38, IV, da Lei nº 9.096/1995).
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 A comprovação do domicílio eleitoral é, assim, uma 
das condições para a realização do ato de inscrição – 
o eleitor deve comprovar ter domicílio eleitoral no local 
onde irá se alistar – indicando a legislação se tratar do 
lugar de “residência” ou “moradia” do requerente. E mais: 
verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á 
domicílio qualquer uma delas.4    

Não é despiciendo frisar que, como “residência”, 
considera-se o local onde a pessoa natural se estabele-
ce habitualmente, pressupondo maior estabilidade; já a 
“moradia” refere-se ao local onde a pessoa se encontra 
temporariamente, podendo ou não coincidir com o local 
de “residência”.

O certo é que, apesar da previsão desses dois crité-
rios objetivos – “residência” ou “moradia” – para a confi-
guração do domicílio eleitoral, a jurisprudência avançou, 
construindo outra definição, mais flexível, bastando que 
o indivíduo – caso não tenha sua “residência” ou “mora-
dia” na localidade onde pretenda se alistar – tenha, ao 
menos, um vínculo específico e efetivo com a localidade, 
seja ele familiar, afetivo, político, profissional, patrimonial, 
comunitário, de naturalidade ou de negócios.

Domicílio eleitoral, assim, pode ser, por exemplo, o 
local em que o eleitor nasceu, foi criado ou tenha paren-
tes; trabalha ou tenha sua empresa sediada; possua bens; 
o local onde o candidato obteve o maior número de votos 
em eleições imediatamente anteriores. São várias as situ-
ações. O que importa, como bem pondera José Jairo 
Gomes (2016, p. 158), é que o vínculo seja específico e 
efetivo, restando evidenciado o interesse do alistando em 
exercer os direitos políticos na localidade.

Mister ressaltar que, se o enunciado veio para refe-
rendar um posicionamento da jurisprudência há muito 

4. O alistamento eleitoral deve ser realizado em um único local, 
afinal, é vedada a pluralidade de inscrições eleitorais, como esta-
belece o Código Eleitoral e a Resolução-TSE nº 21.538/2003.
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conhecido quanto ao alistamento, é certo que veio tam-
bém para consolidar esse entendimento no que se refere 
à transferência, que ainda trazia muitas incertezas quan-
to à natureza do vínculo necessário para tal requerimento 
em razão do disposto no art. 55 do Código Eleitoral.5 

Realmente, dito dispositivo prevê que, em caso de 
mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer sua trans-
ferência, desde que satisfeita, dentre as exigências pre-
vistas, a comprovação de “III – residência mínima de 3 
(três) meses no novo domicílio, atestada, pela autoridade 
policial ou provada por outros meios convincentes”.

Em princípio, entendia-se que a transferência exigiria, 
além da conhecida formalidade, rigor maior que o alis-
tamento, em especial por se exigir do requerente pelo 
menos três meses de “residência” no novo domicílio, a 
ser provada por meios convincentes. Argumentava-se 
que a transferência eleitoral seria mais limitada, não pos-
suindo a elasticidade de domicílio eleitoral para fins do 
alistamento inicial, já que deveria existir prova cabal da 
nova “residência”, com período mínimo de três meses, 
indicando certo ânimo de definitividade.

Não tendo sido também indicada a “moradia” como 
critério para a transferência – e mais, tendo sido indicado 
certo tempo de residência –, entendia-se que a vontade 
do legislador teria sido a de realmente diferenciar as situ-
ações. Em outras palavras, indicada ali apenas “residên-
cia”, que é o lugar em que a pessoa reside com perma-
nência ou constância, descabidos seriam outros vínculos 
com a localidade para onde se pretendesse transferir o 
título de eleitor.

Nada obstante, apesar do esforço de alguns mais 
conservadores, é certo que o Tribunal Superior Eleito-
ral, ao analisar o tema com mais profundidade, passou a 
admitir para a transferência a mesma conceituação usada 
para o “domicílio eleitoral”, pacificada para o alistamento, 

5. Com semelhante redação no art. 8º da Lei nº 6.996/1982.
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entendendo que “tão importante quanto a residência é a 
vinculação afetiva e econômica” com a localidade onde 
se pretenda estar inscrito como eleitor (TSE, AgRgAg nº 
4.769, 2004).6 

Assim, restou assentado, no mesmo precedente, o 
entendimento de que, “para o Código Eleitoral, domicí-
lio é o lugar em que a pessoa mantém vínculos políticos, 
sociais e afetivos. A residência é a materialização desses 
atributos” (TSE, AgRgAg nº 4.769, 2004), flexibilizando-
-se, assim, a rigidez da exigência contida no art. 55, III, do 
Código Eleitoral. Dessa maneira, a jurisprudência majori-
tária que se formou atribuiu interpretação mais larga ao 
conceito de “residência” também para fins de transferên-
cia, nos moldes do que já acontecia com o alistamento.

De toda forma, como ainda é possível notar entendi-
mentos, ainda que minoritários, divergentes e resisten-
tes à aplicação do conceito de “domicílio eleitoral” para a 
transferência, andou bem o Tribunal Superior Eleitoral na 
aprovação do Enunciado nº 2, buscando formatar entendi-
mento a respeito, já que a jurisprudência se encontra paci-
ficada e bastante amadurecida quanto ao tema.
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Com a cessação 
da obrigatoriedade 
do Serviço Militar 
Obrigatório pelo 
decurso do tempo, 
nos termos da lei, 
cessa também a 
suspensão dos 
direitos políticos 
decorrente da recusa 
em seu cumprimento 
ou da prestação 
alternativa a ele 
correspondente.

Enunciado 3
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A Constituição Federal de 1988 prevê, no art. 
15, que os direitos políticos em nenhuma hipó-
tese poderão ser cassados, entretanto, podem 
ser suspensos nas seguintes situações: can-
celamento da naturalização de estrangeiro, 
reconhecimento de incapacidade civil abso-
luta, condenação por prática de crime (desde 
que haja o trânsito em julgado), condenação 
por ato de improbidade administrativa e des-
cumprimento da obrigação a todos imposta 
em decorrência de escusa de consciência por 
motivo religioso, filosófico ou político associa-
da à recusa à realização de prestação alterna-
tiva que lhe seja ofertada.1

Os direitos políticos, como ocorre com os 
direitos fundamentais em geral, não possuem 
caráter absoluto, suportando limitações pro-
porcionais e razoáveis que são elaboradas pelo 
legislador constitucional e, eventualmente, 
infraconstitucional, em conformidade com os 
ditames gerais do ordenamento jurídico pátrio, 
objetivando impedir excessos ou resolver con-
flitos com outros direitos fundamentais. Tais 
limitações, entretanto, não podem revestir-se 
de caráter abusivo ou ultrapassar indevida-
mente seu escopo originário. 

No caso específico do serviço militar obri-
gatório, existem algumas questões importan-
tes a serem anotadas. 

Ainda há na doutrina certo debate acerca 
da natureza jurídica da restrição ao exercício 
dos direitos políticos resultante do descumpri-
mento das obrigações militares ou das presta-
ções alternativas. 

1. Ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. 
Mestra em Direito e Estado (USP). 

Maria 
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Alguns autores apontam que se trata de hipótese de 
perda dos direitos políticos, entre eles: André Ramos 
Tavares (2003), Dirley da Cunha Júnior (2009), José 
Afonso da Silva (2001) e Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
(1999). Outros doutrinadores, no entanto, vislumbram no 
caso nítido exemplo de suspensão dos direitos políticos, 
entre os quais: Volgane Carvalho (2015), Edson Resen-
de de Castro (2012), José Jairo Gomes (2013), Marcelo 
Novelino (2009) e Teori Zavascki (1997). 

O Tribunal Superior Eleitoral parece ter superado a 
questão, aderindo ao grupo que defende tratar-se de 
hipótese de suspensão dos direitos políticos, por meio 
da edição do Provimento nº 6/09 da Corregedoria-Geral 
Eleitoral (TSE, CGE, 2009) que disciplina a matéria. 

Superada a primeira questão, remanesce outro ponto 
importante a ser elucidado: trata-se da limitação temporal 
dos deveres relacionados ao serviço militar obrigatório. 

É importante, desde logo, fixar a ideia de que o indi-
víduo do sexo masculino que não tenha cumprido suas 
obrigações militares ou buscado realizar qualquer pres-
tação alternativa judicialmente fixada sofre restrição em 
seus políticos suspensos. 

Em situação extrema, caso não se realize o alistamen-
to eleitoral antes dos dezoito anos, com o ingresso no 
cadastro eleitoral, o indivíduo do sexo masculino acaba 
por se posicionar em situação jurídica de indefinição, 
uma espécie de limbo jurídico que o impede de inúmeros 
direitos derivados do próprio exercício em plenitude dos 
direitos políticos, tais como a emissão de passaportes, o 
ingresso em curso superior ou a contratação pelo poder 
público.

Tal circunstância culmina por posicionar o indivíduo, 
de forma indevida, em situação de alheamento ao próprio 
status da cidadania. 

Cabe anotar, entretanto, que, conforme as diretrizes 
estabelecidas pela Lei nº 4.375/1964, o marco temporal 
para o fim da obrigação de prestação do serviço militar 
ou da quitação de obrigações alternativas deverá ocorrer 
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no dia 31 de dezembro do ano em que o cidadão comple-
tar 45 anos. Essa delimitação possui nítida repercussão 
no ambiente eleitoral. 

Nesse cenário, o cidadão que se acha inadimplente 
com o serviço militar ou obrigações alternativas estará 
exonerado de tais deveres a partir de 1º de janeiro do ano 
em que completar o seu 46º aniversário. É consequência 
natural disso que seus direitos políticos, a partir daí, pos-
sam ser plenamente exercidos, independentemente de 
quaisquer providências específicas. 

A questão encontra respaldo na abalizada jurispru-
dência do Tribunal Superior Eleitoral:

Estabeleceu-se, entretanto, que esta Justiça Especializada 
garantirá o pleno exercício dos direitos políticos, quando 
ultrapassado o prazo previsto no art. 5º da Lei nº 4.375/64, 
que determina a cessação da obrigação do serviço militar ou 
da prestação alternativa em 31 de dezembro do ano em que 
a pessoa completar 45 anos. No ponto, esclareceu-se que o 
reconhecimento da cessação dos efeitos do ato que gerou a 
restrição dos direitos políticos faz findar a interdição impos-
ta, razão por que cabe a esta Justiça certificar o exaurimen-
to temporal da inativação dos registros na respectiva base 
de dados, considerando a vedação constitucional à sanção 
de caráter perpétuo (TSE, ED-PA nº 0600307-66/DF, 2018).

O enunciado demonstra, portanto, que não há perpetui-
dade na obrigação de prestação de serviço militar ou de 
cumprimento de obrigação alternativa, encerrando-se o 
dever do cidadão no dia 31 de dezembro do ano em que 
completar 45 anos – momento a partir do qual restam 
automaticamente restabelecidos, em plenitude, os res-
pectivos direitos políticos. 
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A suspensão dos 
direitos políticos 
decorrente da 
condenação criminal 
transitada em 
julgado não torna o 
condenado inalistável, 
na medida em que 
o pleno gozo dos 
direitos políticos 
não é condição 
de alistabilidade 
constitucionalmente 
prevista, ficando 
suspenso, enquanto 
durarem os efeitos 
da condenação, 
o exercício da 
capacidade eleitoral 
passiva e ativa.

Enunciado 4
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O Enunciado 4 vem desfazer uma confusão 
conceitual que se arrasta desde a promulgação 
da CF/88, com dramáticas implicações concre-
tas para milhares de brasileiros. O problema 
decorre da repristinação tácita da Constitui-
ção de 1946 e da hesitação em declarar a não 
recepção do Código Eleitoral, art. 5º, III: “Não 
podem alistar-se eleitores […] os que estejam 
privados, temporária ou definitivamente, dos 
direitos políticos”. 1

De fato, por força da CF/88, art. 15, III, a 
“condenação criminal transitada em julgado, 
enquanto durarem seus efeitos”, é causa de 
suspensão de direitos políticos. Mas quais direi-
tos são suspensos? Por previsão expressa, a 
capacidade eleitoral passiva o é, pois o pleno 
exercício dos direitos políticos é condição de 
elegibilidade prevista na CF/88, art. 14, § 3º, 
II. Cumpre indagar, porém, se a suspensão se 
estende à capacidade eleitoral ativa (direito ao 
voto) e, particularmente, ao alistamento.

A despeito da falta de uma definição cons-
titucional autêntica, a jurisprudência (STF, 
ADC 29/DF; ADC 30/DF; ADI 4.578/DF, 2012) 
e a doutrina (GOMES, 2010, p. 116) majoritárias 
entendem que a suspensão de direitos políticos 
necessariamente obsta o voto. Pode-se cor-
retamente questionar, como faz Rocha (2021), 
a construção jurisprudencial de que toda 

1. Doutor em Direito (Summa Cum Laude) pela Uni-
versität Hamburg (UHH). Mestre e bacharel em 
Direito (UFMG). Analista Judiciário do TRE-MG. 
Professor de Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual 
(especialização) e da Faculdade Arnaldo Janssen 
(graduação). Autor do livro “Borrowing Justification 
for Proportionality” (Springer, 2018).
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condenação criminal dá causa à suspensão de direitos 
políticos, independentemente da natureza do crime. Em 
todo caso, há de se admitir que a suspensão dos direitos 
políticos é, por definição, a própria suspensão do direito 
de votar; esse é o conteúdo mínimo do conceito norma-
tivo, o sentido essencial da norma. 

A parte final do Enunciado 4 está, portanto, correta ao 
afirmar que “[fica] suspenso, enquanto durarem os efeitos 
da condenação, o exercício da capacidade eleitoral pas-
siva e ativa.” Aquele cujos direitos políticos estão suspen-
sos não pode votar nem ser votado, enquanto persistir a 
suspensão – ainda que se possa questionar quais causas 
deveriam acarretá-la.

A confusão de fato se estabelece, porém, no que 
tange ao alistamento. Para a doutrina clássica, “estar no 
gozo dos direitos políticos significa”, entre outras coisas, 
“estar habilitado a alistar-se eleitoralmente” (ZAVAS-
CKI, 1994, p. 178). E, desde a promulgação da CF/88, as 
normas editadas pelo TSE para regulamentar a matéria, 
como a Resolução-TSE nº 21.538/2003, condicionam as 
operações no cadastro eleitoral à ausência de situação 
de perda e suspensão de direitos políticos, o que, na 
prática, implica tratar o pleno gozo dos direitos políti-
cos como uma condição de alistabilidade. Ocorre que o 
§ 2º do art. 14 da CF/88 apenas proíbe o alistamento 
dos estrangeiros e dos conscritos, durante o serviço 
militar obrigatório. E, a contrario sensu, o § 1º do mesmo 
artigo garante a maiores de 16 anos o direito ao alis-
tamento. Logo, as condições de alistabilidade constitu-
cionalmente previstas são apenas três: a nacionalidade 
brasileira, a idade mínima de 16 anos e a ausência de 
conscrição durante a obrigatoriedade do serviço militar 
(BRASIL, 2010). 

A CF/88 rompe com a histórica tradição excludente 
do nosso constitucionalismo (ROCHA, 2021). Ela não con-
tém previsão similar à da Constituição de 1946, art. 132, 
III (“Não podem alistar-se eleitores [...] os que estejam 
privados, temporária ou definitivamente, dos direitos 
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políticos”). Como o Código Eleitoral, art. 5º, III, que repete 
a redação de 1946, já estava em vigor quando a CF/88 
foi promulgada, há fortes razões para concluir, em pri-
meiro lugar, que ele não foi recepcionado, e, em segundo, 
que a restrição ao alistamento decorrente da suspensão 
dos direitos políticos foi propositalmente deixada de fora 
do texto promulgado pelo constituinte de 1988. Na atual 
dinâmica constitucional, o alistamento é o ato jurídico pelo 
qual se adquirem os direitos políticos, isto é, o direito de 
votar – como notara Costa (2009, p. 24) –, o que faz da 
alistabilidade também um direito fundamental, por coe-
rência lógica. O reconhecimento da fundamentalidade do 
alistamento o coloca na mais elevada posição entre as 
normas jurídicas, de cláusula pétrea constitucional implí-
cita na CF/88, art. 60, § 4º, IV (ANDRADE NETO, 2021). 

Coerentemente, a CF/88 não repete o § 1º do art. 142 
da Constituição de 1967, que previa: “o alistamento e o 
voto são obrigatórios [...], salvo as exceções previstas em 
lei”. Se nem uma emenda constitucional pode criar uma 
quarta condição de alistabilidade, menos ainda o pode-
riam a lei ou uma resolução. Há que se concluir, então, 
que, no exercício do poder regulamentar, o TSE indevida-
mente repristinou o Código Eleitoral, art. 5º, III, que não 
fora recepcionado pela CF/88. Sob a ordem constitucional 
vigente, não há fundamento jurídico para obstar o alista-
mento (ou as demais operações no cadastro) das pessoas 
cujos direitos políticos estejam suspensos, como feito pela 
Resolução-TSE nº 21.538/2003 e defendido por autores 
como Alvim (2016, p. 188), para quem o alistamento “é 
vedado não apenas para os estrangeiros e conscritos, 
mas também para os que incidam em causas de perda e 
suspensão de direitos políticos antes de haverem efetu-
ado a sua inscrição eleitoral.”

Para além de ajudar a superar a interpretação que, 
injustificadamente, insiste em repristinar a Constituição de 
1946, o Enunciado 4 se notabiliza pelo potencial impacto 
social. A expressa enunciação de que “a suspensão dos 
direitos políticos decorrente da condenação criminal 
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transitada em julgado não torna o condenado inalistável” 
implica, para as milhares de pessoas encarceradas que 
cumprem pena no país, a possibilidade de obtenção do 
título de eleitor. 

Com isso, quebra-se o círculo burocrático vicioso em 
que elas se viam enredadas ao serem privadas de docu-
mentos exigidos para o exercício de seus direitos civis e, 
por conseguinte, prejudicadas em seu processo de resso-
cialização em razão de uma ausência de quitação eleitoral 
originária e insanável por ato de vontade. 

Não por outra razão, o Conselho Nacional de Justiça 
(Ofício GAB-CNJ nº 18/2017) recomendara ao TSE a emis-
são de um provimento ou a edição de ato normativo que 
autorizasse o alistamento de pessoas com seus direitos 
políticos suspensos. Tudo considerado, o Enunciado 4 
vem reafirmar a fundamentalidade do direito ao alista-
mento e a importância de sua universalização para dar 
efetividade à democracia pluralista concebida pela CF/88.
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A Convenção 
Americana de Direitos 
Humanos e as 
demais normas que 
integram o sistema 
interamericano de 
direitos humanos 
podem ser invocadas 
como fundamento 
jurídico para a defesa 
de direitos políticos 
no Brasil, cabendo 
aos juízes e cortes 
eleitorais exercerem 
o controle de 
convencionalidade.

Enunciado 5
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A proteção internacional dos direitos humanos 
ganha relevância no mundo após a Segunda 
Guerra Mundial. As ações realizadas pelo 
governo alemão nazista levam a comunidade 
internacional a repensar o tradicional conceito 
de soberania surgido com a formação dos Esta-
dos Modernos e a Paz de Vestfália.1

Por muito tempo, a soberania foi compre-
endida como um elemento do Estado que lhe 
daria a prerrogativa de estabelecer suas nor-
mas e governo dentro de um território delimi-
tado. Alcançaria, por intermédio de seu poder 
de império, todas as pessoas que estivessem 
dentro de suas fronteiras. Este poder ocorreria 
de maneira absoluta, isto é, sem possibilidade 
de intervenções externas. Além disso, conferiria 
ao ente estatal a possibilidade de relacionar-se 
com os demais Estados soberanos de igual para 
igual (LIZIERO, 2013).

No entanto, essa perspectiva da soberania 
como poder absoluto do Estado nas relações 
com seus súditos foi revisitada. Mazzuoli (2002, 
p. 170) explica:

O processo de internacionalização dos direitos 
humanos causou alguns impactos na comunida-
de mundial. Um deles foi o de colocar os indiví-
duos na posição central há muito merecida – de 
sujeitos de direito internacional, dotando-os de 
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Direito e Instituições do Sistema de Justiça (UFMA). 
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nacional e Desenvolvimento (NEDID). Técnico na Clí-
nica de Direito Humanitário da UFRGS. Membro da 
ABRADEP. Analista Judiciário do TRE-PA.
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mecanismos processuais eficazes para a salvaguarda dos 
seus direitos internacionalmente consagrados. Por outro 
lado, pretendeu-se afastar de vez o velho e arraigado con-
ceito de soberania estatal absoluta – que considerava os 
Estados os únicos sujeitos de direito internacional públi-
co –, para proteger e amparar os direitos fundamentais de 
todos os seres humanos, tanto no plano interno como no 
plano internacional. A doutrina da soberania estatal absolu-
ta, assim, com o fim da Segunda Guerra, passa a sofrer um 
abalo dramático com a crescente preocupação em se efe-
tivar os direitos humanos no plano internacional, passando 
a sujeitar-se às limitações decorrentes da proteção desses 
mesmos direitos.

Essa virada de compreensão foi importante porque pas-
sou-se a perceber que a proteção internacional dos 
direitos humanos é um elemento capaz de relativizar a 
soberania estatal. Os Estados têm o dever de obedecer 
aos instrumentos legislativos que conferem proteção aos 
seus súditos. Quando ratifica um tratado ou uma conven-
ção, o país renuncia a parcela de sua soberania e surge 
a obrigação de observância daquela norma que foi incor-
porada voluntariamente.

Além disso, o núcleo duro dos direitos humanos está 
compreendido na categoria de jus cogens. A Convenção 
de Viena sobre o Direito dos Tratos define jus cogens, no 
art. 53, como “norma aceita e reconhecida pela comu-
nidade internacional dos Estados como um todo, como 
norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só 
pode ser modificada por norma ulterior de Direito Inter-
nacional geral da mesma natureza” (BRASIL, 2009). Shaw 
(2008) qualifica como jus cogens, por exemplo, aquelas 
que versam sobre uso indevido da força, pirataria, genocí-
dio e comércio de escravos.

Nesse contexto de proteção dos indivíduos contra 
abusos do Estado estão inseridos os direitos políticos, 
compreendidos como direitos que “possibilitam ao  cida-
dão  participar  dos  assuntos  políticos  e  da  construção  
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da estrutura  política  do Estado” (MONTEIRO, 2015, p. 
175), estando previstos em diversos instrumentos norma-
tivos internacionais, em especial a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos. Analisando esta última, Monteiro (2015, p. 174) 
pondera que ela “traz em seu texto a previsão de que é 
direito do indivíduo a participação na formação da von-
tade do Estado”.

Os instrumentos internacionais de proteção dos direi-
tos humanos devem ser observados pelos Estados que 
não podem invocar disposições de seu direito interno 
como justificativa para descumprir obrigações assumidas, 
consoante prevê o art. 27 da Convenção de Viena Sobre o 
Direito dos Tratados.

É nesse cenário que surge o controle de convencio-
nalidade. Ramos (2009, p. 245) define o controle de con-
vencionalidade como “a análise da compatibilidade das 
normas internas às normas de tratados internacionais de 
Direitos Humanos ratificados pelo Brasil”. Mazzuoli (2013, 
p. 5) pontua que “o controle de convencionalidade das 
leis é a compatibilização da produção normativa domés-
tica com os tratados de direitos humanos ratificados pelo 
governo e em vigor no país”

Ao passo que, no controle de constitucionalidade, o 
padrão de conformidade da norma é a Constituição, no 
controle de convencionalidade, toma-se por base as con-
venções internacionais que versam sobre direitos huma-
nos e que foram ratificadas pelo governo.

O Brasil faz parte do sistema regional americano de 
proteção dos direitos humanos. A Convenção Interameri-
cana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto 
de San José da Costa Risca, é um dos principais tratados 
deste sistema. Goltzman e Sousa (2021, p. 469) explicam 
que “a Convenção Interamericana de Direitos Humanos 
tem status supralegal no ordenamento jurídico nacional, 
como decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recur-
sos Extraordinários 349.703 e 466. 343 e Habeas Corpus 
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87.585 e 92.56679”. Isto significa que a norma está abaixo 
da Constituição, mas acima das demais leis, sejam elas 
ordinárias ou complementares.

Portanto, quando o legislador nacional desobedecer 
aos preceitos previstos na Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, o Judiciário pode ser chamado para 
exercer o controle de convencionalidade. Da mesma 
forma, a conduta dos atores no processo eleitoral deve 
estar em acordo com o previsto no Pacto de San José. 
Malgrado não seja comum sua utilização na esfera eleito-
ral, é um instrumento importante que pode trazer grandes 
contribuições no desenvolvimento da proteção dos direi-
tos civis e políticos.

Referências

BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tra-
tados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva 
aos Artigos 25 e 66. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.
htm. Acesso em: 02 nov. 2021. 

GOLTZMAN, Elder Maia; SOUSA, Mônica Teres Costa. 
A interpretação do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos acerca da liberdade de expressão e a adequa-
ção material da Lei nº 13.834/2019. Revista Brasileira 
de Políticas Públicas, Brasília, v. 11, nº 2. p.456-474, 
2021.

JESUS, Diego Santos Vieira de. O Baile do Monstro: O 
mito da Paz de Vestfália na história das relações inter-
nacionais modernas. Dimensões. vol. 26, p. 273-287, 
2011.

LIZIERO, Leonam Baesso da Silva. O Conceito de Sobe-
rania no Estado Contemporâneo e Suas Implicações na 



67

Dicotomia Entre o Direito Interno e o Direito Internacio-
nal. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de 
Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2013.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Soberania e a proteção 
internacional dos direitos humanos: dois fundamentos 
irreconciliáveis. Revista de Informação Legislativa. vol. 
39, nº 156, p.169-177, out./dez. 2002.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Controle Jurisdicio-
nal da Convencionalidade das leis. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013.

MONTEIRO, Vitor de Andrade. Direitos Humanos e 
Direitos Políticos: perspectivas e tendências do direito 
eleitoral perante o Sistema Interamericana de Direitos 
Humanos. Revista IIDH. vol. 61, p. 173-200, 2015.

RAMOS, André de Carvalho. Supremo Tribunal Federal 
brasileiro e o controle de convencionalidade: levando a 
sério os tratados de direitos humanos. Revista da Facul-
dade de Direito da Universidade de São Paulo. vol. 104, 
p. 241 – 286, jan./dez. 2009.

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: 
curso elementar. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

SHAW, Malcolm. International Law. New York: Cambri-
dge University Press, 2008.



68

A partir da entrada 
em vigor do Estatuto 
da Pessoa com 
Deficiência, não 
subsiste, no Direito 
brasileiro, com 
exceção dos menores 
de 16 anos, hipótese 
de incapacidade 
civil absoluta que 
imponha a perda ou 
a suspensão dos 
direitos políticos.

Enunciado 6
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Os direitos políticos fundamentais são um 
dos pilares estruturantes do Estado demo-
crático de direito brasileiro – assim instituído 
desde a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 –, cuja manifestação, no exercício ativo 
de escolha de candidatos ou candidatas aptas 
à ocupação dos espaços políticos eletivos ou 
expressa na elegibilidade de representan-
tes populares, têm amparo e limites impostos 
constitucionalmente, para além da regulamen-
tação infraconstitucional, ainda esparsa, que 
integram o bloco de previsão normativa das 
relações jurídicas na seara eleitoral.1 

Configuram-se, assim, tais direitos reco-
nhecidamente fundamentais à efetivação da 
base principiológica do ordenamento jurídico 
brasileiro como uma das principais expressões 
da democracia, muito embora não a única, em 
um canal de inequívoca manifestação da cida-
dania, independentemente se em razão da 
capacidade ativa ou passiva. 

Nesse contexto, a Constituição brasileira 
de 1988 previu que, para o exercício do direito 
de ser eleito ou eleita pelo povo, deve o(a) can-
didato(a) as condições de elegibilidade, tais 
como o da plenitude do exercício dos direitos 
políticos, não podendo estar com quaisquer 
restrições, temporária ou permanente, carac-
terizando, então, a suspensão ou a perda 
desse direito.  

Assim, em um rol que exige interpretação 
taxativa – porque impõe limitação aos direitos 
políticos fundamentais –, o constituinte dis-
pôs, no art. 15, em cinco incisos, as restrições 

1. Doutora e Mestra em Direito. Advogada. Professo-
ra de graduação e mestrado.
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enumerativas e excepcionais ao pleno gozo desses direi-
tos, incluindo a incapacidade civil absoluta, com o intuito 
de evitar que se fizesse presente um dos condutores pri-
mordiais da democracia, a ausência da livre manifestação 
da vontade – maculando a regularidade que deve marcar 
todo o devido processo eleitoral.

Ao tempo da promulgação da Constituição Federal, o 
Código Civil vigente, instituído pela Lei nº 3.071, de 1º de 
janeiro de 1916, estabelecia, em seu art. 5º, serem abso-
lutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil: os menores de 16 anos; os loucos de todo o 
gênero; os surdos-mudos, que não pudessem exprimir a 
sua vontade; e, por fim, os ausentes, assim declarados 
judicialmente (BRASIL, 1916). 

Anos se passaram e o Código Civil de 1916, então 
defasado e retrógrado para ser aplicado às exigências 
contemporâneas da sociedade brasileira, finalmente foi 
revogado, em 10 de janeiro de 2002, pela Lei nº 10.406, 
responsável por necessárias e pertinentes modifica-
ções na órbita do direito civil, inclusive relacionadas à 
personalidade civil. A partir de então, seriam considera-
dos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil: os menores de 16 anos; os que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o 
necessário discernimento para a prática desses atos; 
e os que, mesmo por causa transitória, não pudessem 
exprimir sua vontade (BRASIL, 2002).

Indistintamente se em razão da vigência do Código 
Civil de 1916 ou de 2002, a restrição ao exercício dos 
direitos políticos por incapacidade civil absoluta ocor-
reria a partir da superveniência desse estado declarado 
por decisão judicial. 

Sob outra perspectiva: o cidadão ou cidadã, capaz 
absolutamente no plano civil, adquirida a titularidade 
dos direitos políticos em conformidade aos disposi-
tivos constitucionais e desde que tivesse a sua inca-
pacidade superveniente declarada judicialmente, com 
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respaldo no Código Civil de 1916 (os loucos de todo 
o gênero; os surdos-mudos, que não podiam exprimir 
a sua vontade; e, por fim, os ausentes, assim declara-
dos judicialmente) ou no Código Civil de 2002 (os que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o 
necessário discernimento para a prática desses atos; 
e os que, mesmo por causa transitória, não pudessem 
exprimir sua vontade), seria alcançado(a) pelas restri-
ções aos seus direitos políticos. 

Independentemente do Código Civil em vigor, os 
menores de 16 anos não poderiam (podem) ser alcança-
dos por tal limitação aos direitos políticos simplesmente 
porque ainda não são titulares. Afinal, a perda ou suspen-
são dos direitos políticos não pode alcançar quem jamais 
os adquiriu, nos termos da Constituição Federal de 1988.

Com a vigência da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia (também conhecida como Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), as situações de inelegibilidade em virtude 
da superveniência do estado de incapacidade absoluta 
foram revogadas, considerando que a redação atribu-
ída ao art. 3º do Código Civil, a partir do estatuto men-
cionado, reconhece como absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os 
menores de 16 anos de idade. 

A presunção das capacidades, inclusive a de parti-
cipar livremente do processo eleitoral, sem restrições, 
reforça-se com o Estatuto, destinado a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e ao exercício 
de sua cidadania – garantindo, assim, a efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

Assim, por ora, breves considerações finais: a) as 
situações de perda ou suspensão de direitos políticos 
por serem restrições ao exercício de um direito são pre-
vistas de formas expressa na Constituição Federal; b) o 
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Estatuto da Pessoa com Deficiência é lei específica, por-
tanto, prevalece sobre quaisquer previsões contidas no 
Código Civil; c) considerando que os menores de 16 anos 
sequer estão aptos para se alistar, ou seja, exercer a 
capacidade eleitoral ativa, não podem, portanto, exercer 
a capacidade eleitoral passiva, não sendo titulares dos 
direitos políticos; d) como a Constituição Federal prevê, 
no seu art. 15, II, a incapacidade civil absoluta como 
forma de perda ou suspensão dos direitos políticos e, em 
razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência considerar 
que são incapazes absolutamente apenas os menores de 
16 anos – que sequer são titulares dos direitos políticos 
–, percebe-se o total esvaziamento da norma constitu-
cional no que toca a essa limitação dos direitos políticos. 

Diante desse contexto normativo, a entrada em vigor 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência ao relacionar o 
critério etário à incapacidade civil absoluta tornou “letra 
morta” a previsão constitucional de inelegibilidade por 
incapacidade absoluta superveniente. 

Em sendo assim, pela defesa de uma sociedade mais 
justa, fraterna e solidária, e, principalmente, não capa-
citista, reconhece-se com o Enunciado 6, do Tribunal 
Superior Eleitoral, que a democracia tanto mais será 
plural, representativa e legítima quanto mais reconhe-
cer na diversidade do seu povo o seu maior legado, e 
nesse movimento de inclusão dos que foram – e ainda 
são – postos à margem do elemento subjetivo formador 
do Estado, o seu povo, é que seguiremos em busca de 
um ideal de justiça social que deve nos conduzir a todos 
e todas, no trilhar da promoção do desenvolvimento do 
nosso país.



73

Referências

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 3.071, de 1º 
de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do 
Brasil (Revogada pela Lei nº 10.406, de 2002). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. 
Acesso em: 23 jan. 2022.  

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. http://
www.planalto.gov.br/ccivil _03/leis/2002/L10406.
htm#art2045. Acesso em: 23 jan. 2022.  

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 
23 jan. 2022.  



74

A partir da entrada 
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da Pessoa com 
Deficiência, não 
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brasileiro, com 
exceção dos menores 
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de incapacidade 
civil absoluta que 
imponha a perda ou 
a suspensão dos 
direitos políticos.
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A leitura da deficiência como forma de opres-
são social é um fenômeno recente. Durante 
milênios, a realidade desse segmento social 
foi definida e consolidada com base nas puta-
tivas normalidades e incapacidades do corpo, 
legitimando-se práticas favoráveis à segrega-
ção, medicalização e despolitização (SALVADO, 
2007). A partir da década de 70, surge um novo 
marco teórico que tende a inverter a lógica de 
causalidade da deficiência: se antes os impe-
dimentos eram reduzidos a uma forma parti-
cular de patologia, para essa nova abordagem 
sociopolítica, os problemas implicados pela 
deficiência derivam da fragilidade das estrutu-
ras sociais, incapazes de prever e incorporar a 
diversidade dos corpos (OLIVER, 1990).1  2 

Considerando que os impedimentos funcio-
nais ou mesmo a perda de estrutura do corpo 
deixam de ser obstáculo quando apoiados pelos 
recursos de acessibilidade promovidos pelo 
Estado e pela sociedade, exige-se uma trans-
formação nas dinâmicas democráticas, capa-
zes de reconhecer que as barreiras e opressão 
enfrentadas pelas pessoas com deficiência 
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decorrem das estruturas sociais falhas e não da funciona-
lidade do corpo. 

Nesse contexto, a Convenção Internacional da Organi-
zação das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD) foi o primeiro tratado interna-
cional de direitos humanos incorporado ao ordenamento 
jurídico nacional com equivalência expressa de norma 
constitucional. Além do compromisso junto à ONU firmado 
pela União valer para todos os entes da Federação e para 
os três Poderes, o texto da Convenção constitui parâme-
tro de controle de constitucionalidade, sendo que a não 
observância de seus preceitos enseja mora internacional 
do Estado brasileiro. Ao Executivo, cabe a implementação 
de medidas necessárias ao cumprimento das obrigações 
previstas; ao Legislativo, compatibilizar a legislação com 
os novos compromissos; e ao Judiciário, aplicar e asse-
gurar a obediência ao tratado, conforme o seu status de 
emenda constitucional.

A CDPD adota a regra do reconhecimento igual perante 
a lei, devendo ser asseguradas às pessoas com deficiên-
cia medidas adequadas para o exercício da capacidade 
legal, podendo-se incluir exceções em conformidade 
com o direito internacional dos direitos humanos, sempre 
garantindo-se a vontade e as preferências da pessoa e 
que sejam submetidas à revisão regular por uma autori-
dade ou órgão judiciário. Determina também que os Esta-
dos Partes devem adotar todas as medidas apropriadas e 
efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual 
direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias 
finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, 
hipotecas e outras formas de crédito financeiro (art. 12).

Além disso, o Comentário Geral nº 1 do Comitê da ONU 
sobre as Pessoas com Deficiência, que se refere à inter-
pretação do art. 12 da CDPD, determina que os Estados 
Partes têm a obrigação de respeitar, proteger e cumprir o 
direito de igualdade perante a lei para todos, incluindo as 
pessoas com deficiência intelectual. 
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Capítulo especial da Convenção da ONU foi dedicado 
aos direitos e garantias de participação na vida pública 
e política das pessoas com deficiência. Em seu art. 29, a 
CDPD estabelece que os Estados Partes deverão se com-
prometer a assegurar o direito de as pessoas com defici-
ência votarem e serem votadas em condições de igualdade 
com as demais. Para isso, determina que os procedimen-
tos, instalações, materiais e equipamentos para votação 
serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e 
uso, assegurando a proteção ao voto secreto e garantin-
do-se, sempre que necessário e a seu pedido, permissão 
para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na vota-
ção por alguém de sua escolha. 

Para lidar adequadamente com o texto da Convenção 
da ONU, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). 
Após praticamente 15 anos de tramitação no Congresso 
e várias revisões, modificações, audiências públicas e 
estudos, a LBI foi aprovada com grande expectativa para 
que possa ser usada como importante instrumento para 
a afirmação da cidadania e a inclusão social das pessoas 
com deficiência, indo ao encontro, assim, das obrigações 
internacionais assumidas pelo país ao ratificar a Conven-
ção Internacional da ONU.

No Brasil, a teoria das capacidades surgiu a partir de 
Augusto Teixeira de Freitas, no século XIX, em especial 
na obra “Esboço do Código Civil”. Posteriormente, sofreu 
alterações substanciais, principalmente na construção 
dos Códigos Civis de 1916 e de 2002. Contudo, somente 
com a entrada em vigor da LBI houve um esvaziamento 
significativo do instituto, limitando as hipóteses de restri-
ção de práticas de atos civis. 

De acordo com o art. 114 da LBI, a pessoa com defi-
ciência intelectual não pode mais ser classificada como 
absolutamente incapaz. Suprimiu-se do rol ao art. 3º do 
CC o mentalmente enfermo, remanescendo nessa cate-
goria somente o menor de 16 anos. Além disso, com as 
alterações, exclui-se a menção aos “excepcionais, sem 
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desenvolvimento mental completo”, sendo que a incapaci-
dade relativa passará a abranger as seguintes hipóteses: 
maiores de 16 e menores de 18 anos; ébrios habituais e 
os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória 
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; e os 
pródigos (art. 4º, III, do CC).

Traduzindo o objetivo da autonomia e vida indepen-
dente, a LBI, em seu art. 85, deu também passo conceitual 
importantíssimo em direção à efetiva implementação da 
Convenção da ONU ao expressamente afirmar que a cura-
tela é medida extraordinária, podendo afetar tão somente 
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial 
e negocial, não alcançando o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 
saúde, ao trabalho e ao voto e, inclusive, ao direito de ser 
votado. Nesse último aspecto, mesmo com a decretação 
de curatela, já não se encaixa mais na categoria de sus-
pensão de direitos políticos, tampouco pode operar como 
inelegibilidade ou como nova condição de elegibilidade, 
pois os institutos não convivem com a modalidade implí-
cita (DIAS, 2009). 

No que se refere às garantias destinadas à partici-
pação na vida pública e política das pessoas com defi-
ciência, a LBI (art. 76) basicamente reproduz a redação 
da Convenção da ONU (art. 29), incorporando no texto, 
todavia, algumas medidas adicionais para a efetivação 
do referido direito.

Já era tempo de reconhecer que eventual necessidade 
de proteção patrimonial não pode implicar desnecessá-
ria limitação aos direitos existenciais do sujeito. Na linha 
da nova abordagem inaugurada pela Convenção da ONU 
sobre a capacidade jurídica das pessoas com deficiência, 
enfatiza-se que a curatela é medida extraordinária (LBI, 
art. 84, § 3º), que não lhes pode impor restrições indevi-
das em contraposição ao direito da pessoa com deficiên-
cia à tomada de decisão apoiada (LBI, art. 84, § 2º). Com 
essa medida, o país também acompanha a mais recente 
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jurisprudência de organismos internacionais de direitos 
humanos sobre a garantia na sua mais absoluta plenitude 
do direito de voto das pessoas com deficiência.

Referências

DIAS, Joelson. ALVIM, Frederico; OLIVEIRA, Wende-
laine de Andrade. Cidadania revigorada: direito ao sufrá-
gio e inclusão política das pessoas com deficiência. In: 
Revista Justiça Eleitoral em Debate, v. 9. nº 1, Jan./Jul. 
2009, p. 43-62. 

OLIVER, Michael. The politics of disablement. Lon-
don: Macmillan, 1990.

SALVADO, Ana. Direitos sociais e grupos vulneráveis: 
O caso das pessoas com deficiência. In: Integração da 
pessoa com deficiência. Caderno Sociedade e Trabalho, 
nº 8. Lisboa, 2007.



80

A instauração do 
processo administrativo 
para apurar a 
responsabilidade do 
mesário faltoso e cominar 
a multa correspondente, 
prevista no art. 124 do 
Código Eleitoral, exige 
prova de que o eleitor 
tenha sido pessoalmente 
convocado para compor 
Mesa Receptora de 
Votos, nos termos do 
art. 120, caput e § 2º, 
do Código Eleitoral, por 
qualquer meio admitido 
em Direito que garanta 
o efetivo conhecimento 
da convocação, que não 
pode ser presumido.

Enunciado 7
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As mesas receptoras de votos (MRV) funcio-
nam em seções eleitorais mediante atuação de 
um colegiado de eleitores nomeado pelo juiz ou 
juíza eleitoral daquela circunscrição. Para cada 
MRV, o Código Eleitoral (CE) estabeleceu a 
necessidade de seis mesários divididos em fun-
ções diferentes (art. 120). Todavia, a evolução 
tecnológica e automação do processo de vota-
ção e apuração permitiu a redução para quatro 
mesários em cada seção eleitoral (Resolução-
-TSE n° 23.611/2019, art. 16). A escolha dos 
eleitores ocorre com base em critérios de esco-
laridade e profissão, com prioridade aos volun-
tários, recrutados em programas desenvolvidos 
pelos tribunais regionais brasileiros com apoio 
do Tribunal Superior Eleitoral.1   

Cabe aos escolhidos a operação das urnas 
eletrônicas no dia do pleito, o que inclui a 
impressão dos relatórios emitidos pelo pró-
prio equipamento: a zerésima, que demons-
tra ausência de votos naquela urna eletrônica 
e os boletins de urna, que publicizam a soma 
de votos de uma seção eleitoral. Além disso, 
a organização dos eleitores e a decisão de 
incidentes como os relativos à identidade dos 
votantes é competência do Presidente da Mesa 
Receptora (ALVIM, 2016, p. 409).

Assim, o cenário que se tem é que a Jus-
tiça Eleitoral convoca milhares de pessoas para 
desempenhar funções públicas essenciais à 
realização de um pleito. O chamamento, mate-
rializado na convocação, é ato cogente e com-
põe marco relevante do calendário eleitoral. 

1. Mestre em Direito (PUCRS) e Especialista em Pro-
cesso Civil (UNISUL). Professora. Analista do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão. Membro da ABRADEP.
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Pimentel 
Duarte1

Comentário ao Enunciado 7
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Sessenta dias antes do pleito, o edital com a lista de 
eleitores convocados deve ser publicado pelo juízo de 
cada circunscrição (art. 120, CE), quando se abre prazo 
para impugnações.

A obrigatoriedade do comparecimento do eleitor 
convocado para o desempenho das funções de mesário 
implica na cominação de penalidade pecuniária em caso 
de ausência intencional. Estabelece o Código Eleitoral, 
nos arts. 124 e 367, caput e § 2º, que ao mesário fal-
toso pode ser imposta multa cujo quantum varia entre 
R$ 17,56 e R$ 351,36 ou suspensão por quinze dias se 
é servidor público (art. 124, § 2º, CE). Ao eleitor que não 
cumpre com suas obrigações, falta a quitação eleitoral e, 
com isso, atribuem-se alguns entraves para a prática de 
atos da vida civil.

Não se trata de sanção automática. Faz-se necessá-
rio trâmite de procedimento que garanta oportunidade de 
defesa: o eleitor tem trinta dias para expor suas razões 
ao juiz eleitoral (art. 124, CE), que analisará a pertinência 
dos argumentos e, se for o caso, fixará multa segundo as 
condições econômicas do interessado.

As parcas disposições do Código Eleitoral sobre o 
tema não impedem que se traga ao debate a aplicação 
do postulado do contraditório enquanto direito funda-
mental do indivíduo frente ao Estado. Na busca pela 
aplicação coerente do sistema de normas, é necessário 
integrar a atividade de gestão administrativa das elei-
ções por meio de leitura atualizada do papel do Estado 
no regime democrático:

Em qualquer ordenamento, o retrato da relação entre Esta-
do e indivíduo decorre de uma decisão política do legislador, 
refletindo o espaço que a ordem em comunidade reserva 
e garante às pessoas individualmente consideradas. Essa 
conformação, observável em vários setores da vida social, 
fica também claramente estampada no processo, cenário 
onde se podem facilmente constatar as opções políticas do 
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sistema jurídico: um modelo processual que trate o indiví-
duo como súdito ou um regime em que sejamos enxerga-
dos, humana e democraticamente, como sujeitos livres e 
participantes (CABRAL, 2009, p. 106). 

Disposição do art. 120, § 3º, do Código Eleitoral prevê que 
a intimação dos convocados será feita por meio da publi-
cação de edital. A divulgação de um chamamento coletivo, 
na imprensa oficial ou no lugar de costume do juízo, con-
tendo a relação de mesários não pode implicar em presun-
ção de conhecimento, pelo eleitor, da sua convocação. É 
desproporcional impor a toda uma comunidade de eleito-
res o ônus de consulta diária a veículo oficial de publica-
ções. O conhecimento da convocação não é suposto. Há 
que se dar ciência ao eleitor da existência de um encargo, 
qual seja, o comparecimento a determinada seção eleito-
ral para trabalho na data designada para o pleito.

O anteprojeto de Lei Complementar nº 112/2021, que 
institui novo Código Eleitoral, estabelece, no art. 213, que 
o juiz eleitoral intimará os mesários “pelo meio que consi-
derar necessário” (BRASIL, 2021).

Assentada a necessidade de comunicações individu-
alizadas, reconhece-se o desafio sobre gestão dos meios 
de localização do eleitor convocado. Não existe o dever 
de manutenção de dados atualizados pelo eleitor. Ade-
mais, o conceito amplo de domicílio eleitoral permite que 
o cadastro seja composto de endereço que corresponda 
não ao de sua residência, mas ao de localidade onde pos-
sua vínculo profissional, comunitário, patrimonial ou fami-
liar. Vale dizer: indicação geográfica em que o cidadão não 
é encontrado com frequência.  

Julgando recursos de mesários penalizados por 
ausências aos trabalhos eleitorais, os TREs têm decidido 
ser incabível imposição de multa a quem não teve conhe-
cimento suficiente da convocação (TRE/MA, RE 0600110-
35, 2018; TRE/MA, RE 3516, 2016; TRE/GO, RE 3512, 2007; 
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TRE/MG, RE 69886, 2013; TRE/MG, RE 17964, 2019; TRE/
MS, RE 284930, 2011).

Desta maneira, é necessário afirmar, em complemen-
tação, que o meio escolhido para intimação do mesário há 
de assegurar o efetivo conhecimento da convocação. Do 
contrário, inexistirá a obrigação de comparecimento para 
trabalho em uma seção eleitoral e a aplicação de multa por 
ausência será indevida.
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Serão nulos, para 
todos os efeitos, 
inclusive para 
cálculo de quociente 
eleitoral e partidário, 
os votos dados 
para candidatos 
nas eleições 
proporcionais 
na hipótese de 
procedência das 
ações cassatórias.

Enunciado 8
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A justificativa conferida ao Enunciado 8 
destaca que deve ser observado o disposto no 
art. 222 do Código Eleitoral, que prevê a anula-
ção de votação quando eivada de questões de 
extrema gravidade, maculando-a. Dessa forma, 
votos manifestamente viciados e, portanto, 
nulos, não devem ser computados em proveito 
da legenda.1    

Prevê, ainda, a não incidência do disposto 
no art. 175, § 3º e 4º, do Código Eleitoral, por 
se tratar regramento aplicável, unicamente, 
aos registros de candidatura – valendo-se, por 
fim, da Resolução nº 23.611/2019, art. 198, II c/c 
199 e de julgado do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE, RO 060390235/BA, 2020), para reforçar 
seu posicionamento.

De fato, correta a determinação de aplica-
ção do art. 222 do Código Eleitoral, na esteira 
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, 
que prevê o seguinte: 

Os arts. 222 e 224 devem ser interpretados de 
modo que as normas neles contidas se revistam 
de maior eficácia, de eficácia bastante para con-
templar, também, a hipótese dos votos atribuídos 
aos cassados e m AIM E para declará-los nulos, 
ante a descoberta superveniente de que a vonta-
de manifestada nas urnas não foi livre, conforme 

1. Doutoranda em Direito pela Universidade de Sala-
manca (USA/ES) e pela Universidade de São Paulo 
(USP). Mestre em Direito de Estado pela PUC-SP. 
Professora da pós-graduação das Universidades 
Mackenzie e FMU. Membro da Comissão de Direito 
Eleitoral da OAB/SP. Membro da ABRADEP, OCLA, 
Ceapro, IBDP e IBDEE. Corregedora Geral do Municí-
pio de São Paulo.

Thalita 
Abdala 
Aris1

Comentário ao Enunciado 8
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o tenha apurado ação de impugnação de mandato eletivo 
(TSE, MS nº 3649, 2008, p. 13).

Trata-se, exatamente, da proposta contida no Enunciado 
8, que observa que a nulidade do voto não constitui efeito 
que se encerra, apenas, no candidato a quem o voto foi 
dirigido. A nulidade de votos impactará o cálculo do quo-
ciente eleitoral e partidário. De fato, postulantes a cargos 
proporcionais podem ter se beneficiado dos votos pos-
teriormente declarados nulos, por conta de legenda ou 
coligação partidária, devendo-se extirpar tais votos nulos 
para fins de contagem. 

Como ensina a doutrina (DINAMARCO, 2019, p. 695), 
“etimologicamente nullus tem origem em rec ullus, e, por 
isso, significaria nenhum”. A nulidade não se convalesce 
e não pode ser suprida, sendo que, uma vez declarada, 
o ato não mais subsiste. Contudo, não se deve olvidar 
que, tanto para o ato judicial quanto para o administrativo, 
compete a um órgão estatal – no caso, à Justiça Eleitoral – 
a declaração de nulidade, que lhe subtrairá a eficácia, não 
se falando em nulidade antes disso.

Assim, com a procedência da ação cassatória e a 
declaração de nulidade dos votos dirigidos a determinado 
candidato ao pleito proporcional, os votos nulos devem 
ser subtraídos para fins de cômputo do quociente eleito-
ral e, também, partidário, nos termos dos arts. 106 e 107, 
do Código Eleitoral – dispositivos claros ao estabelece-
rem que os quocientes são calculados, unicamente, com 
“votos válidos”. 

De fato, trata-se de medida salutar em prol da norma-
lidade e lisura das eleições, não se devendo admitir que 
quaisquer dos agentes – candidatos ou partidos – que 
participaram do pleito sejam beneficiados por atos eiva-
dos de vício, ainda que de forma indireta. 

Sobre a declaração de nulidade de votos, Djalma Pinto 
destaca o seguinte: 
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Voto nulo é voto imprestável para aferição da manifestação 
popular. A nulidade do voto decorre da efetivação de situa-
ção prevista na lei como geradora desse estigma. 
[...]
Votação nula é o conjunto de votos inutilizados por delibe-
ração dos eleitores ou por vício comprometedor da lisura 
exigida para a escolha dos representantes dos cidadãos. 
Pode compreender a totalidade dos votos de uma seção ou a 
totalidade dos votos atribuídos a um ou a todos os candida-
tos em determinada urna ou em determinado pleito (PINTO, 
2003, p. 265-266).

A situação retratada no Enunciado 8 implicará a nulidade 
de todos os votos dirigidos a um dado candidato e o locu-
pletamento indevido, ainda que de forma transversa, do 
partido ou demais candidatos da legenda.

Registre-se que a importância do voto e, com isso, a 
necessária utilização de meios que garantam a normali-
dade das eleições, constitui medida observada desde os 
tempos antigos:

Os povos, desde as mais remotas eras, buscam coibir abusos 
na seara eleitoral. Não se trata de um problema atual, mas 
que aflige a humanidade há milênios. Os povos antigos, em 
menor ou maior amplitude, conheceram o poder do sufrágio 
e, assim, eram chamados a participar de eleições. Essa situ-
ação, na verdade, era emanação da própria natureza societá-
ria do homem, pois, passando a viver em agrupamentos, não 
podia dispensar a utilização de mecanismos que permitissem 
a escolha de seus líderes. Um breve lançar de olhos pelas 
civilizações antigas já revela que não poucas medidas foram 
adotadas tendentes a combater essas mazelas (GOMES, 
Suzana de Camargo, 2009, p. 198).

Nesse sentido, como bem destacado pelo Ministro Gilmar 
Mendes no julgado a seguir copiado, a soberania popular 
se encontra alicerçada no voto livre, emanado sem qual-
quer interferência:
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Nos termos da Constituição, a soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direito e 
secreto, com valor igual para todos (art. 14, caput, CF).
Embora não seja explícito nessa norma constitucional, é 
evidente que esse voto tem uma outra qualificação: ele há 
de ser livre. Somente a ideia de liberdade explica a ênfa-
se que se conferiu ao caráter secreto do voto (STF, ADI 
3592, 2007. p. 71).

De fato, dentro do conjunto de normas que regulam as 
eleições, há aquelas que, em prol da normalidade e legiti-
midade das eleições, busquem coibir desvios, abusos ou 
uso indevido do poder econômico, de autoridade ou dos 
meios de comunicação. 

Nesse sentido, tendo determinado candidato recebido 
votos de forma ilícita e viciada, tem-se um desequilíbrio 
na normalidade do pleito, o que implica, no sistema pro-
porcional, benefício também ao seu partido (ou coligação, 
quando existentes). 

Dessa forma, constitui silogismo lógico que, a partir 
da declaração da Justiça Eleitoral de cassação e nulidade 
dos votos dados a determinado candidato, esses mesmos 
votos sejam subtraídos, para fins de recálculo do quo-
ciente eleitoral e partidário. 

Acerca do tema, cabe ser trazido julgado que tratou do 
destino dos votos direcionados a candidatos cassados e 
da Resolução-TSE nº 23.611/2019 (art. 198, II, “b” e § 5º). 
Observou-se que 

[...] a intervenção de práticas comprometedoras da liber-
dade de sufrágio ou da igualdade na disputa introduz, 
nessa equação, um sério elemento de incerteza que, 
na prática, impede que as autoridades judiciais possam 
presumir a existência de uma reta congruência entre a 
expressão matemática das urnas e a autêntica vontade 
do corpo político. 
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Nesse sentido, ainda que o art. 175, § 4º, do Código Elei-
toral autorize o aproveitamento dos votos, “interferências 
ilícitas nos trilhos do certame afetam a sua normalidade 
e, consequentemente, impossibilitam a descoberta da 
autêntica opinião dos votantes”, asseverando-se que a 
legitimidade é um valor que se sobrepõe ao princípio da 
maioria, para concluir, ao final seguinte: 

Em vista do que antecede, em eleições regidas pelo sis-
tema proporcional, a cassação de mandato ou diploma em 
ação autônoma decorrente de ilícitos deve ensejar a anu-
lação da votação recebida, tanto para o candidato como 
para o respectivo partido, ficando afastada a aplicação da 
solução de utilidade parcial plasmada no art. 175, §§ 3º e 
4º, do Código Eleitoral (TSE, RO 060142380/AC, 2021). 

No mesmo sentido, outros julgados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE, RO 060390065/BA, 2020; RO 060000136/
AC, 2021; e RO 060390235/BA, 2020) que reforçam, por-
tanto, o acerto do Enunciado 8 da I Jornada de Direito Elei-
toral, que vem a garantir a expressão da soberania popular 
que, como exposto, encontra-se respaldada no voto livre, 
desprovido de eventuais vícios que o maculem. Nulos os 
votos, estes não poderão favorecer terceiros. 
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A aplicabilidade do 
art. 224, § 3º, do 
Código Eleitoral dá-
se, para os cargos 
do Poder Executivo, 
ainda que ocorra 
eleição em que a 
escolha se dê por 
maioria simples.

Enunciado 9
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O § 3º do art. 224 do Código Eleitoral impõe 
a realização de novas eleições em caso de inde-
ferimento do registro de candidatura, cassação 
do diploma ou perda do mandato eletivo de 
candidato eleito em pleito majoritário, indepen-
dentemente do número de votos anulados.1

O parágrafo em tela cuida do candidato mais 
votado – ou seja, do candidato que foi eleito e 
teve sua votação anulada por decisão da Jus-
tiça Eleitoral – nos casos especificados. Diverge 
da hipótese prevista no caput do mesmo artigo, 
que prevê a realização de novas eleições 
quando, por decisão judicial, a nulidade dos 
votos dados a candidatos não eleitos superar 
50% (cinquenta por cento) da votação dada no 
pleito, conforme tese estabelecida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral em 28 de novembro de 2016, 
no julgamento dos Embargos de Declaração em 
Recurso Especial nº 13925-RS, de relatoria do 
Ministro Henrique Neves da Silva (TSE, 2016).

A inclusão do § 3º ao art. 224 do Código 
Eleitoral, feita pela Lei Federal nº 13.165, de 29 
de setembro de 2015, ab initio, trouxe grande 
celeuma à seara eleitoral, sobretudo no sistema 
majoritário de turno único – como nas eleições 
senatoriais e nas eleições para o cargo de pre-
feito em municípios com menos de duzentos mil 
eleitores –, pois insere, no campo da discussão, 
o atendimento ou não ao Princípio da Soberania 
Popular nesses pleitos majoritários, diante da 
necessidade de se anular eleição, por decisão 
da Justiça Eleitoral, quando o candidato eleito 
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atingir menos da metade dos votos válidos, desconside-
rando a maioria de votos válidos dados aos outros players.

Importa ressaltar que, em grande parte dos municípios 
brasileiros, os candidatos são eleitos com percentual, não 
raro, muito baixo, considerando o total dos votos válidos. 
E, nesses casos, quando havia indeferimento do regis-
tro, cassação do diploma ou perda do mandato desse 
candidato eleito, os tribunais regionais eleitorais e o pró-
prio Colendo Tribunal Superior Eleitoral, na hipótese aqui 
tratada, consideravam eleito o segundo candidato mais 
votado, conforme, a título exemplificativo, o entendimento 
do ministro Henrique Neves da Silva. Vejamos:

Agravo regimental. Deferimento. Pedido de assistência. 
Segundo colocado. É cabível a admissão de candidato a 
prefeito segundo colocado como assistente simples de 
sua coligação, que propôs ação de investigação judicial 
eleitoral contra os candidatos eleitos quando os vitorio-
sos não obtiveram mais de cinquenta por cento dos votos 
válidos. Nessa hipótese não incide o art. 224, do Códi-
go Eleitoral e o segundo colocado, se mantida a decisão 
recorrida, assume a Prefeitura. Agravo regimental a que 
se nega provimento (Tribunal Superior Eleitoral. RESPE nº 
383-12.2012.6.19.0198/RJ, 2014).

Portanto, pelo regramento anterior à minirreforma de 
2015, se o indeferimento do registro de candidatura, a 
cassação do diploma ou a perda do mandato de candi-
dato eleito em pleito majoritário provocassem a nulidade 
de mais da metade dos votos válidos, julgavam-se pre-
judicadas as demais votações e o tribunal determinava a 
realização de novas eleições, aplicando, em sua plenitude, 
o caput do art. 224 do Código Eleitoral. Ainda na senda da 
antiga disciplina, se provocassem, nesses casos, a nuli-
dade de menos da metade dos votos válidos, era consi-
derado eleito o segundo candidato mais votado, na esteira 
do entendimento jurisprudencial, privilegiando o Princípio 
do Aproveitamento do Voto.
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O tema torna-se premente e ganha relevância com o 
ingresso da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.619 
pelo Partido Social Democrático (STF, 2018), pedindo a 
declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução 
do texto na hipótese do § 3º do art. 224 do Código Elei-
toral em eleições majoritárias simples, como no caso do 
pleito em municípios com menos de duzentos mil eleitores. 
Sedutora a tese, a princípio, considerando que a exigência 
de maioria simples torna despicienda a discussão acerca 
da porcentagem de votos válidos obtida pelo candidato 
eleito, em termos de representatividade. Portanto, seria 
desnecessária a convocação de novas eleições, inclusive, 
sob o ponto de vista econômico.

No entanto, o Excelso Sodalício entendeu pela consti-
tucionalidade do regramento legislativo.

A prolação do V. Acórdão em Recurso de Embar-
gos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº 139-
25.2016.6.21.0154/RS, julgado pelo Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral, em 28 de novembro de 2016, sedimenta 
o entendimento pela constitucionalidade e aplicabilidade 
do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme trecho 
da ementa abaixo transcrita:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. 
INDEFERIMENTO. EMBARGOS. OMISSÕES. ART. 224 DO 
CÓDIGO ELEITORAL. [...]. 2. A determinação da realização 
de nova eleição na hipótese em que o candidato eleito tem 
o registro de sua candidatura indeferido não é inconstitu-
cional, pois privilegia a soberania popular e a democracia 
representativa [...]. Embargos de declaração acolhidos 
e providos, em parte. Acordam os ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral, por unanimidade, em acolher e prover 
parcialmente os embargos de declaração, nos termos do 
voto do relator (TSE, RESPE 139-25.2016.6.21.0154, 2016).

O enunciado em tela chancela a constitucionalidade do § 
3º do art. 224 do Código Eleitoral, traduzindo a sustenta-
ção e aplicabilidade da vontade do Poder Legislativo que, 
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ao elaborar a norma, sepultou a possibilidade de empos-
sar o segundo colocado na disputa eleitoral, nas hipóteses 
tratadas, independente da porcentagem de votos obtidos.

A premissa da constitucionalidade do dispositivo 
repousa, justamente, no Princípio da Soberania Popular e 
no Postulado da Democracia Representativa: justa e para-
doxalmente os mesmos princípios que fundamentam os 
detratores da norma.

Ademais, o regramento é critério para se determinar 
a realização de novo pleito e não técnica para se chegar 
ao resultado da eleição. Referenda a essência do sistema 
majoritário simples que consagra o candidato que obteve 
maior votação em relação aos oponentes. 
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posteriormente 
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O exercício do poder de polícia, previsto no 
art. 41 da Lei nº 9.504/1997, não gera prevenção 
quanto às representações eleitorais posterior-
mente apresentadas.1

As zonas eleitorais dispostas territorial-
mente nos 27 tribunais regionais eleitorais, em 
sua maioria, representam estruturas de uma 
unidade judiciária por município, ou mesmo a 
de vários municípios dispostos por competên-
cia à apenas um município-sede, fazendo com 
que, frequentemente, as ações em represen-
tação eleitoral, resultantes dos atos de poder 
de polícia das eleições e fundadas no art. 96 
da Lei nº 9.504/1997, sejam encaminhadas aos 
mesmos juízos inicialmente competentes à 
citada função administrativa.

E, diante desse quadro de aplicação prática, 
remete-nos com certa frequência à assunção 
de que tais juízos em 1º grau estariam preventos 
no que tange às ações resultantes de sua atu-
ação no poder de polícia sobre a propaganda 
eleitoral, como se as ações administrativas 
fossem, por exemplo, acessórias à ação judi-
cial principal de representação por propaganda 
eleitoral irregular.

No que concerne à situação do Poder Judi-
ciário Eleitoral, mais especificamente no 1º grau 
de jurisdição, a competência administrativa 
para o exercício do Poder de Polícia, bem como 
a atribuição jurisdicional para o processamento 
das representações por propaganda irregular, 
são prescritas por normas regulamentadoras do 
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Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleito-
rais, que detalham a distribuição dos feitos administrati-
vos e jurisdicionais.

No caso mais recente, temos como base as Resolu-
ções-TSE nº 23.608 e nº 23.610, ambas de 2019.

Para o exercício da atribuição de Polícia, assim prevê a 
Resolução nº 23.610 (TSE, 2019b):

Art. 6º [...]
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será 
exercido por juízes eleitorais e juízes designados pelos 
tribunais regionais eleitorais, nos termos do art. 41, § 1º, 
da Lei nº 9.504/1997, observado ainda, quanto à internet, 
o disposto no art. 8º desta Resolução.

Em continuidade, no que se refere ao múnus jurisdicional, 
assim se posiciona a Resolução nº 23.608 (TSE, 2019a):

Art. 2º São competentes para apreciação das representa-
ções, inclusive as do procedimento do art. 22 da Lei Com-
plementar nº 64/1990, das reclamações e dos pedidos de 
direito de resposta:
I - nas eleições municipais, o juiz que exerce a jurisdição 
eleitoral no município e, naqueles com mais de uma zona 
eleitoral, os juízes eleitorais designados pelos respectivos 
tribunais regionais eleitorais até 19 de dezembro do ano 
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 2º). 

As normas mencionadas corroboram os fundamentos ati-
nentes a ausência de prevenção do juízo que exerceu o 
poder de polícia no âmbito do processo administrativo, 
e demonstram, de forma categórica, a independência da 
fixação do órgão julgador competente em posterior repre-
sentação por propaganda irregular, tendo em vista que, 
além de serem funções diversas, as atribuições e com-
petências para o exercício de cada uma delas estão bem 
delineadas na legislação especial.
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Ademais, convém registrar que, em relação às ações 
de representação por irregularidades na propaganda elei-
toral, a prevenção por conexão é mencionada no Art. 96-B 
da Lei nº 9.504/1997, in verbis: “Art. 96-B.  Serão reuni-
das para julgamento comum as ações eleitorais propostas 
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo compe-
tente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido 
a primeira”. 

Veja-se que a conexão nas ações regulamentadas pelo 
art. 96 da LE independe da atividade de polícia do judici-
ário, e que a prevenção é uma situação singular, prevista 
em lei, decorrente da existência de duas ações eleito-
rais que demandam o exercício de atividade jurisdicional. 
Sobre o tema, pontua José Jairo Gomes (2020, p. 1265): 
“Perante qual juízo devem as ações conexas ser reunidas? 
Consoante a parte final do art. 96-B da LE, a fixação da 
competência se dá por prevenção, sendo competente 
para apreciar todas as causas conexas ‘o juiz ou relator 
que tiver recebido a primeira’ delas.”

De modo igual, a atuação administrativa do juízo elei-
toral fundamenta-se em outros regulamentos no Código 
Tributário Nacional, conforme abaixo:

 
Art. 78. [...]
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do 
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão com-
petente nos limites da lei aplicável, com observância do 
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Dessarte, tanto o uso do poder de polícia quanto a futura 
distribuição dos processos subsequentes de propaganda 
irregular possuem fundamentos fixos de competência do 
juízo envolvido, carecendo, no caso em estudo, da defini-
ção de competência dos processos jurisdicionais por meio 
dos métodos de prevenção, restando a análise da plena 
coerência no texto aprovado do Enunciado 10, que clarifica 
situação recorrente na atuação desta Justiça Especializada.



104

Referências

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 
23.608, de 18 de dezembro de 2019. Relator: Min. Luís 
Roberto Barroso, 18 de dezembro de 2019.  Diário de Jus-
tiça eletrônico (DJe), 27 dez. 2019a.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 
23.610, de 18 de dezembro de 2019. Relator: Min. Luís 
Roberto Barroso, 18 de dezembro de 2019.  Diário de Jus-
tiça eletrônico (DJe), 27 dez. 2019b.

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16. ed. São Paulo: 
Atlas, 2020.



105



106

A mobilidade 
das bandeiras 
mencionada no art. 
37, § 2º, I, da Lei nº 
9.504/1997 dispensa 
a ação humana, desde 
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os horários para 
colocação e retirada 
entre as 6h e 22h.
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O Enunciado 11 responde a um questiona-
mento interessante em relação à propaganda 
eleitoral nas vias públicas (Lei nº 9.504/1997, 
art. 37, § 2º, I, e § 6º): é possível a colocação das 
bandeiras ao longo das vias públicas, apoiadas 
por algum tipo de suporte que garanta a sua 
mobilidade? Ou é imprescindível, para a regula-
ridade da propaganda, a presença de um cabo 
eleitoral empunhando a bandeira?12

As vias públicas são consideradas bens de 
uso comum (CC, art. 99, I; LE, art. 37, § 4º), uma 
vez que são de livre acesso à população em 
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geral. Por esse motivo, a propaganda eleitoral ao longo 
das vias públicas submete-se às proibições do art. 37, 
caput, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições).

A redação original do art. 37 da Lei das Eleições permi-
tia a propaganda nos bens de uso comum exclusivamente 
mediante a fixação de placas, estandartes e faixas nos 
postes de iluminação pública, viadutos, passarelas e pon-
tes. Visando proteger a higiene e a estética urbana, a Lei 
nº 11.300/2006 alterou o caput desse artigo para proibir, 
nos bens públicos e de uso comum, a veiculação de pro-
paganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscri-
ção a tinta, fixação de placas, estandartes e faixas.

Cumpre observar que, até o advento da Lei nº 
12.034/2009, o TSE considerava irregular a realização 
de propaganda eleitoral por meio de cavaletes colocados 
nas vias públicas: “Constitui propaganda irregular, sujeita 
à pena de multa, a realizada por meio de cavaletes fixos 
deixados em bens públicos (calçadas, praças e canteiros 
de avenidas)” (TSE, REspE nº 27973/SP, 2007).

A Lei nº 12.034/2009 acrescentou o § 6º ao art. 37 da 
Lei das Eleições, que introduziu uma ressalva à regra do 
caput, permitindo a propaganda eleitoral ao longo das vias 
públicas por meio de “cavaletes, bonecos, cartazes, mesas 
para distribuição de material de campanha e bandeiras”.

A Lei nº 12.891/2013 alterou a redação do § 6º, reti-
rando a permissão de colocação de cavaletes, bonecos e 
cartazes ao longo das vias públicas. Além disso, a Lei nº 
12.891/2013 alterou também o caput do art. 37 da Lei das 
Eleições, passando a proibir expressamente a utilização 
dos cavaletes nos bens de uso comum.

Desse modo, a propaganda ao longo das vias públicas 
deve atender ao disposto no caput do art. 37 da Lei das 
Eleições, com as ressalvas previstas nos §§ 6º e 7º, que 
dispõem o seguinte:

Art. 37 [...]
§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de 
material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo 
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das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem 
o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. 
§ 7º A mobilidade referida no §6º estará caracterizada 
com a colocação e a retirada dos meios de propaganda 
entre as seis horas e as vinte e duas horas. 

Portanto, a partir das Eleições 2016, voltou a ser proi-
bida a colocação de cavaletes, placas e bonecos nas vias 
públicas, ainda que sejam retirados no final do dia. A única 
possibilidade de propaganda eleitoral ao longo das vias 
públicas é a prevista no § 6º do art. 37 da Lei das Eleições, 
que se refere à colocação de mesas para distribuição de 
material de campanha e a utilização de bandeiras. 

Além disso, essas propagandas deverão atender aos 
critérios da mobilidade e da não perturbação do trân-
sito. A mobilidade referida no § 6º do art. 37 da Lei das 
Eleições estará caracterizada com a colocação e a reti-
rada dos meios de propaganda entre as 6h e as 22h (LE, 
art. 37, § 7º).

Por fim, a Lei nº 13.488/2017 inclui o inciso I do art. 37, 
§ 2º, que permite a propaganda eleitoral nas vias públicas 
mediante bandeiras, “desde que móveis e que não dificul-
tem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos”.    

Defendendo a necessidade da presença de um cabo 
eleitoral empunhando a bandeira para a regularidade da 
propaganda eleitoral, os eminentes eleitoralistas Gustavo 
Severo e Humberto Chaves (2015, p. 105) sustentaram 
que “a regra passa a ser a possibilidade de veiculação de 
propaganda apenas por meio de ‘cabos eleitorais’, seja 
mediante mesa de distribuição de propaganda ou por-
tando bandeiras”.

Todavia, por força do princípio da liberdade na propa-
ganda eleitoral, a solução dada pelo Enunciado 11 inter-
preta o dispositivo no sentido de se autorizar a utilização 
de bandeiras por meio de suportes, ou seja, sem a neces-
sidade da presença dos cabos eleitorais, desde que seja 
observada a retirada dos meios de propaganda entre 6h e 
22h, nos termos do art. 37, § 7º, da Lei das Eleições.
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Ressalte-se que a fixação de bandeiras diretamente no 
solo lhes retira o caráter de mobilidade, tornando-se irre-
gular (TRE-PR, RE nº 21703, 2012).

O descumprimento do disposto nos §§ 6º e 7º do art. 
37 da Lei das Eleições sujeita o responsável e o benefi-
ciário (caso comprovado o prévio conhecimento) à multa 
prevista no § 1º desse artigo, caso não seja atendida a 
notificação prévia para retirada da propaganda ou no caso 
de reincidência.
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A limitação 
dimensional do 
§ 3º do art. 38 da 
Lei nº 9.504/97 
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adesivos usados em 
propaganda veiculadas 
em automóveis, 
caminhões, bicicletas, 
motocicletas e janelas 
residenciais, as quais 
se submetem às 
limitações previstas no 
art. 37, § 2º, inciso II do 
mesmo diploma legal.
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Entre as diversas modalidades de propa-
ganda eleitoral admitidas, a Lei das Eleições (Lei 
nº 9.504/1997) cuidou de regulamentar a forma 
de veiculação em material impresso e em bens 
particulares.1

Quanto à veiculação de material impresso, o 
art. 38 do diploma legal citado previu que inde-
pende de obtenção de licença municipal e de 
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de 
propaganda eleitoral pela distribuição de folhe-
tos, adesivos, volantes e outros impressos, os 
quais devem ser editados sob a responsabili-
dade do partido, coligação ou candidato.

Além disso, cuidou, também, de regula-
mentar sobre o limite do tamanho dos adesivos 
veiculados como material impresso. Orienta o 
art. 38, § 3º, que eles poderão ter a dimensão 
máxima de 50 (cinquenta) centímetros por 40 
(quarenta) centímetros, ou seja, até 0,2m².

No que tange à propaganda em bens par-
ticulares, a regra imposta pela Lei das Eleições 
é a não possibilidade de veiculação; contudo, 
em caráter de exceção, permite-se o uso de 
adesivos plásticos em automóveis, caminhões, 
bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, 
desde que não excedam 0,5 m².

Em ambas as modalidades, observa-se uma 
necessidade de proteção ao princípio da igual-
dade de oportunidades entre os candidatos e a 

1. Graduado em Letras e Direito pela Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). Pós-Graduado em 
Direito Eleitoral e Direito Civil. Mestrando em Direi-
to na Universidade de Brasília (UnB). Membro da 
Comissão de Direito Eleitoral da OAB-Uberlândia 
(MG) e da ABRADEP. Professor de Direito Eleitoral. 
Advogado.

Bruno 
Ferreira de 
Oliveira1

Comentário ao Enunciado 12
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busca pela redução de custos de campanha eleitoral ao 
limitar o tamanho da propaganda. 

Segundo Frederico Alvim (2016, p. 329-330, grifo do 
autor), o tamanho se distingue pelo propósito,

A grandeza é dada pelo propósito: assim, se a finalida-
de do material é a fixação em propriedade particular, a 
propaganda não pode exceder a meio metro quadrado; ao 
revés, se o espargimento é o escopo (o que ocorre, p. ex., 
com panfletos e jornais), o tamanho aumenta.

Percebe-se, então, uma preocupação clara do legisla-
dor em diferenciar as duas modalidades de propaganda 
eleitoral. Contudo, no dia a dia da eleição, ainda surgiam 
dúvidas sobre essa suposta divergência legal quanto ao 
tamanho dos adesivos. Por isso, surge o Enunciado 12 
para colocar uma pá de cal nesse assunto, prevendo que 

[...] a limitação dimensional do § 3º, art. 38 da Lei nº 
9.504/97 não se aplica aos adesivos usados em propa-
ganda veiculadas em automóveis, caminhões, bicicletas, 
motocicletas e janelas residenciais, as quais se subme-
tem às limitações previstas no artigo 37, § 2º, inciso II do 
mesmo diploma legal.

Apesar de a Lei Complementar nº 95/1998 prever que as 
disposições normativas serão redigidas com clareza, pre-
cisão e ordem lógica, o legislador, na Lei das Eleições, não 
evitou esse descompasso ao tratar sobre o tamanho dos 
adesivos em bens particulares e propaganda impressa. O 
Enunciado 12 surge, então, com o papel hermenêutico vol-
tado para o critério de análise com base na especialização 
da matéria contida nesses dois dispositivos.
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Não se considera 
“outdoor”, para fins de 
propaganda eleitoral 
vedada, a utilização 
de cartazes, painéis 
ou telões, cuja 
exibição se limite ao 
interior de comitês, 
sem visualização 
externa, ou, ainda, ao 
local de realização 
de comícios e outros 
eventos, desde 
que, neste caso, o 
artefato seja removido 
imediatamente ao 
final do evento (art. 
14, §§ 1º, 2º e 3º; art. 
39, § 8º, da Res. TSE 
23.610/2019).

Enunciado 13
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A doutrina majoritária do Direito Eleitoral 
concorda que a propaganda política é subsi-
diada pelos princípios constitucionais da liber-
dade de expressão, de informação e do ideal 
republicano, do mesmo modo que é proveniente 
dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil, especialmente a soberania popular e o 
pluralismo político, de acordo com o art. 1º, V e 
parágrafo único da CRFB/88 (MENDES; SILVA, 
2017, p. 55).12

Nesse sentido, a propaganda política favo-
rece a efetivação do exercício dos direitos 
políticos, uma vez que se mostra importante 
na comunicação entre eleitor e candidato, de 
modo que possibilita o acesso às informações 
referentes às propostas e ideias pensadas no 
sentido do bem coletivo. Isto é, a propaganda 
política está atrelada inclusive à garantia do 
direito de cidadania e, sobretudo, assegura o 
direito de sufrágio em sua mais ampla acepção.

A propaganda política é gênero, enquanto 
a propaganda eleitoral é espécie, de modo 
que esta consiste em “um conjunto de técni-
cas empregadas para sugestionar pessoas na 
tomada de decisão” (RIBEIRO, 1986, p. 289). Ou 

1. Graduado em Direito pelo Centro Universitário do 
Estado do Pará (2015). Especialista em Direito Elei-
toral (IDP e PUC Minas). Pós-Graduação em Direito 
Eleitoral e em Advocacia Pública (IDDE). Membro da 
ABRADEP.

2. Graduando em Direito pelo Centro Universitário do 
Estado do Pará. Participante do I Moot Court de Direito 
Eleitoral (2020) realizado pela ABRADEP. Observador 
Nacional das Eleições Municipais de 2020 pela Trans-
parência Eleitoral Brasil (TE-BRASIL). Diretor de Ensino 
da Liga Acadêmica Paraense de Direito Eleitoral.

Danilo 
Couto 
Marques1

Nelson 
Rodrigues 
Gomes2
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seja, é a propaganda por meio da qual os agentes políti-
cos se dirigem diretamente aos eleitores com a finalidade 
de se mostrarem aptos a assumirem os cargos aos quais 
disputam, apresentando suas propostas. Logo, possuindo 
a finalidade da obtenção de votos, como preleciona o pro-
fessor Walber de Moura Agra (2020, p. 174):

A propaganda eleitoral, por sua vez, tem o escopo de 
divulgar os candidatos que concorrem ao pleito e suas 
propostas, com o objetivo de pedir e conquistar o voto do 
eleitor, trazendo um lapso temporal determinado na legis-
lação eleitoral que oferece aos candidatos oportunidade 
para exteriorizar os seus anseios.

No atual cenário brasileiro, é perceptível a preocupação 
da legislação em restringir a propaganda eleitoral no sen-
tido de impor requisitos excessivos para sua realização, 
quando comparada às legislações de outros países. Sob 
este prisma, também concorda a doutrina majoritária, 
visto que a lei utiliza, de maneira detalhada, critérios tem-
porais e espaciais, dentre outros. Embora haja, na juris-
prudência majoritária, uma tendência de flexibilização da 
propaganda eleitoral sob os limites estabelecidos pela 
legislação, ainda há algumas decisões proferidas em sen-
tido diverso. 

É neste contexto que está inserido o Enunciado 13, 
o qual propõe a não consideração como “outdoor”, para 
fins de propaganda eleitoral vedada, a utilização de car-
taz, painel ou telão em que a exibição se limite ao local e 
período de realização de comício, evento ou palestra não 
voltadas ao público externo. Portanto, vale ressaltar que, 
embora o Enunciado vise ampliar o direito de manifesta-
ção e propaganda eleitoral, ele o faz estabelecendo bali-
zas bem definidas, com base no texto legal e na jurispru-
dência majoritária.

Sendo assim, vale pontuar que realmente a preten-
são de não configuração de conduta vedada no referido 
caso está de acordo com a perspectiva de evolução do 
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Direito Eleitoral, pois permite a concretização das garan-
tias referentes à propaganda e manifestação de opiniões, 
atreladas à Cidadania. Isto é: quanto maior o fluxo de 
ideias, mais benéfico será para o eleitor em sua tomada 
de decisão cívica, já que será facilitado o acesso às notí-
cias e informações de diversas fontes sobre os candida-
tos. Como consequência disso, o processo eleitoral estará 
mais próximo do eleitorado, de modo a propiciar maior 
consciência política e renovação.

Importante trazer também a clássica interpretação 
principiológica da propaganda política realizada pelo exí-
mio professor José Jairo Gomes, o qual entende pela exis-
tência de princípios específicos norteadores desse tema 
que precisam ser considerados para fins de interpretação 
e aplicação da norma, quais sejam: a legalidade, a liber-
dade de expressão e de informação, a veracidade, a iso-
nomia, a responsabilidade e o controle judicial (GOMES, 
2016, p. 417). 

 A elaboração do enunciado em análise está inserida 
na legítima preocupação de advogados e pesquisadores 
em pensar a propaganda política conforme os princípios 
específicos norteadores, de modo que busca justamente 
uma interpretação legal do termo “outdoor” no art. 39, § 
8º, da Lei nº 9.504/1997, conforme o direcionamento dos 
princípios supramencionados, dentro das limitações dos 
parágrafos do art. 14 da Resolução-TSE nº 23.610/2019.

O Tribunal Superior Eleitoral, há algum tempo, segue a 
interpretação de que é necessário o reconhecimento da 
ocorrência de impacto visual para que seja procedente a 
caracterização do efeito outdoor, conforme a jurisprudên-
cia recente:

3. O reconhecimento do efeito outdoor encontra funda-
mento no quadro fático-probatório firmado na origem, 
onde se reconheceu a ocorrência de impacto visual cau-
sado por esse tipo de engenho publicitário, atraindo a 
aplicação do art. 21, § 1º, da Res.-TSE nº 23.551/2017 ao 
caso narrado (TSE, REspEl nº 060146632/RO, 2020).
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Desse modo, o Enunciado 13 está alinhado com uma maior 
liberdade de manifestação e propaganda dos agentes 
políticos, sem que viole a igualdade e o equilíbrio do pleito 
eleitoral. Não considerar como “outdoor”, para fins de pro-
paganda eleitoral vedada, a utilização de cartaz, painel 
ou telão, com a limitação inclusive de exibição ao local 
e período de realização de comício, evento ou palestra 
acontecendo exclusivamente em ambiente fechado é uma 
medida bastante razoável e que está de acordo com os 
princípios específicos da propaganda e do Direito Eleitoral.

Sob esse aspecto, mesmo que se queira conside-
rar a hipótese trazida pelo enunciado em questão como 
uma espécie de propaganda eleitoral, já que não atinge 
suas finalidades, não se pode considerá-la como con-
duta vedada, pois, como fundamentado anteriormente, é 
necessário que haja não somente o impacto visual para 
a configuração de outdoor, mas que tenha o escopo de 
influir no pleito eleitoral a partir do desequilíbrio e da desi-
gualdade entre os candidatos. Logo, é perceptível a coe-
rência entre: o que se busca alcançar com o enunciado; o 
que se extrai da doutrina; o que se interpreta da legisla-
ção; e o que se segue na jurisprudência. 

Assim sendo, o Enunciado 13 é importantíssimo, pois 
busca definir não somente a interpretação adequada aos 
dispositivos eleitorais, ao dirimir eventuais discordâncias 
em sua aplicação, mas é responsável também por garan-
tir maior liberdade de manifestação e expressão por parte 
dos candidatos sem que se desequilibre o pleito eleito-
ral. Ademais, sua indispensabilidade pauta-se no fato de 
que o atual cenário brasileiro é marcado por uma profunda 
restrição à propaganda eleitoral, de modo que visa justa-
mente ampliar o exercício de um direito fundamental.
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Não caracteriza mera 
crítica política a 
agressão ou o ataque 
a candidatos em 
sítios e aplicativos 
da internet com 
conteúdo calunioso, 
difamatório, injurioso, 
sabidamente 
inverídico ou que 
expresse ódio, 
desprezo ou 
diminuição em razão 
de raça, cor, etnia, 
religião, procedência, 
orientação sexual ou 
identidade de gênero.

Enunciado 14
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O Enunciado 14 explicitou o entendimento 
quanto aos limites imanentes ao discurso polí-
tico, especialmente aquele propagado em sites e 
aplicativos da internet, excluindo-se deste o que 
for caracterizado como manifestação abusiva 
que comprometa a lisura do processo eleitoral.1

No enunciado existem três escopos: repro-
var ofensas injustas à honra do candidato, coi-
bir a mentira eleitoral e combater o discurso de 
ódio. Passa-se a seguir aos comentários sobre 
cada um deles. 

Inicialmente, sobre a proteção à honra do 
candidato, tem-se que esta decorre da pró-
pria condição humana do sujeito. Com efeito, a 
honra é um atributo inerente à personalidade, 
cujo respeito à sua essência reflete em si a dig-
nidade da pessoa. 

O amparo à honra e à imagem de todos 
os indivíduos tem guarida constitucional que 
prescreve serem “invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”, 
bem como assegura o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo.

Resguarda-se, assim, tanto a honra subje-
tiva – percepção que o indivíduo tem de si pró-
prio – quanto a honra objetiva – opinião social, 
moral, profissional e pública que os outros têm 
sobre a pessoa. 

1. Doutora em Direito Constitucional (UNIFOR). Pro-
fessora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí 
(UESPI). Pesquisadora com ênfase na área de direitos 
políticos, democracia e direito eleitoral. Advogada. 
Membro da ABRADEP
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Entretanto, o tratamento jurídico quanto à honra dos 
agentes públicos, incluindo-se candidatos e demais agen-
tes políticos, possui algumas peculiaridades que os distin-
guem das pessoas em geral. 

Destarte, homens e mulheres públicos, pela própria 
natureza das suas atividades, estão mais expostos e sus-
cetíveis a avaliações e críticas da sociedade sobre as suas 
ações, perfis e comportamentos. Outrossim, a autentici-
dade do voto pressupõe, necessariamente, um ato de jul-
gamento e escolha por parte dos eleitores, razão pela qual 
é inevitável que haja reprovação e opiniões desfavoráveis 
destes em relação a alguns candidatos. 

De igual forma, faz parte da competição que haja, na 
estratégia de defesa de uma candidatura, a comparação 
com os adversários – e nesta, a propagação dos pontos 
fracos do opositor, dos seus defeitos, da crítica a seu 
comportamento público e até mesmo às questões de sua 
vida privada que informem características sobre este. 

Contudo, mesmo os agentes políticos devem ter pre-
servado o limite da sua honra2, afastando-se da crítica polí-
tica suportável aquelas falas abusivas de conteúdo ofen-
sivo utilizadas como artifício para difamar um candidato. 

Impõe-se, portanto, proteção jurídica contra a pro-
paganda eleitoral veiculada na internet que se revele em 
agressões injustas e inverídicas de conotação ofensiva 
a candidato. 

Caracterizam-se crimes contra a honra a injúria, difa-
mação e calúnia, tipos penais que estão previstos tanto 
no Código Penal quanto, de maneira especial, no Código 
Eleitoral, para proibir as ofensas abusivas praticadas na 
propaganda eleitoral. 

Contudo, para se constituir um tipo penal especial de 
âmbito eleitoral, a ofensa deve ser veiculada na propa-
ganda eleitoral, ou visando os seus fins, mesmo que para 
obter vantagem eleitoral indireta. Ou seja, obrigatoriamente 

2. Sobre a honra de agentes políticos, é de se anotar o Respe nº 
1.025.047/SP (STJ, 2008).
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o abuso deve ter sido cometido no ambiente de disputa 
eleitoral, perquirindo-se na análise do caso se a imputa-
ção abusiva ocorreu no período eleitoral e se a finalidade 
desta era produzir um desequilíbrio entre as candidaturas. 

Portanto, ainda que efetivamente se preservem os 
direitos de personalidade do candidato, no que se refere a 
legislação especial eleitoral, esta proteção é reflexa, pois 
se ampara primeiramente na própria lisura do processo 
pela exigência de um uso ético da propaganda eleitoral. 

Outro escopo do enunciado em comento visa balizar 
a propaganda negativa, afastando desta a noção de uma 
suportável crítica política daquilo que não seja verdade. 
Intenta-se com isso combater precisamente a mentira 
eleitoral – artifício utilizado na disputa que consiste na 
estratégia de depreciar o candidato opositor por meio da 
divulgação de fatos em relação a este que são sabida-
mente inverídicos. 

O Código Eleitoral tipifica a mentira eleitoral dispondo, 
no art. 323, que constitui crime “divulgar, na propaganda, 
fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou can-
didatos e capazes de exercerem influência perante o elei-
torado”. Observa-se que, tal qual em relação a calúnia, 
injúria e difamação, exige-se que a conduta antijurídica 
para se enquadrar na legislação especial tenha sido prati-
cada na propaganda eleitoral, resguardando-se, antes de 
tudo, a lisura do pleito.3 

Não se trata, pois, de proteção jurídica à verdade 
em si, nem mesmo de exigência moral imposta subjeti-
vamente aos candidatos, mas de tutela ao princípio da 
autenticidade do voto do eleitor, para que este não forme 
sua convicção baseado na influência daquilo que não cor-
responda à realidade dos fatos. 

3. Conforme a lição de Neisser (2016, p. 275), a tutela em ques-
tão é do “bem jurídico supra individual, consistente na garantia 
de eleições que se travem em ambiente limpo, despido de men-
tiras e agressões desarrazoadas”. 
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Também não se trata de proibição à propaganda nega-
tiva, posto ser esta inerente à competição política, mas 
de limitá-la de maneira especial quanto à propagação 
de mentira que possa informar erroneamente o eleitor. 
Suporta-se, então, a manipulação da verdade com cono-
tação negativa para o adversário, desde que este ardil não 
enseje a distorção sobre a realidade dos fatos.

Portanto, embora suportando-se, em alguma medida, 
a propaganda negativa, repele-se de todo a publicidade 
negativa, sendo esta caracterizada como estratégia publi-
citária que incute no eleitorado, artificialmente, estados 
emocionais negativos que levam a erro sobre a verdade 
dos fatos. 

É que a publicidade negativa de conteúdo inverídico e 
ofensivo cria como artimanha imagem negativa dos can-
didatos vitimados por este expediente, de notória cono-
tação eleitoral, registrando-se, na memória dos eleitores, 
ainda que inconsciente ou subliminarmente, uma identi-
dade distorcida deles, trazendo real prejuízo às pessoas 
atacadas. Esta situação ocasiona indevido desequilíbrio 
de oportunidades no pleito, violando a autenticidade do 
voto e a isonomia entre os concorrentes.

Em que pese a previsão legal, sabe-se que, uma vez 
admissível o discurso depreciativo em relação ao can-
didato opositor, o liame entre uma versão contraprodu-
cente daquilo que é reconhecidamente falso e gratui-
tamente ofensivo será sempre bastante sutil. Por esta 
razão, a jurisprudência eleitoral tem dificuldade de defi-
nir os marcadores factuais que diferenciam a publicidade 
negativa, sendo por vezes vacilante neste sentido, por-
quanto, a par da lisura no processo eleitoral, vigora tam-
bém a liberdade de expressão e a autonomia da vontade 
do eleitor, que não deve ser tutelado de forma paterna-
lista pela Justiça Eleitoral. 

Assim sendo, frequentemente os entendimentos 
quanto às balizas da propaganda negativa na jurisdição 
especial não se apresentam coerentes e uniformes, o que 
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gera muita insegurança jurídica. Destarte, a depender ape-
nas de uma compreensão solipsista do magistrado, por 
vezes a Justiça Eleitoral depara-se com representações 
cujo objeto se refere ao mesmo conteúdo de uma propa-
ganda eleitoral negativa, diferenciando-se apenas quanto 
à rede social em que foram veiculadas, que quando dis-
tribuídas a juízos diferentes podem acabar gerando inter-
pretações divergentes: ora de maneira abrangente, privi-
legiando a liberdade de expressão, ora de forma restritiva, 
considerando a publicidade como abusiva. 

Nesse sentido, o Enunciado 14 tem a vantagem de rea-
firmar a necessária coesão de limites tolerados à propa-
ganda eleitoral, com o cuidado de não exigir um ambiente 
excessivamente cândido à competição política, o que 
poderia ter efeito alienante ao eleitor. 

Dessa forma, pareando-se a preservação da persona-
lidade do candidato contra ofensas caluniosas, difama-
tórias e injuriosas, busca-se a integridade do ambiente 
eleitoral por meio da demarcação precisa de um limite 
essencial para a propaganda eleitoral, inclusive a propa-
ganda eleitoral negativa: a proibição de divulgação de 
fatos sabidamente inverídicos imputados ao candidato 
opositor e de ofensas que resultem na criação de esta-
dos mentais abusivos com depreciação à honra, especial-
mente aquelas baseadas na discriminação em razão de 
raça, cor, etnia, religião, procedência, orientação sexual 
ou identidade de gênero.

Portanto, não se cobra que, na disputa eleitoral, a 
propaganda seja sempre propositiva, ou que a compara-
ção entre as candidaturas ocorra apenas em relação aos 
melhores aspectos positivos dos competidores. Ao con-
trário disto, insere-se, no campo da liberdade de expres-
são e de informação necessários à democracia, que a 
crítica política seja atenta, contundente e pontual aos 
agentes públicos, à história e até mesmo ao perfil pessoal 
dos candidatos.
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Contudo, não se tolera ofensas que se mostrem abu-
sivas, discriminatórias e que se fundamentem em fatos 
sabidamente inverídicos. A crítica política suporta muito, 
inclusive versões de viés negativo sobre a verdade, mas 
não admite o ódio, o preconceito e a mentira.       

Por fim, de maneira ainda mais definidora, o enunciado 
em análise tem como fim arrimar no ambiente político um 
posicionamento axiomático com conteúdo ético, não vio-
lento, inclusivo e propositivo, para assim, em somatório a 
outras medidas legais também de caráter conceitual, pro-
mover maior lisura ao processo eleitoral. Almeja-se que, 
com a repulsa normativa expressa às palavras e/ou ações 
que revelem, de forma explícita ou mesmo implícita, o 
ódio, desprezo ou diminuição de candidatos ou de discur-
sos políticos em razão de raça, cor, etnia, religião, proce-
dência, orientação sexual ou identidade de gênero, sejam 
completamente extirpadas do jogo democrático. 

Verifica-se, portanto, que o verbete condensa uma 
série de fins perseguidos também pela legislação eleitoral 
mais recente, mostrando-se uma preocupação especial 
com a mentira eleitoral e com o discurso de ódio, as suas 
formas de propagação e o potencial de influência negativa 
dessas ações no processo eleitoral. 

A propósito, cumpre ressaltar, nesse mesmo sentido, 
a publicação da Lei nº 14.192/2021, que estabelece regras 
para prevenir, reprimir e combater a violência política 
contra a mulher, definindo como tal o discurso ou ação 
que impeça, obstaculize ou restrinja a participação e os 
direitos políticos das mulheres, não apenas durante as 
eleições, mas no exercício de qualquer função política ou 
pública. Também são punidas as práticas que depreciem 
a condição da mulher ou estimulem sua discriminação em 
razão do sexo feminino ou em relação a cor, raça ou etnia. 

Porém, em que pese os esforços e avanços legislativos 
para coibir o discurso do ódio, entende-se que aqui, tam-
bém, a eficácia dessas medidas poderá ser comprometida 
caso sejam interpretadas como meras críticas políticas 
suportáveis ao ambiente de disputa eleitoral. 
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Assim, mais uma vez, o enunciado serve para reafirmar, 
de maneira contundente, que o discurso de ódio difundido 
no ambiente político, em qualquer meio ou circunstância, 
não deve ser tolerado. 

Percebe-se, então, que, nesse ponto, a reprovação 
normativa é mais abrangente, pois não se direciona sub-
jetivamente ao amparo de candidaturas, nem especifi-
camente apenas à propaganda eleitoral. Cuida-se, na 
verdade, de uma perspectiva de proteção objetiva dos 
valores políticos compartilhados na Constituição Federal, 
que se fundamentam na dignidade humana, no pluralismo, 
na participação garantida das minorias e na promoção do 
bem de todos.  

O debate político eleitoral deve viabilizar a presença 
plural das mais diversas ideologias e visões de governo, 
razão pela qual a liberdade de expressão se coloca como 
princípio fundamental nesse ambiente. Contudo, as falas, 
ainda que opostas, devem ter como conteúdo preceitos 
que sejam suportáveis pelos valores democráticos eri-
gidos na Constituição. Não se trata, pois, de limitar a 
manifestação do divergente, mas de estabelecer nos 
discursos os limites necessários para a autopreservação 
da própria democracia.

Com efeito, a despeito do projeto de democracia libe-
ral e da dissolução dos marcadores de certeza sobre ide-
ologias políticas, mantém-se íntegro também no campo 
político-eleitoral a primazia e solidez dos direitos funda-
mentais como condição essencial a salvaguarda da tole-
rância e com esta a garantia da própria liberdade. 

Portanto, discurso de ódio não é questão de opinião, 
nem liberdade de expressão suportada como crítica polí-
tica. Os contornos principiológicos e legais extraídos da 
legislação comum e eleitoral deixam claro que não se pode 
consentir a propagação do discurso do ódio, porquanto 
este milita contra a base axiomática da própria democracia.  

Destarte, extrai-se como adágio do ordenamento 
jurídico brasileiro revelado no caput do art. 5º da CF/88 
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a vedação a quaisquer formas de preconceito e discri-
minação quanto à pessoa em razão de suas identidades, 
origens e escolhas, razão pela qual devem também ser 
rechaçadas as preleções políticas que as promovam.

Dessa forma, permite-se o controle de falas cujo con-
teúdo revele, explícita ou implicitamente, a tentativa de 
inferiorizar ou de incitar a repulsa tendo por base caracte-
rísticas como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, 
orientação sexual ou outro aspecto passível de discrimi-
nação – ainda que tais palavras tenham se manifestado 
travestidas de suposta crítica política, pois nem mesmo 
no ambiente de competição eleitoral a disputa pode se 
desenvolver fora dos parâmetros toleráveis ao Estado 
democrático de direito.   

Assim sendo, o enunciado estabelece um juízo explí-
cito de que, caso verificadas, tais formas de ódio e dis-
criminação na internet devem ser removidas, porquanto a 
garantia de um debate seguro e saudável na internet tam-
bém deve ser entendida como pré-condição para a plena 
consecução da representatividade plural, especialmente 
das minorias estigmatizadas.

Conclui-se, então, que o tríplice escopo ora identi-
ficado no Enunciado 14 do TSE – quais sejam: reprovar 
ofensas injustas à honra do candidato; coibir a mentira 
eleitoral; e combater o discurso de ódio – apresenta-se 
em conjunto neste verbete, ao modo de cada um, com a 
finalidade comum de assegurar a lisura do processo elei-
toral, propiciando-se um ambiente democrático mais ético 
e equilibrado para o desenvolvimento dos discursos polí-
ticos e do debate das ideologias e propostas de governos 
defendidas pelos candidatos. 
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Nas representações 
eleitorais envolvendo 
propaganda na 
internet, os provedores 
de aplicações e ou 
de conteúdo serão 
oficiados a cumprir 
determinações 
judiciais, podendo ser 
responsabilizados 
nos casos de 
descumprimento 
da ordem judicial, 
respeitados os 
requisitos do art. 40 
da Res. 23.610/2019, 
ressalvada a análise de 
eventuais abusos (art. 
17, § 1º, da Resolução 
23.608/2019 e art. 
57-F da Lei das 
Eleições).

Enunciado 15
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Em uma democracia, para o eleitor exercer 
livremente o sufrágio universal, é preciso rece-
ber informação de qualidade. Então, é neces-
sário que os candidatos, partidos políticos e 
coligações apresentem informações fidedignas, 
para que os cidadãos formem convicção e ele-
jam seus representantes de forma legítima. No 
período eleitoral, essas informações são veicu-
ladas por meio da propaganda eleitoral.12

Antes de 2015, a propaganda eleitoral 
começava dia 5 de julho. No entanto, ao prever 
o início da propaganda eleitoral após o dia 15 
de agosto, a Lei nº 13.165/2015, que alterou a 
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), permitiu a 
propaganda eleitoral na internet, adicionando o 
art. 57-A à Lei das Eleições.

Na sequência de inovação legislativa, em 
2017, a Lei nº 13.488 passou a permitir o impul-
sionamento de propaganda eleitoral na internet 
com três destaques: (1) apenas o candidato, 
partido político e coligação podem impulsio-
nar propaganda eleitoral; (2) o cidadão comum 

1. Advogada. Assessora parlamentar. Membra da 
ABRADEP. Membra da Comissão de Direito Eleito-
ral e de Proteção de Dados e Privacidade da OAB/
RJ. Especialista em Criminologia, Direito e Processo 
Penal, e em Direito Administrativo. Pós-graduanda 
em Direito Digital pela UERJ/ITS.

2. Advogada. Vice Presidente da Comissão de 
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pode fazer propaganda na internet, mas não pode impul-
sionar; e (3) é vedado o impulsionamento de conteúdos e 
ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da 
aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o 
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto pró-
prios quanto de terceiros.

Mas, com a autorização da propaganda eleitoral na 
internet, vimos a disseminação da desinformação nas 
eleições gerais de 2018. As publicações com informações 
falsas, imprecisas ou enganosas (COMISSÃO EUROPEIA, 
2018, p. 3)3 versavam sobre a distribuição de “kit gay” nas 
escolas, mamadeira erótica e o ensino de sexualização de 
crianças nas escolas. Tais fatos deram ensejo a três ações 
de investigação judicial eleitoral (TSE, AIJE 0601779-05/
DF, 2018; AIJE 0601782-57/DF, 2018; e AIJE 0601771-28/
DF, 2018).

É necessário destacar os malefícios da desinformação 
no contexto eleitoral. Um ambiente de informação delibe-
radamente manipulado ameaça as relações de credibili-
dade e segurança em vários níveis, inclusive na própria 
percepção da integridade do processo eleitoral. A internet 
tende a amplificar o estridente e dispensar a complexidade, 
estimulando um viés de confirmação. No cerne dessa ten-
dência global, encontra-se um desmoronamento do valor 

3. Segundo definição cunhada pelo Grupo de Especialistas de 
Alto Nível em ‘Fake News’ e Desinformação Online da Comissão 
Europeia, que definiu fake news como desinformação, assim 
conceituando: “neste relatório, favorecemos a palavra ‘desinfor-
mação’ em vez de ‘Notícias falsas’. A desinformação, conforme 
usada no Relatório, inclui todas as formas de informações falsas, 
imprecisas ou enganosas projetadas, apresentadas e promovi-
das para causar intencionalmente danos públicos ou para fins 
lucrativos. [...] a desinformação é uma problema multifacetado e 
em evolução que não possui um causa raiz única” (pág. 3). Rela-
tório disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-
-onlinedisinformation. Acesso em: 27 ago. 2021.
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da verdade. As mentiras, as manipulações e as falsidades 
na política e na mídia não são algo inédito; nem mesmo 
a forma escalável do digital é inédita. A grande novidade 
não é a desonestidade das narrativas, mas a resposta do 
público a isso. Com a deterioração da confiança nas ins-
tituições, a emoção ganha espaço e a verdade fica cada 
vez mais subjetiva. Sendo assim, forma-se condições fér-
teis para um ambiente de desordem informacional.

Então, apenas em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral 
incluiu uma previsão de combate à prática antidemocrá-
tica na Resolução da Propaganda Eleitoral (Resolução nº 
23.610) ao prever, no art. 9º, a verificação de elementos 
que garantam a fidedignidade do conteúdo informativo, 
sob pena de responsabilidade, como dever dos agentes 
que utilizam da propaganda eleitoral.

A referida resolução estabelece, no art. 40, que a parte 
interessada deverá requerer a guarda dos dados ao juiz 
eleitoral, para formar conjunto probatório autônomo. Cabe 
destacar que essa é uma norma de repetição ao que já é 
previsto no Marco Civil da Internet.

Assim, o Enunciado 15 descreve o procedimento pre-
visto no Marco Civil da Internet, que, interpretado com o 
art. 19, prevê que os provedores de aplicação de internet 
só serão obrigados a remover um conteúdo ilícito após 
ordem judicial, sob pena de responsabilização. Assim, 
caso haja conteúdo ilícito em uma propaganda, o candi-
dato, partido ou coligação deverá apresentar represen-
tação eleitoral perante o juízo competente, requerendo a 
remoção desse conteúdo.

Na prática, esse procedimento pode ser demorado 
e, caso não haja jurisprudência consolidada ou prazo 
determinado em lei para o cumprimento desta decisão, 
desde sua prolação, o candidato, o partido político ou a 
coligação poderá sofrer sérios prejuízos à sua honra e/
ou à sua imagem.

Considerando que a parte prejudicada pela propa-
ganda ilícita adotará os procedimentos necessários para 
produzir provas e delimitar o conteúdo ilícito – e obterá, de 
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maneira célere, a ordem judicial para a remoção do conte-
údo ilícito –, é essencial que as empresas de aplicação de 
internet estejam todas cadastradas no portal da Justiça 
Eleitoral, nos termos do art. 246, § 6º do Código de Pro-
cesso Civil. Isto porque, na propaganda eleitoral na inter-
net, cada segundo de uma publicação ilícita disponível 
para visualização dos eleitores é um prejuízo sem parâme-
tros, pois, na maioria das vezes, o direito de resposta ou 
a informação fidedigna não chegará ao público que teve 
acesso à propaganda ilícita, podendo gerar um dano irre-
versível para a campanha eleitoral do candidato ou para a 
imagem do partido político e da coligação. Por esta razão, 
a comunicação da Justiça Eleitoral para a empresa que vai 
cumprir a ordem judicial deve se dar, primordialmente, por 
meio eletrônico.
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A distribuição de camisas 
a cabos eleitorais para 
utilização durante o 
trabalho na campanha, 
desde que não 
contenham os elementos 
explícitos de propaganda 
eleitoral, cingindo-se à 
logomarca do partido 
ou coligação, ou ainda 
o nome do candidato, 
não é vedada, na medida 
em que não se destina 
ao eleitor comum, não 
contrariando o disposto 
no art. 39, § 6º da Lei nº 
9.504/97, observado o 
art. 39-A, §1º, ressalvada 
a análise de abusos por 
outros meios.

Enunciado 16
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Richard Alan Nelson (1996, p. 232-3) escla-
rece que:12

Propaganda is neutrally defined as a systema-
tic form of purposeful persuasion that attempts 
to influence the emotions, attitudes, opinions, 
and actions of specified target audiences for 
ideological, political or commercial purposes 
through the controlled transmission of one-si-
ded messages (which may or may not be factu-
al) via mass and direct media channels.

O que, em tradução livre, quer dizer:

Propaganda é definida de modo neutro como 
uma forma sistemática e propositada de persu-
asão que busca influir em emoções, atitudes, 
opiniões e ações de um público alvo, para fins 
ideológicos, políticos e comerciais, através da 
transmissão controlada de informação parcial 
(que pode ou não ser factual) através de canais 
diretos de massa e mídia.
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O conceito de propaganda também é genuinamente tra-
balhado por Fávila (1996, p. 379) ao anotá-lo como o con-
junto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas 
na tomada de decisão. 

Portanto, adaptando os termos, em fácil individuação 
do conceito, pode-se dizer que a propaganda eleitoral é 
aquela concebida como ferramenta voltada a angariar a 
consciência do eleitor ou, como explicita José Jairo Gomes 
(2016, p. 482), é “aquela adrede preparada para influir na 
vontade do eleitor”.

Assim, e muito embora a propaganda eleitoral seja a 
ponta da lança empunhada por cada candidato no curso 
das eleições em busca dos votos que poderão levá-lo 
ao cargo almejado, há um conjunto de regras, práticas e 
orientações que limitam a sua propagação no espaço e 
no tempo – um conjunto de sutilezas que, com todo o res-
peito, são o maior contrassenso da democracia brasileira.

E, entre as muitas dúvidas que podem emergir para um 
candidato a cargo eletivo, está aquela voltada à padroni-
zação de sua campanha, ou melhor, à identificação visual 
de sua campanha, que, mesmo tecnicamente limitada em 
alguns aspectos, precisa externar uma ideia coesa de 
volume e apoiamento.

Aqui, então, surge o grande debate proposto pelo Enun-
ciado 16 e que, muitas vezes, por descuido ou desconhe-
cimento dos candidatos e coordenadores de campanha, 
encerra de forma prematura uma carreira política vitoriosa.

Fala-se, aqui, das camisetas padronizadas ou unifor-
mes de campanha, que, além de precisarem vencer as 
barreiras próprias do período em que distribuição análoga 
desse tipo de material é considerada crime, também pre-
cisam respeitar um arranjo orgânico que não caracterize 
por si só o que se convencionou chamar de propaganda 
eleitoral propriamente dita – segundo primitiva constru-
ção pretoriana vertida no caput do art. 36-A da Lei nº 
9.504/1997, aquela que contenha explícito pedido de voto. 

Pois bem. O próprio enunciado cuida de afastar parte 
da dúvida ao trabalhar a distribuição de “camisas a cabos 
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eleitorais para utilização durante o trabalho na campanha”, 
restringindo a entrega, única e exclusivamente, a pes-
soal de campanha (contratados por doação de serviço ou 
mediante paga) e para uso exclusivo durante o período de 
trabalho que, não é demais dizer, também deve observar 
com exclusividade o período eleitoral.

E isso porque, durante o período eleitoral, é proibida a 
“confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, 
ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcionar vantagem ao elei-
tor”, sob pena de responder o infrator, conforme o caso, 
pela captação ilícita de sufrágio, propaganda vedada e, 
eventualmente, por abuso de poder, a rigor do inserto pelo 
§ 6º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

Assim e compreendida a primeira limitação ao uso de 
“camiseta de campanha” – uso exclusivo por pessoal con-
tratado, durante o trabalho e no período eleitoral –, é pre-
ciso ter em mente uma última limitação no emprego desse 
tipo de material: a limitação orgânica ou funcional.

Ou seja, mesmo que o candidato ou seu coordenador 
de campanha cuidem de entregar a “camiseta de campa-
nha” apenas ao pessoal que está registrado como contra-
tado ou doador de serviços, para uso durante o trabalho 
e apenas no período eleitoral, deve-se tomar o cuidado 
de não veicular, nesse meio material, impressão que con-
tenha os elementos explícitos da propaganda eleitoral, 
especialmente aquela que crie um conjunto objetivo para 
o pedido de voto.

Portanto, a entrega de “camiseta de campanha” (uni-
forme de campanha passa uma ideia mais adequada) deve 
estar restrita àquele material que não contenha outros ele-
mentos propagandísticos que não a logomarca do partido 
ou coligação, ou ainda o nome do candidato e suas cores.

A inserção do número, a nosso modo de ver, e do sím-
bolo ou logomarca da campanha eleitoral do próprio can-
didato não deveriam caracterizar por si só qualquer pro-
blema nesse sentido. Entretanto, e diante do agigantado 
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ativismo judicial (e, no período eleitoral, ele é quase a regra 
nos milhares de municípios Brasil afora), recomenda-se ao 
candidato a não inclusão de seu número, por cautela.

Finalmente, e a fim de evitar qualquer prejuízo eleitoral 
como, por exemplo, a acusação de distribuição de vanta-
gens indevidas, recomenda-se que a “camiseta de cam-
panha” tenha cautela de entrega e recolhimento, devendo 
o candidato, partido ou coligação recolher todo esse 
material, mantendo-o armazenado e à disposição para a 
conferência da Justiça Eleitoral até o termo final de ajuiza-
mento das ações eleitorais.
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Com o término 
das eleições, resta 
prejudicada a divulgação 
do direito de resposta, 
subsistindo, porém, 
eventual análise do 
descumprimento da 
ordem de sua concessão 
e da correspondente 
aplicação de multa, na 
forma do art. 58, § 8º, da 
Lei nº 9.504/1997.
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Ao examinar-se a prejudicialidade da ação que 
objetiva a divulgação de direito de resposta elei-
toral, é necessário realizar, previamente, uma 
breve distinção deste instituto com o direito de 
resposta comum ao direito civil.12

Tendo em vista as especificidades dos prin-
cípios que norteiam o Direito Eleitoral, o ins-
trumento processual que objetiva a concessão 
do direito de resposta relativo a determinada 
propaganda eleitoral também carrega singulari-
dades, diferindo-o do pedido de direito de res-
posta comum, visto que são distintos os bens 
jurídicos tutelados.

Além da diferença de critérios que ense-
jam o pedido de direito de resposta civil, sua 
finalidade principal é a reparação de um dano 
causado a direito individual, à imagem daquele 
que foi objeto da mensagem gravosa, oportuni-
zando ao ofendido que apresente sua perspec-
tiva daquilo que fora narrado.

Regido pela Lei nº 13.188/2015, o direito 
de resposta civil tem como bem jurídico tute-
lado o direito à imagem do ofendido, possuindo 
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como fato ensejador quaisquer atos tendentes a macular 
a honra ou reputação de outrem, nos termos da previsão 
normativa contida no art. 2º, § 1º, da sobredita lei.

Já o direito de resposta regido pela legislação eleitoral, 
decorrente de atos praticados em propagandas eleitorais, 
possui como objetivo legal precípuo resguardar o direito 
de liberdade de escolha do eleitor, passando a tutelar um 
bem jurídico coletivo, e não individual, como ocorre no 
direito civil. 

Tal fato pode ser observado nos requisitos legais para 
a sua concessão, os quais deixam de ser mais amplos e 
passam a ser restritivos, podendo ser concedido apenas 
quando se verificar a presença de calúnia, injúria, difama-
ção – conforme previsão normativa do art. 243, inciso IX, 
do Código Eleitoral.

Em conformidade com esse caráter coletivo do direito 
a ser resguardado, a análise dos requisitos necessários 
à concessão desse específico direito de resposta deve 
amoldar-se ao debate político-eleitoral, conforme explica 
José Jairo Gomes (2016, p. 579): 

Mas esses conceitos – extraídos do Código Penal – não 
tem aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza 
de suas atividades, o código moral seguido pelo político 
certamente não se identifica com o da pessoa comum em 
sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, 
ao segredo e a intimidade sofrem uma acentuada redução 
em sua tela protetiva, Afirmações e apreciações desai-
rosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra 
objetiva e subjetiva das pessoas, chegando até mesmo a 
caracterizar crime, perdem esse matiz quando emprega-
das no debate político eleitoral.

Para que determinada ofensa seja passível do pedido de 
direito de resposta eleitoral, deve ser necessariamente 
proferida no âmbito de uma propaganda eleitoral, senão 
sequer poderia ser objeto de análise da Justiça espe-
cializada. Isso se deve ao fato de que esta propaganda 
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possui finalidades substancialmente democráticas, pois 
visa expor aos eleitores os candidatos que podem receber 
seus votos. 

Este entendimento pode ser facilmente verificado 
no escólio de Flávio Cheim, Ludgero Liberato e Marcelo 
Rodrigues (2020, p. 693):

Como a imagem, a reputação, a fama, a honra do candida-
to são elementos fundamentais para a captação de voto 
e, decisivamente, para a liberdade de escolha do eleitor, 
a propaganda eleitoral que viola estes direitos com infor-
mações falsas é propaganda ilícita e deve ser extirpada. 
Mas não só extirpada, porque é preciso proporcionar ao 
ofendido, e, também, ao povo, o direito de saber a ver-
dade, fazendo com que seja deferido o direito de respos-
ta como técnica para restabelecer a verdade falseada na 
informação anterior.

Considerando essas circunstâncias, é possível afirmar que 
a finalidade do direito de resposta eleitoral é singular, pois 
tem como objetivo maior o reestabelecimento do equilí-
brio na disputa eleitoral, que fora maculado pela emissão 
de informação caluniosa, difamatória e/ou injuriosa.

Entrementes, apenas é possível a divulgação do 
direito de resposta eleitoral antes da realização das elei-
ções, pois, quando estas ocorrem, encerra-se a disputa e 
a propaganda eleitoral. Ao passo que, caso já tenha ocor-
rido a realização do pleito, não mais é útil a divulgação do 
direito de resposta, pois não há mais disputa eleitoral a 
ser equilibrada.

Desse modo, ao constatar que determinado pedido 
judicial não é mais possível de ser realizado, verifica-se 
que a parte que o pleiteou não mais possui o interesse de 
agir, pois a ação judicial postulada não é mais apta a con-
ceder aquilo que é objetivado.

Ao falar-se de interesse de agir, necessário destacar 
que, de acordo com a doutrina majoritária, este é subdi-
vidido em duas dimensões: necessidade e utilidade da 
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tutela jurisdicional. Aqui, importa elucidar apenas esta 
segunda dimensão, a qual requer que o instrumento pro-
cessual utilizado possa satisfazer o objetivo buscado 
pelo demandante. 

Aplicando esse requisito à ação que busca a divulgação 
de um direito de resposta eleitoral, ao ocorrer a realização 
do pleito, torna-se inútil à parte solicitante, pois deixa de 
existir a figura de uma disputa eleitoral a se manter paritá-
ria, de modo que a demanda postulada em juízo não tem 
mais a capacidade de propiciar o resultado pretendido.

Portanto, após a realização das eleições, a ação que 
visa a divulgação de um direito de resposta eleitoral fica 
prejudicada, visto que a sua finalidade não é mais exequí-
vel, restando-se apenas o exame da penalidade prevista 
no art. 58, § 8º da Lei nº 9.504/1995.

Esta previsão legal cuida da penalidade imposta àquele 
que, quando ainda do período de propaganda eleitoral, 
antes da realização das eleições, não efetuou a divulga-
ção de um direito de resposta concedido pela Justiça Elei-
toral, ou seja, refere-se ao exame da penalidade atribuída 
a alguém que desobedeceu a decisão judicial que orde-
nava a divulgação, ainda durante o período de campanha, 
de um direito de resposta eleitoral.
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Com o término 
das eleições, resta 
prejudicada a divulgação 
do direito de resposta, 
subsistindo, porém, 
eventual análise do 
descumprimento da 
ordem de sua concessão 
e da correspondente 
aplicação de multa, na 
forma do art. 58, § 8º, da 
Lei nº 9.504/1997.

Enunciado 17
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A adequada compreensão do enunciado 
pede uma visão contextual do instituto onde 
está inserido. O direito de resposta é, sem 
dúvida, a representação que desencadeia o 
maior volume de contendas no processo eleito-
ral entre a convenção para a escolha dos candi-
datos e as eleições.1

É ferramenta prevista no art. 58 da Lei nº 
9.504/1997 desde sua origem e  tradicional-
mente utilizada pelos candidatos (sem prejuízo 
dos partidos políticos) para combater e reparar 
excessos que entendem contra si cometidos – 
ainda que de forma indireta – em razão de afir-
mação,  conceito ou  imagem que gerem ofensa 
à honra (calúnia, difamação e injúria) ou conte-
nham fato “sabidamente inverídico” difundido 
por meio de comunicação social. Vários são 
assim considerados, indo desde o jornal, pas-
sando pelo rádio, TV, horário eleitoral gratuito e 
chegando à internet. 

Apesar de sua singeleza, esta microação 
tem importância estratégica maior do que apa-
renta. Por várias e diferentes razões. Ela serve 
como uma espécie de balizador de eficiência 
da jurisdição ao longo da campanha, permitindo 
que se afira o ritmo e a velocidade que seu trâ-
mite e julgamento venham a ter – determinando 
o tempero da propaganda. 

Também pode indicar “a mão do juiz”, isto 
é, o nível de rigor empregado pelos magistra-
dos investidos na função de julgá-las. E, sobre-
tudo aponta, especialmente numa campanha 
majoritária: a estratégia adotada nas áreas de 
marketing e jurídica da campanha, que, após a 
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definição inicial do perfil do candidato em sua forma de 
abordar ou criticar seus adversários, intensifica ou atenua 
o uso das denominadas “mensagens negativas”, medin-
do-lhes a temperatura conforme a resposta de sua audi-
ência, dado o subjetivismo elástico dos tipos desenhados 
no texto legal (“conceito”, “imagem”, “afirmação sabida-
mente inverídica” e a própria interpretação que será dada 
a suposta ofensa à honra terreno da política); sem contar 
a incerteza de saber como serão moldados pelo intérprete 
julgador, sempre sofrendo variações a cada pleito. 

É a régua processual de “bombardeio” da campanha. O 
candidato iniciou atacando seus oponentes com ataques 
verbais duros, que em tese desbordam para o campo 
pessoal? Por certo será alvo de pedidos de direito de res-
posta na mesma proporção do ataque – ou até mais. E 
vice-versa. Ao longo da campanha, a dinâmica jurídica vai 
impondo uma subida de tom na abordagem de temas sen-
síveis, conforme a resposta apresentada pelas pesquisas 
qualitativas, quantitativas e o tracking da campanha – pela 
análise dos “focus groups”, aponta. 

Essa ambiência exige ajustes por vezes diários, que 
trazem aumento ou diminuição no volume de processos. 
Quanto mais o candidato sobe o tom e flerta com o ofen-
sivo ou o fato inverídico visando criticar ou desconstruir 
o adversário e conquistar o voto do eleitor, mais correrá 
riscos na eventual perda de tempo acaso sobrevenham 
cortes na propaganda de campanha. 

Há casos em que a assessoria jurídica do candidato 
opta por acionar o direito de resposta em larga escala – 
quando menos, para ocupar seu equivalente adversário 
–, mas visando também avaliar os limites que serão ado-
tados pelo julgador, servindo ao valioso mister de verifi-
car a celeridade nos julgamentos pelo juiz eleitoral e até 
mesmo dos recursos, de modo a projetar – e evitar – a 
possibilidade de um congestionamento de processos ao 
final da contenda. Aposta, talvez, na ideia de obter suces-
sos que lhes assegure respostas em série às vésperas da 
eleição, criando uma imagem positiva de vitórias judiciais 
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que repercutirá entre os times e repassando, por meio do 
marketing, tal sensação junto ao eleitorado. 

São inúmeras as nuances, comportamentos e táticas 
que o direito de resposta apresenta. Mas, no fim das con-
tas, a conta processual pode não fechar. É que, mesmo 
seu trâmite possuindo os prazos mais céleres e sumários 
do processo eleitoral e sem prejuízo da eficiência dos juí-
zes da propaganda, quando a intensidade do entrevero da 
campanha se mantém até o limite temporal da lei fixado 
para o julgamento dos direitos de resposta (em regra 
até a véspera do certame), pode ocorrer um significativo 
volume de litígios apinhando as estantes virtuais do julga-
dor. Em casos assim, algumas possibilidades se afiguram. 

A primeira delas passa por um acordo entre os conten-
dores, formando um grande pacote de desistência recí-
proca desses direitos de resposta e limpando o acúmulo. 
A segunda hipótese é arriscar as fichas na possibilidade 
de obter um bom volume de decisões favoráveis nesse fim 
de jogo.  A terceira delas é buscar a obtenção de tutelas 
jurisdicionais que contemplem, em sede recursal, anteci-
pações ou suspensões liminares (para permitir obstar ou 
liberar determinada veiculação). Uma quarta situação – a 
mais comum – é a não finalização dos processos até o dia 
das eleições (ou do segundo turno, onde houver). 

Mesmo com toda essa ampla gama de variações – 
que, em verdade, é bem maior –, é necessário prever 
que, se ainda restarem processos em trâmite sem qual-
quer decisão, o limite para a jurisdição deve ser a data 
do certame. E, se isso ocorrer, todo o acervo pendente 
estará prejudicado. 

O Enunciado 17 veio justamente para conferir melhor 
contorno de efetividade ao art. 58, § 8º da Lei nº 9.504/1997, 
fixando um corte racional apto a limpar a pauta remanes-
cente de demandas que, por diversos motivos, venham a 
envelhecer sem julgamento (na celeridade do processo 
eleitoral, o envelhecimento é precoce). O bem jurídico 
protegido é o direito do candidato em não ser ofendido 
durante a campanha. Encerrada esta e realizada a eleição, 
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nenhum sentido subsiste em seguir a jurisdição eleitoral 
apreciando querelas cujo prazo de validade expirou. 

Após o pleito, não há mais interesse jurídico no julga-
mento dessa espécie processual, dado que sua causa de 
pedir girava em torno da proteção à honra do candidato. 
Realizada a eleição, não há mais candidatos. Apenas 
vencedores e vencidos. Daí a fórmula consolidar como 
prejudicadas as lides que ficaram pendentes de julga-
mento ou veiculação. 

Entretanto, a melhor compreensão do Enunciado 17 
não conduz à ideia de que a declaração de prejudicialidade 
do saldo pendente redunde na ausência de interesse da 
jurisdição em algumas questões subjacentes. Uma delas 
é quando a parte beneficiada por direito de resposta que 
é veiculado no período posterior à propaganda (antevés-
pera do pleito) de algum modo exacerba no teor do rebate 
(mesmo que tenha havido prévia análise da resposta). Ou 
quando se dá o cumprimento parcial na veiculação da res-
posta, que sofre cortes ou algum outro tipo de restrição – 
ou mesmo deixa de ser veiculada (nesse caso, em ato de 
desobediência de veículo de comunicação). 

Nesse caso, é imperativo impor ao responsável o ônus 
da sanção pecuniária, para que não prevaleça a máxima 
de que “o castigo saiu barato”. De modo algum pode-se 
cogitar deixar sem punição aquele candidato (ou agente 
responsável pela veiculação das últimas decisões de 
direito de resposta) que desbordou do limite temporal 
onde já estava encerrada a possibilidade de reversão pro-
cessual para o excesso. 

A importância do Enunciado 17 transcende o mero cas-
tigo na esfera administrativa; também sedimenta o meio 
de reprimir situação mais corriqueira do que recomenda a 
celeridade do processo eleitoral, remetendo à esfera cri-
minal a análise de haver crime de desobediência (art. 347 
do Código Eleitoral). 

O enunciado em análise, determinando a linha de 
corte para o encerramento da jurisdição, ainda adverte 
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os contendores da campanha para os efeitos colaterais 
do excesso de demandas por direito de resposta, colap-
sando a resposta tempestiva da Justiça Eleitoral e tor-
nando imprevisível mensurar o prejuízo de cada um. É 
também de seu desdobramento lógico a compreensão de 
que, ocorrendo a declaração de prejudicialidade da temá-
tica supostamente ofensiva sem apreciação no âmbito do 
processo eleitoral, o legitimado poderá acionar as esferas 
penal e civil, guarnecendo o reparo a questões pessoais 
que entende transcender ao universo da campanha. Afi-
nal, numa eleição, vale muita coisa, mas não vale tudo.
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A distribuição de recursos do 
Fundo Especial de Assistência 
Financeira aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário), do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) e do tempo 
de rádio e TV obedecerá ao 
regramento legal vigente, 
observando o percentual de 
candidaturas efetivamente 
apresentadas por gênero, sendo 
obrigatória a aplicação mínima 
de 30% dos recursos para o 
financiamento de candidaturas 
femininas. Na distribuição 
dos recursos deverá, 
adicionalmente, ser respeitado 
o percentual de candidaturas 
negras em relação ao total de 
candidaturas apresentadas em 
cada gênero. As regras aplicam-
se, em conjunto, às candidaturas 
majoritárias e proporcionais.

Enunciado 18
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Os direitos políticos previstos no texto 
original da Constituição de 1988 não foram 
suficientes para assegurar a participação 
significativa das mulheres e dos negros na 
política brasileira, em que pese serem maio-
ria na sociedade, já que, conforme apon-
tam dados do IBGE, em pesquisa de 2019, a 
população feminina corresponde a 51,8% de 
todos os brasileiros e os negros e pardos a 
56,2% (IBGE, 2019). Na política, o cenário é 
diferente: na eleição municipal de 2020, as 
mulheres correspondem a apenas 13,5% do 
total de eleitos e os pretos, pardos e indíge-
nas a 28,41% (TSE, 2020).12

Propôs-se, então, a utilização das chama-
das ações afirmativas, na condição de medi-
das reparadoras necessárias para recolocar 
os menos favorecidos na condição de coope-
radores sociais, uma vez que foram excluídos 
ao longo da história (FORTES, 2019). Nesse 
sentido, Rawls (2008) entende que os princí-
pios da justiça social devem ser aplicados às 
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desigualdades supostamente inevitáveis na estrutura 
básica de qualquer sociedade.

Com relação à salvaguarda da participação femi-
nina na política, a Lei nº 9.100/1996 instituiu as cotas de 
gênero, determinando o preenchimento de 20% das vagas 
destinadas aos cargos de vereador por mulheres. Poste-
riormente, a Lei nº 9.504/1997, no art. 10, § 3º, ampliou o 
percentual da cota de gênero para o mínimo de 30% e o 
máximo de 70% de candidaturas para cada sexo (gênero) 
nas eleições para o Poder Legislativo, em âmbito federal, 
estadual e municipal.

A Lei nº 13.165/2015 estabeleceu percentuais mínimo 
e máximo de distribuição de recursos do Fundo Partidá-
rio para aplicação em campanhas eleitorais. Em 2017, foi 
sancionada a Lei nº 13.487, que instituiu o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha (FEFC), porém, não pre-
viu a aplicação de cotas de gênero ou raça na distribui-
ção dos recursos.

Como o modelo inicial de cotas de gênero para reser-
vas de vagas nas candidaturas mostrou-se ineficiente, a 
construção jurisprudencial buscou corrigir tais distorções. 
A ADI nº 5.617, julgada procedente pelo Plenário do STF 
em 2018, firmou entendimento no sentido de equiparar o 
patamar legal mínimo de candidaturas femininas (art. 10, 
§ 3º, da Lei nº 9.504/1997) à destinação mínima de 30%, 
para cada gênero, de recursos do Fundo Partidário, como 
também de 30% do montante do Fundo alocado a cada 
partido, para as eleições majoritárias e proporcionais. 
Entendimento que foi normatizado pelo TSE, por meio da 
Resolução nº 23.607/2019 (art. 19, § 3º).

Na Consulta nº 60025218/2018, o Tribunal Superior 
Eleitoral afirmou que os partidos políticos deveriam, a par-
tir das Eleições 2018, reservar o mínimo de 30% dos recur-
sos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
para financiar as campanhas, bem como em relação ao 
tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio 
e na televisão. 
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Ao responder à Consulta nº 0060024793/2018, o TSE 
esclareceu que os recursos do Fundo Eleitoral podem 
ser utilizados por candidatos nas campanhas eleitorais 
simultaneamente aos recursos do Fundo Partidário. O TSE 
decidiu (Instrução n° 0604344-73.2017.6.00.0000), tam-
bém, que os recursos destinados às candidaturas femini-
nas só podem ser utilizados no interesse de suas próprias 
campanhas, a fim de impedir o desvirtuamento das cotas 
de gênero.

Segundo Margarete Coelho (2020), são muitos os 
empecilhos que as mulheres enfrentam para se lançar na 
política. Essa situação reflete uma questão de gênero e 
suas relações com o poder e demonstra que a desigual-
dade feminina tem seus efeitos de discriminação, adqui-
rindo expressões concretas em todos os âmbitos, inclusive 
na política, e o financiamento de candidaturas femininas 
constitui fator decisivo para o aumento da representação 
de mulheres na política.

Não obstante os avanços jurisprudenciais e legais para 
que se criassem mecanismos para uma maior participa-
ção feminina na política, ainda há outra mazela social que 
não pode ser olvidada e cujo debate ganhou corpo por 
meio da Consulta 0600306-47, formulada perante o TSE, 
pela deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ): a ques-
tão do racismo como entrave às candidaturas de negros 
e a dificuldade do financiamento de suas campanhas. A 
indiferença a esta questão vinha, até então, disfarçada de 
pretensa neutralidade racial, cuja colorblindness acabava 
por gerar, com sua omissão, o fortalecimento das desi-
gualdades raciais (TSE, Consulta 0600306-47/DF, 2020).

Os fundos públicos de financiamento de campanha e 
do horário eleitoral gratuito acabavam sendo distribuídos 
desigualmente entre as candidatas e candidatos, con-
forme sua raça: às brancas, houve um equilíbrio entre o 
valor recebido (cerca de 18,1%, conforme estudo da FGV 
de 2014) e suas candidaturas (também em 18,1%). Toda-
via, entre as candidatas negras, a diferença é brutal: elas 
representavam cerca de 12,9% das candidaturas, ao passo 
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que recebiam apenas 6,7% dos recursos (TSE, Consulta 
0600306-47/DF, 2020).

Quando se analisa a questão das candidaturas mas-
culinas, o abismo se mantém entre candidaturas lançadas 
e recursos públicos recebidos dos partidos: candidatos 
negros representavam 26% das candidaturas, entretanto, 
receberam apenas 16,6% dos recursos, conquanto candi-
datos brancos – 43,1% do total de candidaturas – rece-
beram 58,5% dos repasses de financiamentos (TSE, Con-
sulta 0600306-47/DF, 2020). 

O acórdão que gerou as respostas formuladas por esta 
consulta reconheceu que o racismo é um problema estru-
tural, ou seja, transpassa o caráter da individualidade e 
permeia as “estruturas políticas, sociais e econômicas e 
no funcionamento das instituições, o que permite a repro-
dução e perpetuação da desigualdade de oportunidades 
da população negra” (TSE, Consulta 0600306-47/DF, 
2020). Por esta razão, reconheceu que tanto os recursos 
do FEFC quanto do Fundo Partidário, bem como o tempo 
de rádio e de televisão, devem ser distribuídos na exata 
proporção entre percentuais de candidaturas de pessoas 
negras e brancas.

Esta consulta, aplicável a partir do pleito de 2022, em 
respeito ao princípio constitucional da anualidade (art. 16, 
CRFB), visa, desse modo, corrigir essa distorção social, 
permitindo que a igualdade alcance suas três dimensões: 
i) a formal, já prevista no corpo constitucional e leis de 
regência; ii) a material, que demanda meios de permitir 
uma redistribuição de riquezas e oportunidades; e, final-
mente, iii) a igualdade de reconhecimento, que permite o 
respeito às minorias com suas diferenças e identidades 
(TSE, Consulta 0600306-47/DF, 2020).

O Enunciado 18, aprovado na I Jornada de Direito Elei-
toral, portanto, sintetiza o entendimento consolidado pela 
jurisprudência do STF e do TSE, no sentido da obrigato-
riedade da aplicação mínima de 30% dos recursos para 
o financiamento de candidaturas femininas, assim como 
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recobra a imposição da distribuição de recursos do Fundo 
Partidário, do FEFC e do tempo de rádio e TV, respeitan-
do-se o percentual de candidaturas negras em relação 
ao total de candidaturas apresentadas em cada gênero, 
aplicando-se às candidaturas majoritárias e proporcionais.
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A obrigatoriedade de abertura 
de conta bancária em até 
10 (dez) da concessão do 
CNPJ de campanha aplica-
se exclusivamente aos 
candidatos e no que se refere 
à conta bancária destinada 
ao recebimento de doações 
para campanha e à aplicação 
de recursos próprios. Para a 
movimentação de recursos do 
Fundo Especial de Assistência 
Financeira aos Partidos 
Políticos (Fundo Partidário) 
e do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC), é suficiente a abertura 
de conta bancária em período 
anterior ao recebimento 
dessas espécies de recursos.

Enunciado 19
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Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.504/1997 
(Lei das Eleições), com redação dada pela Lei nº 
13.165/2015,1

O candidato a cargo eletivo fará, diretamente 
ou por intermédio de pessoa por ele designa-
da, a administração financeira de sua campa-
nha usando recursos repassados pelo partido, 
inclusive os relativos à cota do Fundo Partidá-
rio, recursos próprios ou doações de pessoas 
físicas, na forma estabelecida nesta Lei. 

Além dessas fontes de financiamento, a Lei nº 
13.488/2017 instituiu também o Fundo Espe-
cial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
com a inclusão dos arts. 16-C e 16-D na Lei 
das Eleições. 

Todos os recursos movimentados em cam-
panhas eleitorais devem transitar por contas 
bancárias específicas para cada uma das fon-
tes de financiamento. Não há dúvidas de que 
a regulamentação das contas bancárias é fun-
damental para a fiscalização, a transparência e 
o controle das contas, uma vez que o acesso a 
essas informações é que viabilizará a compre-
ensão da dinâmica de arrecadação e gastos, 
bem como a identificação de eventuais ilícitos. 

Desde a sua redação original, a Lei das Elei-
ções determina, no caput do art. 22, que “é 
obrigatório para o partido e para os candidatos 
abrir conta bancária específica para registrar 

1. Mestra em Direito (UFMG). Assessora da Presidên-
cia do TSE. Professora de Pós Graduação (PUC Minas 
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todo o movimento financeiro da campanha”. Já os pará-
grafos desse dispositivo, responsáveis pelo detalhamento 
dessa obrigação, têm sido sucessivamente alvo de alte-
rações legislativas nas chamadas minirreformas eleitorais. 

Em primeiro lugar, o § 1º do art. 22, que dispunha sobre 
a obrigatoriedade dos bancos para acatar o pedido de 
abertura das contas sem condicionar a depósito mínimo, 
foi alterado pela Lei nº 12.034/2009 para estabelecer o 
prazo de três dias para a conclusão dessa atividade, 
além de vedar o condicionamento à cobrança de taxas 
ou outras despesas de manutenção. Posteriormente, por 
meio das Leis nº 12.891/2013 e 13.165/2015, o dispositivo 
foi desdobrado em incisos para passar também a pre-
ver a obrigatoriedade de que as instituições bancárias (i) 
identifiquem nos extratos o CPF ou o CNPJ do doador; e 
(ii) encerrem a conta bancária no final do ano da eleição, 
transferindo a totalidade do saldo existente para a conta 
bancária do órgão de direção indicado pelo partido.

Constata-se, portanto, como primeira conclusão, um 
esforço legislativo de imputar às instituições bancárias 
obrigações específicas, com o intuito de qualificar a ativi-
dade fiscalizatória.

No § 2º do art. 22 da Lei das Eleições, estão previs-
tas as exceções legais à regra geral de obrigatoriedade 
de abertura de conta bancária. Antes de 2015, estavam 
dispensados da obrigação as candidaturas para prefeito e 
vereador em municípios onde não houvesse agência ban-
cária, bem como aos casos de candidatura para vereador 
em municípios com menos de vinte mil eleitores. Com a Lei 
nº 13.165/2015, a exceção passou a ser apenas as candi-
daturas para prefeito e vereador em municípios onde não 
haja agência bancária ou posto de atendimento bancário, 
ou seja, apenas nos casos de efetiva impossibilidade de 
abertura da conta bancária. Como segunda conclusão, 
portanto, registra-se a diretriz de ampliação da obrigato-
riedade de abertura de conta bancária aos candidatos.

Por fim, o art. 22, § 3º, da Lei das Eleições enuncia, 
desde sua inclusão pela Lei nº 11.300/2006, que 
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O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos 
eleitorais que não provenham da conta específica de que 
trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da pres-
tação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso 
de poder econômico, será cancelado o registro da candida-
tura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Coube às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral a regu-
lamentação detalhada para que os candidatos proce-
dam à abertura das contas bancárias. A Resolução-TSE 
nº 22.250/2006 passou a prever a vinculação da conta 
bancária ao CNPJ de campanha; e a Resolução-TSE nº 
22.715/2008 estabeleceu que a abertura de conta bancá-
ria deveria ocorrer no prazo de dez dias da concessão da 
inscrição no CNPJ, mesmo que não houvesse arrecadação 
de recursos financeiros.  

A partir da Resolução-TSE nº 23.406/2014, foi deter-
minado que “os candidatos e comitês financeiros deve-
rão abrir conta bancária distinta e específica para que 
haja o recebimento e a utilização de recursos oriundos do 
Fundo Partidário, na hipótese de repasse dessa espécie 
de recursos” (art. 13). Com a instituição do Fundo Especial 
para o Financiamento de Campanhas, a Resolução-TSE nº 
23.553/2017 passou a prever a obrigatoriedade de aber-
tura de conta bancária específica também para os recur-
sos dessa natureza.

Constata-se, portanto, que a regulamentação das 
contas bancárias é diversa, a depender da natureza dos 
recursos: todos os candidatos, independentemente de 
terem arrecadado recursos privados, são obrigados a abrir 
a conta “Doações para Campanha” no prazo de 10 dias da 
emissão do CNPJ. 

Nos termos da jurisprudência do TSE, a ausência de 
abertura dessa conta bancária é irregularidade grave e 
insanável, que frequentemente conduz à desaprovação 
das contas. Nesse sentido,
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[...] na linha da jurisprudência deste Tribunal, ainda que 
desista da candidatura e não realize campanha, o candida-
to deve demonstrar a abertura de conta bancária específi-
ca para movimentação financeira e seus extratos bancários, 
para garantir o efetivo controle da Justiça Eleitoral. Prece-
dentes (TSE, AgR-REspe n° 9621-98/CE, 2014). 

A revogação da Súmula nº 16 em 5 de novembro de 2002 
pelo TSE reforça a centralidade que a abertura de conta 
bancária específica adquiriu na sistemática do controle e 
da fiscalização das contas eleitorais. O enunciado, editado 
em 2000, assim determinava: “a falta de abertura de conta 
bancária específica não é fundamento suficiente para a 
rejeição de contas de campanha eleitoral, desde que, por 
outros meios, se possa demonstrar sua regularidade” (art. 
34 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995).

É certo que a diretriz de essencialidade da conta ban-
cária não é absoluta e, a depender de contornos específi-
cos do caso concreto, será possível concluir que a ausên-
cia de abertura de conta bancária não comprometeu a 
análise das contas, quando, por exemplo “todos os recur-
sos declarados pela candidata na prestação de contas são 
estimáveis, não tendo sido identificados, pelo órgão téc-
nico, quaisquer indícios de arrecadação de receitas finan-
ceiras” (TSE, AgR-REspe nº 4209-55/MG, 2016). Mas, rei-
tere-se: a flexibilização é excepcional.

O atraso na abertura da conta específica de campa-
nha, em violação ao prazo de dez dias previsto na reso-
lução, frequentemente conduz à desaprovação das con-
tas, nos termos da jurisprudência do TSE, salvo se não se 
constatar prejuízo efetivo à fiscalização. Nesse sentido, 
verificam-se os seguintes precedentes: TSE, REspe n° 
2320-56/RO, 2012; TSE, REspe n° 2368-37/PA, 2013; TSE, 
PCE n° 525-17/DF, 2020; e TSE, AgR-REspe n° 0600941-
07/RN, 2020.

Contudo, o rigor da abertura de conta bancária no 
prazo de dez dias da concessão do CNPJ, que se observa 
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para a conta destinada à movimentação de recursos pri-
vados, não deve ser aplicado às contas bancárias para 
movimentação de recursos públicos, já que esses recur-
sos não se distribuem entre os milhares de candidatos. 
Embora as cifras do Fundo Partidário e, especialmente, 
do FEFC, sejam significativas, o volume de recursos não é 
suficiente para cobrir todas as campanhas, razão pela qual 
os partidos concentram estrategicamente sua aplicação.  

Nas eleições municipais de 2020, foram registra-
das 557.407 candidaturas no Brasil, que movimentaram 
R$ 3.839.041.954,70. Deste total, R$ 2.127.976.90,81 (ou 
seja, 55% do volume total) são recursos públicos e R$ 
1.711.065.051,89 (44% do volume total) são recursos pri-
vados2. Contudo, a análise dos dados estratificados das 
prestações de contas revela que apenas cerca de 98 mil 
candidaturas – menos de 1/5 do total de candidatos – 
recebeu recursos do Fundo Partidário ou do FEFC.

Faz sentido, portanto, a conclusão de que “para a movi-
mentação de recursos do Fundo Especial de Assistência 
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário e do 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é 
suficiente a abertura de conta bancária em período ante-
rior ao recebimento dessas espécies de recursos”. Uma 
vez que esses recursos públicos não alcançam a maior 
parte das campanhas e tendo em vista ainda a dificuldade 
concreta – e mesmo o desinteresse – das instituições ban-
cárias em proceder a abertura de contas de campanha, 
não há razões para impor aos candidatos ônus que não 
contribuirá para qualificar a fiscalização das contas.

O tema pode parecer lateral ou mesmo burocrático, 
mas, de fato, impacta a gestão prática das campanhas 
– especialmente daquelas que não dispõem de recur-
sos financeiros e humanos significativos. No Balanço de 

2. BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas Eleitorais. Dis-
ponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatis-
ticas-eleitorais. Acesso em: 27 set. 2021. 
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Regulamentação das Eleições 20203, foram apresentadas 
diversas sugestões para excluir ou aumentar o prazo para 
abertura das contas bancárias, ante a dificuldade dos can-
didatos em cumprir o comando legal e o impacto opera-
cional causado em curto espaço de tempo às instituições 
financeiras. A desburocratização desta tarefa é medida 
relevante para a dinâmica das campanhas e mesmo para a 
democratização do processo eleitoral.
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Havendo prova de que 
houve emprego ilícito 
de recursos originários 
do Fundo Especial de 
Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário e 
do Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC), no todo 
ou em parte, recebidos 
em decorrência de cota 
de gênero feminino, 
para financiar despesas 
exclusivas com o gênero 
masculino ou comuns, 
sem que haja comprovado 
benefício para a campanha 
feminina, os responsáveis 
e beneficiários estarão 
sujeitos às sanções do 
artigo 30-A da Lei nº 
9.504/1997.

Enunciado 20
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O número de mulheres no Brasil é superior 
ao de homens, conforme dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua de 2019). A população brasi-
leira é composta por 48,2% de homens e 51,8% 
de mulheres (LAURA, 2021). No que se refere 
ao eleitorado, segundo dados do TSE, em julho 
de 2021, os homens representavam 47,14% e as 
mulheres 52,84% do total de 145.962.600 elei-
tores (TSE, 2021a).12

Embora sejam a maioria da população e do 
eleitorado, as mulheres possuem baixa repre-
sentatividade na vida pública. A exemplo, em 
cargos eletivos para os Poderes Executivo 
e Legislativo, no primeiro turno das eleições 
de 2020, foram eleitas 651 prefeitas e 9.196 
vereadoras, o que corresponde a 12,1% e 16% 
dos eleitos, respectivamente (TSE, 2021b).

Objetivando a ampliação da participação 
das mulheres na política, ações afirmativas 
surgiram ao longo do tempo.

Na esfera legislativa, a Lei nº 9.504/1997 
(Lei das Eleições) passou a prever a reserva 
de vagas para a participação das mulheres nos 
cargos proporcionais. Pela Lei nº 12.034/2009, 
foi dada nova redação ao art. 10, § 3º, da Lei nº 

1. Especialista em Direito Eleitoral e Processo Eleito-
ral pela Universidade Positivo. Especialista em Direito 
Processual pela UNAMA/LFG. Bacharela em Direi-
to pela Universidade Estadual de Londrina. Analista 
Judiciária do TRE-PR.

2. Mestranda em Direito Negocial na Universidade 
Estadual de Londrina. Especialista em Direito Eleito-
ral pela Faculdade Cidade Verde. Bacharel em Direi-
to pela Universidade Estadual de Maringá. Técnica 
Judiciária no TRE-PR. Membro da ABRADEP.

Comentário ao Enunciado 20

Jacqueline 
Piton 
Volpi1

Tatiana 
Kolly 
Wasilewski 
Rodrigues2



176

9.504/1997, fixando o mínimo de 30% e o máximo de 70% 
para candidaturas de cada sexo. A reserva de vagas não 
era mais suficiente. Com a alteração legislativa, tornou-
-se obrigatória a observância da proporção, considera-
das as candidaturas efetivamente apresentadas.

As cotas de gênero nas candidaturas, isoladamente, 
não teriam resultado eficiente. Sobreveio, assim, a 
necessidade de incrementar a participação feminina na 
política mediante a destinação de recursos públicos. 

A Lei nº 13.165/2015, em seu art. 9º, criou aos parti-
dos a obrigação de reservar no mínimo 5% e no máximo 
15% do montante do Fundo Partidário destinado ao 
financiamento das campanhas eleitorais para aplicação 
nas campanhas de suas candidatas. 

A discrepância entre o percentual de candidaturas e 
o percentual estabelecido no art. 9º da Lei nº 9.504/1997 
resultou na propositura da ADI nº 5.617, relatada pelo 
Min. Edson Fachin (STF, ADI 5617/DF, 2018). No julga-
mento, decidiu o STF que a distribuição de recursos 
do Fundo Partidário destinado ao financiamento das 
campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de 
mulheres deve corresponder à exata proporção das 
candidaturas de ambos os sexos, respeitado o pata-
mar mínimo de 30% de candidatas mulheres, previsto 
no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

Decidida a divisão do Fundo Partidário, coube ao 
Tribunal Superior Eleitoral dirimir a questão acerca do 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) 
e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e 
na TV. À Consulta nº 0600252 (TSE, CTA 60025218/DF, 
2018), de relatoria da Min. Rosa Weber, o TSE, desta-
cando a proteção ao princípio da igualdade e em sinto-
nia com a decisão do STF na ADI 5.617, respondeu que: 

[...] 9. Embora circunscrito o objeto da ADI 5617 à distribuição 
dos recursos partidários que veio a ser fixada por meio da Lei 
nº 13.165/15, os fundamentos então esposados transcendem 
o decidido naquela hipótese, considerada, em especial, a 
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premissa de que ‘a igualdade entre homens e mulheres exige 
não apenas que as mulheres tenham garantidas iguais opor-
tunidades, mas também que sejam elas empoderadas por 
um ambiente que lhes permita alcançar a igualdade de resul-
tados’. Aplicável, sem dúvida, a mesma diretriz hermenêuti-
ca; ‘ubi eadem ratio ibi idem jus’, vale dizer, onde houver o 
mesmo fundamento, haverá o mesmo direito. 10. Na lição da 
doutrina, ‘o Tribunal que, desempenhando com firmeza o seu 
dever de fundamentar, apreciar a maior gama de argumen-
tos contrários e favoráveis a cada tese, estará produzindo 
não apenas uma decisão para um único litígio, mas sim uma 
metadecisão que, fixando regras, standarts e rotinas, orien-
tará os órgãos jurisdicionais inferiores’ (Bernardo, Clarissa 
Campos; Andrade, Marcelo Santiago de Paula. O sistema de 
precedentes do novo CPC e sua repercussão no direito elei-
toral. In: Didier Jr., Fredie; Lucon, Paulo Henrique dos San-
tos; Camargo, Luiz Henrique Volpe (Coord.). Repercussões 
do novo CPC. Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 2016). 
11. Se a distribuição do Fundo Partidário deve resguardar a 
efetividade do disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 
no sentido de viabilizar o percentual mínimo de 30% de can-
didaturas por gênero, consoante decidiu a Suprema Corte 
ao julgamento da ADI 5617, com maior razão a aplicação dos 
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
(FEFC) – cuja vocação é, exclusivamente, o custeio das elei-
ções – há de seguir a mesma diretriz. Consulta respondida 
afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição dos 
recursos do FEFC, previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei 
das Eleições, e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão, regulamentada nos arts. 47 e seguin-
tes do mesmo diploma legal, deve observar os percentuais 
mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, 
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, na linha da orientação firmada na 
Suprema Corte ao exame da ADI 5617. No caso de percentual 
superior de candidaturas, impõe-se o acréscimo de recursos 
do FEFC e do tempo de propaganda na mesma proporção 
(STF, ADI 5617/DF, 2018).
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Ultrapassadas as dificuldades normativas, durante a 
disputa eleitoral, novos desafios se apresentam à efeti-
vação da participação política das mulheres.

No uso dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC 
nas campanhas eleitorais, foram identificadas situa-
ções em que, não obstante sua correta transferência 
às candidatas, com respeito aos percentuais, o recurso 
financeiro foi irregularmente aplicado, sofrendo desvio 
de finalidade ao ser usado exclusivamente em benefí-
cio de candidatura masculina. Como resultado, houve 
a cassação dos mandatos impugnados, por aplicação 
das sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 (TSE, AI 
33986/RS, 2019).

Destaca-se que o bem jurídico protegido pelo art. 
30-A é o “princípio constitucional da moralidade”, con-
forme assentado no julgamento, pelo TSE, do RO 1.540, 
em 28 de abril de 2009. Sob essa compreensão, a apli-
cação da sanção correspondente – negativa de outorga 
do diploma ou sua cassação – prescinde da demons-
tração da potencialidade lesiva do ato no resultado do 
pleito, tendo por fundamento a gravidade da conduta e 
a lesão ao bem jurídico tutelado.  

Atento à problemática, o TSE, nas Resoluções nº 
23.553/17 (TSE, 2018) e 23.607/19 (TSE, 2020), que 
regulamentaram a arrecadação e os gastos de recur-
sos por partidos políticos e candidatos e a prestação 
de contas nas eleições 2018 e 2020, respectivamente, 
consignou expressamente a ilicitude do emprego dos 
recursos destinados ao fomento das candidaturas 
femininas, no todo ou em parte, para financiamento das 
candidaturas masculinas.
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É responsabilidade 
das instituições 
financeiras encaminhar 
tempestivamente à 
Justiça Eleitoral os 
extratos bancários 
eletrônicos das contas 
bancárias destinadas 
à movimentação de 
recursos de campanha 
eleitoral de partidos 
políticos e candidatos, 
com a identificação 
pelo CPF ou CNPJ de 
todos os doadores 
e fornecedores de 
campanha eleitoral.

Enunciado 21
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A necessidade de aprovação do presente 
enunciado surgiu das dificuldades enfrentadas 
por grande parte dos operadores do Direito 
Eleitoral nos processos de prestação de contas 
de campanha, pois, apesar da obrigação legal 
imposta aos bancos em disponibilizar à Jus-
tiça Eleitoral os extratos das contas bancárias 
utilizadas na campanha, os partidos políticos 
e candidatos ficam à mercê das burocráticas 
instituições bancárias, o que prejudica a efetiva 
apresentação, análise e julgamento das contas 
de campanha.12

O aludido enunciado se mostra ainda mais 
pertinente após os obstáculos vivenciados 
e constatados nas eleições municipais de 
2020, realizada durante a pandemia ocasio-
nada pela COVID-19, na qual muitos candida-
tos não obtiveram êxito na emissão de seus 
respetivos extratos bancários na sua forma 
completa junto às instituições bancárias. Por 
este motivo, reforça a necessidade de obser-
vância ao dever de cooperação entre os ban-
cos e a Justiça Eleitoral, ao passo que con-
tribui para a ampliação dos mecanismos de 
transparência e para a manutenção da legi-
timidade do processo democrático brasileiro, 
sendo inequívoca a relevância do tema. 

Diante disso, o c. Tribunal Superior Eleito-
ral, exercendo sua função normativa, editou 
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2. Graduando pela Escola Superior Dom Helder 
Câmara (ESDHC).
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os arts. 12 e 13 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, 
complementando o art. 22, § 1°, da Lei nº 9.504/1997, 
para criar um rol de obrigações destinadas às institui-
ções bancárias nas eleições. 

Com efeito, extrai-se dos mencionados dispositivos 
legais a responsabilidade das instituições financeiras 
em proceder o envio do extrato eletrônico na sua forma 
completa, com a identificação do CPF de todos os doa-
dores e CNPJ dos fornecedores, das contas bancárias 
utilizadas na campanha, por partido político e candida-
tos, para que se possa instruir os processos de presta-
ção de contas. 

Logo, a legislação eleitoral visa concretizar o éthos 
constitucional de transparência das contas de campa-
nha, tendo em vista que a grande maioria das verbas 
destinadas ao financiamento eleitoral são oriundas de 
recursos públicos – razão pela qual se impõe a preva-
lência do interesse público por meio da utilização de 
instrumentos de cooperação com as instituições ban-
cárias, visando dar publicidade às informações finan-
ceiras de campanha.

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, por meio de inúmeros precedentes, reconhece 
que “o sigilo de informações necessárias para a pre-
servação da intimidade é relativizado quando se está 
diante do interesse da sociedade de se conhecer o 
destino dos recursos públicos” (STF, MS 33.340/DF, 
2015). Diante disso, verifica-se que o direito à informa-
ção recai sobre os players do processo eleitoral. 

Já o Tribunal Superior Eleitoral – na esteira do enten-
dimento do Supremo Tribunal Federal –, ao apreciar 
a Instrução n° 0600292-29.2020.6.00.0000/DF (TSE, 
2020), sob a relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, deli-
mitou sobre o tratamento conferido aos dados financei-
ros das legendas partidárias em suas contas referentes 
aos exercícios financeiros, decidindo pela sua congruên-
cia ao estabelecido na Resolução-TSE nº 23.607/2019, 
que é destinada às contas de campanha. 
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Em seu voto, o douto relator: foi claro ao consignar que 

O tema possui inequívoca relevância no âmbito desta Justiça 
e para a sociedade civil, na medida em que o debate compre-
ende a ampliação dos mecanismos de transparência visando 
conferir maior eficácia à fiscalização dos recursos financei-
ros movimentados pelas agremiações partidárias.

Nesse passo, aliado ao entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal e replicado pelo Tribunal Superior Eleito-
ral, reconhece-se a ausência de qualquer óbice – seja 
material ou formal – para o cumprimento da obrigação 
imposta às instituições financeiras em disponibilizar 
imediatamente os extratos bancários de campanha. 

Observa-se, ainda, que a ausência de compartilhamento 
desses documentos gera prejuízos aos próprios partidos e, 
em especial, aos candidatos, pois, embora apresentem os 
documentos necessários para instruir o processo de pres-
tação de contas, nem sempre apresentam o extrato ban-
cário na sua forma completa, o que poderia ser facilmente 
sanado com o envio das informações pelas instituições 
bancárias à Justiça Eleitoral.

Portanto, o presente enunciado chama atenção para 
a importância do fiel cumprimento dos mecanismos de 
transparência instituídos pela legislação eleitoral, desta-
cando a responsabilidade das instituições bancárias em 
cooperar com a Justiça Eleitoral no aperfeiçoamento do 
processo democrático. 
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Nas ações submetidas 
ao procedimento do art. 
22 da Lei Complementar 
nº 64/1990 e, nos 
demais casos, quando a 
citação ocorrer fora do 
período situado entre as 
datas-limite do registro 
de candidatura e da 
diplomação, o prazo de 
contestação tem como 
termo inicial a data da 
juntada aos autos do 
aviso de recebimento ou 
do mandado cumprido.

Enunciado 22
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Na I Jornada de Direito Eleitoral, realizada 
pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal 
Superior Eleitoral e pela Academia Brasileira de 
Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), ficou defi-
nido, por meio do Enunciado 22, que o prazo de 
contestação tem como termo inicial a data da 
juntada aos autos do aviso de recebimento ou 
do mandado cumprido nas ações submetidas 
ao procedimento do art. 22 da Lei Complemen-
tar nº 64/90 quando a citação ocorrer fora do 
período das eleições. O referido enunciado traz 
a seguinte redação:12

Nas ações submetidas ao procedimento do 
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, nos 
demais casos, quando a citação ocorrer fora do 
período situado entre as datas-limite do regis-
tro de candidatura e da diplomação, o prazo de 
contestação tem como termo inicial a data da 
juntada aos autos do aviso de recebimento ou 
do mandado cumprido. 

Conforme ensina José Jairo Gomes (2020, p. 
864), os prazos dividem-se em três marcos 
temporais: o primeiro consistente no termo 

1. Advogado. Pós-Graduado em Direito e Processo 
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2. Advogado. Pós-Graduado em Direito e Processo 
Civil (Faculdade Guanambi-BA). LL.M. em
Direito Empresarial (FGV/RIO). Ex-Assessor Jurídico 
do Município de Frei Paulo (2017-2020). Advogado 
associado do VNC Advocacia.
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inicial (dies ad quo), o segundo pelo fluxo do prazo e, 
por fim, o terceiro, considerado o termo final do prazo 
(dies ad quem). 

No processo eleitoral, o regramento dos prazos se 
diferencia de acordo com o tempo, sendo um regramento 
dentro do período eleitoral, este compreendido entre o 
registro de candidatura e a diplomação dos eleitos, e 
outro no período não eleitoral, sendo que, na última elei-
ção realizada, o prazo compreendido como período elei-
toral ocorreu entre 26 de setembro e 18 de dezembro de 
2020 (EC nº 107/2020, em seu art. 1º, § 1º, III). 

Dentro do período eleitoral, os prazos são peremp-
tórios e contínuos, correndo em secretaria ou Cartório, 
não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados 
– nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 64/90 e 
como preconizou o Tribunal Superior Eleitoral ao editar 
o art. 7º da Resolução nº 23.608/19 (TSE, 2020).  

Já fora do período considerado eleitoral, o prazo 
processual será computado na forma do art. 224, do 
Código de Processo Civil, conforme expressa o art. 7º, 
§§ 1º e 2º, da Resolução-TSE nº 23.478/16 (TSE, 2016), 
que estabeleceu as diretrizes da aplicação do novo 
Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral. 

Art. 7º. O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo 
Civil não se aplica aos feitos eleitorais. 
§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no 
calendário eleitoral, serão computados na forma do art. 16 
da Lei Complementar nº 64, de 1990, não se suspendendo 
nos fins de semana ou feriados. 
§ 2º Os prazos processuais, fora do período definido no 
calendário eleitoral, serão computados na forma do art. 224 
do Novo Código de Processo Civil. 

A vinculação ao calendário eleitoral diz respeito 
somente à regra do início ou do fim do prazo proces-
sual em dia não úteis. Fora do período eleitoral, os 
prazos processuais seguem a regra ordinária prevista 
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legislação cível, prorrogando-se o dia do início e o do 
vencimento para o primeiro dia útil quando coincidir 
com data que não houver expediente judiciário nos ter-
mos do art. 224 do CPC. 

Com relação ao início da contagem do prazo pro-
cessual para apresentação da contestação (dies a quo), 
há quem defenda que seria adequado admitir o início 
da contagem a partir da mera ciência do ato proces-
sual, aplicando-se o entendimento do Supremo Tribu-
nal Federal manifestado na Súmula nº 710, por analogia 
(uma das fontes do direito estabelecido na LINDB, em 
seu art. 4º), com fundamento na celeridade processual. 

Porém, conforme prescrito no Enunciado 22, fora do 
calendário eleitoral, o termo inicial deve ser computado 
a partir da data da juntada aos autos do aviso de rece-
bimento ou do mandado cumprido. 

Nesses termos, estabelece o art. 22, IV, da LC nº 
64/90, que, feita a citação, a secretaria do Tribunal 
junte “aos autos cópia autêntica do ofício endereçado 
ao representado, bem como a prova da entrega ou da 
sua recusa em aceitá-la ou dar recibo”. 

Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicio-
nou no sentido de que o prazo para contestar as repre-
sentações/ações judiciais fora do período eleitoral é o da 
juntada do mandado de citação/notificação devidamente 
cumprido pelo oficial de justiça ou do aviso de recebi-
mento, conforme estabelecido no julgamento do RO nº 
693136, cuja relatoria coube ao Ministro Gilson Dipp: 

[...]. 2. Segundo o entendimento deste Tribunal, é aplicável 
no processo eleitoral a regra prevista no art. 241, II, do Códi-
go de Processo Civil, que estabelece a juntada do mandado 
de notificação como marco inicial para a contagem do prazo 
para apresentação de defesa, não havendo falar em revelia 
se não observado o procedimento (TSE, RO 693136, 2012).

Dessa forma, o Enunciado 22 apenas reitera o enten-
dimento do TSE sobre o assunto, ressaltando ser 
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plenamente cabível a aplicação do CPC, em seu art. 
231, I, para que o prazo de contestação das ações sub-
metidas ao procedimento do art. 22 da Lei Comple-
mentar nº 64/1990 tenham como termo inicial a data 
da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do 
mandado cumprido. 

O termo inicial do prazo para o oferecimento da 
contestação dentro do período situado entre as datas-
-limite do registro de candidatura e da diplomação 
sempre foi justificado pelo princípio da celeridade – que 
é ínsito ao processo eleitoral – em que toda máquina 
da Justiça Eleitoral e os atores do processo eleitoral 
dedicam-se praticamente a essa matéria. Este cenário 
perde robustez após esse período, devendo as ações 
cíveis eleitorais submetidas ao procedimento do art. 22 
da Lei Complementar nº 64/90 seguir a mesma regra 
adotada para a ação cível comum tratada no CPC/2015. 
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Em sede de Ação de 
Investigação Judicial 
Eleitoral (AIJE), o 
término do mandato 
eletivo não enseja a 
perda superveniente do 
interesse processual, 
impondo-se seu 
prosseguimento para 
fins de eventual 
aplicação da 
inelegibilidade aos 
responsáveis pela 
conduta abusiva.

Enunciado 23
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A Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
(AIJE) está prevista no art. 22 da Lei Comple-
mentar 64/90 (Lei das Inelegibilidades) e tem 
como objetivo coibir e apurar condutas que 
afetem a igualdade de oportunidades na dis-
puta eleitoral, a exemplo do abuso de poder 
econômico e de autoridade e, ainda, o uso 
indevido dos meios de comunicação social.12

O abuso de poder, enquanto conceito 
geral, segundo Marcos Ramayana (2018, 
p.703) “se traduz em uma ação ou série de 
atos ilegais que acarretam gravidade no equi-
líbrio ideal entre os candidatos, sendo uma 
espécie de concorrência desleal que abala a 
competição, podendo levar o infrator à vitória 
no pleito eleitoral”.

Uma vez verificado o abuso de poder em 
quaisquer das formas acima mencionadas, 
qualquer partido político, coligação, candidato, 
pré-candidato ou Ministério Público poderá 
ajuizar a AIJE no período compreendido entre 
as convenções e o registro de candidatura, até 
a data da diplomação dos eleitos.

Segundo o art. 22 da LC nº 64/90, refe-
rida ação tem por objeto a decretação da ine-
legibilidade do “representado e de quantos 
hajam contribuído para a prática do ato” e a 
“cassação do registro ou diploma do candi-
dato diretamente beneficiado pela interfe-
rência do poder econômico e pelo desvio ou 
abuso do poder de autoridade ou dos meios 
de comunicação”.

1. Mestra em Ciência Política (UPFA). Analista Judici-
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A inelegibilidade em questão, conforme explica José 
Jairo Gomes (2020, p. 1.134) “é do tipo sanção, pois 
decorre da responsabilização pela prática de ilícito com-
prometedor da integridade e higidez do processo eleito-
ral”. Salienta, ainda, “que a sanção em apreço pode ser 
imposta ainda que o mérito da causa seja julgado depois 
das eleições ou mesmo da diplomação”.

Quanto à cassação do registro, uma vez ocorrendo, 
o candidato fica impedido de concorrer ao pleito, sendo 
necessário, para isso, que a demanda seja julgada antes 
do dia da eleição.

Após as introduções necessárias para captar o que 
significa a AIJE em si e sua fundamentação, cabe avaliar 
a importância do Enunciado 23, aprovado na I Jornada 
Eleitoral promovida pela Escola Judiciária Eleitoral do Tri-
bunal Superior Eleitoral.

Como visto anteriormente, são aplicáveis as sanções 
de cassação do diploma/registro, além da decretação 
de inelegibilidade pelo abuso verificado e confirmado na 
instrução da ação. Havia uma posição sedimentada no 
Tribunal Superior Eleitoral de que as sanções previstas 
para aqueles condenados por abuso com base em uma 
AIJE seriam em bloco, ou seja, aplicadas em conjunto.

A cassação do registro ou diploma gera o efeito prá-
tico da decretação da inelegibilidade, prevista na legis-
lação. Eventual decisão favorável ao pedido de reconhe-
cimento desse abuso, em regra, não produzirá efeitos 
automaticamente: isso só ocorrerá com o trânsito em 
julgado da demanda ou após acórdão condenatório, sob 
risco de um efeito suspensivo via cautelar. 

Ocorre que, em razão tanto do entendimento da apli-
cação em bloco das sanções previstas quanto do risco 
de demora na conclusão definitiva da ação, era frequente 
o término do mandato eletivo do investigado na AIJE e, 
com isso, entendia o TSE que findava igualmente o inte-
resse de agir do ou dos autores da demanda.

Os prejuízos causados por esse entendimento eram 
inúmeros. Primeiramente porque, como dito em razão de 
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uma suspensão dos efeitos da condenação em razão de 
recurso, bem como pela complexidade que envolve a ins-
trução para comprovação de abuso, tínhamos eventual-
mente uma alta probabilidade de demora para conclusão 
dessas ações, que acabavam, ainda, sendo colocadas 
sob necessária gestão de risco sobre sua inclusão em 
pauta a depender do momento, especialmente em ano 
eleitoral ou no último ano de mandato do investigado, por 
exemplo.

Concluir pela perda do interesse processual em uma 
AIJE em razão do término do mandato do investigado, 
considerando todos os fatores elencados até aqui, com 
o tempo, poderia tornar a demanda em uma promessa 
de responsabilização ou, ainda, um incentivo ao cometi-
mento de condutas irregulares na corrida eleitoral, que-
brando a lógica dúplice proposta pelo legislador: uma 
imediata, com a cassação do registro/diploma, e outra 
diferida, buscando responder a conduta abusiva com a 
sanção de inelegibilidade.

Todavia, diante do julgamento do Agravo Regimental 
em Recurso Ordinário nº 537610 (TSE, 2020), sob relato-
ria do Min. Edson Fachin, houve uma mudança no enten-
dimento, unânime, do TSE, no sentido de que, mesmo 
após o encerramento do mandato eletivo do investigado 
em AIJE, permanece o interesse processual quando hou-
ver discussão e possibilidade de reconhecimento de 
causa de inelegibilidade no caso.

Não haveria, assim, obrigatoriedade na aplicação 
das sanções do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 
64/90, em bloco, uma vez que são sanções dissociadas 
e autônomas, cabendo à Justiça avaliar, em cada caso, 
qual seria a reprimenda adequada. Por esta razão, ainda 
que não haja mais um mandato para ser cassado, deve 
a ação prosseguir para que seja avaliada a possibilidade 
de decretação da sanção de inelegibilidade aos respon-
sáveis pela conduta abusiva. 

Esse entendimento reforça ainda a lógica já apli-
cada pelo TSE em duas situações: uma no sentido de 
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manutenção das AIJEs propostas em face de candidatos 
não eleitos, uma vez que poderia ainda ser decretada, 
caso comprovada a conduta abusiva, a sanção de ine-
legibilidade, de acordo com a natureza constitutiva-po-
sitiva da decisão de mérito da ação, bem como a manu-
tenção de AIJE em face de terceiros responsáveis que 
sequer participaram das eleições mas que podem ainda 
ser considerados inelegíveis.
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O art. 22 da Lei Complementar n° 64/90 
estabelece o rito a ser seguido pelas ações 
que visem à desconstituição de mandatos ele-
tivos, consignando expressamente o dever de 
sua observância para a apuração de uso inde-
vido, desvio ou abuso do poder econômico ou 
do poder de autoridade, ou utilização indevida 
de veículos ou meios de comunicação social. 
Ocorre que, entre os atos processuais e de 
instrução prescritos pelo supramencionado 
artigo, não se encontra previsão para a tomada 
de depoimento pessoal do investigado.1

A razão para o silêncio legal reside no cará-
ter indisponível dos interesses envolvidos. No 
sistema processual civil brasileiro, o depoi-
mento pessoal não se presta ao simples escla-
recimento sobre os fatos da causa, mas se 
apresenta essencialmente como meio de prova 
(LIMA, 2011, p. 293). Por este motivo, diante do 
princípio da utilidade, o depoimento pessoal 
somente é cabível nas hipóteses de admissi-
bilidade da própria confissão e, uma vez que a 
legislação processual civil não admite a confis-
são de fatos que versem sobre direitos indis-
poníveis (art. 392, CPC), sempre que consta-
tada a presença destes, torna-se inadmissível 
o depoimento pessoal da parte.

Na lição de Coelho (2009, p. 111), diante 
da evidente relevância do bem jurídico tute-
lado, “os interesses de candidatos e partidos 
não podem sobrepujar a imperiosa busca da 

1. Advogada. Professora. Mestra em Ciência Política 
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implementação do desejo da nação, expressado no alu-
dido postulado, donde asseverar que o processo eleitoral 
é indisponível”.

Em virtude dessa premissa, o Supremo Tribunal Fede-
ral há muito consolidou que a ausência de previsão da 
tomada de depoimento pessoal pela Lei Eleitoral não é 
casual, já que mesmo a confissão não possuiria relevo no 
processo eleitoral, dada a indisponibilidade dos interesses 
de que nele se cuidam (STF, HC n° 850-29/SP, 2005).

Em consonância a esse entendimento, o Tribunal 
Superior Eleitoral também possui jurisprudência pací-
fica, conforme se extrai do AI 28918/SC (2019b), da AIJE 
060175489/DF (2019a), da AIJE 060157558/DF (2018b), 
do AgR–RMS 2641/RN (2018a) e do RHC 131/MG (2009), 
no sentido de que: “ante a falta de previsão na Lei Com-
plementar 64/90 e o caráter indisponível dos interesses 
envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados 
em sede de AIJE” (TSE, AIJE nº 060196965/DF, 2020).

Desta feita, em que pese não serem raros os pedidos 
de depoimento pessoal em sede Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (AIJE) e Ação de Impugnação de Man-
dato Eletivo (AIME), a irrelevância dessa providência torna 
inócua não somente o deferimento da produção dessa 
prova, mas o próprio comparecimento ao ato, razão pela 
qual é dispensável a presença do réu nas audiências de 
instrução dessas ações. 
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Será considerado 
tempestivo o ato 
praticado antes do 
termo inicial do prazo.
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Este enunciado se justifica devido à regra 
prevista no Código de Processo Civil, no § 4º 
do art. 218, que celebra o princípio da razoá-
vel duração do processo, pois a celeridade na 
Justiça Eleitoral é fator preponderante devido 
às suas características especiais, sendo, por-
tanto, incoerente punir aquele que atua em 
favor da celeridade processual.12

A regra faz parte do instituto dos prazos, 
no CPC/2015, tendo como conceito a pre-
sente no caput do art. 218, do CPC/15: “sob 
pena de preclusão do direito de praticá-los, 
os atos processuais serão realizados nos pra-
zos prescritos em lei [...] prazo é o espaço 
de tempo em que o ato processual da parte 
pode ser validamente praticado” (THEODORO 
JÚNIOR, 2019). 

Os prazos processuais são inerentes tanto 
às partes (prazos próprios) quanto à autori-
dade jurisdicional competente (prazos impró-
prios), cabendo, portanto, a esses atores pro-
cessuais o respeito às previsões dos prazos 
para evitar a intempestividade do ato proces-
sual (NEVES, 2018).

Os prazos para as partes dividem-se em: 
comum ou particular. Prazo comum é aquele 
que ocorre ao mesmo tempo para ambos 

1. Advogado e Cientista Social. Doutor e Mestre em 
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Graduação e Pós-Graduação lato-sensu em Direito 
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2. Graduando em Direito (USP). Bolsista do Progra-
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Científica (PUB-US). Bolsista de Extensão e Pesqui-
sa (USP): Aprender da Comunidade – O Combate às 
Fake News.
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os litigantes; é o prazo que se verifica na faculdade 
de recorrer ou quando há sucumbência recíproca. Já 
o prazo particular é aquele que reflete apenas a uma 
das partes, que se verifica quando do ato de contestar 
(THEODORO JÚNIOR, 2019).

No Direito Eleitoral, não se aplica o que dispõe o 
art. 219 do CPC/15, que estabelece que os prazos são 
contados apenas em dias úteis. Há regramento espe-
cífico presente no art. 16 da Lei das Inelegibilidades e, 
também, de acordo com o art. 7º da Resolução-TSE nº 
23.478/2016, que orientam que os prazos não são sus-
pensos aos finais de semana e muito menos em feriados 
durante o período eleitoral.

Na seara eleitoral, os fundamentos que justificam 
essa escolha do legislador se pautam nos institutos do 
dia do registro; o período de campanha eleitoral; o dia 
do pleito; a data da diplomação, a data da posse, a pos-
sibilidade de dilação probatória em análise recursal já 
em curso de mandato são os argumentos salutares para 
que o processo judicial eleitoral seja o mais célere pos-
sível, em vias da decisão judicial ser proferida quando 
findo o mandato (MACEDO, 2018).

Ademais, o § 3º do art. 7º da Resolução-TSE nº 
23.478/2016 determina que, em regra, os prazos serão 
de 3 (três) dias úteis, de acordo com o art. 258 do 
Código Eleitoral, salvo os prazos especiais determina-
dos pela lei eleitoral. 

E, ainda, o art. 7º da supracitada resolução deter-
mina que, fora do período eleitoral, o início e vencimento 
dos prazos será contado a partir do primeiro dia útil ao 
da publicação, ou seja, o prazo deve ser adiado o dia 
do começo ou do vencimento para o próximo dia útil, 
se estes, coincidentemente, incidirem com dia em que 
o expediente forense for encerrado antes ou iniciado 
depois da hora normal ou houver indisponibilidade de 
comunicação eletrônica. Fora do período eleitoral, por-
tanto, valem as regras gerais do art. 224 do CPC/15, de 
acordo com o § 2º do art. 7º da resolução.
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Como visto, o Enunciado 25 do TSE dispõe que “será 
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo 
inicial do prazo” e essa é regra disposta pelo § 4º do art. 
218 do CPC/15. Entretanto, não há na legislação Eleitoral 
nacional dicção semelhante e, assim, havendo a lacuna, 
utiliza-se o art. 15 do CPC/15, que enseja a aplicação sub-
sidiária do Código de Processo Civil na seara Eleitoral. 

Dessa forma, a regra do § 4º do art. 2018 do CPC/15, 
portanto, enseja quando a parte realiza ato antes do 
termo inicial do prazo, que é verificada, via de regra, em 
fase recursal. 

Assim, a confecção do Enunciado 25 vai de encon-
tro ao que determina o princípio da razoável duração do 
processo e assegura a segurança jurídica quando deixa 
de punir aquele que age de boa-fé, antecipando a inter-
posição recursal, por exemplo. 

Além disso, consagra também os princípios da ins-
trumentalidade e efetividade, pois, quando a matéria for 
atinente aos prazos, o intérprete deve buscar sempre 
a hermenêutica mais liberal, àquelas que possuem a 
melhor aplicação no contexto processual. Mesmo não 
havendo regra do Código Eleitoral ou até mesmo dou-
trinária sobre o tema na seara Eleitoral, entende-se que 
as acuidades, as sutilezas da lei, não podem impedir o 
exercício de qualquer direito. 

Destarte, seria incongruente com a própria institui-
ção dos prazos e das preclusões a punição àquela parte 
que contribuiu para a celeridade do processo, evitando, 
assim, o retrocesso e a própria razão de ser da Justiça 
Eleitoral que possui prazos exíguos.

A tempestividade a ato prevista nessa regra pode 
ser verificada em julgado paradigma antes mesmo da 
entrada em vigor do CPC/15, de acordo com o enten-
dimento do STF, no julgamento do AI no 703.269/MG 
(2011). Além do mais, a própria jurisprudência do TSE, 
no Recurso Especial Eleitoral nº 49803 (TSE, 2109a) e 
no Recurso Especial Eleitoral nº 49985 (TSE, 2109b), 
consolidou a regra.
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A delimitação conceitual das inelegibilida-
des é uma missão de relativa simplicidade; her-
cúlea é a tarefa de definir sua natureza jurídica. 
Sobre o tema, muitas opiniões se destacam e, 
embora sejam diversas em suas individualida-
des, a maioria possui um núcleo comum.1

Um primeiro grupo, capitaneado por 
Adriano Soares da Costa (2013), compreende 
que as inelegibilidades são sanções. Essa 
posição vem perdendo tração desde o julga-
mento da ADI 4578 (STF, 2012c) e das ADCs 
29 (STF, 2012a) e 30 (STF, 2012b). Na oca-
sião, a corte consignou repetidamente que o 
regime das inelegibilidades não possui natu-
reza sancionatória.  

O segundo grupo compreende que as ine-
legibilidades são limitações constitucionais ao 
direito à elegibilidade. Contudo, não há uma 
unidade das expressões adotadas para expri-
mir essa ideia – há uma verdadeira miríade 
conceitual: restrições ao status de cidadania 
(JARDIM, 1996), condição (REIS, 2012), requi-
sito para reivindicação do direito de postular 
mandatos eletivos (ALVIM, 2016) e status elei-
toral (GOMES, 2020).

As inelegibilidades, portanto, afiguram-se 
como uma redução do espectro, seja tempo-
ral, seja espacial, seja de ambos, do direito 
subjetivo de um indivíduo apresentar-se como 
opção política à sociedade em um determi-
nado pleito. O STF tem entendimento similar 
e já se manifestou acerca da possibilidade do 
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estabelecimento de barreiras para o exercício de direi-
tos fundamentais. 

O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser 
restringido pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem 
ser consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à exi-
gência constitucional da razoabilidade, revelando elevadís-
sima carga de reprovabilidade social, sob os enfoques da 
violação à moralidade ou denotativos de improbidade, de 
abuso de poder econômico ou de poder político (STF, ADC 
29/DF, 2012, p. 2).

Esses posicionamentos reafirmam a ideia de que não 
existem direitos fundamentais absolutos: todos eles 
podem suportar mitigações de maior ou menor vulto, 
desde que não objetive sua a extinção ou supressão, 
obedeça a critérios de razoabilidade e proporcionalidade 
e que decorra de criação legislativa.  

Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 400-401) corrobora 
essa construção lembrando que: “[...] registra-se subs-
tancial consenso quanto ao fato de que os direitos fun-
damentais podem ser restringidos tanto por expressa 
disposição constitucional como por norma legal promul-
gada com fundamento na Constituição”.

As inelegibilidades são, portanto, um exemplo per-
feito da ponderação de valores, ocorrendo uma mitiga-
ção do direito à elegibilidade em favor da regularidade 
e probidade das disputas eleitorais. Em última instância, 
pondera-se em favor da preservação dos ideais demo-
cráticos e interesses da coletividade, aplicando as dire-
trizes fixadas de modo bastante claro pelo constituinte 
no art. 14, § 9º, da CF/88.

Nesse sentido, é entendimento de André Garcia Xerez 
Silva (2015, p. 75-76): “A inelegibilidade deve ser enten-
dida, então, o não direito definitivo de postular a eleição 
a um cargo eletivo, na perspectiva da restrição ao direito 
fundamental político prima facie passivo”.
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Sendo certo que as inelegibilidades são limitações 
constitucionais ao exercício do direito à elegibilidade, é 
necessário que se anote quais os parâmetros devem ser 
considerados para a fixação de tais limites. É de se inqui-
rir acerca da existência de limites para os limites. 

Nesse cenário, deve-se ter em mente que a autoriza-
ção emitida pelo legislador constituinte para a criação de 
restrições ao exercício do direito à elegibilidade obvia-
mente não possui caráter desmedido, sob pena de tor-
nar-se medida autoritária e incompatível com os ideais 
da própria Constituição. 

Não é possível transformar o desejo expresso pelo 
legislador em algo abusivo ou aproveitar-se da norma 
para a obtenção de benefícios pessoais ou a realização 
de casuísmos. Mesmo nos casos de restrição constitucio-
nal aos direitos fundamentais, há que persistir um espaço 
mínimo de proteção desses direitos. O hermeneuta deve 
possuir como norte a guiar a aplicação da norma, a ideia 
de que não caberá ao intérprete ampliar indevidamente 
as inelegibilidades expressamente criadas pelo legisla-
dor. É dizer de modo mais claro: não compete ao intér-
prete falar no lugar em que o legislador preferiu silenciar 
(CARVALHO, 2020). 

Eis a pedra de toque do Enunciado 26, que firma a 
ideia-força de que existem limites para a concretização 
do plano constitucional de restrição ao direito à elegibili-
dade. Afirmar a interpretação restritiva é vedar a exten-
são indevida do espaço interpretativo, tanto mais quando 
o caráter extensivo for deliberadamente prejudicial ao 
direito à elegibilidade:

A elegibilidade é direito fundamental de natureza política, 
por isso somente poderá sofrer limitação por determinação 
constitucional ou por lei complementar. Na linha da atual 
jurisprudência do tribunal superior eleitoral, as causas de 
inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, 
sendo vedada a interpretação extensiva in malam parte 
(TSE, REspEl nº 4932/SP, 2016). 
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Consequência disso é a impossibilidade de alteração das 
regras referentes ao regime de inelegibilidades presentes 
na lei por meio de resoluções ou outras normas emanadas 
dos tribunais eleitorais. A questão se acha consolidada no 
TSE: “não é possível a redução dos prazos previstos na 
LC nº 64/90 por meio de resolução expedida por Tribunal 
Regional Eleitoral” (TSE, MS 4.228/SE, 2009).

Estabelecer controles para a interpretação do regime 
de inelegibilidades não significa desnaturar o desejo 
expresso no texto constitucional e materializado na Lei 
das Inelegibilidades: ao inverso, a conduta deve ser com-
preendida como respeito ao programa legislativo que não 
estimula ou pretende agir de forma abusiva afrontando o 
jus honorum. 
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A declaração de 
escolaridade, emitida 
por instituição de 
ensino, é suficiente 
para comprovar a 
alfabetização do 
candidato, ainda que 
este possua apenas 
capacidade mínima 
de escrita e leitura.

Enunciado 27
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A democracia é um regime político que tem 
como alguns dos seus pilares fundamentais a 
liberdade, a igualdade política, a possibilidade 
de controle social das ações do Estado, e, em 
especial, a ampla possibilidade de participa-
ção, com a valorização da diversidade de ideias 
e interesses, em uma sociedade pluralista.1

Nesse sentido, o sufrágio universal, a partir 
do qual ninguém deverá ser excluído de forma 
desarrazoada da possibilidade do exercício 
da capacidade política, em virtude de credo, 
etnia, condição econômica, gênero ou grau de 
instrução, revela-se como essencial à concre-
tização material do regime democrático. Todos 
os adultos devem ter a possibilidade de par-
ticipar das decisões políticas, estando poten-
cialmente habilitados ao exercício dos seus 
direitos políticos de caráter ativo (em especial 
o direito de ser eleitor) e passivo (viabilidade 
do exercício da elegibilidade), a fim de que uma 
sociedade possa ser considerada como verda-
deiramente democrática.

O processo histórico de formação da demo-
cracia brasileira e da consolidação do sufrágio 
universal no nosso país pode ser considerado 
um processo lento e acidentado, norteado 
por uma séria de avanços e retrocessos. Se, 
durante a maior parte do período imperial, por 
exemplo, não havia uma restrição formal ao 
grau de escolaridade exigível aos eleitores, por 

1. Analista Judiciário do TRE-BA. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Direito (UFBA). Professor da 
Faculdade de Direito da UFBA (graduação, mestrado 
e doutorado) e da Faculdade Baiana de Direito. Mem-
bro Titular da Cadeira nº 6 da Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia.
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outro lado o sufrágio era exclusivamente masculino, além 
de censitário, o que fazia com que apenas homens com 
certa renda ou posses tivessem a possibilidade de votar 
e, principalmente, ser votados. 

A partir de 1881, mudanças importantes foram obser-
vadas nas regras atinentes ao exercício dos direitos polí-
ticos no Brasil. Aos analfabetos foi vedado o direito ao 
alistamento eleitoral, só recuperado com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988. Tal fato, frise-se, levou 
a uma baixa participação popular nas eleições realizadas 
na República Velha, nas quais ainda prevaleceu o sufrá-
gio masculino – impedindo, mesmo após a consagração 
do sufrágio feminino e da Justiça Eleitoral, em 1932, que 
uma grande parcela da população brasileira pudesse 
tomar parte das decisões políticas fundamentais. 

A Constituição Federal de 1988 representou, na histó-
ria política brasileira, o principal documento normativo de 
expansão do regime democrático e da consagração do 
pluralismo político. Após mais de um século, os analfa-
betos conquistaram o direito ao alistamento eleitoral e ao 
voto, direitos esses que foram também consagrados aos 
jovens a partir dos 16 anos. Tal fato permitiu que mais de 
70% da população brasileira, excluídas basicamente as 
crianças, tivessem a possibilidade de participar das elei-
ções e consultas populares, consolidando o Brasil como 
uma das maiores democracias do mundo. 

Aos analfabetos foi garantida, pela Carta Constitu-
cional vigente, a possibilidade de exercício do direito 
ao voto, o pleno exercício da capacidade política ativa, 
mantida, contudo, a restrição ao exercício da capacidade 
política passiva (direito de ser votado).

Assim, de acordo com o § 4º do art. 14 da CF/88, “são 
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”. Como inalis-
táveis, podemos apontar os estrangeiros, uma vez que 
estes não possuem capacidade política no Brasil (a exce-
ção dos portugueses beneficiados pelo Tratado de Ami-
zade, Cooperação e Consulta), e os conscritos, que são 
aqueles indivíduos que estão prestando o serviço militar 
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obrigatório. No que se refere aos analfabetos, por sua 
vez, o entendimento consolidado da Justiça Eleitoral é 
que o chamado “analfabeto funcional” encontra-se habi-
litado a disputar eleições, não sendo, portanto, inelegível. 

Famoso tornou-se o caso envolvendo o deputado 
federal mais votado nas eleições 2010 em todo o país, 
o famoso humorista “Tiririca”. Francisco Everardo Oli-
veira Silva, o palhaço Tiririca, foi acusado pelo Minis-
tério Público Eleitoral de São Paulo de ser analfabeto. 
Submetido a exames de alfabetização pelo TRE daquele 
estado, Tiririca demonstrou dificuldades para ler e inter-
pretar textos simples, mas, no final das contas, escreveu, 
embora com erros, um pequeno bilhete, e leu, mesmo 
que sem muita desenvoltura, os títulos e subtítulos de 
duas reportagens jornalísticas. O TRE-SP, diante dos 
fatos, considerou Tiririca alfabetizado e apto a ser diplo-
mado deputado federal. 

De acordo com a Súmula nº 15 do TSE (2016), “O exer-
cício de cargo eletivo não é circunstância suficiente para, 
em recurso especial, determinar-se a reforma de decisão 
mediante a qual o candidato foi considerado analfabeto”. 
Assim, poderá ser considerado analfabeto, e declarado 
inelegível, candidato que já exerceu mandatos eleti-
vos anteriormente. Ainda de acordo com entendimento 
consolidado do TSE, o chamado “analfabeto funcional” 
é elegível. O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por 
maioria, entendeu que o teste de alfabetização previsto 
na legislação eleitoral somente deve ser aplicado quando 
o candidato não apresentar documento comprobatório 
de escolaridade com o requerimento de registro de can-
didatura (TSE, RE 8941/PI, 2016). 

A súmula 55 do TSE (2016), por sua vez, prevê que 
a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da 
escolaridade necessária ao deferimento do registro de 
candidatura. É nesse sentido, portanto, que o Enunciado 
27 aduz que “a declaração de escolaridade, emitida por 
instituição de ensino, é suficiente para comprovar a alfa-
betização do candidato, ainda que este possua apenas 
capacidade mínima de escrita e leitura”.
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Dada a essencialidade dos direitos políticos como 
inerentes à própria condição humana de ser social, even-
tuais restrições que possam afetar o exercício das capa-
cidades políticas ativa e passiva devem ser interpretadas 
sempre de forma restritiva, valorizando, assim, o mais 
amplo exercício do direito à participação nas eleições 
e consultas populares possível. Não por outro motivo, 
deve-se presumir a validade da declaração de escolari-
dade referida, de forma a garantir o exercício do direito 
à elegibilidade do cidadão que possua condições de 
escrita e leitura, mesmo que rudimentares. 
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Independentemente de 
previsão no Estatuto 
Partidário ou nas 
diretrizes publicadas 
pelo órgão de direção 
nacional do partido até 
cento e oitenta dias 
antes das eleições, é 
permitida a realização 
de Convenção 
Partidária para escolha 
de candidatos e 
deliberação sobre 
coligações nas 
modalidades presencial, 
virtual ou híbrida.
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O processo eleitoral é composto por inúme-
ras fases que, concatenadas e ajustadas, são 
responsáveis pela organização das eleições, 
sejam elas em âmbito nacional, estadual ou 
municipal. Cada etapa possui relevância para 
a formação plena do pleito eleitoral, apresen-
tando peculiaridades próprias.1

Dentre as etapas, destacam-se as denomina-
das convenções partidárias. Segundo José Jairo 
Gomes (2020, p. 376), convenção partidária,

[...] é a instância máxima de deliberação do par-
tido político, consubstanciando-se na reunião 
ou assembleia formada pelos partidos políticos 
– denominados convencionais – e tem entre suas 
finalidades a de escolher os candidatos que dis-
putarão as eleições (Grifo nosso).
 

Ainda, as convenções partidárias, para Agra e 
Velloso (2010, p. 173),

[...] consistem em assembleias realizadas pelas 
agremiações partidárias, para que seus filiados 
com direito a voto – aí chamados convencionais 
– deliberem sobre assuntos de seu interesse 
(Grifo nosso). 

Podemos classificar as convenções partidárias 
em não eleitorais e eleitorais. Aquelas se des-
tinam a discutir temas do cotidiano partidário, 
podendo ser realizadas a qualquer momento, 

1. Graduado em Letras e Direito (UFU). Pós-Gradua-
do em Direito Eleitoral e Direito Civil. Mestrando em 
Direito (UNB). Membro da Comissão de Direito Eleito-
ral da OAB-Uberlândia (MG) e da ABRADEP. Profes-
sor de Direito Eleitoral. Advogado.
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enquanto estas buscam proceder à escolha dos candi-
datos para a disputa eleitoral e a formação de coligações 
partidárias majoritárias, sendo realizadas em qualquer 
momento no período compreendido entre 20 de julho e 
5 de agosto.

De acordo com a Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), 
as normas para a escolha e substituição dos candidatos 
e para a formação de coligações serão estabelecidas no 
estatuto do partido. Se, por ventura, houver omissão do 
estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido 
estabelecer as normas, publicando-as no Diário Oficial 
da União até 180 dias antes das eleições.

Durante o ano eleitoral, ordinariamente e costumeira-
mente, as convenções são realizadas presencialmente, 
reunindo os filiados para as deliberações partidárias, que 
se transformam em grandes festas – a festa da democra-
cia –, as quais servem de demonstrativo de potência para 
o pleito. Para a realização das convenções de escolha 
de candidatos, os partidos políticos podem usar gratuita-
mente prédios públicos, responsabilizando-se por danos 
causados com a realização do evento.

No entanto, 2020 se transformou em um ano atípico 
para o mundo e, claro, para a seara eleitoral. Isso ocorreu 
pois, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) foi alertada sobre casos de pneumonia 
na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República 
Popular da China, e, em 11 de março de 2020, a COVID-19 
foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.

Com o avançar do cenário pandêmico, várias medidas 
foram necessárias para impedir a proliferação do vírus, 
tais como o distanciamento social e o uso de máscaras. 
Assim, o distanciamento social acarretaria mudanças 
significativas na condução do processo eleitoral para as 
eleições municipais de 2020, fazendo com que as insti-
tuições, partidos e tribunais eleitorais se movimentassem 
para adaptar o cenário eleitoral para as eleições, princi-
palmente no que se relaciona à realização das conven-
ções partidárias.
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A partir deste cenário pandêmico e da necessidade 
de cumprir com o calendário eleitoral, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, por meio da função normativa competente 
para estabelecer resoluções dando fiel execução à lei, 
publicou a Resolução nº 23.623/2020, dispondo sobre as 
regras destinadas a viabilizar a realização de convenções 
partidárias em formato virtual.

Devido à extensão territorial brasileira, as regras de 
distanciamento social e impedimentos de circulação de 
pessoas variam exponencialmente, pois cada municí-
pio possui autonomia para estabelecer as diretrizes de 
saúde e prevenção. Assim, durante as eleições 2020, 
vigoraram dois modelos de convenções partidárias: pre-
senciais e virtuais. Para garantir a legitimidade das con-
venções partidárias presenciais, consubstancia a Lei das 
Eleições que, após a realização, será lavrada ata em livro 
aberto, rubricada pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 
horas em qualquer meio de comunicação.

Em relação às convenções partidárias virtuais, aos par-
tidos políticos foi assegurada autonomia para a utilização 
das ferramentas tecnológicas que entendiam mais ade-
quadas para as convenções e o Módulo Externo do Sis-
tema de Candidaturas (CANDex) funcionou como livro ata 
da convenção virtual, registrando-se diretamente no sis-
tema as informações relativas à ata e à lista dos presentes.

Desse modo, a pandemia provocou um avanço – com-
pulsório – na tecnologia como um todo, pois houve uma 
demanda sem precedentes de novos tipos e serviços 
tecnológicos que atendessem ao novo cenário de comu-
nicação social. E, a partir dessa modernização obrigató-
ria, a seara eleitoral teve que se adaptar, pois, caso con-
trário, as medidas impediriam o alcance e resolução da 
festa democrática: as eleições. 

Com a modernização tecnológica e o aperfeiçoa-
mento de mecanismos de comunicação síncronos pela 
Rede Internet, a comunicação sofrera diversas altera-
ções positivas que, obviamente, chegariam ao cenário 
eleitoral, e não foi diferente. A realização de convenções 
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partidárias no formato virtual apresentou diversas van-
tagens, tais como: a) facilitação de acesso aos con-
vencionais que não se encontram no local no dia e hora 
alinhados para realização do evento; b) organização do 
processo de escolha dos candidatos e c) abrangência do 
evento a um maior número de cidadãos no que tange à 
acessibilidade.

Assim, para as eleições vindouras, seria um retro-
cesso não permitir a continuidade das convenções par-
tidárias virtuais, por isso, a aprovação do Enunciado 28 
possui relevância para a modernização democrática. 
Portanto, vigorará o entendimento de que, independen-
temente de previsão no Estatuto Partidário ou nas diretri-
zes publicadas pelo órgão de direção nacional do partido 
até 180 dias antes das eleições, é permitida a realização 
de Convenção Partidária para escolha de candidatos e 
deliberação sobre coligações nas modalidades presen-
cial, virtual ou híbrida.
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Após a Emenda 
Constitucional 
nº 97/2017, não 
mais se aplica a 
majoração do limite de 
candidaturas para o 
cargo de vereador nos 
municípios com menos 
de cem mil eleitores, 
uma vez que a previsão 
do inciso II do art. 10 
da Lei nº 9.504/1997 é 
restrita às coligações 
proporcionais, que 
foram extintas.

Enunciado 29
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A quantidade de candidatos que cada par-
tido ou coligação pode registrar pela Justiça 
Eleitoral depende de alguns fatores, tais como 
o tipo de eleição – se majoritária ou propor-
cional – e a quantidade de cargos em disputa. 
Nos pleitos majoritários, cada partido ou coli-
gação somente poderá registrar 1 (um) candi-
dato para cada cargo disputado, à exceção da 
eleição para o Senado Federal, quando a reno-
vação for de 2/3 (ALVIM, 2016). Nesse caso, 
cada partido ou coligação poderá registrar até 
2 (dois) candidatos a senadores; eis que nesse 
caso vige o voto múltiplo, podendo, cada elei-
tor, votar em dois candidatos.1

Já em relação aos cargos proporcionais 
– vereadores, deputados estaduais, deputa-
dos distritais e deputados federais –, a Lei nº 
9.504/1997 (Lei das Eleições) possuía regra-
mento específico para a quantidade de candi-
datos que cada partido ou coligação poderia 
registrar. Com efeito, no art. 10, caput, do refe-
rido Diploma, havia a regra geral de que “cada 
partido ou coligação poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos Deputados, Câmara Legisla-
tiva, as Assembleias Legislativas e as Câmaras 
Municipais no total de até 150% (cento e cin-
quenta por cento) do número de vagas”.

Nos incisos I e II do art. 10 da Lei das Elei-
ções, incluídos pela Lei nº 13.165/2015, estavam 
contidas exceções a essa regra, quais sejam: 

1. Mestre em Direito Eleitoral pela PUC Goiás. Profes-
sor de Direito Eleitoral no Centro Universitário Alfredo 
Nasser e na PUC Goiás. Autor da obra Governança 
Eleitoral: uma comparação entre os modelos de Jus-
tiça Eleitoral no Brasil e na Argentina. Servidor do 
TRE-GO.
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a) para as eleições estaduais, federais e distritais: nas uni-
dades federativas cujo número de Deputados Federais não 
exceder a 12, cada partido ou coligação poderá registrar 
candidatos até 200% (duzentos por cento) do número de 
vagas;
b) para as eleições municipais: cada coligação poderia 
registrar candidatos até 200% do número de vagas, caso o 
município tivesse até 100 mil eleitores.

Merece destacar que o inciso I previa o aumento no número 
de candidatos tanto para os partidos políticos quanto para 
as coligações, enquanto, na hipótese do inciso II, a possibi-
lidade de aumento restringia-se apenas às últimas.

Ocorre que, em outubro de 2017, foi promulgada a 
Emenda Constitucional nº 97, que, ao dar nova redação ao 
§ 1º do art. 17 da Constituição, acabou por vedar a realiza-
ção de coligações para as eleições proporcionais. De se 
observar ter ocorrido, em relação ao inciso II do art. 10 da 
Lei nº 9.504/1997, a chamada inconstitucionalidade super-
veniente ou, simplesmente, a não recepção frente ao novel 
texto constitucional, eis que a exceção era específica para 
o caso de coligações proporcionais.

Conforme lição do professor Juliano Taveira Bernar-
des (2020, p. 167), a recepção ocorre quando a legislação 
anterior guarda compatibilidade com o conteúdo da Cons-
tituição vigente, “enquanto as que apresentarem alguma 
incompatibilidade se consideram não recepcionadas”.

Não havia qualquer dúvida, portanto, em relação à revo-
gação do art. 10, II, da Lei nº 9.504/1997, permanecendo, 
contudo, válido o inciso I para os partidos políticos. Porém, 
houve quem passasse a considerar que a exceção prevista 
no inciso II poderia ser aplicada às agremiações partidá-
rias, alegando que, com o novo texto Constitucional, onde 
se lia “coligação” deveria ser lido “partido político”.

À toda evidência, tal interpretação representaria, utili-
zando as palavras do Min. Ayres Britto, “um salto triplo car-
pado hermenêutico” (STF, RE 630.147/MG, 2011). É que a 
norma era bastante clara ao se referir expressamente às 
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coligações. Mais: o inciso anterior fazia expressa previsão 
de aplicação do aumento tanto para os partidos quanto 
para as coligações. Assim, caso fosse essa a intenção do 
legislador, sua mens legis teria incluído ambos os vocábu-
los no inciso revogado.

Diante de tudo o que se afirmou, deve-se louvar o Enun-
ciado 29 da I Jornada de Direito Eleitoral quando afirma 
que, com a vigência da Emenda Constitucional nº 97/17, 
“não mais se aplica a majoração do limite de candidaturas 
para o cargo de vereador nos municípios com menos de 
cem mil eleitores uma vez que a previsão” do inciso II do 
art. 10 da Lei nº 9.504/97 é restrita às coligações propor-
cionais, que foram extintas”.

Entretanto, o enunciado está superado, eis que a Lei 
nº 14.211/2021 deu nova redação ao caput do art. 10 e, 
expressamente, revogou os incisos I e II, de modo que, 
agora, cada partido poderá registrar candidatos até 100% 
mais um do número de vagas em disputa.
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O nome de urna, 
referido no caput 
do art. 12 da Lei nº 
9.504/1997, pode 
ser o nome social 
da candidata ou do 
candidato.

Enunciado 30



233

Entre os temas, optei por trazer algumas 
reflexões na temática de participação demo-
crática, sobre o Enunciado 30, que versa sobre 
a possibilidade de o nome de urna ser o nome 
social do candidato ou candidata. Antes da 
análise do art. 12 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das 
Eleições), trago algumas considerações acerca 
da participação democrática no processo polí-
tico lato sensu.1

Como lembra Agra (2021, p. 61), citando 
Churchill acerca da democracia, esta pode não 
ser um regime perfeito, mas, é o melhor que 
todos ou outros, pois, segundo ele, “permite que 
uma população possa ser regida por aquelas 
autoridades que ela mesma escolheu”. Essa pre-
missa última nos faz concluir que, quanto mais 
aberto o sistema de participação para todos no 
processo eleitoral, mais vivenciamos a democra-
cia em sua forma mais plena, pois somos uma 
sociedade plural e diversa. 

Gonçalves (2018, p. 357) considera que:

As promessas da democracia não se realizam se o 
sistema eleitoral, construído para colher a vontade 
popular e, assim, legitimar a representação políti-
ca, mostra-se aquém de seu tempo, refém do pre-
conceito, excludente ou mesmo, acomodado. Que 
o Brasil tenha se tornado, a partir da Constituição 

1. Doutora em Direito do Estado com ênfase em Direi-
to Constitucional (PUC-SP). Estágio Pós Doutoral 
em Direito Público na Universidade de Santiago de 
Compostela (USC). Professora na UFT. Ex-juíza elei-
toral no TRE-TO (2017 a 2021). Membro da ABRADEP. 
Membro do COPEJE. Membro da Conferencia Ameri-
cana de Organismos Electorales Subnacionales por la 
Transparencia Electoral (CAOESTE).
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de 1988, um Estado Democrático de Direito, apenas permite 
focar o olhar na desigualdade social, econômica e cultural que 
ainda marca nosso país. A igualdade é um princípio constitu-
cional que busca realizar-se para além de práticas segmenta-
das, institutos longínquos e estruturas vagarosas.

Assim é que a Justiça Eleitoral, em sua função norma-
tiva, possui alguns precedentes em matéria de trata-
mento isonômico, bem como a jurisprudência. Ambos 
são relembrados por Gonçalves (2012, p. 366) ao apon-
tar o REsp. nº 24.564, julgado em 2 de outubro de 2004 
e relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, como um para-
digma da equiparação da união estável homossexual ao 
casamento e à união estável, para fins de reeleição (TSE, 
REsp nº 24.564 PA, 2004). 

No campo da função normativa da Justiça Eleitoral, 
tivemos o art. 28 da Resolução-TSE nº 23.548/2017, revo-
gada pela Resolução-TSE nº 23.609/2019, cujo art. 25 traz 
uma redação idêntica à da lei.

O ano de 2017 foi o marco inicial do aprofundamento do 
tema da identidade de gênero no processo eleitoral, o que 
pode ser atribuído aos impasses que surgiram da formali-
zação do registro de candidaturas das pessoas trans. 

A Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000 (2018), 
relatada pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
em uma decisão vanguardista, assinalou a importância 
de se observar os objetivos da República Federativa 
do Brasil, entre os quais está o de “promover o bem 
de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor 
idade ou quaisquer outras formas de discriminação”. A 
controvérsia em torno da consulta girava em torno da 
expressão contida no art. 10, § 3°, da Lei nº 9.504/1997. 
Para melhor ilustrar, segue o texto em comento: “§ 3º 
Do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o 
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo” 
(TSE, Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000/DF, 2018).
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Para o relator, alguns pontos devem ser inicialmente 
fixados para a resposta à consulta, entre eles: 

A expressão “cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei 
nº 9.504/97 refere-se ao gênero, e não ao sexo biológico, de 
forma que tanto os homens como as mulheres transexuais e 
travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de 
candidaturas masculina ou feminina. Para tanto, devem figu-
rar como tal nos requerimentos de alistamento eleitoral, nos 
termos estabelecidos pelo art. 91, caput, da Lei das Eleições, 
haja vista que a verificação do gênero para o efeito de regis-
tro de candidatura deverá atender aos requisitos previstos na 
Res. TSE nº 21.538/2003 e demais normas de regência (TSE, 
Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000/DF, 2018).

E ainda frisou que a indicação do nome completo como 
exige o caput do art. 12 da Lei das Eleições na fase do 
pedido de registro continua como exigência imprescindí-
vel, mas de uso restrito no âmbito interno da Justiça Fede-
ral, ressaltando que o nome social deverá ser utilizado para 
as divulgações públicas (BRASIL, 1997). 

Ainda segundo o relator, será possível o uso exclu-
sivo do nome social nas urnas eletrônicas, nos contornos 
e limites fixados na Lei das Eleições, tanto para as elei-
ções majoritárias quanto para as proporcionais. Com esse 
entendimento consolidado, o TSE instrumentalizou o direito 
de participação de um número significativo de candidatu-
ras trans, uma vez que as eleições de 2018 – e depois as 
de 2020 – obtiveram resultados bem significativos quanto 
ao número de candidatos e ao número de eleitos. E isto 
pode ser resultado dessa política afirmativa, que teve início 
com a resposta à Consulta ao TSE em março de 2018, cujo 
prazo para o cadastro eleitoral receber as alterações de 
nome foram estabelecidas para 9 de maio do mesmo ano. 

Estudos apontam o êxito dessa pesquisa. Destaca-se 
aqui a reportagem de Silva, repórter da Gênero e Número, 
que constatou que:
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[...] as eleições municipais de 2020 tiveram um recorde de 
candidaturas trans e de pessoas trans eleitas. Foram 294 
candidaturas pelo Brasil, sendo 30 candidaturas coletivas e 
apenas 2 para prefeitura e 1 para vice-prefeitura. Isso repre-
senta um aumento de 226% em relação a 2016, quando foram 
89 candidaturas. Em 2020, o número de pessoas trans eleitas 
quase quadruplicou, são pelo menos 30, contra as 8 eleitas 
em 2016 (SILVA, 2020).

Daí o merecido destaque à resposta da Consulta 0604054-
58.2017.6.00.0000 (TSE, 2018), que, ao instrumentalizar 
o direito do uso nome social nas urnas, mostrou estreita 
consonância com as normas de direitos humanos contidas 
nos pactos e convenções internacionais dos quais o Brasil 
é signatário e que asseguram o direito de participação de 
todos no processo eleitoral. 
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Os Conselhos, de que 
trata o art. 16 da Lei 
nº 8.457/1992, são 
órgãos colegiados 
para efeito de aferição 
inelegibilidade prevista 
no Art. 1°, inciso I, 
alínea “e”, da Lei 
Complementar.

Enunciado 31
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Importante fazer uma análise inicial acerca 
do alcance da Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, e da forma de abordagem do 
tema das inelegibilidades. A inelegibilidade é 
um impedimento ao pleno exercício da capa-
cidade eleitoral passiva de alguém, ou seja, 
caso exista, impede que uma pessoa possa ser 
candidata e receber votos ou ainda assumir um 
cargo para o qual tenha sido eleita.1

Esses impedimentos se encontram tanto 
na Constituição Federal quanto em legislação 
infraconstitucional, que, por exigência da carta 
magna, deve ser de natureza complementar. 
Em razão da previsão do § 9º do art. 14 da 
CF/88, temos a existência da Lei Complemen-
tar nº 64/1990, que, entre outros temas, traz as 
situações que geram as chamadas inelegibili-
dades infraconstitucionais.

As situações que caracterizam essa condi-
ção devem ser analisadas com muito cuidado, 
uma vez que, caso identificadas, geram inter-
ferência direta no exercício regular e pleno dos 
direitos políticos do envolvido. Não é por outra 
razão que a jurisprudência do TSE é pacífica 
no sentido de que as causas de inelegibilidade, 
por constituírem restrição à capacidade eleito-
ral passiva, devem ser interpretadas restritiva-
mente (TSE, AgR-RO nº 0600660-41/CE, 2018).

A LC nº 64/90 traz, conforme dito, as previ-
sões das inelegibilidades que impedem a pes-
soa de concorrer em qualquer tipo de pleito. Sua 
ocorrência pode gerar negação do registro ou 
cancelamento do diploma, caso este já tenha 
sido expedido.

1. Doutoranda em Direitos Humanos (UFG). Mestra 
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O Enunciado 31 da jornada envolve a inelegibilidade 
decorrente da previsão do art. 1°, inciso I, alínea “e”, da LC 
nº 64/90, ou seja, condenação criminal em razão de deci-
são transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, passando a listar a seguir os crimes que podem 
gerar esse impedimento, quais sejam: 

1. 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 previstos 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; 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 escravo; 9. contra a vida e a 
dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, 
quadrilha ou bando.

O legislador, para além da previsão de suspensão dos 
direitos políticos colocados no art. 15, inciso III, da Consti-
tuição Federal, também inseriu, com maiores limitações, a 
incidência de inelegibilidade a depender do tipo de crime 
e natureza da decisão (transitada em julgado ou proferida 
por órgão colegiado).

O que vem descrito no Enunciado 31 é que, para a 
noção de decisão colegiada, devem ser considerados 
tanto o conselho permanente quanto o conselho especial 
de justiça, ambos formando o chamado Conselho de Jus-
tiça, órgão da Justiça Militar, conforme previsto no art. 16 
da Lei nº 8.457/1992.

A Justiça Militar pode ter seus julgamentos criminais 
ocorrendo por intermédio do Conselho de Justiça, per-
manente ou especial, ou singularmente pelo juiz togado. 
O Conselho de Justiça é um órgão colegiado que possui 
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como espécies o Conselho Especial de Justiça e o Conse-
lho Permanente de Justiça.

O Conselho Especial de Justiça julga oficiais e o 
Conselho Permanente de Justiça julga praças, salvo em 
casos de conexão, onde valerá como atrativo a compe-
tência do Conselho Especial – que julgará os oficiais e as 
praças. No âmbito da União, o Conselho Especial é for-
mado pelo juiz federal da Justiça Militar, que o presidirá, 
e por quatro juízes militares, entre os quais um oficial-ge-
neral ou oficial superior. 

Por outro lado, o Conselho Permanente é formado pelo 
juiz federal da Justiça Militar, que o presidirá, e por qua-
tro juízes militares, entre os quais pelo menos 1 (um) oficial 
superior. Já no âmbito dos estados, o Conselho Especial e 
Permanente, conforme deve estar previsto nas respectivas 
legislações estaduais, é composto por um juiz de direito do 
Juízo Militar, que o presidirá, e por quatro juízes militares, 
sendo pelo menos um oficial superior. 

Conforme dito, para além das decisões proferidas 
nesses órgãos colegiados, temos a possibilidade de o 
juiz federal da Justiça Militar ter competência para julgar, 
monocraticamente, os civis que praticarem crimes milita-
res, bem como os militares, quando estes forem acusados 
juntamente com os civis no mesmo processo.

O grande ponto destacado pelo enunciado é que o 
órgão judicial é colegiado quando houver mais de um jul-
gador para o mesmo caso. Portanto, tecnicamente, o Con-
selho de Justiça caracteriza um órgão colegiado. Tanto por 
isso, que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que o Con-
selho de Justiça é órgão colegiado, razão pela qual a con-
denação na Justiça Militar, ainda que em primeira instância, 
é suficiente para caracterizar a inelegibilidade prevista no 
art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/90.

No julgamento, destacou-se que a colegialidade exigida 
pela legislação não está intrinsecamente ligada a um órgão 
de segundo grau de jurisdição, mas à garantia de indepen-
dência de vários membros julgadores, em oposição à con-
tenção da vontade do julgador individual, reforçada pela 
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necessidade uma leitura restrita da lei – que não menciona 
a necessidade de um segundo grau de jurisdição (TSE, RO 
060066541, 2018).

Dessa forma, todo militar que for condenado pelo Con-
selho de Justiça, independentemente de confirmação de 
sentença condenatória pelo órgão recursal, estará inelegí-
vel, nos termos do aprovado no Enunciado 31 da I Jornada 
de Direito Eleitoral do TSE.
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O art. 105-A da 
Lei nº 9.504/1997 
não impede que 
o Ministério 
Público instaure 
procedimentos 
preparatórios de 
natureza eleitoral, 
cujos atos devem ser 
obrigatoriamente 
documentados, 
observando-se os 
direitos e as garantias 
dos que venham a ser 
investigados com a 
ressalva prevista na 
Súmula Vinculante nº 
14, às hipóteses de 
reserva de jurisdição 
e as prerrogativas 
profissionais dos 
advogados.
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O art. 105-A da Lei nº 9.504/1997 é causa-
dor de uma grande polêmica no âmbito juris-
prudencial, na medida em que não se consegue 
extrair, ao certo, a ratio decidendi estabelecida 
pela Corte Superior Eleitoral no leading case 
sobre o tema:1

1. Consoante o art. 301, §§ 1º a 3º, do CPC, a coisa 
julgada configura-se quando se reproduz ação 
assim entendida como a que possui as mesmas 
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedi-
do já decidida por sentença transitada em julga-
do, o que não ocorreu na espécie, notadamente 
porque o objeto da presente ação é distinto do da 
AIME 10-28/MG. 
2. A interpretação do art. 105-A da Lei 9.504/97 
pretendida pelo recorrente no sentido de que as 
provas produzidas em inquérito civil público ins-
taurado pelo Ministério Público Eleitoral seriam ilí-
citas não merece prosperar, nos termos da diver-
sidade de fundamentos adotados pelos membros 
desta Corte Superior, a saber: 
2.1. Sem adentrar a questão atinente à constitu-
cionalidade do art. 105-A da Lei 9.504/97, ressal-
te-se que i) da leitura do dispositivo ou da justi-
ficativa parlamentar de sua criação não há como 
se retirar a conclusão de que são ilícitas as provas 
colhidas naquele procedimento; ii) a declaração 
de ilicitude somente porque obtidas as provas 
em inquérito civil significa blindar da apreciação 
da Justiça Eleitoral condutas em desacordo com 

1. Mestre em Direito Constitucional pelo IDP. Espe-
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a legislação de regência e impossibilitar o Ministério Público 
de exercer o seu munus constitucional; iii) o inquérito civil não 
se restringe à ação civil pública, tratando-se de procedimento 
administrativo por excelência do Parquet e que pode emba-
sar outras ações judiciais (Ministros João Otávio de Noronha, 
Luciana Lóssio e Dias Toffoli). 
2.2. Ao art. 105-A da Lei 9.504/97 deve ser dada interpreta-
ção conforme a Constituição Federal para que se reconheça, 
no que tange ao inquérito civil público, a impossibilidade de 
sua instauração para apuração apenas de ilícitos eleitorais, 
sem prejuízo de: i) ser adotado o Procedimento Preparatório 
Eleitoral já previsto pelo Procurador-Geral da República; ou ii) 
serem aproveitados para propositura de ações eleitorais ele-
mentos que estejam contidos em inquéritos civis públicos que 
tenham sido devidamente instaurados, para os fins previstos 
na Constituição e na Lei 7.347/85 (Ministros Henrique Neves 
e Gilmar Mendes). 
2.3. O art. 105-A da Lei 9.504/97 é inconstitucional, pois: i) o 
art. 127 da CF/88 atribuiu expressamente ao Parquet a prerro-
gativa de tutela de defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, de 
modo que a defesa da higidez da competição eleitoral e dos 
bens jurídicos salvaguardados pelo ordenamento jurídico 
eleitoral se situa no espectro constitucional de suas atribui-
ções; ii) a restrição do exercício de funções institucionais pelo 
Ministério Público viola o art. 129, III, da CF/88, dispositivo que 
prevê o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de 
interesses difusos e coletivos; iii) houve evidente abuso do 
exercício do poder de legislar ao se afastar, em matéria elei-
toral, os procedimentos da Lei 7.347/1985 sob a justificativa 
de que estes poderiam vir a prejudicar a campanha eleitoral 
e a atuação política de candidatos (Ministros Luiz Fux e Maria 
Thereza de Assis Moura) [...] (TSE, REspEl nº 54588, 2015). 

Houve três correntes no referido julgamento.
Uma, capitaneada pelo relator João Otávio de Noronha 

e seguida por Dias Toffoli e Luciana Lóssio, é no sentido 
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de que a interpretação teleológica e sistemática do orde-
namento propicia compreensão de que o inquérito civil 
é instrumento não só do microssistema da Lei da Ação 
Civil Pública, mas de todo o campo do direito público, a 
evidenciar seu pleno cabimento na seara eleitoral.

A segunda corrente, capitaneada pelo Ministro Gil-
mar Mendes e seguida por Henrique Neves, aduz que o 
inquérito civil não pode ser instaurado no âmbito eleito-
ral apenas para investigar ilícitos eleitorais, mas pode ser 
aproveitado quando instaurado para apurar ilícitos admi-
nistrativos que tenham reflexo eleitoral. Isso não impe-
diria, em todo caso, a abertura dos chamados procedi-
mentos preparatórios eleitorais (o que, na prática, seria 
um procedimento inquisitorial prévio ao ajuizamento da 
ação eleitoral).

Por fim, a terceira corrente, formada por Luiz Fux e 
Maria Thereza de Assis Moura, é no sentido de que o 
referido artigo seria inconstitucional por vilipendiar atri-
buições constitucionalmente asseguradas ao Parquet.

Daí que, nessa indefinição sobre a verdadeira ratio 
decidendi desse e de precedentes posteriores ao leading 
case acima transcrito, andou bem o enunciado ao se limitar 
à legalidade dos procedimentos preparatórios eleitorais.

A matéria só será definitivamente resolvida com o jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.352 
(STF, 2011), atualmente sob relatoria do Ministro Dias Tof-
foli, em que o Diretório Nacional do PDT questiona a cons-
titucionalidade do art. 105-A da Lei Geral das Eleições.

Até lá, para fins de evitar nulidades com eventual 
reviravolta jurisprudencial – o que não é de se estranhar, 
em se tratando de Direito Eleitoral –, recomenda-se ao 
Parquet a utilização dos procedimentos preparatórios 
eleitorais, aceitos pela unanimidade dos ministros que 
participaram do referido precedente de Santa Cruz do 
Escalvado (MG).
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Os arts. 7º e 23 da 
Lei Complementar 
nº 64/1990 devem 
ser interpretados em 
conjunto com arts. 
9º e 10 do Código 
de Processo Civil, 
de modo que, na 
apreciação de provas, 
ao atentar para 
circunstâncias ou 
fatos não alegados ou 
indicados pelas partes, 
o juiz ou tribunal, antes 
de decidir, assegure às 
partes oportunidade 
de se manifestar, sob 
pena de nulidade da 
decisão por ofensa 
aos princípios do 
contraditório e da 
ampla defesa.

Enunciado 33
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O parágrafo único do art. 7º é um parente 
próximo do art. 23, ambos da Lei Complemen-
tar nº 64/90. Os dois dispositivos, aplicados 
isoladamente ou em conjunto, têm produzidos 
efeitos deletérios na jurisprudência eleitoral. A 
possibilidade de mitigação do contraditório é 
apenas um dos erráticos movimentos herme-
nêuticos em torno dos dispositivos. E não é 
sequer o mais grave.1

Antes de tratar diretamente do tema do 
enunciado, é importante dizer que os dois dis-
positivos não derrogam a regra de estabiliza-
ção da demanda (instituto intimamente ligado à 
garantia do contraditório). E é necessário escla-
recer, na medida em que o enunciado, repetindo 
trechos dos dispositivos, aborda a possibilidade 
de conhecer circunstâncias ou fatos não alega-
dos pelas partes: o maior protagonismo para o 
juiz eleitoral participar da formação da prova ou 
suscitar questões de ofício – pontos repletos de 
controvérsias – não autoriza a introdução, de 
ofício, de novas causas de pedir.

O controvertido art. 23, incompatível com o 
NCPC para muitos (a ADI 1.082/DF no STF foi 
julgada à luz do CPC/73), no máximo, diz ape-
nas com certo ativismo instrutório (GOMES, 
2012. p. 58-59). No entanto, este ativismo 
probatório desautoriza um garimpo por novas 
causas de pedir não deduzidas na demanda.

1. Doutor e Mestre em Direito Processual Civil (UFPR). 
Professor de inúmeras instituições e autor de vários 
livros e artigos na área. Foi membro do Grupo de Tra-
balho dedicado à elaboração de estudos referentes 
à reforma da legislação eleitoral pela Câmara dos 
Deputados (2021). Membro da coordenação-geral da 
ABRADEP.
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Luiz 
Fernando 
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Pereira1
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No julgamento da ADI em torno do art. 23 (STF, ADI 
1.082/DF, 1994), o voto do Min. Luiz Fux esclarece o 
óbvio: os fatos cognoscíveis de ofício pelo juiz eleitoral 
são apenas os fatos revelados pela instrução que se rela-
cionem com a causa de pedir já posta e exposta. Supor o 
contrário é imaginar que o art. 23 da LC nº 64/90 (e tam-
bém o parágrafo único do art. 7º) autoriza o magistrado a 
inaugurar demanda nova – uma heresia processual.

É importante compreender bem essa premissa, para 
que não se tome o Enunciado 33 como um salvo con-
duto para introduzir circunstâncias ou fatos não alega-
dos ou indicados pelas partes em desprezo à estabili-
zação da demanda apenas porque houve a garantia do 
contraditório. O art. 9º e 10º do CPC se aplicam para 
assegurar o contraditório, mas sempre nos limites da 
demanda estabilizada.

A preocupação do enunciado é outra e decorre de 
um antigo equívoco da jurisprudência eleitoral: a relação 
entre cognoscibilidade de ofício e dispensa do contradi-
tório. O Direito Eleitoral é repleto de questões de ordem 
pública (de direito material, inclusive) que podem, em 
tese, ser conhecidas de ofício, o que aumenta a necessi-
dade de esclarecer a relação do tema com o contraditório. 

O enunciado se refere diretamente aos arts. 9º e 10º, 
aplicáveis ao Direito Eleitoral por expressa disposição do 
art. 3º da Resolução-TSE nº 23.478/2016. Trata-se de 
consagração, no Código de Processo Civil, do princípio 
constitucional do contraditório. A verdade é que a atenção 
ao princípio do contraditório dispensaria qualquer previ-
são específica. Seria, a propósito, nitidamente inconstitu-
cional, por direta violação ao art. 5º, LV, da CF, qualquer 
previsão que reputasse dispensável o contraditório.

Antes do NCPC, o sistema processual brasileiro não 
tinha previsões específicas que determinassem a ante-
rior intimação das partes antes da pronúncia de qualquer 
questão de ordem pública, embora parte da doutrina já 
identificasse, no art. 327 do CPC/73, algo nesse sentido 
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(MELLO, 2008, p. 84-85). Já era assim na Itália, onde se 
reputa nula a decisão havida de ofício que dispense o 
prévio debate entre as partes (DENTI, 1968). É o que se 
resolve aqui no Brasil com os arts. 9º e 10º do atual CPC.

O enunciado, portanto, não está a autorizar nenhuma 
interpretação que ponha o art. 23 ou o parágrafo único 
do art. 7º como supertrunfos do Direito Eleitoral. O que 
está a dizer é que o contraditório, no limitado alcance 
que os dispositivos devem ter, é pressuposto de apli-
cação. Afinal, o Direito Eleitoral, porque direito, não 
dispensa nunca a garantia do contraditório substancial 
(ANDRADE NETO, 2018).
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Meros erros materiais 
nos dados inseridos 
no módulo externo do 
Sistema De Candidaturas 
(CANDex) não autorizam 
a presunção de fraude 
na convenção partidária 
e podem ser sanados 
no prazo de diligências, 
ou, se não houver 
intimação para tanto, 
no recurso de natureza 
ordinária interposto 
contra a decisão 
de indeferimento 
do registro do 
partido ou coligação 
(DRAP), mediante a 
apresentação de ata 
ratificada, devendo-
se, em qualquer 
hipótese, assegurar o 
contraditório.

Enunciado 34
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Durante os atos preparatórios e organiza-
ção da documentação para o pedido de regis-
tro de candidatura, não é incomum, até pelos 
prazos e dinâmica interna de organização par-
tidária, que sejam constatados alguns equívo-
cos na inserção dos dados no Módulo Externo 
do Sistema de Candidaturas (CANDex).1

Se, por um lado, os prazos exíguos do pro-
cesso eleitoral exigem uma dinâmica rápida 
para decisão sobre os pedidos de registros soli-
citados, por outro, a celeridade pode ensejar 
erros materiais.

A questão jurídica que merece atenção é a 
seguinte: havendo equívocos na inserção dos 
dados no módulo externo do Sistema CANDex, 
é possível saná-los? Se sim, até quando e de 
que forma?

O quadro empírico nos concede exemplos 
concretos, a cada eleição, de que equívocos 
acontecem. É compreensível, diante das infor-
mações e da logística de pequenos diretórios, 
principalmente em face do contexto desafiador 
e novo que geralmente cada pleito apresenta.

O sistema é alimentado pelos dados cons-
tantes nas atas originais, a qual deve ser a 
reprodução fiel das deliberações partidárias, 
sobretudo, das convenções. As referidas infor-
mações são digitadas manualmente no módulo 
externo e erros são plenamente possíveis de 

1. Doutoranda em Direito (UFC). Professora da Uni-
versidade Federal do Piauí (2018). Professora da Uni-
versidade Estadual do Piauí. Coordenadora do Curso 
de Direito da FIED/UNINTA. Membro fundadora do 
Ágora, grupo de estudos em Direito Eleitoral (UFC). 
Coordenadora do Anajás (UESPI). Membro da ABRA-
DEP pelo estado do Ceará.
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ocorrer, até por que não maculam nem invalidam a von-
tade soberana dos partidos manifestada na ata original.

As instituições devem zelar pela regularidade do pro-
cesso eleitoral e, diante de divergências, os esclarecimen-
tos e oportunidade de “rerratificação” do deliberado em 
convenção deve ser prestigiado. A presunção inicial de 
fraude, em razão de erros decorrentes do momento da ali-
mentação do CANDex, destoa das normas jurídicas.

Assim, é muito importante que todos envolvidos nessa 
fase administrativa do processo eleitoral tenham cautela 
e analisem a natureza do vício constante nas informações 
enviadas ao CANDex, o qual, se for devidamente sanado 
com a apresentação da ata original dos partidos, em nada 
macula os valores fundantes do processo eleitoral, que é 
a isonomia e lisura do pleito.

A ata da convenção e a lista dos presentes serão 
digitadas manualmente no Módulo Externo do Sistema 
de Candidaturas (CANDex). As digitações, como todos 
sabem, são passíveis de erros, os quais podem ser 
cometidos por qualquer humano médio, principalmente 
por pessoas sob a pressão e responsabilidade pela digi-
tação dos dados no sistema.

Se está dentro do universo das possiblidades ocorrer 
equívocos nesse ato de digitação, não por acaso os tri-
bunais eleitorais têm decidido que esses vícios são mera-
mente sanáveis. Trago para análise e fundamentação das 
premissas desse enunciado algumas decisões judiciais 
que abordam esse problema empírico recorrente, tais 
como: TRE-GO, RE 0000283-77.2016.6.09.0042, (2016); 
TRE-GO, RE 0000257-79.2016.6.09.0042, (2016); e TRE-
-ES, RE nº 664 (2008).

Todas as deliberações dos partidos políticos são fruto 
da autonomia partidária, a qual se encontra constitucio-
nalmente prevista no art. 17, § 1º, da CF/88.

Segundo José Jairo Gomes (2018, p. 339), uma “deci-
são, por exemplo, que indefira o registro do DRAP (porque 
concluiu pela invalidade da convenção) prejudica todos os 
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pedidos parciais de registro que se lhe e encontrem liga-
dos. Logo, os processos particulares só podem ser apre-
ciados depois do julgamento do geral”.

O direito à participação política é essencial nas demo-
cracias constitucionais, e do seu reconhecimento e da 
sua eficácia vai depender, em certa medida, a própria 
legitimidade do Estado democrático de direito (SARLET, 
CASTRO, 2013).

Nenhum direito político, por sua essencialidade, pode 
ser limitado do seu exercício sem fundamento para tanto. 
O indeferimento do DRAP, por presunção de fraude, oca-
siona cerceamento do exercício dos direitos políticos bási-
cos não só dos candidatos, mas também dos filiados que 
não só deliberaram pela convenção, como também pela 
escolha dos nomes para concorrer ao pleito de 2020 aos 
cargos majoritários.

O pedido de registro de candidatura não é um ato, e sim 
um processo, ou seja, um conjunto encadeado de atos por 
meio do qual se chega ao resultado final, que pode ser o 
deferimento ou indeferimento do registro de candidatura.

Ele se inicia com o pedido ao juízo competente, a qual 
irá analisar se todos os requisitos legais estão presentes. 
No exercício da função administrativa intensa, como bem 
pontuado pela Professora Raquel Machado (2018), a Jus-
tiça Eleitoral organiza o pleito, zelando por sua regulari-
dade e, principalmente, para que a vontade dos partícipes 
desse processo – partidos, eleitores, candidatos e candi-
datas – seja livre e respeitada.

É postulado básico do Direito, ainda mais das relações 
jurídicas administrativas, que não há nulidade sem preju-
ízo. Ademais, todos os atos, quando possam, devem ser 
aproveitados, em razão do princípio da instrumentalidade 
das formas.

Nos termos do art. 219 do Código Eleitoral: “Na apli-
cação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e 
resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar 
nulidades sem demonstração de prejuízo.” 
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Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, com base 
nessa fonte formal do Direito insculpida no citado artigo, 
tem uniformizado entendimento, principalmente no âmbito 
de erros sanáveis envolvendo atas partidárias, no sentido 
de salvar os atos, aplicando-se, ainda, o princípio da ins-
trumentalidade das formas. Citamos o RESPE 0000089-
42.2012.6.09.0099, publicado em sessão em 11 de setem-
bro de 2012.

Os erros materiais constatados podem ser sanados 
no prazo de diligências, ou, se não houver intimação 
para tanto, no recurso de natureza ordinária interposto 
contra a decisão de indeferimento do registro do par-
tido ou coligação (DRAP), mediante apresentação de 
ata rerratificada, devendo-se, em qualquer hipótese, 
assegurar o contraditório.

Não existe nenhum motivo que invalide ato de mani-
festação de vontade das agremiações na formação de 
coligação quando as atas originais e atas rerratificadoras 
assim expressam. Ainda assim, é possível, mesmo diante 
da constatação de problemas no registro, retificar essas 
informações da ata posteriormente. 
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É cabível recurso 
imediato contra 
decisão interlocutória 
proferida em fase 
de cumprimento 
de sentença e nas 
execuções movidas 
perante a Justiça 
Eleitoral.

Enunciado 35
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Uma das bases estruturantes do Código 
de Processo Civil de 1939, o princípio da ora-
lidade, inspirado na concepção de Chiovenda, 
motivou a adoção de determinadas posturas 
no arco procedimental com vistas à efetivação 
da celeridade, como a prevalência da palavra 
como meio de expressão nas audiências; a 
identidade física do juiz; a imediação na rela-
ção entre o julgador, partes e as provas; a con-
centração dos atos processuais em uma única 
ou poucas audiências sucessivas; e o impe-
dimento de impugnações imediatas das deci-
sões interlocutórias.1

Da admissibilidade da demanda até o pro-
nunciamento judicial final, terminativo ou defi-
nitivo, há a emissão de diversos provimentos 
intermediários interlocutórios (art. 203, § 2º, do 
CPC), os quais, ao longo da evolução do direito 
brasileiro, a partir de simples critério de polí-
tica legislativa, passaram, originariamente, de 

1. Conselheira Federal da OAB. Presidente da Comis-
são Especial de Estudo da Reforma Política da OAB 
Federal. Membro da Comissão Especial de Avaliação 
das Eleições no Sistema OAB. Coordenadora Nacio-
nal de Direito Eleitoral da ENA – OAB/Federal. Membro 
do Instituto dos Advogados do Brasil. Juíza efetiva 
do TRE-MG (biênio 2010-2012). Advogada sócia do 
escritório Nepomuceno Silva Advogados Associa-
dos. Mestre em Direito Processual Civil (PUC Minas). 
Especialista em Direito Público. Professora da PUC 
Minas e de cursos de pós-graduação. Autora dos 
livros “A Antecipação da Tutela na Ação Rescisória” 
e “Processo Civil Reformado”, ambos pela Editora 
Del Rey. Organizadora do “Código Eleitoral” e Autora 
da Minirreforma Política Eleitoral, ambos pela Edito-
ra Rideel. Autora de artigos jurídicos e palestras em 
todo o Território Brasileiro.
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um rígido sistema de irrecorribilidade, pela possibilidade 
abrangente de sua impugnação autônoma, até volta-
rem, na atual sistemática processual (Código de 2015), à 
concepção originária do Código de 1939 – haurida à luz 
da fórmula da oralidade, do não cabimento imediato de 
recurso contra esta modalidade de decisão. 

A maciça utilização dos sucedâneos recursais foi a 
forma de suplantar o óbice imposto pelo princípio da irre-
corribilidade em separado das interlocutórias e de salva-
guardar o direito da parte ameaçado de lesão ou lesado 
pelo pronunciamento judicial. 

Em consentâneo, o respectivo uso foi desvirtuado, 
máxime o do mandado de segurança que passou a ser 
impetrado como forma ordinária de impugnação das inter-
locutórias não recorríveis de imediato. 

Essa distorção foi a mola propulsora para que o direito 
positivo processual de 1973, em sua versão originária, 
passasse a prever, a partir do critério exclusivo da natu-
reza do pronunciamento judicial, a apelação contra as 
sentenças e o agravo na forma instrumental contra toda e 
qualquer interlocutória.

Durante a vigência do Código de Processo Civil de 
1973, para inibir a interposição abusiva dos agravos inter-
postos de foram a retardar o trâmite dos processos e o 
assoberbamento dos tribunais encetado pela progres-
são geométrica de sua multiplicação, por meio da Lei nº 
5.869/1973, restaurou-se a forma do antigo agravo no 
auto do processo, mantendo-a para os casos em que a 
parte não tinha interesse na imediata reforma da interlo-
cutória, porém, com o nomen juris de agravo retido (art. 
522, parágrafo único), além de se permitir ao relator, de 
forma excepcional, atribuir ao agravo de instrumento 
efeito suspensivo exclusivamente às hipóteses previstas 
no art. 558 do Código revogado. A subsistência da ausên-
cia de previsão de efeito suspensivo recursal como regra 
geral deu azo, no entanto, à avalanche de mandados de 
segurança destinados à sua obtenção. 
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Em 2001, por força da Lei nº 10.352, de 26 de dezem-
bro, com o objetivo de reduzir a quantidade excessiva de 
agravos de instrumento, realizou-se nova reforma proces-
sual, que tornou regra a interposição do agravo em sua 
modalidade retida (art. 523, § 4º), além de possibilitar a 
conversão pelo relator do agravo de instrumento em retido 
quando não verificada a situação de urgência (art. 527, II). 

Afora a hipótese de o pronunciamento judicial ser sus-
cetível de produzir dano ao recorrente, o agravo de instru-
mento, consoante previsão do citado § 4º do art. 523 do 
CPC/73, era cabível em outros limitados casos de natureza 
objetiva, para se contrapor à subjetividade promanada da 
urgência: contra interlocutória de inadmissão da apelação 
e referente aos efeitos relativos ao seu recebimento. 

Interposto agravo de instrumento a despeito da ine-
xistência do requisito da urgência, em nítida aplicação 
do princípio da instrumentalidade das formas, aquele 
seria aproveitado por meio de sua conversão na moda-
lidade retida. Ante a possibilidade de manejo de agravo 
interno contra o pronunciamento destinado a transfor-
mar o agravo de instrumento em retido, a almejada dimi-
nuição do número de recursos em trâmite nos tribunais 
não foi alcançada. 

Remanescendo, pois, a necessidade de redução da 
quantidade excessiva de agravos nos tribunais, a Lei nº 
11.187/2005 alterou novamente a sistemática recursal e 
eliminou a possibilidade de interposição de agravo interno 
contra decisão do relator, que determinava a conversão 
do agravo de instrumento em retido (art. 527, parágrafo 
único) – o que, em contrapartida, estimulou o manejo do 
mandado de segurança contra a decisão do relator. 

O legislador da Reforma de 2015 restringiu o âmbito 
de cabimento do recurso de agravo de instrumento a 
algumas interlocutórias elencadas no rol pretensamente 
taxativo do art. 1015 do CPC e em seu parágrafo único, 
eliminou a forma retida de sua interposição e reconsagrou, 
parcialmente, o princípio da irrecorribilidade em separado 
das interlocutórias. Reproduziu, nessa diretriz, a técnica 
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do art. 842 do Código de 1939, protraindo a via impugna-
tiva para as razões ou contrarrazões de apelação. 

No contexto do sistema processual vigente, pode-se 
afirmar ser ampla a recorribilidade das interlocutórias 
expendidas na fase cognitiva do processo: ou via agravo 
de instrumento, quando imediatamente impugnáveis a 
partir de sua previsão expressa no rol do art. 1015 do CPC 
– observando-se, no ponto, a tese da taxatividade miti-
gada agasalhada pelo no REsp. nº 1.704.520/MT, 2018 –, 
ou por meio de apelação ou de contrarrazões nos demais 
casos, consoante dicção do art. 1009, §§ 1º e 2º (nesse 
sentido, conferir a lição de Medina, 2018, p. 1281-1282). 

Por opção legislativa, a restrição do cabimento do 
agravo de instrumento contra as interlocutórias enfeixa-
das no citado rol do art. 1015 é aplicável apenas à fase 
cognitiva do processo sincrético, atendendo-se, assim, 
ao sistema de preclusões encampado pelo art. 1009, 
§ 1º, do CPC, cingido às questões dirimidas naquele 
módulo procedimental. 

A regra limitadora do cabimento do agravo de ins-
trumento na fase cognitiva, que leva em consideração o 
conteúdo da decisão interlocutória, é excepcionada nas 
etapas procedimentais que a sucedem (liquidação e cum-
primento de sentença), além do processo de execução e 
do procedimento especial de inventário, conforme previ-
são do parágrafo único do art. 1015 do CPC. 

Para as hipóteses nele previstas, dita-se um novo 
regime: o da ampla recorribilidade de toda e qualquer 
interlocutória, independentemente de seu conteúdo. 

A sistemática adotada pelo Código no citado parágrafo 
único do art. 1015 deflui da característica comum às fases 
e aos processos nele listados, de ausência de seu termo 
final por meio de sentença de mérito nos moldes em que 
esta é concebida à fase cognitiva, o que inviabiliza, em 
consentâneo, a interposição de apelação ou de contrarra-
zões como meio adequado à impugnação de seus pronun-
ciamentos interlocutórios. Assim como da aptidão a eles 



267

inerente de suas decisões causarem prejuízo imediato ao 
direito da parte, razão de sua impugnabilidade imediata. 

Nessa diretriz, segue a doutrina pátria:

Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, proces-
so de execução e de inventário. A limitação ao cabimento do 
agravo na fase cognitiva do processo é contrastada com a 
ampla possibilidade de sua utilização na liquidação e no cum-
primento de sentença, no processo de execução e de inven-
tário. Basta no particular que em tais processos seja proferida 
decisão interlocutória, afim de ser viável o manejo do agravo 
de instrumento. Tal amplitude decorrente da consideração 
sobre a verticalidade com que tais decisões atingem as esfe-
ras jurídicas das partes. Além do mais, em parte desses pro-
cessos, as decisões mais significativas são proferidas antes 
da sentença propriamente dita, que normalmente se limita a 
constatar fatos produzidos por atos processuais anteriores (a 
execução é exemplo significativo, art. 924). Seria sim desme-
dido aguardar a sentença para ter os mais importantes atos 
processuais fossem submetidos aos recursos (GAJARDONI, 
DELLORE, ROQUE, OLIVEIRA JÚNIOR, 2017, p.1075).

No processo eleitoral, às interlocutórias, ao contrário do 
oscilante sistema processual civil, sempre foi aplicável de 
forma rígida o princípio da irrecorribilidade imediata em 
razão de a celeridade ser-lhe marca característica dada à 
temporalidade dos mandatos e do rígido calendário elei-
toral, que se veem comprometidos pela interposição do 
agravo de instrumento contra suas decisões não finais.

Por pertinência temática, remonta-se ao posiciona-
mento adotado pelo Ministro Eduardo Ribeiro por ocasião 
do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.718/MS, que 
serviu de precedente para inúmeros arestos supervenien-
tes no sentido da irrecorribilidade imediata das interlocu-
tórias no processo eleitoral: 

Parecem-me que, não só no caso em exame, como no proces-
so eleitoral em geral, necessariamente concentrado, tendo 
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em vista a indispensável celeridade, há de entender-se que 
não há possibilidade de recorrer, em separado, das decisões 
interlocutórias. Não ficarão preclusas e serão reexaminadas 
quando do recurso interposto contra aquela que coloque fim 
ao processo. Agravo de instrumento será cabível contra deci-
são que não admita recurso (TSE, AI nº 1718/MS, 1999). 

Não se olvida, no ponto, julgados do TSE admitindo a inter-
posição do agravo de instrumento (v.g., TSE, Ac. no RMS 
nº 210/PI, 2002 e TSE, Ac. no ARMS nº 217/MG, 2003), 
além da teoria da macroceleridade do processo eleitoral, 
desenvolvida por Roberta Maia Gresta – com a acuidade 
que lhe é peculiar –, que admite determinadas dilações 
processuais no arco procedimental, como a encetada pela 
interposição do agravo de instrumento, de molde a evitar 
a posterior decretação de nulidade que culmine no retorno 
dos autos à origem e na renovação dos atos processuais 
eventualmente invalidados: 

Ante a particularidade de o procedimento eleitoral (eleições) 
ser sujeito a temporalidade certa, o controle jurisdicional 
sobre ele incidente deve considerar, sob a ótica da celerida-
de, que o retorno a etapas procedimentais anteriores pode 
acarretar extremo prejuízo à efetividade do processo. Por 
isso, pequenas dilações, no curso da ação eleitoral, justifi-
cam-se sempre que necessárias para o saneamento efetivo 
do processo. Nesse sentido, é possível falar de um princípio 
da macroceleridade do processo eleitoral, que favorece a 
racionalidade do procedimento ao acolher técnicas, como o 
agravo de instrumento, a produção antecipada de provas e 
a contagem de prazo em dias úteis, que se mostram aptas 
a assegurar que o trâmite das ações siga consistentemente 
adiante (GRESTA, 2021).

O entendimento, entrementes, que se sagrou vencedor na 
Corte Superior Eleitoral, é o que reconhece a irrecorribili-
dade imediata das interlocutórias, tanto que a Resolução-
-TSE nº 23.478/2016, que regula a aplicação das normas 
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dispostas no Código de Processo Civil aos feitos eleito-
rais, foi taxativa em seu art. 19 quanto ao particular. 

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo 
proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato 
por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais 
inconformismos para posterior manifestação em recurso con-
tra a decisão definitiva de mérito. 

A base principiológica que orienta o sistema da preclu-
são no processo eleitoral é, portanto, no sentido de que, 
podendo-se recorrer das interlocutórias somente após 
a decisão final do processo, não serão elas acobertadas 
pela preclusão imediata, remanescendo imunizadas até 
o momento da sentença, a partir de quando deverão ser 
submetidas à cognição da instância recursal por meio de 
sua impugnação em preliminar do recurso eleitoral ou em 
sede de contrarrazões, sob pena de, doravante, tornarem-
-se indiscutíveis. 

Tal qual o macrossistema processual civil, o princípio 
da irrecorribilidade imediata dos pronunciamentos interlo-
cutórios no âmbito do processo eleitoral também encontra 
seu termo final de incidência na prolação da sentença ao 
término do arco procedimental, o que se extrai da reda-
ção literal do citado art. 19. É dizer: eventuais inconformis-
mos às decisões intermediárias devem ser veiculados no 
recurso contra a sentença ou em sede de contrarrazões, 
invertendo-se, doravante, a sistemática recursal para se 
admitir a recorribilidade imediata, ampla e geral de todas 
as interlocutórias supervenientes prolatadas em eventual 
fase de cumprimento de sentença. 

Seja porque referida fase, assim como o autônomo pro-
cesso de execução, são desprovidos de pronunciamento 
final com conteúdo meritório a desafiar a interposição de 
recurso conglobante de suas razões e daquelas encam-
padas pelas decisões intermediárias, seja em decorrência 
da verticalidade com a qual a esfera jurídica das partes 
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é atingida pelas interlocutórias prolatadas em feitos de 
natureza executória.   

Postos tais considerandos, passo à tessitura da análise 
do Enunciado 35. 

A despeito de consentâneo com a toda a principiologia 
que orienta o sistema recursal no processo eleitoral, ao 
reafirmar a recorribilidade imediata dos pronunciamentos 
interlocutórios proferidos na fase de cumprimento de sen-
tença ou no processo de execução, sua redação não iden-
tifica a espécie recursal cabível no ponto. 

Esta lacuna pode abrir ensanchas a dúvidas pelos ope-
radores do direito, mormente em razão da fase e do pro-
cesso nele referenciados não terem previsão específica na 
legislação eleitoral, sendo adotados no âmbito da Justiça 
Eleitoral a partir dos critérios da supletividade e subsidia-
riedade encampados pela norma do art. 15 do CPC, e nela 
o agravo de instrumento ter previsão limitada à hipótese 
descrita no art. 279 do Código Eleitoral.

Sob esse enfoque, nossa proposta é de emenda modi-
ficativa ao Enunciado 35, para que dele se passe a cons-
tar a previsão específica do agravo de instrumento como 
meio próprio de insurgência imediata às interlocutórias 
expendidas na fase de cumprimento de sentença ou no 
processo autônomo de execução.
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Apresentada a petição 
de cumprimento 
de sentença pela 
Advocacia-Geral 
da União para o 
cumprimento forçado 
das condenações 
de recolhimento ao 
Tesouro Nacional, é 
lícita a adoção das 
medidas de natureza 
executiva listadas pelo 
Código de Processo 
Civil, entre as quais 
o protesto do título 
judicial (art. 517) e 
a determinação de 
inclusão do nome do 
executado em cadastro 
de inadimplentes (art. 
782, § 3º).

Enunciado 36
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A Advocacia-Geral da União (AGU) tem a 
função de representação judicial e extraju-
dicial da União, bem como as de assessora-
mento e consultoria, que estão restritas ao 
Poder Executivo.1

A representação judicial da União abrangerá 
todos os Poderes da República, no exercício 
das atribuições institucionais, compreendendo 
o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, 
bem como os demais agentes públicos federais, 
conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 9.028/1995.

A representação extrajudicial será efeti-
vada fora da prestação judicial, na consultoria e 
assessoramento, tendo como objetivo defender 
o patrimônio público e concretizar o fim perse-
guido pelo Estado, o bem comum, valor que se 
coaduna com a efetivação da Justiça e a defesa 
do interesse público.

O Ordenamento Jurídico Brasileiro incum-
biu à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), órgão da AGU, a arrecadação dos tri-
butos e demais receitas, não pagas e inscritas 
em dívida ativa da União, como disposto no art. 
12, da Lei Complementar nº 73/93 – cabendo 
à Procuradoria-Geral da União (PGU), outro 
órgão da AGU, a representação da União em 
todas as outras causas sem a natureza fiscal. 
Logo, havendo a inscrição em Dívida Ativa da 
União, a atribuição será da PGFN, e, acaso não 
haja inscrição do respectivo débito, mas mero 

1. Procurador da Fazenda Nacional. Ex-Procurador 
Federal. Mestre em Administração Pública pela FGV. 
MBA em Administração Pública pela FGV. Especia-
lista em Direito Tributário (Unisul). Ex-presidente do 
Forvm Nacional da Advocacia Pública Federal e do 
Sinprofaz. Membro fundador da ABRADEP.

Comentário ao Enunciado 36
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Nunes1
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cumprimento da decisão, que determinou recolhimento ao 
Tesouro Nacional, a atribuição será da PGU, ante o que 
dispõe o art. 23 da Lei nº 11.457/2007.

Como já é de conhecimento público, a Fazenda 
Pública, entre elas a AGU, é dotada de prerrogativas, em 
face da necessidade de defesa do interesse público, da 
complexidade típica de seus órgãos, da dificuldade de se 
manifestar por meio desses órgãos, ante a multiplicidade 
de matérias, do grande quantitativo de processos a que 
está submetida, entre outras peculiaridades. Esse quadro 
exige que a Fazenda Pública seja tratada de forma dis-
tinta, sendo, portanto, necessário que ela detenha cer-
tas garantias. Logo, além daquelas garantias já previstas 
ao credor comum no Novo Código de Processo Civil, há 
outras em legislações esparsas.

De outro lado, antes de falar sobre as garantias pre-
vistas ao credor no Novo Código de Processo Civil, rele-
vante rememorar, ante a pertinência com o tema ora tra-
tado, que a Lei nº 13.606/2018 veio acrescer os arts. 20-B, 
20-C, 20-D e 20-E à Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
a qual dispôs sobre o Cadastro Informativo dos créditos 
não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN) e dá 
outras providências, possibilitando a inclusão no CADIN 
dos devedores da União.

Assim, tanto a lei que criou o CADIN (Lei nº 10.522/2002) 
quanto a que permitiu o protesto extrajudicial de certidões 
de dívida ativa (Lei nº 12.767/2012), alterando a Lei nº 
9.492/1997, foram objeto de diversas ações questionando 
sua constitucionalidade.

Seguindo esse encadeamento lógico e histórico, é ful-
cral rememorar a ADI 1454/DF, de relatoria da Min. Ellen 
Gracie, julgada em 20 de junho de 2007, onde o Supremo 
Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do CADIN 
(Lei nº 10.522/2002, precipuamente seus arts. 6º e 7º, 
pela maioria de seus ministros.

Mais recentemente também foi ajuizada uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (STF, ADI 5135/DF, 
2016) em face da Lei nº 12.767/2012, que alterou a Lei 
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nº 9.492/1997, permitindo o protesto extrajudicial das 
certidões de dívida ativa. O Supremo, da mesma forma, 
por maioria, entendeu que o protesto para promover a 
cobrança extrajudicial de CDAs é constitucional e legítimo, 
buscando acelerar a recuperação dos créditos Fazendá-
rios, onde a tese vencedora assentou: “o protesto das 
certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucio-
nal e legítimo por não restringir de forma desproporcional 
quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contri-
buintes e, assim, não constituir sanção política” (STF, ADI 
5135/DF, 2016).

Antes desse julgamento, o Superior Tribunal de Jus-
tiça, por meio do RESP 1.126.515/PR, também já havia 
declarado a legalidade do protesto da CDA (STJ, 2013). 
Ante ao exposto, seja pelo entendimento do STJ ou do 
STF, decidiu-se que, entre outros argumentos: não há 
reserva de Lei Complementar para a respectiva matéria; 
a Lei de Execução Fiscal (LEF) não exclui outras moda-
lidade de cobrança extrajudiciais; não há violação ao 
contraditório e ampla defesa, pois o contribuinte pode 
participar do processo administrativo para questionar 
o débito bem como se valer da prestação jurisdicional 
para anulá-lo; não há violação dos direitos fundamentais 
garantidos aos contribuintes.

Logo, o Novo Código de Processo Civil, objetivando 
consolidar o entendimento jurisprudencial, bem como 
garantir a efetividade e celeridade da prestação jurisdi-
cional, previu diversas garantias ao credor, entre elas as 
descritas no art. 517, protesto do título judicial, e no art. 
782, § 3º, possibilitando a inclusão do nome do executado 
em cadastro de inadimplentes.

O fundamento de validade para referidas garantias 
adveio do Poder Constituinte Derivado, o qual, aten-
dendo aos anseios da sociedade por uma maior eficiên-
cia e efetividade da prestação jurisdicional, introduziu, 
por meio da Emenda Constitucional 45/2004, o inciso 
LXXVIII ao art. 5º, que assim dispôs: “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
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duração do processo e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação.”

A promulgação da mencionada Emenda Constitucio-
nal, portanto, foi resultado da constatação, de verdadeiro 
colapso no sistema judiciário brasileiro e da necessidade 
de que fossem empreendidas medidas conjuntas com o 
fim de conferir agilidade e maior efetividade ao sistema. A 
doutrina, há muito, já vinha alertando para a necessidade 
de ser conferida maior efetividade à tutela jurisdicional.

Sob o manto desse ideal, foi erigido o Novo Código de 
Processo Civil brasileiro, ambicionando dotar os jurisdicio-
nados de mecanismos mais efetivos e céleres para a con-
cretização do direito. Todo esse conjunto de alterações 
forma o que pode ser chamado de “Direitos Fundamentais 
do Credor” (NUNES, CAMPELLO, 2019), o qual deve ser o 
novo paradigma de interpretação, encampando conceito 
que o mestre Chiovenda, citado por Cândido Rangel Dina-
marco (2005, p. 331), pregava: “o processo deve propiciar 
a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo 
que ele tem direito de obter.” 

Em resumo, a efetividade do processo foi elevada 
a garantia fundamental, o que é respaldado pela inclu-
são da razoável duração do processo no rol de direitos e 
garantias fundamentais, art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. 
Dessa feita, os direitos fundamentais do credor consis-
tem na consolidação de todas as garantias de que o cre-
dor passou a dispor para ver concretizado seu direito a 
satisfação do seu crédito. Só assim será implementada a 
Justiça, dando a cada um o que é seu. Logo, as garantias 
do credor previstas no Novo Código de Processo Civil se 
coadunam com o ordenamento jurídico e são legítimas na 
cobrança dos créditos públicos, entre aqueles previstos 
na seara eleitoral (NUNES, s.d.).
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O contencioso eleitoral 
deve ser orientado 
pelo contraditório 
substancial, 
compreendido como 
efetivo direito de 
influência e proteção a 
decisões-surpresa.

Enunciado 37
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A entrada em vigor do Código de Processo 
Civil de 2015 teve influência sobre outros 
ramos do Direito, inclusive o eleitoral, espe-
cialmente em razão da aplicação supletiva e 
subsidiária prevista no art. 15. Foi nesse con-
texto que a Resolução-TSE 23.478/2016 dis-
ciplinou, por exemplo, a aplicação dos arts. 9º 
e 10 do CPC ao contencioso eleitoral.1

Trata-se da consagração da dimensão 
substancial do princípio do contraditório, con-
templado como direito de influência e proteção 
a decisões-surpresa, e que é reconhecido pela 
Justiça Eleitoral, em caráter doutrinário-cientí-
fico, com a aprovação do Enunciado 37 na I Jor-
nada de Direito Eleitoral.

Tal previsão está em consonância com o 
processo do Estado Constitucional, em que se 
destacam os direitos fundamentais de natureza 
processual, verdadeiro núcleo da TGP. E, entre 
os princípios constitucionais processuais, Ovalle 
Favela (1991, p. 51) dá ênfase ao contraditório, 
essencial por decorrer “da própria natureza do 
objeto sobre o qual versa, que é o litígio” e que 
impõe a todo processo o respeito a uma estru-
tura dialética. Clássica é a afirmação de Picardi 
(2007, p. 248) de que o contraditório é o cardine 
della ricerca dialettica.

Fazzalari (1986) atribui ao contraditório 
e à participação democrática a transição do 

1. Advogado graduado pela PUC-RS. Especialista em 
gestão pública (UFRGS). Mestre em Direito (PUC-RS). 
Doutor em Direito (UFRGS). Professor de Direito Elei-
toral e de Direito Processual Civil da Graduação da 
Unisinos e de diversos cursos de Pós-Graduação. 
Autor de livros jurídicos e artigos científicos publica-
dos em revistas especializadas.
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procedimento para o processo, havendo processo quando 
se faz presente o contraditório no iter de formação de um 
provimento, com a participação dos interessados em pé 
de igualdade, de forma a influir no convencimento do juiz.

Na tradição clássica do contraditório, as partes têm o 
direito de contrapor argumentos contrários aos seus, em 
uma ideia de bilateralidade da audiência (CABRAL, 2005, 
p. 450). Tem-se, aqui, sua dimensão formal, de garantia 
de participação e de ser ouvido. Trata-se do conteúdo 
mínimo do contraditório (DIDIER JÚNIOR, 2015) que é isso 
e muito mais (MARINONI, et al., 2016).

De nada adianta assegurar o direito de ação e de 
defesa se ele for apenas formal, se não se assegurar efe-
tividade, com a possibilidade de influenciar no desenvol-
vimento processual (ÁLVARO DE OLIVEIRA, 1998). Surge, 
aqui, a dimensão substancial do contraditório, como 
direito de influência (DIDIER JÚNIOR, 2015).

Assim, autor e réu devem ter a possibilidade efetiva de 
participar, podendo expor as alegações e produzir pro-
vas quanto a elas – provas que devem ser avaliadas pelo 
juiz (TARZIA, 1981). O contraditório requer que as partes 
tenham condições de influenciar no resultado da demanda 
(TROCKER, 1974). 

Destaca Fredie Didier Júnior (2013, p. 82) que “deci-
são-surpresa é decisão nula, por violação ao princípio do 
contraditório. Essa nova dimensão do princípio do contra-
ditório redefine o modelo do processo civil brasileiro.”

O princípio do contraditório constitui, para Chainais 
(2007), uma forma de mínimo denominador comum pro-
cessual, tratando-se de garantia necessária para a boa 
justiça. O contraditório pertence às estruturas elemen-
tares do procedimento: pertence à cultura do proces-
sualista. “Ele é o que resta quando tudo é esquecido” 
(CHAINAIS, 2007).

Nesse contexto é que se percebe a importância do 
Enunciado 37, que expressa a dimensão substancial do 
princípio do contraditório e traz expressa vedação à deci-
são-surpresa, não se sustentando teses que relativizam a 
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relevância do contraditório frente à celeridade do Direito 
Eleitoral. Tampouco se pode admitir a falsa premissa de 
que o contraditório seria dispensável, em se tratando de 
matéria de ordem pública (PECCININ; GOLAMBIUK, 2016).

Claro que os ritos eleitorais mais céleres mitigam o 
contraditório, mas os processos que podem levar à cas-
sação de registro, diploma ou mandato, ou que podem 
gerar inelegibilidade, precisam respeitá-lo de forma ampla 
(PECCININ; GOLAMBIUK, 2016).

Por fim, há que se infirmar a previsão do art. 23 da LC 
nº 64/90, que admite a fundamentação da decisão com 
base em fatos não indicados ou alegados pelas partes, 
especialmente sem oportunizar direito de manifestação, 
visto que contraria o contraditório substancial (PAIM, 
2018). Correto, portanto, o Enunciado 38, que dispõe que 
“o art. 23 da LC 64/90 não autoriza o Juiz ou Tribunal a 
extrapolar o objeto da causa de pedir fixado com a estabi-
lização da demanda”, fazendo valer o contraditório subs-
tancial e a vedação à decisão-surpresa.

Assim, com base no Enunciado 37, há que se fazer uma 
releitura do Direito Processual Eleitoral, pautando a aná-
lise dos atos processuais e das decisões judiciais a partir 
da faceta substancial do contraditório – respeitando-se o 
direito de influência e vedando-se a prolação de decisões-
-surpresa (PAIM, 2018).
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O art. 23 da Lei 
Complementar nº 
64/1990 não autoriza 
o Juiz ou Tribunal a 
extrapolar o objeto da 
causa de pedir fixado 
com a estabilização 
da demanda.

Enunciado 38
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Nos termos do art. 23 da LC nº 64/90,1

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela 
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos 
indícios e presunções e prova produzida, aten-
tando para circunstâncias ou fatos, ainda que não 
indicados ou alegados pelas partes, mas que pre-
servem o interesse público de lisura eleitoral.

A interpretação literal do dispositivo pode levar 
ao entendimento de que o Tribunal estaria livre 
para considerar fatos e fundamentos estranhos 
ao objeto do processo no julgamento das Ações 
de Investigação Judicial Eleitoral.

Além do expresso texto legal, o inegável 
interesse público na garantia da normalidade e 
legitimidade do pleito, nos termos do art. 14, § 
9º, da Constituição, poderia ser invocado como 
fundamento para tal possibilidade. Assim, o 
órgão julgador estaria livre para considerar fatos 
e/ou circunstâncias não alegados pelas partes, 
alheios ao objeto do processo, com a finalidade 
de preservar a “lisura eleitoral”.

Tal interpretação, entretanto, estaria em 
conflito com a garantia do contraditório e da 
ampla defesa, expressamente incluída entre os 
direitos e garantias fundamentais previstos no 
art. 5º da Constituição. Seria a legitimação de 
um processo com resquícios de natureza inqui-
sitiva, contrário à Constituição e à lógica do 
Código de Processo Civil de 2015. 

1. Advogado em São Paulo. Mestre em Direito do 
Estado (PUC-SP). Membro fundador da ABRADEP. 
Presidente da Comissão de Estudos sobre Improbi-
dade Administrativa do IASP.
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É que, ao considerar fatos e/ou circunstâncias não 
indicados ou alegados pelas partes, alheios ao objeto do 
processo, ter-se-ia uma decisão tomada sem que a parte 
pudesse ter exercido o contraditório, sem que tivesse sido 
observado o devido processo legal.

Cabe aqui a observação de que a soberania do voto 
popular é valor fundante de nossa democracia, servindo 
a garantia de normalidade e legitimidade do pleito como 
instrumento de sua proteção. Assim, tão ou mais grave 
que um mandato obtido por abuso de poder seria a sua 
desconstituição sem prova robusta ou fora das hipóteses 
especificamente previstas na Constituição e na lei.

Tem-se, assim, que o contraditório, para além de uma 
garantia individual, constitui instrumento de proteção 
da soberania popular, que não pode ser afastada sem o 
devido processo legal, por argumento que não tenha sido 
submetido ao escrutínio das partes do processo.

Longe de configurar conflito entre princípios consti-
tucionais, a necessidade de garantia do devido processo 
legal substantivo é ressaltada pela importância dos valo-
res em discussão: a proteção da normalidade e legitimi-
dade do pleito em prestígio da soberania popular.  

Assim, a interpretação dada pelo enunciado, além de 
ser a mais condizente com o texto constitucional, está em 
sintonia com o princípio da estabilização da demanda e 
com a especial atenção dada ao contraditório pelo Código 
de Processo Civil de 2015.
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É admissível o 
requerimento de 
tutela cautelar, 
em modalidade 
antecedente, (art. 
305 e seguintes do 
Código de Processo 
Civil), com vistas 
à preservação 
ou produção de 
prova, podendo o 
ato de citação ser 
postergado para o 
momento posterior 
ao cumprimento 
das diligências, se 
necessário para 
assegurar a eficácia 
da medida.

Enunciado 39
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No clássico Poliarquia, Robert Dahl (2015) 
professa que é necessário que o regime 
democrático forneça ao menos oito garantias, 
apresentadas por ele como sendo fatores pri-
mordiais para consolidação da poliarquia: 1) 
liberdade de formar e aderir a organizações; 2) 
liberdade de expressão; 3)  direito ao voto; 4) 
direito de líderes políticos disputarem apoio; 5) 
fontes alternativas de informação; 6) elegibili-
dade para cargos políticos; 7) eleições livres e 
idôneas; 8) instituições para fazer com que as 
políticas governamentais dependam de eleições 
e de outras manifestações de preferências.1

Portanto, eleições livres e idôneas devem 
pautar o processo de competição política, tendo 
em vista que, como afirma Adam Przeworski 
(2012, p. 161), “las elecciones son la institución 
fundamental de la democracia.”

Nesse embate é natural, como aponta 
Miranda (2012, p. 15), que “os procedimentos 
eleitorais são necessariamente marcados em 
democracia pelo contraditório político. E, ao seu 
lado, não raro como sua consequência, surgem 
controvérsias, litígios, conflitos jurídicos”. E fina-
liza definindo “[...] o contencioso eleitoral polí-
tico enquanto conjunto de meios organizatórios 
e processuais destinados à sua solução.”

Portanto, o contencioso eleitoral, função 
exercida pelo órgão de gestão eleitoral, é de 
vital relevância para garantir a higidez do pro-
cesso democrático e a qualidade da democra-
cia. E é impossível tratar sobre contencioso elei-
toral sem lançar um olhar sobre processo civil e 
processo eleitoral.

1. Advogado. Professor. Doutorando em Ciência Polí-
tica (UFPE). Membro da ABRADEP.
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É cediço que a condição temporal é, induvidosamente, 
um dos maiores gargalos da prestação jurisdicional como 
um todo, seja no âmbito ordinário ou especial. Na seara 
eleitoral, tal circunstância ganha relevo diante da finitude 
dos mandatos previstos na Carta Política de 1988, hauri-
dos a partir da eleição e, ainda, diante do cânone consti-
tucional da duração razoável do processo e da celeridade.

Sobre a temática, aduzem Mendes e Morais (2021, p. 
125): “o ideal da celeridade é positivado em diversas nor-
mas da dogmática eleitoral e, especialmente, do direito 
processual eleitoral”, o que denota que medidas jurídicas 
devem ser adotadas em tempo oportuno, visando conferir 
efetividade ao provimento jurisdicional.

Outrossim, impende esgrimir que a duração curta do 
micro processo eleitoral impõe redobrada atenção quanto 
a eventuais fraudes perpetradas pelos atores políticos, 
que acabam por desaguar no juízo eleitoral, no mais das 
vezes sem a possibilidade, devido à extemporaneidade, 
da escorreita produção de provas do ilícito eleitoral.

Nesse oriente, o Enunciado 39 vem ao encontro de tal 
escopo de garantir ao contencioso judicial os mecanismos 
processuais adequados para os competidores eleitorais, 
conferindo integridade ao pleito.

Inserida nas tutelas provisórias de urgência, sobre a 
tutela cautelar antecedente, discorre Theodoro Júnior 
(2019, p. 956):

Considera-se antecedente toda medida urgente pleiteada 
antes da dedução em juízo do pedido principal, seja ela 
cautelar ou satisfativa. Em regra, ambas são programadas 
para dar seguimento a uma pretensão principal a ser aper-
feiçoada nos próprios autos em que o provimento antece-
dente se consumou.

No campo eleitoral, tal medida se apresenta não só neces-
sária, mas essencial, mormente no âmbito da preservação 
e da produção de provas, para fins de aferição de abuso 
de poder político, econômico, de comunicação e das con-
dutas vedadas fixadas na legislação. 
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Assim, o Enunciado 39 apresenta ululante relevo jurí-
dico e processual ao garantir instrumento adequado e 
oportuno aos competidores políticos no sentido de que se 
tenha um contencioso eleitoral real e efetivo e, por conse-
guinte, garantindo a qualidade da democracia por meio de 
eleições livres e idôneas.
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A prova produzida em 
outro feito criminal, 
cível ou eleitoral 
pode ser utilizada 
em qualquer ação da 
Justiça Eleitoral como 
prova documental, 
desde que, a partir 
da sua juntada, 
seja assegurado o 
contraditório, com 
oportunidade de as 
partes e o Ministério 
Público Eleitoral se 
manifestarem sobre ela.

Enunciado 40
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O enunciado objeto do comentário esta-
belece que a prova produzida em outro feito 
criminal, cível ou eleitoral pode ser utilizada 
em qualquer ação da Justiça Eleitoral como 
prova documental, desde que, a partir da 
sua juntada, seja assegurado o contraditório, 
com oportunidade de as partes e o Ministério 
Público Eleitoral se manifestarem sobre ela.1

O texto em comento lida, como se verifica, 
com o instituto da prova emprestada ou, ainda, 
com o instituto da prova compartilhada, no bojo 
dos processos cíveis ou criminais eleitorais. 
Ambos são distintos: é bom que se diga. 

A questão é que nem toda prova emprestada 
depende de compartilhamento. Já o procedi-
mento inerente à prova compartilhada é formal, 
restando vinculado, de igual modo, à espécie da 
prova que se pretende compartilhar. A chave, 
portanto, é que a prova compartilhada depende 
da observância de formalidades (e forma, em 
processos acusatórios, é garantia, porquanto 
limite de poder), a começar por uma decisão 
judicial que autorize específica e fundamenta-
damente o compartilhamento. Já o empréstimo 
de prova não (vide art. 372 do CPC). 

Logo, o compartilhamento de provas, inclu-
sive na seara eleitoral ou criminal eleitoral, exige 
a permissão judicial devidamente fundamentada 
e a observância de todas as garantias ineren-
tes à natureza da prova (incluindo a reserva de 
jurisdição e o sigilo, p. ex.), além da observância 
do devido processo, notadamente quanto ao 
contraditório substancial e à paridade de armas. 

1. Doutorando em Direito Constitucional (IDP). Mestre 
em Direito Público (Unisinos). Advogado especialista 
em Direito Eleitoral. 
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Dito isso, sigamos. 
O STJ pacificou entendimento a reputar como váli-

dos os compartilhamentos de provas obtidas mediante 
interceptações telefônicas para a instrução de proces-
sos não criminais, cíveis ou administrativos (p. ex. STJ, 
AROMS 201302251255/DF, 2013). A interceptação, evi-
dentemente, deve ter sido autorizada pelo juiz compe-
tente, observados todos os requisitos presentes na Lei 
n° 9.296/1996. Já no STJ, EREsp n° 617.428/SP. 2014, a 
Corte Especial estabeleceu que a prova emprestada (e a 
compartilhada segue o mesmo caminho) não pode se res-
tringir a processos em que figurem partes idênticas, desde 
que observado o contraditório. Quanto aos dados fiscais, 
de qualquer modo, o STF, no bojo do STF, RE 1.055.941/
SP, 2021, decidiu, com repercussão geral, que é legítimo 
o compartilhamento com o MP e as autoridades policiais, 
para fins de investigação criminal, da integralidade dos 
dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela 
Receita e pela UIF, sem a necessidade de autorização 
judicial. Esses entendimentos são aplicáveis à seara elei-
toral, por evidente. 

É relevante anotar, entretanto, que, subjacentemente 
ao compartilhamento ou ao empréstimo de provas, há 
direitos fundamentais dos investigados ou acusados. E, 
quanto maior for o grau de interferência, maior deverão 
ser os requisitos a serem observados, não apenas na pro-
dução da prova, mas, também, quando do seu compar-
tilhamento, considerada, sobretudo, a especialidade dos 
elementos probatórios compartilhados (v. g. intercepta-
ções telefônicas) e a necessária autorização judicial. 

Desse modo, ao final e ao cabo, partindo-se do sem-
pre lembrado pressuposto de que o processo eleitoral é 
acusatório, eis o que deve, na perspectiva do comenta-
rista, ser observado para que eventual compartilhamento 
de provas se afigure como legal (constitucionalmente, 
inclusive) quando da sua prática no âmago da jurisdição 
cível ou criminal eleitoral: 
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a) a decisão judicial que deferir o compartilhamento 
deve contar com fundamentação específica, delimitando 
as provas a serem compartilhadas, as razões pelas quais 
se estaria autorizando o compartilhamento (relevância da 
prova, irrepetibilidade, adequação do compartilhamento 
com os fins perquiridos pelo requerente, necessidade do 
compartilhamento, considerada inexistência de outras 
medidas menos invasivas) e, ainda, os fins e destinos 
específicos para o quais estaria autorizando o comparti-
lhar de provas; 

b) a prova compartilhada, especialmente quando lidar 
com quebras de sigilo e interceptações telefônicas, deve 
ser compartilhada na íntegra, sem recortes, portanto, sob 
pena de violação ao contraditório e à paridade de armas – 
“[...] Não cabe aos executores da medida proceder a uma 
espécie de filtragem das escutas interceptadas” (STF, HC 
91867/PA, 2012);

c) quando a produção da prova a ser compartilhada 
tiver restado submetida à reserva de jurisdição, a decisão 
que autorizou a aludida produção deve ser aportada aos 
autos do processo destinatário; no caso de haver reno-
vação, as decisões que deferiram as renovações também 
devem ser levadas ao processo destinatário do comparti-
lhamento – considerando que o empréstimo ou o compar-
tilhamento podem provir de feitos estranhos aos investi-
gados ou processos na seara eleitoral, é direito da defesa 
conhecer das razões que levaram à autorização e à produ-
ção das provas (p. ex. STF, Inq 2266/AM, 2010); 

d) a cadeia de custódia deve ser preservada, também 
quanto ao compartilhamento (decisões judiciais, registros 
da cadeia de custódia etc.) – “[...] a preservação da cadeia 
de custódia da prova tem como objetivo garantir a todos os 
acusados o devido processo legal e os recursos a ele ine-
rentes, como a ampla defesa, o contraditório e principal-
mente o direito à prova lícita” (STJ, RHC 77.836⁄PA, 2019); 

e) deve ser observada a Súmula Vinculante nº 14 (STF) 
naquilo que se refere ao amplo acesso da defesa ao con-
teúdo das provas; e



298

f) o compartilhamento deve observar o rito processual 
inerente à demanda-destinatária; assim, por exemplo, o 
rito processual constante do art. 22 da LC nº 64/90 deter-
mina que as provas sejam apresentadas ou requeridas 
na inicial, pela acusação, e na contestação, pela defesa; 
compartilhamento de provas após essa fase processual, 
notadamente quando se der após a instrução, é causa de 
nulidade absoluta, por manifesta violação ao contraditó-
rio e à paridade de armas – p. ex.: “[...] a ausência de cir-
cunstância excepcional que tenha obstado a juntada de 
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da 
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas” 
(TSE, AgR–AI 1481–19/RS, 2016)2. 
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Nas ações eleitorais 
sancionatórias, na 
Ação de Impugnação de 
Registro de Candidatura 
(AIRC) e no Recurso 
Contra Expedição 
de Diploma (RCED), 
quando movidos por 
candidatos, partidos 
políticos ou coligações, 
a homologação de 
desistência da ação 
deve ser precedida da 
intimação do Ministério 
Público, para que, 
querendo, promova o 
seu prosseguimento.

Enunciado 41
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Sobre a desistência autoral nas ações elei-
torais, inicialmente observa-se que a propo-
situra das demandas eleitorais está sujeita 
aos prazos decadenciais, de maneira que a 
desistência delas após o encerramento desse 
prazo, sob a ótica da regra processual civil, 
ensejaria imediata extinção dos processos, 
frustrando a proteção de determinado bem 
jurídico eleitoral, que é de interesse público.1

Nas ações de impugnação de registro de 
candidatura (AIRC), de investigação judicial 
(AIJE), recursos contra expedição de Diploma 
(RCED) e demais ações eleitorais sancionató-
rias, a doutrina destaca tratamento diferen-
ciado: “Tendo em vista serem as ações eleito-
rais o meio pelo qual se torna possível a tutela 
do direito eleitoral – considerado direito difuso 
– pode-se dizer que as ações eleitorais são per-
meadas por uma característica de coletividade 
(FUX, et al., 2018, p. 129).

O CPC, em seu art. 15, dispõe que “na ausên-
cia de normas que regulem processos eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos, as disposições 
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente”. No âmbito da Justiça Eleito-
ral, sua aplicação é delimitada a partir da edição 
da Resolução-TSE nº 23.478/2016.

O art. 2º da resolução do TSE define que o 
procedimento das ações eleitorais será regido 
pelas normas específicas previstas na Lei Elei-
toral, in verbis: 

1. Membro da ABRADEP. Advogado. Especialista em 
processo civil e direito eleitoral. Ex-juiz titular (classe 
jurista) do TRE-AP (2014-2016).

Comentário ao Enunciado 41

Fábio 
Lobato 
Garcia1



302

Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, 
os procedimentos e os recursos eleitorais permanecem 
regidos pelas normas específicas previstas na legislação 
eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A aplicação das regras do Novo Código 
de Processo Civil tem caráter supletivo e subsidiário em 
relação aos feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, desde 
que haja compatibilidade sistêmica.

Portanto, em que pese o Código de Processo Civil esta-
beleça que, após a estabilidade do processo, a homo-
logação da desistência, até a sentença, prescinda uni-
camente do consentimento do réu, nas ações eleitorais 
isso não ocorre sem antes o Parquet eleitoral ser instado 
a assumir a autoria da ação, uma vez que é inarredável 
a indisponibilidade do interesse público, contrariando a 
regra do art. 485 do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VIII – homologar a desistência da ação;
[...]
§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 
consentimento do réu, desistir da ação. 
§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até 
a sentença. 

No processo eleitoral, ocorrendo a desistência, deve o 
magistrado intimar o Ministério Público, na condição de 
representante da sociedade, para que, se assim enten-
der, assuma a condução da ação, que guarda o inte-
resse coletivo. 

O Ministério Público Eleitoral tem participação assegu-
rada nos feitos eleitorais, ora como parte (parquet), ora 
como fiscal da ordem jurídica (custos legis). Seja como 
for, sua atuação deve ser no interesse público e na lisura 
do processo eleitoral. Na hipótese de desistência, passa o 
Ministério Público de fiscal a parte, na mesma ação. 
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Esses aspectos são decorrentes da incidência de prin-
cípios próprios do direito processual eleitoral, entre eles: 
(a) princípio da tipicidade (legalidade) eleitoral; (b) prin-
cípio da adequação do processo eleitoral ao calendário 
eleitoral; (c) princípio in dubio pro sufrágio – que impede 
a simples incidência de todas as técnicas processuais do 
microssistema coletivo (TAVARES, et. al., 2016, p. 81).

Por isso, e considerando que as lides eleitorais são 
regidas por uma finalidade pública, a proteção da demo-
cracia está́ em sua essência, o que impossibilita a desis-
tência da demanda eleitoral sem que antes seja ouvido o 
Ministério Público para que assuma o polo ativo. Quanto à 
desistência recursal, foi lembrada no CPC de 2015, em seu 
art. 998, quando ressalvou ao interessado a possibilidade 
de fazê-lo a qualquer tempo. Ocorre que seu parágrafo 
único permite o exame da questão jurídica subjacente ao 
recurso afetado. 

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anu-
ência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a 
análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido 
reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos 
extraordinários ou especiais repetitivos. 

Assim, na medida em que reconhecida a questão de 
ordem pública, ocorre o impedimento da simples extinção 
do processo, sujeitando-o à análise jurisdicional o tema 
jurídico subjacente, sem prejuízo da intimação ao Minis-
tério Público para prosseguir no pleito, mesmo que na 
fase recursal. Mesmo diante da ausência de previsão legal 
acerca da assunção do Ministério Público à titularidade 
das demandas eleitorais, em casos de desistência autoral, 
surge a necessidade da consolidação do entendimento 
com o Enunciado 41.
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A sanção por prática 
de abuso de poder 
somente poderá 
ocorrer mediante o 
enquadramento da 
conduta em alguma das 
categorias tipificadas 
nos arts. 19 e 22, caput 
da Lei Complementar nº 
64/1990 ou no art. 14, 
§ 10º, da Constituição 
Federal.

Enunciado 42
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A existência de uma compilação de enun-
ciados originados na I Jornada de Direito Elei-
toral realizada no Brasil é digna, por si só, de 
elevada comemoração. Esta é, seguramente, 
uma das grandes iniciativas em matéria elei-
toral nos últimos anos, pois reúne o entendi-
mento acadêmico e jurisprudencial constru-
ído ao longo do tempo e se propõe a dar mais 
segurança na aplicação do direito.12

Dentre tantos verbetes aprovados, surge 
um que pretende resgatar, e de certo modo 
fazer ode, ao texto estrito da lei, notadamente 
ao § 10 do art. 14 da Constituição Federal, 
e aos arts. 19 e 22 da Lei Complementar nº 
64/90 – os quais, embora sejam de conheci-
mento geral, faz-se necessário rememorar:

Art. 14. [...] § 10 – 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 econômi-
co, corrupção ou fraude. [...]

1. Advogado graduado pela PUC RS. Especialista 
em Processo Civil (UFRGS) e em Direito Municipal 
(PUC/RS). Mestre em Direito (UNISC/RS). Presidente 
do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Membro da 
ABRADEP. Autor de artigos científicos publicados em 
revistas especializadas. Sócio do escritório Paim, Lo 
Pumo & Santos Advogados Associados.

2. Advogado graduado pela Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG). Especialista em Direito Eleitoral 
(IDDE). Membro do Instituto Gaúcho de Direito Elei-
toral (IGADE). Autor de artigos científicos publica-
dos em revistas especializadas. Sócio do escritório 
Paim, Lo Pumo & Santos Advogados Associados.  
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Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores 
pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em 
detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante 
investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-
-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais.
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgres-
sões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo 
de proteger a normalidade e legitimidade das eleições 
contra a influência do poder econômico ou do abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça 
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, 
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstân-
cias e pedir abertura 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, obedecido o seguinte rito: [...]. 

Comum a todos esses dispositivos está a referência 
expressa aos tipos de abuso que podem ensejar uma 
investigação eleitoral: abuso do poder econômico, polí-
tico, de autoridade, e dos meios de comunicação. 

O resgate do texto da lei se faz necessário diante da 
natural evolução do tema do abuso em eleições, onde 
se viu surgirem, nos últimos tempos, intensas discus-
sões a respeito da existência de outras modalidades 
do ilícito, como o abuso de poder religioso, que vinha 
sendo reconhecido em diversas decisões judiciais e é 
tema frequente na literatura eleitoralista; o abuso do 
poder partidário, tratado por Margarete de Castro Coe-
lho (2020) entre uma importante discussão sobre vio-
lência política contra mulheres em eleições; o abuso de 
poder docente, a que se refere José Jairo Gomes (2017); 
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e o abuso do poder coercitivo, tema abordado por Fre-
derico Franco Alvim (2016), para citar alguns exemplos.

Certamente essa discussão é necessária e extre-
mamente importante para a evolução do direito eleito-
ral enquanto ciência. O que causa certa preocupação 
é o verdadeiro alargamento do conceito de abuso para 
além daquilo que foi expressamente previsto na legis-
lação, daí se verificando a importância de reiterar em 
um enunciado aquilo que já está dito na lei. Não se trata 
de barrar uma evolução natural da compreensão sobre 
o tema, mas de reafirmar algumas questões que são 
bastante importantes na seara eleitoral, especialmente 
a necessidade de não haver uma interpretação amplifi-
cada de normas que restringem direitos. 

O Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento 
do Recurso Especial Eleitoral nº 8285/GO (TSE, 2020), 
de relatoria do Min. Edson Fachin, debateu profunda-
mente uma proposta apresentada pelo relator para que 
se permitisse, a partir das Eleições de 2020, o exame 
jurídico do abuso do poder de autoridade religiosa em 
ações de investigação judicial eleitoral. Tratava-se, nas 
palavras do Min. Roberto Barroso, de uma “inovação 
hermenêutica” do art. 22 com efeitos prospectivos. 

Na ocasião, todos os demais ministros manifestaram 
contrariedade ao posicionamento do relator quanto à 
possibilidade de se perquirir um abuso religioso de per 
si. A leitura do inteiro teor do acórdão revela, a despeito 
da rica discussão do tema ao longo das 81 páginas, 
uma situação inusitada ocorrida quando da finalização 
do julgamento: na ocasião, o Min. Barroso, presidindo a 
sessão, declarou o provimento unânime daquele REspEl 
e, ainda, que o relator restara vencido quanto à fixa-
ção da tese relativa à possibilidade do exame jurídico 
do abuso do poder de autoridade religiosa em sede de 
AIJE a partir das eleições de 2020. Como um obiter dic-
tum, o presidente afirmou que “a ausência de fixação de 
tese mantém a questão em aberto para futuros debates 
e discussões”.
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Imediatamente abriu-se um novo debate entre os 
membros da Corte: havia sido rejeitada a tese de reco-
nhecimento do abuso de poder religioso como catego-
ria autônoma ou não? Após várias manifestações, con-
cluiu-se que os votos dos ministros que divergiram do 
relator, à exceção do Min. Barroso, estavam rejeitando a 
proposta, de modo que se estava a fixar uma tese con-
trária à possibilidade de se averiguar abuso de poder 
religioso como um ilícito independente.

Essa discussão derradeira revela-se de fundamental 
importância para a compreensão de todo o julgamento. 
O TSE, naquela feita, tomou uma decisão clara e cer-
teira: o abuso de poder religioso não existe como cate-
goria autônoma de ilícito sem prejuízo de poder, como 
refere o Min. Alexandre de Moraes, “ser sancionada 
quando as circunstâncias do caso concreto permitam 
o enquadramento da conduta em alguma das formas 
positivadas de abuso, seja do poder político, econômico 
ou dos meios de comunicação social” (TSE, RESPE nº 
8.285, 2020).

Nessa linha de raciocínio, a edição do Enunciado 42 
reafirma a jurisprudência da Corte Superior e encerra 
limites à possibilidade de alargamento do conceito de 
abuso para outras formas não expressamente tipifica-
das. Não é possível, a despeito do salutar e necessário 
debate acadêmico, sancionar o cidadão sem que haja o 
enquadramento da conduta em alguma das categorias 
previstas em lei. 
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A hipótese de 
desincompatibilização 
prevista no item 
9 da alínea “a” do 
inciso II do art. 1º da 
Lei Complementar 
nº 64/90 aplica-se 
apenas aos cargos 
das entidades da 
Administração Indireta, 
não abrangendo 
os dirigentes de 
entidades privadas, 
ainda que tenham 
verbas públicas como 
principal fonte de 
receitas.

Enunciado 43



313

Este enunciado é oriundo do debate acerca 
do alcance da hipótese de inelegibilidade pre-
vista no item 9 da alínea “a” do inciso II do art. 
1º da Lei Complementar nº 64/1990.12

A par disso, o enunciado procura, primor-
dialmente, dirimir a controvérsia existente na 
parte final do mencionado dispositivo legal, 
que determina a necessidade de desincom-
patibilização dos presidentes, diretores e 
superintendentes das autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e 
fundações públicas e as mantidas pelo poder 
público. Ou seja, busca-se compreender se 
a necessidade de desincompatibilização se 
destinaria somente aos cargos mencionados 
ocupados na Administração Pública ou, além 
disto, compreenderia toda e qualquer enti-
dade privada cuja principal fonte de receitas 
provenha de verbas públicas. 

Assim, o presente enunciado chega à sua 
conclusão levando em consideração três rele-
vantes fundamentos, conforme passará a se 
expor de forma pormenorizada. 

Conforme o entendimento do Tribunal 
Superior Eleitoral, o instituto da desincompa-
tibilização visa: 

[...] coibir – ou, ao menos, amainar – que os 
pretensos candidatos valham-se da máquina 

1. Bacharel em Direito (UFMG). Consultor Jurídico da 
Associação Mineira de Municípios. Membro da ABRA-
DEP. Membro do Comitê gestor da Rede Nacional de 
Contratações Públicas. Membro do Conselho Nacio-
nal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

2. Graduando pela Escola Superior Dom Helder 
Câmara (ESDHC). 
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administrativa em benefício próprio, circunstância que, 
simultaneamente, macularia os princípios fundamentais 
reitores da Administração Pública, vulneraria a igualda-
de de chances entre os players da competição eleitoral e 
amesquinharia a higidez e a lisura das eleições (TSE, AgR-
-REspe 46-71, 2017). 

Diante disto, há de se perquirir sobre a (in)existência de 
quebra na igualdade de chances entres os players da 
competição eleitoral em razão da função exercida, para 
que a hipótese de inelegibilidade prevista no item 9 da 
alínea “a” do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 
64/90 recaia sobre os ocupantes de cargos de direção 
em entidade privada subvencionada com recursos públi-
cos, ainda que esta não integre a Administração Pública. 

Por outro lado, deve-se levar em consideração que 
estamos diante de uma norma restritiva ao direito funda-
mental à elegibilidade, razão pela qual não pode ser objeto 
de interpretação extensiva ao ponto de alcançar situações 
não expressamente previstas na norma jurídica. 

Nesse sentido são as lições de José Jairo (GOMES, 
2019, p. 235), ao afirmar que “justo por limitar a cida-
dania passiva ou o direito do cidadão de ser votado e, 
pois, eleito para participar da gestão político-adminis-
trativa, a inelegibilidade deve ser interpretada restriti-
vamente, e não de modo ampliativo”. 

Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral, por 
meio de diversos julgados, assevera que:

[...] o direito à elegibilidade é direito fundamental. Como 
resultado, de um lado, o intérprete deverá, sempre que 
possível, privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo 
de tal direito. De outro lado, as inelegibilidades devem ser 
interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem 
situações não expressamente previstas pela norma (TSE, 
REspe 192-57/AL, 2019). 
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Diante disso, a interpretação extensiva da expressão 
“mantidas pelo poder público” não se coaduna com o sis-
tema das inelegibilidades, pois contempla apenas as enti-
dades que compõem a Administração Indireta, sem fazer 
qualquer menção às pessoas jurídicas de direito privado. 

Ademais, observa-se a necessidade de realizar uma 
intepretação sistêmica e à luz da Constituição Federal 
da expressão “mantida pelo poder público”.  

Isto porque a Constituição Federal utiliza tal expres-
são, em diversas oportunidades, na condição de fun-
dações e demais entes que necessariamente fazem 
parte da Administração Pública, não contemplando as 
pessoas jurídicas, ainda que estas sejam subvenciona-
das com recursos públicos, conforme se observa nos 
seguintes dispositivos: i) art. 71, II e III; ii) art. 150, § 2º; 
iii) art. 165, § 5º; I; e iv) art. 169, § 1º. 

Partindo desta leitura constitucional, “a expressão 
‘mantidas pelo poder público’, também no contexto da 
lei complementar, qualifica fundações que integram 
a Administração Indireta” (voto do Ministro Eros Grau, 
REspe 30.539/SC, publicado em sessão em 7 de outu-
bro de 2008). 

Aliado ao presente enunciado, o colendo Tribunal 
Superior Eleitoral, no julgamento do leadin case REspe 
n° 0600626-98.2020.6.19.0076 (TSE, 2020), sob rela-
toria do Min. Luís Felipe Salomão, fixou o entendimento 
apresentado na presente proposta, o que demonstra a 
relevância da consolidação do enunciado.

Portanto, chegou-se à conclusão de que a neces-
sidade de desincompatibilização prevista no item 9 da 
alínea “a” do inciso II do art. 1º da Lei Complementar 
nº 64/94 aplica-se apenas aos cargos das entidades 
que compõem a Administração Indireta, porquanto não 
autoriza o enquadramento das pessoas jurídicas de 
direito privado, ainda que estas sejam mantidas pelo 
poder público. 
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Não se aplica, ao 
procedimento 
de registro de 
candidatura, o juízo 
de retratação previsto 
no § 6º do art. 267 do 
Código Eleitoral.

Enunciado 44
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O juízo de retratação ou de reconsidera-
ção encontra-se previsto no art. 267, § 6º, do 
Código Eleitoral, segundo o qual, findo o prazo 
do recurso inominado, o juiz eleitoral determi-
nará a remessa dos autos ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral, “salvo se entender de reformar a 
decisão.”12

Trata-se de uma faculdade do juízo elei-
toral para retratar o seu ato decisório diante 
dos argumentos apresentados pelas partes 
em sede recursal (ALVIM, 2016), em conjunto 
com análise das provas constantes nos autos, 
extraindo uma nova conclusão. Representa, 
portanto, o último exame a ser realizado pelo 
juízo de primeiro grau, tendo em vista que, 
a partir dele, somente resta encaminhar os 
autos à instância superior para julgamento do 
recurso interposto.

É preciso destacar que o juízo de retrata-
ção não existe como espécie autônoma recur-
sal, posto que decorre, inexoravelmente, do 
recurso. Ou seja, sem a regular interposição 
do recurso, não há de se falar em retratação. 
Segundo Alvim (2016, p. 598), “o art. 267, § 
6º, CE constitui uma exceção ao já excepcio-
nal art. 494, NCPC”. Nesse sentido, o Tribunal 

1. Mestre em Direito Público pela PUC Minas. Servidor 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Pro-
fessor de Direito Eleitoral da Faculdade Santo Agos-
tinho de Sete Lagoas/AFYA. Professor do Curso de 
Pós-Graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas. 
Membro da ABRADEP.

2. Mestra em Direito Político pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. Analista Judiciário do Tri-
bunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Associada 
da Visibilidade Feminina. Membra da ABRADEP.
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Superior Eleitoral (TSE) compreende que o juízo de 
retratação se apresenta como exceção ao princípio da 
inalterabilidade da decisão na Justiça Eleitoral e dis-
pensa pedido expresso da parte recorrente (TSE, RMS 
nº 56-98/BA, 2015).

Estabelecidos, brevemente, os contornos do insti-
tuto da retratação, passa-se ao objeto deste trabalho.

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior 
Eleitoral (EJE/TSE), em parceria com a Academia Brasi-
leira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), aprovou, 
por meio da Portaria nº 348/2021, o Enunciado 44, in 
verbis: “não se aplica, ao procedimento de registro de 
candidatura, o juízo de retratação previsto no § 6º, do 
art. 267, do Código Eleitoral.”

Inicialmente, verifica-se que o enunciado acompa-
nha o entendimento exposto por Costa (2016, p. 352), 
segundo o qual o juiz eleitoral não pode exercer o “juízo 
de retratabilidade”, pois não há previsão legal para 
tanto. Segundo o autor, o rito processual a ser aplicado 
é o previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 64/1990, 
que dispõe, no § 2º, que os autos serão “imediatamente” 
remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral após o prazo 
para as contrarrazões, inclusive por portador, se hou-
ver necessidade, devido à exiguidade dos prazos. Esse 
também é o rito regulamentado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, de acordo com o art. 59, § 2º, da Resolução nº 
23.609/2019.

Contudo, esse não tem sido o entendimento das 
cortes regionais eleitorais, que, em regra, permitem o 
juízo de retratação previsto no art. 267, § 6º, do Código 
Eleitoral, em processos de registro de candidaturas.

Essa aparente contradição entre o teor do enun-
ciado e o entendimento firmado pelas cortes eleitorais 
pode ser compreendida pela análise da justificativa 
para o enunciado:

O registro de candidatura deve ser regido pelo art. 8º, da 
Lei Complementar nº 64/90, com prazos estabelecidos e 
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a preclusão da apresentação de pedido de impugnação 
de registro. Porém, nessa eleição de 2020, foi comum 
Juízes eleitorais e Tribunais aplicarem o juízo de retrata-
ção previsto no § 6º do art. 267 do Código Eleitoral, como 
forma de evitar a incidência da preclusão do prazo para a 
impugnação de registro de candidatura. Assim, depois da 
sentença de deferimento de registro, o MPE apresentava 
pedido de reconsideração e o Juiz exercia a retratação, 
exarando nova decisão, geralmente, com o indeferimento 
do Registro. O enunciando tem a finalidade de garantir a 
segurança jurídica, o devido processo legal e a estabilida-
de do processo eleitoral (TSE, 2021). 

Inicialmente, constata-se que a justificativa apresen-
tada ao enunciado se coaduna com aquela já apresen-
tada neste trabalho, qual seja, a ausência de previsão 
legal. Contudo, a segunda justificativa exposta diminui 
sensivelmente a amplitude de alcance do enunciado.

De fato, permitir o juízo de retratação para reformar 
a decisão anteriormente exarada (principalmente para 
indeferir o registro de candidatura, dada a natureza de 
direito fundamental da capacidade eleitoral passiva) 
sem reabrir a instrução processual fere os princípios da 
não surpresa e do contraditório substancial, insculpidos 
nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Por sua 
vez, reabrir a instrução neste momento da ritualística 
processual fere o princípio da celeridade que rege feitos 
dessa natureza. Nesse caso, é patente a inaplicabili-
dade do instituto do juízo de ponderação.

Contudo, é preciso ponderar sobre a hipótese espe-
cífica apontada na justificativa acerca do alegado sub-
terfúgio utilizado pelo Ministério Público Eleitoral para se 
evitar a consumação da preclusão pela perda do prazo 
processual para impugnar o registro de candidaturas.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério 
Público tem legitimidade para recorrer de decisão que 
defere registro de candidatura, ainda que não haja apre-
sentado impugnação, sendo-lhe inaplicável a Súmula nº 
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11 do TSE (STF, ARE nº 728.188/RJ, 2014). Faz sentido o 
entendimento da súmula, uma vez que o partido político 
ou candidato somente irá compor a relação processual 
de registro de candidatura se ajuizar a competente ação 
de impugnação de registro de candidatura. Por sua vez, 
o Ministério Público Eleitoral atua, desde o início do pro-
cesso, como fiscal da lei, havendo interesse recursal na 
medida em que age em defesa da ordem jurídica e do 
regime democrático, nos termos do art. 127 da Consti-
tuição. Registra-se, ainda, que a legitimidade do Minis-
tério Público Eleitoral também é prevista, nesses ter-
mos, no art. 56 da Resolução-TSE nº 23.609/2019.

Não se vislumbra, assim, ofensa à preclusão do 
prazo de impugnação de registro de candidatura, con-
forme consta na justificativa do enunciado. O Ministé-
rio Público Eleitoral atua, nesse contexto, como custos 
legis, e sua irresignação em face da sentença, após 
oferecidas as contrarrazões pelo recorrido, será julgada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que admitir o 
juízo de retratação importaria em reabertura da instru-
ção (principalmente se o recurso inovar em questões 
não discutidas nos autos), o que seria frontalmente 
contrário à celeridade necessária para o julgamento dos 
registros de candidaturas.

Resta, então, compreender como compatibilizar o 
enunciado ora analisado com as decisões das cortes 
regionais eleitorais citadas anteriormente.

Ocorre que essas decisões tratam de uma situação 
muito específica: a reforma da decisão pelo juízo a quo, 
frente a juntada de novos documentos aos autos, por 
ocasião da interposição do recurso.

O Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de 
documentos, em processos de registro de candidatura, 
enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que 
oportunizada previamente sua juntada (TSE, AgR-RO nº 
0600574-26/RO, 2018).

Nesse sentido, por absoluta economia processual e 
a fim de se garantir a celeridade almejada no julgamento 
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dos registros de candidaturas, as Cortes Regionais Elei-
torais têm admitido a aplicação do art. 267, § 6º, do 
Código Eleitoral, para permitir o juízo de retratação em 
processos de candidatura, quando apresentada docu-
mentação ausente em sede recursal, a qual acarretou o 
indeferimento do registro de candidatura.

Conclui-se, portanto, que a redação do Enunciado 
44 encontra-se demasiadamente abrangente, necessi-
tando de modulação em sua aplicação, uma vez que, a 
fim de se permitir a juntada de documentação faltante 
em registro de candidatura, até o esgotamento da ins-
tância ordinária, e garantir a celeridade do julgamento 
desses feitos, faz-se necessária a permissão do juízo 
de retratação.

Registra-se, por fim, que, caso a redação do Novo 
Código Eleitoral, aprovada pela Câmara dos Deputados 
por meio do Projeto de Lei Complementar nº 112/2021, 
seja integralmente mantida pelo Senado Federal, o ins-
trumento normativo poria fim à presente discussão, pois 
não prevê, em seus arts. 829 a 832, o juízo de retrata-
ção no recurso de apelação eleitoral.
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Após a Emenda 
Constitucional nº 
18/1998, não se 
aplica, aos militares, 
a exigência de 
desincompatibilização 
prevista no art. 1º, II, l, 
da Lei Complementar 
nº 64/1990. II. A 
partir da data do seu 
pedido de registro de 
candidatura, o militar 
elegível tem o direito 
de se afastar das 
suas atividades para 
realizar sua campanha 
eleitoral.

Enunciado 45
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A elegibilidade dos militares é tema que 
desafia inúmeras dúvidas e alguma descon-
fiança. Findo o regime ditatorial implemen-
tado em 1964, as Forças Armadas se viram 
frente ao desafio de reelaborar seu papel em 
um contexto democrático, o que não excluiu 
indagações quanto à aproximação de seus 
membros da política.1

A Constituição de 1988 assegura a elegibi-
lidade dos militares que sejam alistáveis (art. 
14, § 8º), mas impõe condições: “I – se contar 
menos de dez anos de serviço, deverá afas-
tar-se da atividade; II – se contar mais de dez 
anos de serviço, será agregado pela autoridade 
superior e, se eleito, passará automaticamente, 
no ato da diplomação, para a inatividade.”

O tema da alistabilidade do militar se 
encontra tratado, nesta obra, no comentário 
ao Enunciado 1. Para o presente comentário, 
importa destacar que todos os militares alistá-
veis podem, em tese, pretender ser candidatos. 
No entanto, o tratamento a eles dado é bas-
tante distinto, conforme (i) contem com mais ou 
menos de 10 anos de serviço; e (ii) exerçam ou 
não função de comando.

De início, deve ser desfeita a aparente simi-
laridade entre os termos indicados nos incisos 
do § 8º do art. 14 da Constituição.

O afastamento da atividade, exigido do 
militar com menos de 10 anos, significa seu 

1. Doutora em Direito Político (UFMG). Mestre (Magna 
Cum Laude) em Direito Processual (PUC Minas). 
Bacharel em Direito (UFMG). Analista Judiciária 
(TRE-MG). Assessora Especial da Presidência (TSE). 
Coordenadora Adjunta e professora da Especializa-
ção em Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual.
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desligamento da corporação, por demissão ou licencia-
mento ex officio – este último acarretando a passagem 
para a reserva não remunerada (Lei nº 6.880/1980, art. 52, 
a, cuja constitucionalidade já foi reconhecida). Os efeitos 
são irreversíveis, já havendo o STF reconhecido a cons-
titucionalidade dessa interpretação (RE 279.469, 2011). 
Essa pessoa, portanto, não concorrerá na condição de 
militar. A peculiaridade é que não lhe será exigido o tempo 
mínimo de filiação para concorrer (seis meses antes do 
pleito, conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/1997), já que, 
enquanto foi militar da ativa, a filiação a partido político lhe 
era vedada (art. 142, V, CRFB). O vínculo partidário deverá 
ser efetivado no momento do registro de candidatura.

O afastamento da atividade previsto no inciso I do § 8º 
do art. 14 da Constituição, portanto, nada tem a ver com 
a inatividade referida na parte final do seu inciso II. Esse 
dispositivo prevê benefício ao militar com mais de 10 anos 
de serviço que venha a ser eleito. Será ele “transferido 
para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a 
que fizer jus em função do seu tempo de serviço” (Lei nº 
6.880/1980, art. 52, parágrafo único, b, parte final). 

Por fim, a agregação pela autoridade superior, imposta 
como condição para que o militar com mais de 10 anos 
possa concorrer, é “a situação na qual o militar deixa de 
ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, 
Arma ou Serviço, nela permanecendo sem número” (Lei nº 
6.880/1980, art. 80). Há, assim, obrigatório afastamento 
da atividade militar típica, com o objetivo de inibir a inter-
ferência indevida do poderio militar na mobilização de 
campanha e na decisão do voto.

Adere-se ao entendimento de Adriano Soares da 
Costa (2016, p. 139) no sentido de que “a condição de ele-
gibilidade especial para o militar [...] é espécie de desin-
compatibilização” e deve ser aferida pelo juízo eleitoral, 
inclusive, se necessário, mediante diligência para que a 
autoridade competente informe se foi requerida a agrega-
ção. Ocorre que a Constituição não indicou o prazo para 
que a desincompatibilização, mediante agregação, fosse 
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efetivada. Dúvidas surgem em razão de um conflito, ape-
nas aparente, de regras da legislação militar e da legisla-
ção eleitoral. 

A agregação, para fins de candidatura: (i) acarreta o 
afastamento do serviço ativo, (ii) na data do registro, (iii) 
sendo o período considerado como licença para tratar de 
assunto particular (Lei nº 6.880/1980, art. 82, XIV e § 4º e 
art. 52, parágrafo único, b, parte inicial), (iv) que é remu-
nerada (STF, AI 189.907, 1997; STJ, RMS 19.168, 2006). 
Por outro lado, a LC nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades) 
trata expressamente de hipóteses de desincompatibiliza-
ção, seis ou quatro meses antes do pleito, de militares que 
exercem função de comando (art. 1º, II, a, 2, 4, 6 e 7; III, a 
e b, 1 e 2; IV, a e c; V, a e b; VI e VII), nada dispondo sobre 
os militares que não a exercem. 

Em caso de exercício de função de comando, o conflito 
aparente de normas se resolve pela prevalência do maior 
período de afastamento, imposto pela Lei das Inelegibili-
dades, uma vez que a natureza daquela atividade justifica 
a cautela. Assim, o militar comandante que pretenda se 
candidatar não poderá, desde os seis ou quatro meses 
antes do pleito, “praticar qualquer atividade militar em con-
junto com seus comandados, influenciando e intimidando 
o eleitorado, em escancarada ilegalidade a desequilibrar a 
isonomia do pleito” (COSTA, 2016, p. 138). No período que 
sobeja a licença remunerada prevista na legislação militar, 
poderá desempenhar atividades administrativas.

Mas, seria aplicável ao militar que não exerce função 
de comando a desincompatibilização, três meses antes do 
pleito, imposta aos “servidores públicos” (LC nº 64/1990, 
art. 1º, II, l )?

O texto original da Constituição permitia essa inter-
pretação, pois falava em “servidores públicos civis” e 
“servidores públicos militares” (Seções II e III do Capítulo 
VII). Ocorre que, desde a EC nº 18/1998, essas expres-
sões foram substituídas, respectivamente, por “servidores 
públicos” e “militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios”. A modificação não é apenas semântica: a 
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carreira militar foi dissociada do regime do serviço público 
(STF, RE 596.701, 2020). Portanto, embora se respeite 
opinião em contrário que defenda a necessidade de afas-
tamento três meses antes da eleição (FARIA, 2018), não 
se pode inferir que regras restritivas aplicáveis às candi-
daturas de servidores públicos em geral sejam aplicadas 
às de militares.

Apesar disso, ainda são frequentes decisões, especial-
mente no que diz respeito a policiais militares e bombei-
ros, que indeferem o registro dos militares que não tenham 
sido agregados três meses antes do pleito. Trata-se de 
um equívoco que a parte I do Enunciado 45 da I Jornada 
de Direito Eleitoral busca evitar, estatuindo que, “após a 
Emenda Constitucional nº 18/1998, não se aplica, aos mili-
tares, a exigência de desincompatibilização prevista no 
art. 1º, II, l, da Lei Complementar nº 64/1990”. O militar sem 
função de comando, portanto, fica sujeito à agregação à 
autoridade superior na data em que formalizado o registro 
de candidatura, nos termos estritos da legislação militar, 
compatíveis com a regra geral da configuração das con-
dições de elegibilidade (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10). 

Caso a autoridade superior não promova a agregação 
de ofício, restará ao candidato desincompatibilizar-se de 
fato e impetrar mandado de segurança, a fim de evitar 
sua prisão administrativa por abandono de posto (COSTA, 
2016, p. 138) e assegurar a percepção da remuneração 
durante o período de licença. Esse ângulo de abordagem, 
que enfatiza que a agregação é também direito do mili-
tar candidato, é esclarecido na parte II do Enunciado 45, 
segundo a qual “a partir da data do seu pedido de regis-
tro de candidatura, o militar elegível tem o direito de se 
afastar das suas atividades para realizar sua campanha 
eleitoral.”

A orientação é extraída da resposta à Consulta 
0601066-64, que versava sobre o afastamento do “mili-
tar elegível que não ocupe função de comando”. O TSE 
reconheceu que “o prazo fixado pelo Estatuto dos Mili-
tares para a agregação do militar em geral há de ser 
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compreendido como o momento em que é requerido o 
Registro de Candidatura, [...] o que garantirá ao candidato 
militar a realização de todos os atos de campanha, mesmo 
que seu registro esteja ainda em discussão” (TSE, CTA 
0601066-64, 2018). 

A celeuma poderia ser considerada equacionada. Mas 
o projeto de lei do novo Código Eleitoral (PLP 112/2021) 
trouxe novas dificuldades ao tema. O texto-base chegou a 
contar com a imposição de afastamento das atividades ou 
agregação cinco anos antes da data das convenções rela-
tivas às eleições em que pretendessem concorrer. O cum-
primento do requisito, que exigiria um planejamento com 
tal antecedência, na prática equivaleria à inviabilidade do 
gozo da elegibilidade assegurada constitucionalmente.

Essa proposta acabou derrubada na votação plená-
ria da Câmara dos Deputados. No entanto, a remoção 
daquela regra passará, a princípio, a atrair a incidência da 
alínea f do inciso I do art. 165 do projeto de lei, segundo 
a qual, para concorrer, precisam se afastar, seis meses 
antes da data do pleito, os “agentes públicos impedidos 
de exercer atividade político-partidária”. Assim, deixaria 
de existir qualquer distinção de tratamento entre militares 
que exercem função de comando e os que não exercem. 
Restará saber se essa equiparação, à luz do § 9º do art. 14 
da Constituição, será ou não considerada constitucional. 
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O membro do 
Ministério Público 
que tenha ingressado 
após o advento da 
Constituição Federal de 
1988 e anteriormente à 
Emenda Constitucional 
nº 45/2004 deverá se 
afastar definitivamente 
de suas funções 
para concorrer a 
cargo eletivo, não 
sendo admitido o 
mero afastamento 
temporário (licença).

Enunciado 46
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O Enunciado 46 da I Jornada de Direito 
Eleitoral dispõe que “[o] membro do Ministério 
Público que tenha ingressado após o advento 
da Constituição Federal de 1988 e anterior-
mente à Emenda Constitucional nº 45/2004 
deverá se afastar definitivamente de suas 
funções para concorrer a cargo eletivo, não 
sendo admitido o mero afastamento tempo-
rário (licença).”1

Para precisar seu sentido e alcance, con-
vém tecer brevíssimas considerações acerca 
do Estatuto Constitucional do Ministério 
Público, em especial seu regime jurídico de 
garantias e vedações.

Não há qualquer novidade em afirmar que 
o constituinte de 1988 conferiu significativo 
relevo ao Ministério Público, de sorte a alteá-lo 
como instituição permanente, essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indis-
poníveis (CRFB/88, art. 127, caput). 

Para tanto, o arquétipo constitucional pátrio 
do MP alicerça-se sobre dois pilares: o primeiro 
consiste no estabelecimento de um conjunto 
de garantias, materializadas em prerrogativas 

1. Doutorando em Direito na Universidade de São 
Paulo (USP). Mestre em Direito Público (UERJ). Sócio 
fundador da Carlos Eduardo Frazão Advocacia. Con-
sultor Legislativo da Câmara dos Deputados. Ex-Dire-
tor de Assuntos Técnicos e Jurídicos da Presidência 
do Senado. Ex-Secretário-Geral do TSE. Chefe de 
Gabinete do Ministro Luiz Fux no TSE. Ex-Assessor 
de Ministro do STF. Professor de Direito Constitu-
cional e Eleitoral do IDP. Integrante da Comissão de 
Juristas do Novo Código Eleitoral na Câmara. Mem-
bro da ABRADEP.
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institucionais (e.g., autonomias administrativa, financeira 
e funcional) e de seus membros (e.g., vitaliciedade, ina-
movibilidade e irredutibilidade de subsídios); o segundo 
prevê um elenco de vedações a seus integrantes (e.g., 
proibição do exercício da advocacia, de atividade político-
-partidária e o exercício, ainda que em disponibilidade, de 
qualquer outra função pública, salvo de magistério).

Em comum a esse regime jurídico mais protetivo está 
a premissa segundo a qual a instituição Ministério Público, 
bem como seus membros, deve estar em uma posição de 
insulamento, tanto quanto possível, em relação ao varejo 
político ordinário. Somente essa blindagem institucional 
é capaz de propiciar, ao menos idealmente, o adequado 
desempenho de seu múnus constitucional, na medida em 
que lhe franqueia o necessário espaço de liberdade, auto-
nomia, independência e imparcialidade.

Cuida-se, à evidência, de um manto normativo protetor 
em face de ingerências e intervenções externas canhes-
tras que possam comprometer, mesmo que minimamente, 
aqueles valores cardeais inerentes à atuação do Ministério 
Público. No limite, afiguram-se como pressupostos inego-
ciáveis para a subsistência e adequado funcionamento de 
um Estado democrático de direito.

Aludido modelo foi reforçado pelo constituinte deri-
vado reformador. De fato, a Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004, interditou, em bases peremptórias, o exercício 
de qualquer atividade político-partidária por parte dos 
membros do Parquet, a teor do art. 128, § 5º, II, e. 

Assim, suprimiu-se do texto originário a possibilidade 
de se instituírem exceções legais para essa atuação par-
tidária, equiparando, nesse pormenor, o regime jurídico de 
magistrados e membros do MP. Foram maximizadas, desse 
modo, as ideias de isenção e imparcialidade no desempe-
nho das funções dos membros do Ministério Público.

Esse ponto foi captado, com arguta destreza, pela 
Min. Ellen Gracie, no julgamento do RE nº 597.994/PA 
(STF, 2009). Nele, discutia-se a possibilidade, ou não, de 
reeleição de integrante do MP que fora eleita prefeita do 
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município de Santarém (PA), no pleito de 2008, diante da 
superveniência desse novo regime jurídico:

Anteriormente à promulgação da EC/45 bastava ao mem-
bro do Ministério Público o afastamento temporário de 
suas funções, para que pudesse se candidatar a cargos 
eletivos, diferentemente do que se verificava em relação 
aos magistrados. A EC/45, no entanto, veio a alterar com-
pletamente esse cenário e passou a demandar dos mem-
bros do MP o mesmo grau de isenção em relação às ati-
vidades de filiação político partidárias vigorantes para os 
magistrados. Esse o verdadeiro sentido da EC/45 (STF, RE 
nº 597.994/PA, 2009)2.

Uma vez assentadas essas relevantes premissas, fica 
mais fácil compreender o significado do Enunciado 46.

Como dito, a interpretação constitucionalmente ade-
quada da Emenda Constitucional nº 45/2004 reclama o 
afastamento definitivo, e não temporário, das funções 
dos membros dos Ministérios Públicos, como pressu-
posto inafastável para que estes possam exercer sua 
cidadania passiva. 

Dito de outro modo, somente a anterior aposentadoria 
ou exoneração das funções viabiliza o direito de concorrer 
a cargo eletivo por membro do MP. Qualquer modalidade 
de afastamento temporário (e.g., férias ou licença) obsta, 
sem exceções, o exercício do ius honorum de seus inte-
grantes, a exemplo do que ocorre com os magistrados. 
Essa é a teleologia da Emenda Constitucional nº 45/2004.

2. Antes da vigência da EC nº 45/2004, o Supremo Tribunal 
Federal possuía entendimento de que seria inconstitucional a 
acumulação das funções de membro do Ministério Público e da 
atividade político-partidária, dada a imprescindível necessidade 
de filiação em agremiação partidária. Não obstante, admitia-se 
a assunção aos cargos políticos por procuradores do MP, na 
hipótese em que ocorresse o afastamento temporário do cargo, 
mediante licença (STF, ADI 1.371, 2003).
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A propósito, a orientação plasmada no Enunciado sob 
exame não destoa da orientação, de longa data, do Tribu-
nal Superior Eleitoral a respeito do tema. 

Na Consulta nº 1.153, formulada pelo Senador César 
Augusto Rabello Borges, a Corte Superior Eleitoral con-
signou que 

[...] a Emenda Constitucional n° 45 tem aplicação imedia-
ta, porquanto, no tocante à proibição de atividade político-
-partidária por integrante do Ministério Público, não trouxe 
qualquer disposição transitória, ressalvando a situação 
daqueles que, à época da promulgação, já se encontravam 
integrados ao Órgão. Está-se diante de norma imperativa, 
de envergadura maior, a apanhar, de forma linear, rela-
ções jurídicas continuadas, pouco importando a data do 
ingresso do cidadão no Ministério Público (TSE, Consulta 
nº 1.153, 2005). 

No mesmo sentido foi respondida a Consulta nº 1.154/DF 
pelo TSE: “a aplicação da EC n- 45/2004 é imediata e sem 
ressalvas, devendo abranger tanto aqueles que adentra-
ram nos quadros do Ministério Público antes, como depois 
da referida emenda à Constituição, asseverando, também, 
não haver distinção na sua situação jurídica” (TSE, Cta 
nº 1.154/DF, 2005). Citam-se, ainda: TSE, RO nº 993/AP, 
2006; e Cta 1508-89/DF, 2011.

Mais recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral do 
Tocantins julgou procedente pedido deduzido em impug-
nação, a fim de indeferir o pedido de registro de certo 
procurador da República para o cargo de governador do 
estado do Tocantins, nas eleições suplementares de 2018, 
reassentando a jurisprudência sobre o assunto. O TSE, 
todavia, não enfrentou o mérito da questão, diante da 
perda superveniente do objeto recursal – o candidato não 
obteve votos suficientes para disputar o 2º turno do pleito.3 

3. “[...] encerrado o pleito suplementar sem que o candidato 
tenha sido eleito, não subsiste o interesse processual quanto ao 
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Aliás, existe uma justificativa substantiva a amparar 
esse entendimento: evitar uma indesejada politização do 
Ministério Público e de seus membros, que pudesse pôr 
em risco sua integridade institucional e funcional. Com 
efeito, a mera possibilidade de politização institucional 
do Ministério Público já autoriza o estabelecimento de 
modelo normativos mais protetivos das prerrogativas fun-
cionais, incluindo, aí, a ampliação do rol de vedações a 
seus membros. 

E referida exegese se coaduna a ratio essendi do Esta-
tuto Constitucional do Ministério Público. É que, de um 
lado, ela preserva a instituição, ao garantir a autonomia 
e imparcialidade funcional indispensáveis ao desempenho 
adequado de suas funções; e, de outro lado, essa inter-
pretação erige uma barreira institucional, ao impedir a 
politização do Ministério Público, que, se ocorresse, sub-
verteria seus valores institucionais e sua indevida utiliza-
ção para a consecução de interesses particulares e disso-
nantes do interesse público primário. 

Aliás, encampar entendimento oposto, no sentido de 
chancelar que o mero afastamento temporário das ati-
vidades possa de per si habilitar o ius honorum de seus 
membros, amesquinharia a imparcialidade e a isenção 
que devem presidir o exercício das funções dos integran-
tes do Parquet. 

Ao fim e ao cabo, estariam sob suspeição todas as 
denúncias, acusações, investigações e outras atividades 
por eles levadas a efeito diante de acusações de politi-
zação institucional, desvio de finalidade, favorecimento 
etc., por parte de agentes políticos e demais atores que 
se sintam prejudicados pela atuação dos integrantes do 
Ministério Público. 

Daí por que andou bem o Enunciado 46 ao presti-
giar a interpretação constitucionalmente mais adequada 

deferimento do registro de candidatura, pelo que o recurso deve 
ser extinto em razão da perda superveniente do respectivo obje-
to” (TSE, RO 0600102684, 2018).
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do regime jurídico de proibições instituído pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004. Dada a relevância das fun-
ções outorgadas pelo constituinte ao MP, é necessário 
o máximo distanciamento funcional do Ministério Público 
das disputas políticas, sob pena de, a um só tempo, pôr 
em xeque a imparcialidade e isenção no exercício da ativi-
dade funcional de seus membros, solapar sua integridade 
institucional e comprometer o próprio funcionamento e 
estabilidade de nossa democracia.
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Os institutos 
despenalizadores 
(transação penal, 
suspensão condicional 
do processo e acordo de 
não persecução penal) 
aplicam-se ao processo 
penal eleitoral, desde 
que preenchidos os 
requisitos legais. A pena 
privativa de liberdade 
deve ser considerada 
medida extrema que 
se aplica somente nos 
casos expressos em lei 
e quando não for cabível 
nenhuma das alternativas 
penais previstas 
no ordenamento 
jurídico pátrio.

Enunciado 47
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Foi no intuito de estabelecer limites à inter-
venção estatal, em especial no que que se 
refere à de natureza penal, que a Declaração 
Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789, dispôs em seu art. 8º que: “A lei ape-
nas deve estabelecer penas estritas e eviden-
temente necessárias”. Este documento é, para 
Luisi (2003, p. 39), a gênese do que hoje cha-
mamos de princípio da intervenção mínima.1

De fato, a intervenção penal, no âmbito de 
um Estado de democrático de direito, como é o 
Brasil, somente deve ocorrer sob a regência de 
certos princípios expressos ou não na Constitui-
ção de 1988. Portanto, somente nos casos estri-
tamente necessários e indispensáveis à convi-
vência social é que o Direito Penal pode intervir.

Não são, assim, todos os bens que podem 
ser tutelados penalmente2, pois há outros 
modos, no direito e fora dele, de oferecer pro-
teção a bens jurídicos. A proteção de bens 
jurídicos não corresponde, necessariamente, à 
criminalização. O valor ou a dignidade do bem 
jurídico precisa encontrar amparo no texto 
constitucional (tutela exclusiva de bens jurídi-
cos relevantes) frente a ataques intoleráveis 
(fragmentariedade 

1. Doutor e Mestre em Direito (UFPA). Especialista 
em Direito Eleitora (UNISUL/SC). Promotor de Jus-
tiça (Pará). Membro da ABRADEP. Coordenador do 
Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado do 
Pará. Diretor-Geral do Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional do MPPA. Último livro publicado 
pelo autor: Autoritarismo e Garantismo: Tensões na 
tradição brasileira. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2021. 

2. O conceito de bem jurídico é mais amplo do que o 
de bem jurídico-penal (MIR PUIG, 2007).  

Comentário ao Enunciado 47

José 
Edvaldo 
Pereira 
Sales1
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da proteção) e, ainda, se essa tutela não ocorrer de modo 
suficiente fora do direito penal (subsidiariedade). 

Nessa senda, García-Pablos de Molina (2000) sus-
tenta que a proteção penal de um bem jurídico exige três 
requisitos: (I) que seja merecedor da tutela, isto é, os bens 
devem ter grande importância para a sociedade; (II) que 
exista a necessidade da pena, pois, havendo outros meios 
menos lesivos para a tutela de bens, não se deve recorrer 
à sanção penal, que é sempre drástica; (III) que se veri-
fique a suscetibilidade do bem jurídico, que depende do 
interesse social, de suas características e das condições 
reais do sistema social.

A ameaça com pena, leia-se, sanção penal, apenas 
pode ocorrer se esses fundamentos principiológicos do 
direito penal restarem atendidos, pois, caso contrário, nem 
mesmo há razão para o chamamento do direito penal. Daí 
Roxin (2009, p. 29-30) sustentar que “somente se deve 
ameaçar com pena quando regulações civis ou jurídico-ad-
ministrativas mais leves ou outras medidas político-sociais 
não sejam suficientes”. No âmbito da pena, além desses 
fundamentos, é necessário averiguar se o ordenamento 
jurídico confere ou não certas medidas para evitar a ação 
penal e/ou a imposição de pena restritiva da liberdade. 

A razão de ser do Enunciado 47 da ABRADEP repousa 
exatamente nesse ponto, uma vez que a pena corporal 
é medida extrema e, dela pode-se dizer, é a ultima ratio 
da ultima ratio. Somente na ausência de qualquer medida 
alternativa como os institutos despenalizadores da tran-
sação penal, suspensão condicional do processo e acordo 
de não persecução penal não poderem incidir.

Desde logo, cabe um registro de que o tratamento dis-
pensado aos crimes eleitorais no vetusto Código Eleitoral 
de 1965, e também na legislação extravagante em matéria 
eleitoral, merece uma revisão, pois críticas não faltam ao 
modo como o legislador tipificou condutas na legislação 
brasileira. Essa revisão dos crimes eleitorais e respectivas 
penas já está em curso, não sem críticas também, no Pro-
jeto de Lei Complementar nº 112/21. No mesmo dia em que 
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este texto é escrito está o projeto em trâmite no Senado 
Federal depois de aprovado pela Câmara dos Deputados 
(SALES, 2013).

Aqui é suficiente consignar que a maior parte dos cri-
mes eleitorais, cerca de dois terços, correspondem a ver-
dadeiras contravenções e/ou delitos de menor potencial 
ofensivo. Ferrajoli (2010) elabora uma crítica a esse tipo 
de lei penal e sustenta a necessidade de uma “raciona-
lização” do sistema penal, pois, ou existe um defeito de 
punição (caso o bem protegido seja fundamental) ou há, 
na situação inversa – o que na maioria dos casos ocorre 
–, um excesso de proibição. Duas consequências, para o 
maestro italiano, saltam logo à primeira vista: haveria uma 
simplificação e uma racionalização do sistema penal, além 
de uma redução da esfera de hipóteses de erro de proi-
bição. E, por isso, Ferrajoli é favorável à descriminalização 
de toda a categoria de contravenções e, junto com ela, à 
dos delitos puníveis exclusivamente com pena pecuniária 
ou, alternativamente, com outra privativa de liberdade.

No regramento atual dos crimes eleitorais, pouquís-
simos crimes (menos de meia dúzia) não se enquadram, 
segundo o critério objetivo da pena, na possibilidade de 
incidência de algum desses benefícios despenalizadores. 
E aqui é importante registrar que não há nenhuma restrição 
no ordenamento jurídico brasileiro para que a transação 
penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de 
não persecução penal sejam aplicadas na esfera do direito 
eleitoral desde que, evidentemente, preenchidos os requi-
sitos de ordem objetiva e subjetiva. A transação penal e 
a suspensão condicional do processo são institutos mais 
antigos e bem conhecidos no direito brasileiro. Ambos 
previstos na Lei nº 9.099/1995 vieram com essa Lei dos 
Juizados Especiais para evitar o transcurso da ação penal 
e a eventual aplicação de pena. 

A transação penal é para os delitos de menor poten-
cial ofensivo, tidos como tais os que possuem pena 
mínima inferior ou igual a dois anos, cumulada ou não com 
multa. Não custa lembrar que, no direito eleitoral, não há 
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contravenções, embora muitos dos crimes eleitorais a elas 
se assemelham. Além desse critério objetivo, a lei exige 
(art. 76) que o autor do fato não tenha sido condenado, pela 
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sen-
tença definitiva; não tenha sido beneficiado anteriormente, 
no prazo de cinco anos, por transação penal diversa; e, se 
não indicarem os antecedentes, a conduta social e a sua 
personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias, 
ser necessária e suficiente a adoção da medida. 

Para esses crimes eleitorais – os de menor potencial 
ofensivo –, é lavrado pela autoridade policial um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência remetido ao Ministério 
Público Eleitoral, que fará a proposta de transação a ser 
analisada e aceita, se for o caso, pelo autor do fato perante 
o juiz eleitoral. Não importa se o processamento do fato é 
de competência da 1ª instância ou instância superior. Em 
quaisquer níveis, a incidência da possibilidade de transa-
ção penal ocorre. A transação penal objetiva, portanto, 
evitar o oferecimento da denúncia; ainda que feita no 
corpo de uma denúncia, o que ocorre amiúde na rotina 
forense, deve ser submetida ao consenso do autor do fato 
e, se aceita, será homologada e a inicial acusatória sequer 
será apreciada pelo magistrado.

Se não for o caso de transação penal, a medida seguinte, 
mais benéfica ao envolvido como autor nos fatos, é o 
acordo de não persecução penal3. Esse acordo recebera, 
antes, tratamento por meio de uma resolução do Conse-
lho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 181/2017). 
Agora passou a constar na chamada “Lei Anticrime” (Lei 
nº 13.964/2019), que introduziu o art. 28-A no Código 
de Processo Penal, onde o instituto está inteiramente 

3. Não fazemos aqui incursões em tema correlato, também de 
grande importância, que é o acordo de não persecução no âmbi-
to cível-eleitoral. Tema demais controvertido e, ainda, sem uma 
posição jurisprudencial consolidada a respeito. Há quem susten-
te a possibilidade de sua incidência nessa esfera não penal do 
direito eleitoral. Por todos, vide Sobreiro Neto e Cambi (2021).



347

disciplinado no diploma processual4. Recentemente, fize-
mos um crítica a esse acordo por entendermos que ele não 
escapará daquilo que é típico do sistema penal, a saber, 
a absorção de institutos e seu uso como símbolo exitoso 
do discurso penal para o público, mas que nas entranhas 
funcionam às avessas, violando direitos e garantias como o 
devido processo e a presunção de inocência, bem como a 
manutenção do grande volume de processos e da popula-
ção carcerária no país fruto de delitos patrimoniais e tráfico 
de entorpecentes (a chamada “criminalidade tosca” ou de 
“pobreza” – SALES, 2021, p. 226).5  

Além dessas, também o acordo exige a confissão, 
formal e circunstanciada, do investigado, o que caracte-
riza, para Ferrajoli (2020), uma “extorsão inquisitorial da 
confissão”, na medida em que o investigado se vê cons-
trangido (e até obrigado) a admitir a autoria de um ilícito 
penal no intuito de evitar maiores constrangimentos (e até 
uma condenação) decorrente do processo. A celebração 
de acordo sem confissão já é questionada desde longa 
data no âmbito dos juizados especiais criminais, nos quais 
a transação penal, não raras vezes, é instrumento daquela 
mesma extorsão contra o mais fraco.

No que se refere à pena, o critério é ser ela inferior 
a quatro anos. Quanto aos demais requisitos6, além da 
impossibilidade de transação penal, o autor/investigado 
precisa confessar formal e circunstanciadamente a prá-
tica delitiva; a infração penal não pode ter se dado com 
violência ou grave ameaça, e, ainda, não será possível a 

4. Os Ministérios Públicos de diversos estados da Federação 
estão expedindo atos normativos disciplinando esse acordo de 
não persecução penal, e também o que se dá na esfera cível. 

5. Para uma leitura crítica à disciplina do art. 18 da Resolução 
181/17 do CNMP, vide Ribeiro e Costa, (2019).

6. Para uma leitura detalhada desses requisitos e de outros aspec-
tos do acordo de não persecução penal, vide Oliveira (2021).
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proposta se o autor/investigado for reincidente ou se hou-
ver elementos probatórios que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional – exceto se insignifi-
cantes as infrações penais pretéritas; ter sido o agente 
beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da 
infração, em acordo de não persecução penal, transação 
penal ou suspensão condicional do processo; e nos crimes 
praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, 
ou praticados contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino, em favor do agressor.

Não sendo possível o consenso quanto a esses dois 
institutos (transação penal e acordo de não persecução 
penal), ainda existe uma terceira possibilidade de acordo 
na proposta de suspensão condicional do processo, que 
pressupõe uma ação penal proposta e recebida, ainda que 
esse recebimento se dê no ato de homologação do acordo 
de suspensão. A proposta é de suspensão processual por 
dois a quatro anos, desde que se trate de infração cuja 
pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano de 
prisão e, também, se preenchidos os requisitos subjetivos 
exigidos pela Lei nº 9.099/1995, art. 89 – como não estar o 
acusado sendo processado ou não tenha sido condenado 
por outro crime, além de outros previstos no art. 77 do 
Código Penal.

Entendemos que todos esses institutos despenali-
zadores, apesar de sérias divergências e posições juris-
prudenciais contrárias7, caracterizem direito subjetivo do 
autor do fato e/ou investigado, pois é dever do membro do 

7. Vide por todos, Agravo Regimental em Recurso em Habeas Cor-
pus nº 060171365 (Acórdão de 8 de outubro de 2020, de relatoria 
do Min. Mauro Campbell Marques e publicação no Diário de Jus-
tiça eletrônico (DJe), Tomo 233, 12 nov. 2020), onde é repetido 
e ratificado entendimento do STJ a respeito, a saber, “A suspen-
são condicional do processo é solução de consenso e não direito 
subjetivo do acusado [...]” (STJ, AgRg no RHC 91.265/RJ, 2018). 
Diversos julgados do STF de ambas as turmas nesse sentido tam-
bém (e.g., STF, HC 83458, 2004).
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Ministério Público oferecer quaisquer dessas propostas 
se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos; caso 
entenda que algum ou alguns desses requisitos não estão 
preenchidos, deverá, de modo objetivo e a partir de dados 
concretos – sem menções vagas, genéricas e imprecisas 
do tipo “não preenche os requisitos” ou “diante da gravi-
dade” etc. –, fundamentar e indicar as razões pelas quais 
a medida despenalizadora não é oferecida.

Embora não sejam os únicos institutos que envolvam 
colaboração/consenso no direito brasileiro – e aqui os 
comentários se restringem ao Enunciado 47 –, são eles um 
típico caso de justiça negocial brasileira, a manifestar, sob 
certos aspectos, uma aproximação com os princípios da 
eficiência e da celeridade presentes no “plea bargaining” 
americano (MILHOMEM, SUXBERGER, 2021). Contudo, 
embora recepcionados aqui com recortes, é certo que os 
ranços, para dizer o mínimo, inquisitoriais do sistema pro-
cessual brasileiro (COUTINHO, 2019) ainda se constituem 
grandes entraves para que esse tipo de justiça seja imple-
mentada sem maiores problemas. 
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A manutenção, no 
dia das eleições, de 
conteúdo criado em 
momento pretérito 
não constitui o crime 
eleitoral previsto art. 
39, § 5º, da Lei nº 
9.504/1998, vedado 
impulsionamento que 
alcance aquela data ou 
a veiculação de novos 
conteúdos nesse 
mesmo dia.

Enunciado 48
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O enunciado versa sobre um tipo de injusto 
comumente denominado “propaganda eleitoral 
no dia das eleições”. A redação do tipo, no caso 
das condutas passíveis de punição, foi objeto 
de sucessivas reformas ao longo dos últimos 
anos, por meio das Leis nº 11.300/2006 e nº 
12.034/2009. A mais recente modificação foi 
executada por meio da Lei nº 13.488/2007, que 
adicionou o inciso IV, relacionado à divulgação 
de conteúdo na internet no dia das eleições e, 
presumivelmente, o foco do enunciado.12

Afirmar que a propaganda eleitoral por 
meio da internet assumiu, nos últimos anos, 
um lugar de destaque nas campanhas polí-
ticas seria nada mais do que trivial. De fato, 
a internet converteu-se no palco principal da 
disputa eleitoral, sendo que, no caso da elei-
ção de 2020, assolada pela pandemia da SAR-
S-CoV-2, poder-se-ia dizer que a campanha 
online reinou isolada frente aos demais meios 
usuais de propaganda.

Ocorre que o recurso aos meios digi-
tais, notoriamente marcado pelo anonimato 
e pelo impacto de massa, impõe desafios 
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permanentes à capacidade normativa do legislador e da 
Justiça Eleitoral. Nesse sentido, a norma penal do art. 
39, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, revela a clara intenção 
do legislador de que a normalidade do dia das eleições 
não seja maculada por propaganda de massa que seria 
indiscutivelmente vedada se realizada por outros meios.

Sem embargo, em matéria penal, não vale o velho 
adágio sobre ser melhor pecar pelo excesso do que 
pela omissão. Quando se trata de criminalização, ainda 
mais se envolve questões políticas e de liberdade de 
expressão, palavras como prudência, proporcionalidade 
e pragmatismo devem ser os guias do formulador e apli-
cador das normas.

Nesse sentido, muito embora o legislador tenha se 
valido de uma bem adequada elementar, ao definir que 
o delito deve ser praticado “no dia das eleições” – afinal, 
o bem jurídico tutelado é a normalidade da votação –, 
a definição do inciso IV sobre quais conteúdos pode-
riam ou não ser publicados mostrou-se deficiente. Isso 
porque a expressão “podendo ser mantidos em funcio-
namento as aplicações e os conteúdos publicados ante-
riormente” permite uma margem de ambiguidade sobre 
a intenção do legislador.

Criminalizada estaria, simplesmente, a publicação 
de novos conteúdos, não anteriormente publicados até 
o dia das eleições, como no caso de um “meme” inédito? 
Ou, então, estaria abarcada pela proibição também a 
republicação de conteúdo já publicado, como aquele 
proveniente do compartilhamento de um meme publi-
cado anteriormente ao dia das eleições?

A primeira opção parece ser a melhor do ponto de 
vista dogmático. Levando em conta que o que se busca 
é afastar inovações de propaganda no dia do pleito, o 
bem jurídico tutelado não estaria sendo afetado pela 
republicação ou compartilhamento de um conteúdo 
pretérito que, se potencialmente benéfico ou maléfico, 
já iniciara seus efeitos antes do dia do pleito. E, por-
tanto, na falta de lesão ao bem jurídico, deve incidir o 
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princípio da lesividade, sendo considerados atípicos os 
atos praticados (ainda que no dia das eleições).

Outro fundamento possível a ser manejado em favor 
dessa interpretação seria a adoção da imputação obje-
tiva. Ora, em se considerando que o conteúdo propa-
gandístico já tinha sido publicado anteriormente ao 
dia das eleições, sua republicação ou novo comparti-
lhamento não importaria em criação ou incremento do 
risco, em consequência afastando a incidência no tipo 
objetivo. Por essa via, a criação ou incremento do risco 
proibido estaria restrita aos conteúdos publicados de 
forma inovadora no dia das eleições.

Não parece ter sido outra a interpretação cristali-
zada no enunciado em comento. Afasta-se a tipicidade 
quanto ao conteúdo gerado em momento pretérito ao 
dia das eleições, mantida a vedação somente quanto ao 
conteúdo gerado no dia do pleito e o recurso ao impul-
sionamento desse conteúdo. Interpretação constitucio-
nalmente melhor ajustada, sob pena de restrição exces-
siva da liberdade de expressão do eleitor no dia eleição.

Por fim, digno de nota que, a despeito da falta de 
previsão expressa no art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, 
o manejo de uma restrição temporal para incidência 
desse tipo de injusto foi visivelmente ampliado pelo TSE 
por meio da Resolução nº 23.610/2019. A razão é o § 
1º do art. 87 da resolução, dispondo que a proibição 
não incidiria na divulgação de qualquer espécie de pro-
paganda de partidos políticos ou de seus candidatos, 
quando se tratasse de conteúdo que tenha sido divul-
gado na internet antes do dia da eleição. O permissivo é 
inovar em relação ao disposto no art. 39, § 5º, III, da Lei 
nº 9.504/1998, visto que o legislador limitou a previsão 
ao inciso IV.
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Por ser mais benéfica 
ao réu, aplica-se aos 
acusados da prática de 
crime eleitoral a ordem 
da instrução probatória 
descrita no Código 
de Processo Penal em 
detrimento a ordem 
descrita no Código 
Eleitoral (arts. 396 e 396-
A do CPP e art. 359 e 
seguintes do CE). 
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O vetusto Código Eleitoral, editado numa 
época em que o processo penal brasileiro era 
marcado por forte viés inquisitorial, contém 
previsão no sentido de que o interrogatório do 
acusado deverá ser efetuado logo após o rece-
bimento da denúncia.1

É a dicção do art. 359: “Recebida a denúncia, 
o juiz designará dia e hora para o depoimento 
pessoal do acusado, ordenando a citação deste 
e a notificação do Ministério Público”.

Em 2008, como cediço, o Código de Processo 
Penal foi reformado pela Lei nº 11.719/2008, pre-
vendo, entre outras alterações, o interrogatório 
judicial do acusado como último ato do processo.

Esse conflito normativo entre lex speciallis 
e legi generali foi objeto de amplo debate aca-
dêmico e, principalmente, jurisprudencial, resul-
tando em sólido entendimento no sentido da 
aplicabilidade da novel regra do Código de Pro-
cesso Penal em detrimento da previsão especí-
fica do Código Eleitoral.

Pouco tempo após a edição da Lei nº 
11.719/2008, o Supremo Tribunal Federal 
enfrentou a sua aplicabilidade aos processos de 
competência originária da Corte, disciplinados 
pela Lei nº 8.038/1990 – o que viria a ser um 
dos fundamentos pelos quais a jurisprudência 
eleitoral se inclinou, em igual raciocínio, na apli-
cabilidade da regra geral do CPP em detrimento 
da norma específica.
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O leading case é o Agravo Regimental na Ação Penal 
nº 528, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, onde se 
decidiu, em essência:

I – O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação 
dada pela Lei 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como 
ato derradeiro da instrução penal. 
II – Sendo tal prática benéfica à defesa, deve prevalecer nas 
ações penais originárias perante o Supremo Tribunal Federal, 
em detrimento do previsto no art. 7º da Lei 8.038/90 nesse 
aspecto. Exceção apenas quanto às ações nas quais o inter-
rogatório já se ultimou. 
III – Interpretação sistemática e teleológica do direito. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AP 
528 AgR, 2011). 

A Corte entendeu derrogada a norma específica em rela-
ção à norma geral por decorrência da aplicação dos prin-
cípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, 
como bem realçou o Ministro Ayres Britto em seu voto-vo-
gal, pelo princípio da não autoincriminação, já que, a partir 
da edição da referida lei, o interrogatório do acusado deixa 
de ser meio de prova para ser instrumento de defesa.

Quanto ao tema, Guilherme de Souza Nucci explica 
que, “como regra, tem-se adotado o procedimento de ouvir 
o réu ao final da instrução, possibilitando-se, pois, melhor 
defesa, já que o quadro probatório está praticamente con-
cluído. É a consagração da autodefesa, como corolário da 
ampla defesa” (NUCCI, 2017, p. 471).

Daí o entendimento do Pretório Excelso de que é uma 
garantia e uma faculdade ao acusado ser interrogado por 
último, ficando expresso no referido precedente que é pos-
sível seu interrogatório em momento anterior caso o réu 
assim entenda, por se tratar de uma estratégia de defesa.

Essa constatação é de especial importância, na medida 
em que o Enunciado 49 deve ser interpretado no sentido 
de que o interrogatório judicial do acusado será o último 
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ato processual, a menos que opte por ser ouvido antes 
como forma de planejamento processual de sua defesa.

Nessa ordem de ideias estabelecida pelo Supremo 
Tribunal Federal, reconhecida a constitucionalização do 
processo penal brasileiro, o entendimento não poderia ser 
outro na seara eleitoral, onde a ratio decidendi do referido 
leading case se aplica com perfeição. Por todos, cita-se o 
REspe nº 275, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carva-
lho Neto, publicado no DJe em 13 de abril de 2018 (TSE).

No âmbito regulamentar, o TSE deu um passo mais 
largo e editou a Res. nº. 23.396/2013, já prevendo a aplica-
bilidade do art. 400 do CPP em detrimento do art. 359 do 
CE, como se pode ver da leitura de seu art. 13.

É bom anotar, embora a solução mais acertada fosse 
outra, não ter havido declaração de não-recepção do 
referido dispositivo do CE pela CF. Não houve, portanto, 
reconhecimento de violação ao texto constitucional, mas 
apenas a derrogação da regra obsoleta em favor da novel 
disciplina mais garantista.

A nosso sentir, a questão demandaria reconheci-
mento da não-recepção do art. 359 do CE pela CF, 
mesmo que pela via da interpretação constitucional por 
intermédio da lei infraconstitucional, o que é admitido 
pela doutrina de Luís Roberto Barroso quando ensina que 
“o próprio constituinte conferiu ao legislador a prerroga-
tiva de desenvolver e concretizar a Constituição, fazendo 
uma escolha valorativa dentro dos limites impostos pelas 
possibilidades semânticas do enunciado constitucional” 
(BARROSO, 2015, p. 167).

A Lei nº 11.719/2008 deu significância aos princípios 
processuais do contraditório, da ampla defesa e da não 
autoincriminação, os quais passam a ter um conteúdo mais 
concreto com o reconhecimento, ainda que pela via do 
legislador, de que o interrogatório judicial do acusado no 
ordenamento jurídico brasileiro não é mais visto como meio 
de prova e sim instrumento de defesa – o que implicaria a 
não-recepção das normas em sentido diverso anteriores à 
Constituição, como é o caso do art. 359 do CE.
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À luz do exposto, conclui-se que o enunciado se 
encontra em fina sintonia com a orientação jurispruden-
cial das Cortes de Vértice, mas peca por: (I) não avan-
çar para o reconhecimento da não-recepção do art. 359 
pela Constituição Federal; (II) não fazer a ressalva de que 
o acusado pode, por iniciativa própria, ser interrogado em 
momento anterior.
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Configura ausência 
de justa causa para 
o exercício da ação 
penal, nos processos 
onde se apura a 
prática do delito 
previsto no art. 299 
do Código Eleitoral, a 
falta de identificação 
na denúncia do 
eleitor supostamente 
corrompido, quando for 
possível identificá-lo.

Enunciado 50
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O poder de punir é monopólio estatal, mas 
não é, por certo, ilimitado. Os princípios cons-
titucionais penais representam formas de res-
trição que não podem ser ignorados. Quando 
o Estado, no exercício do ius puniendi, prevê 
que tipos penais e as sanções a eles comina-
das deverão tutelar bens jurídicos socialmente 
relevantes, ao mesmo tempo está se modu-
lando a forma com que os agentes públicos 
deverão agir na persecução desses crimes, 
e, portanto, limitando-os. Essa ambivalência – 
típica do Direito Penal de garantias – assume 
que a lisura e a legitimidade do pleito são valo-
res penalmente relevantes, mas incapazes de 
justificar o abuso do poder punitivo estatal.12

Compreender essas premissas é impor-
tante para avaliar a aplicação dos conceitos 
implícitos no Enunciado 50 da I Jornada de 
Direito Eleitoral do TSE, entre os quais mere-
cem destaque: (a) a relação entre a indeter-
minação do corruptor passivo e a congruência 
com elementos do crime, na contextualização 
da denúncia; (b) a repercussão processual 
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de casos de alta complexidade investigatória; e (c) o 
momento adequado para o reconhecimento da ausência 
de identificação desse eleitor.

O art. 299 do Código Eleitoral, referido no enunciado, 
dispõe sobre o crime de corrupção eleitoral. Aque-
les que compram ou vendem votos ou sua abstenção 
podem ser sancionados com pena de até quatro anos 
de reclusão e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 

Essa conduta não é incomum no Brasil. Pequenos 
benefícios podem ser o suficiente para desvirtuar o voto 
do eleitor, afetando a lisura e a legitimidade do pleito e, 
por via de consequência, a democracia representativa. 
A corrupção eleitoral é conduta grave, notadamente por 
alimentar-se muitas vezes do estado de necessidade do 
eleitor, transformando a liberdade de escolha em mer-
cadoria para aqueles que ainda tratam com naturalidade 
a negação da democracia.

No entanto, se é verdade que, de um lado, o combate 
à corrupção tem exigido redobrada atenção, de outro, 
a necessidade de respostas cada vez mais rápidas fez 
multiplicar o número de ações judiciais, algumas sem o 
devido cuidado com as garantias e direitos fundamen-
tais. Essa situação ocorre sobretudo no que se refere às 
condições da ação, a distribuição da carga probatória e 
o estado de inocência.

O oferecimento repetido de denúncias sem a identi-
ficação do corruptor passivo, postergando para o curso 
do processo o desafio de determiná-lo, é um exemplo. 
A prática contraria as exigências previstas no art. 41 
do CPP e a posição pacífica do TSE, segundo a qual, 
“na acusação da prática de corrupção eleitoral (CE, art. 
299), a peça acusatória deve indicar qual ou quais elei-
tores teriam sido beneficiados ou aliciados, sem o que o 
direito de defesa fica comprometido” (TSE, HC: 69358/
SP, 2013 e TSE, REspe 311285/DF, 2020).

Depreende-se do núcleo do tipo previsto no art. 299 
do CE que “é necessário que a conduta seja direcionada a 
eleitores identificados ou identificáveis e que o corruptor 
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eleitoral passivo seja pessoa apta a votar” (TSE, HC 
69358/SP, 2013). Logo, a identificação clara de ambos 
os agentes passa a ser circunstância própria do crime, 
sem as quais não existe o nexo de causalidade neces-
sário para se falar em consumação do delito, tampouco 
possibilidade de persecução penal, consoante art. 41 do 
Código de Processo Penal (TSE, HC 672/MG, 2010).

Isso porque, não sendo identificados ou identificá-
veis os eleitores cuja liberdade de voto seria afetada, 
não há violação ao bem jurídico tutelado. Desse modo, 
faltaria lesividade da conduta que poderia legitimar a 
intervenção penal (BATISTA, 2011, p. 89). Nas palavras 
da Ministra Luciana Lóssio: “se não está identificado o 
corruptor passivo, como podemos saber se ele poderia 
votar ou não? Haveria a compra de votos do art. 299 do 
Código Eleitoral?” (TSE, RHC 45224/MG, 2013).

Essa provocação revela a primeira definição concei-
tual implícita no enunciado, relativa à congruência com 
os elementos do crime e os indícios mínimos para for-
mação da justa causa enquanto elemento processual. 
No caso do crime de corrupção eleitoral, a ausência de 
identificação do eleitor corruptor passivo inviabiliza a 
leitura do fato narrado à luz do tipo penal, especifica-
mente na parte em que exige a formação lógica do nexo 
entre a vantagem ofertada e a negociação personalís-
sima do voto (art. 13 do Código Penal).

Diante disso, como dar resposta à situação na qual 
vantagens são concedidas a granel – para transeuntes 
próximos das seções eleitorais, por exemplo –, na qual 
provas acessórias (gravações de vídeo e áudio) demons-
tram cabalmente a oferta em troca de voto, mas não é 
possível identificar a pessoas que receberam o benefí-
cio? Pode-se falar em suspeita razoável na conexão entre 
vantagem indevida e o direito de voto ou a indefinição do 
corruptor passivo seria óbice para a apuração e conde-
nação do corruptor ativo? Seria possível a consumação 
de corrupção eleitoral ativa sem a corrupção eleitoral 
passiva, no atual modelo legislativo brasileiro?
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A resposta a essa situação é o segundo ponto implí-
cito no enunciado, e que merece cautela diante das pos-
sibilidades de interpretações que sugere. A literalidade 
do enunciado leva a crer que a viabilidade probatória 
autoriza dois tipos de tratamento: (a) aqueles que, por 
alguma razão, foram apresentados ao Poder Judiciário 
sem qualquer investigação sobre os eleitores determi-
nados ou determináveis; e (b) aqueles que, a despeito 
de todo o esforço investigatório, não foi possível che-
gar a uma identificação clara dos eleitores corrompi-
dos. Enquanto a primeira hipótese refletiria, de fato, um 
defeito processual, o segundo seria situação excep-
cional de consumação do delito de corrupção eleitoral 
na forma ativa, sem a necessidade de comprovação da 
corrupção passiva, ou seja: seria possível viabilizar o 
oferecimento de denúncias sem a descrição do eleitor 
que teria supostamente vendido seu voto.

A hipótese de dispensa da descrição do eleitor corrup-
tor passivo, na forma ventilada pela última parte do enun-
ciado, é delicada e pode revelar grave desvirtuamento das 
garantias constitucionais, dada a natureza sancionatória 
do processo penal e o princípio da legalidade. O paradigma 
penal eleitoral vigente não faz ressalva quanto à eventual 
dispensa do cumprimento de pressupostos processuais 
em casos de elevada complexidade investigatória. Tanto 
é que o projeto de novo Código Eleitoral em tramitação 
no Congresso Nacional previu, desde a origem, a divisão 
da corrupção eleitoral ativa e passiva em crimes distintos, 
aumentando a pena para aquele que oferta vantagem em 
troca de voto ou abstenção. 

Assim, o trecho seria dispensável, já que a descri-
ção mínima do nexo de causalidade é a única forma de 
viabilizar o direito de defesa nesses casos, conside-
rando, sobretudo, que o direito de ação não pode fazer 
as vezes de inquérito policial por via transversa e ilegal.

A solução dessa aparente controvérsia residiria, por-
tanto, na definição do momento processual adequado 
para o reconhecimento da ausência de identificação do 
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corruptor passivo, terceiro conceito pressuposto pelo 
enunciado (se no mérito ou em sede de condições da 
ação). A esse respeito, sabe-se que as condições da 
ação (legitimidade, possibilidade e interesse) funcionam 
como filtro processual para evitar ações indesejadas, de 
modo que a “justa causa”, enquanto quarta condição, 
exige fundados indícios de autoria e materialidade, além 
da determinação de quem é o corruptor passivo, nos 
casos em que se apura o crime previsto no art. 299 do 
Código Eleitoral (STF, HC 154.299/SP, 2018).

Eugênio Pacelli ensina que as condições da ação não 
impedem “o direito à jurisdição ou ao processo”. Eles obs-
tam o “julgamento da pretensão de direito material a ela 
apresentada, isto é, ao julgamento do mérito” (PACELLI, 
2017. P. 68). Afrânio Silva Jardim, por sua vez, entende 
que a ausência de justa causa possui natureza jurídica de 
“pressuposto de legitimação do processo penal conde-
natório”, implicando rejeição da denúncia, na forma inciso 
III do art. 395 do CPP (JARDIM, 2016, p. 584).

Dessa forma, a ausência de indícios mínimos sobre o 
corruptor passivo atrairia a incidência do art. 395, III, do 
CPP, com a rejeição da denúncia por ausência de justa 
causa, ou até mesmo o art. 564, III, “a”, do CPP, ense-
jando que a declaração de nulidade do processo seja 
observada após o recebimento equivocado da denúncia.

Por essas razões, sem deixar de lado a preocupa-
ção com o rigor do combate da corrupção eleitoral, mas 
entendendo que o respeito às garantias processuais 
penais é fundamental para reafirmar a credibilidade da 
Justiça, é acertada a recomendação da comunidade 
jurídica exposta no Enunciado 50, da I Jornada de Direito 
Eleitoral do TSE, segundo a qual a falta de identifica-
ção na denúncia do eleitor supostamente corrompido 
configura ausência de justa causa para o exercício da 
ação penal. A ressalva feita ao final do texto é, todavia, 
dispensável ante a inexistência de previsão legal capaz 
de autorizar o afastamento das condições da ação em 
casos de alta complexidade investigatória. 
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Não subsiste a 
competência da Justiça 
Eleitoral para a apuração 
de delitos comuns 
quando reconhecida, 
antes do oferecimento da 
denúncia, a extinção da 
punibilidade quanto ao 
crime eleitoral conexo.

Enunciado 51
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O enunciado em questão trata da interpreta-
ção das regras de competência processual penal 
relativas aos crimes eleitorais e conexos, nota-
damente no que toca à competência da Justiça 
Eleitoral ou da Justiça Comum para julgamento 
dos crimes conexos. O entendimento do Pleno 
do Supremo Tribunal Federal no INQ 4435/DF, 
em março de 2019, reafirmou a interpretação do 
art. 121, caput, da Constituição Federal de 1988, 
do art. 35, II, do Código Eleitoral, e do art. 76 e 
seguintes do Código de Processo Penal: a com-
petência da Justiça Eleitoral para julgar os cri-
mes comuns conexos aos eleitorais (STF, 2019). 
Também restou definido que, nesses casos, há 
reunião dos processos na Justiça Eleitoral. Os 
demais juízos e tribunais passaram a aplicar tal 
entendimento e determinar a remessa à Justiça 
Eleitoral de diversos inquéritos e ações penais.1

Permaneceram, no entanto, várias discus-
sões sobre aspectos não decididos no caso 
concreto que gerou o precedente em questão 
e uma delas é o momento no qual se analisa a 
possível existência de crime eleitoral conexo e 
se promove a modificação de competência por 
meio da conexão. 

No momento da propositura da denúncia 
ou do requerimento jurisdicional de medidas 
cautelares prévias haverá a análise do juízo 
competente e, partindo já do pressuposto de 
que os crimes conexos aos eleitorais devem 
ser reunidos para julgamento pela justiça 

1. Mestrando em Direito Eleitoral (UFMG). Pós-gradu-
ado em Direito e Processo Penal pela Academia Bra-
sileira de Direito Constitucional (ABDConst). Membro 
da ABRADEP. Membro do Instituto Brasileiro de Ciên-
cias Criminais (IBCCRIM). Membro do ICP. Advogado.
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especializada e, dadas as finalidades da limitação das 
hipóteses de modificação da competência – que é a pre-
servação do juiz natural - da reunião de processos para 
julgamento conjunto – evitar decisões contraditórias – e 
da extinção de punibilidade pela prescrição – segurança 
jurídica –, serão decididos justiça competente e reunião 
ou separação dos processos.

O enunciado em questão partiu de proposta cuja fun-
damentação é a de que a manutenção da competência 
da Justiça Eleitoral, mesmo quando a extinção de puni-
bilidade pelo crime eleitoral se dá antes do oferecimento 
da denúncia, é tese ampliativa do que fora decidido pelo 
STF no INQ. 4435/DF, e os precedentes do Tribunal Supe-
rior Eleitoral seriam inaplicáveis ao caso, tendo em vista 
que versam sobre casos onde houve denúncia antes da 
extinção de punibilidade pelos crimes eleitorais imputados 
(BRASIL, 2021, p. 7). 

Não há regra específica para a hipótese, porém, é pos-
sível cogitar aplicação analógica do art. 81 do Código de 
Processo Penal, como foi feito em precedente da Segunda 
Turma do STF que será adiante analisado. O Código de 
Processo Penal define, em seu art. 81:

Art. 81.  Verificada a reunião dos processos por conexão ou 
continência, ainda que no processo da sua competência pró-
pria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória 
ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua 
na sua competência, continuará competente em relação aos 
demais processos.

Renato Brasileiro compreende dispositivo como aplicável a 
todos os tipos de crimes e espécies de conexão, a fim de 
aproveitar os atos praticados, afirmando expressamente 
que se aplica o art. 81 do CPP aos casos em que “[...] por 
interpretação extensiva, declarar a extinção da punibili-
dade em relação à infração que promoveu a atração” (LIMA, 
2016, p. 754). No mesmo sentido, Eugênio Pacelli, que tam-
bém defende a fundamentação da perpetuatio jurisdicionis 
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na preservação dos atos já praticados (OLIVEIRA, 2016). 
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao tratarem da desclas-
sificação em casos de incompetência absoluta, afirmam 
que deve haver separação de processos conexos quando 
a competência para julgamento dos crimes conexos for 
constitucional como, por exemplo, Justiça Federal (OLI-
VEIRA; FISCHER, 2018). 

Aury Lopes Júnior entende, no entanto, que tal artigo é 
aplicável apenas às desclassificações própria e imprópria 
no tribunal do júri (LOPES JÚNIOR, 2016). Nada obstante, 
ante a ausência de norma que regulamente a situação, é 
possível cogitar a aplicação subsidiária. 

Há que se considerar, todavia, que regras de conexão 
e continência são formas de modificação da competên-
cia que visam reunir, para processamento e julgamento, 
processos conexos em razão do risco de decisões con-
traditórias e facilitar a instrução dada a ligação entre 
os crimes e os respectivos efeitos nas provas (LOPES 
JÚNIOR, 2016).

Como regras de modificação da competência do juiz 
natural inicialmente definido para crimes comuns, trata-
-se de uma exceção às regras de competência e ao juiz 
natural. A questão central é definir se, antes do ofere-
cimento da denúncia e, portanto, do início do processo 
penal, permanecem aplicáveis os fundamentos da apli-
cação da conexão. Pacelli e Fischer (2018) afirmam que 
a extinção de punibilidade deve gerar a separação dos 
processos para privilegiar o juiz natural sempre que hou-
ver prevalência de competência constitucional.

A Segunda Turma do STF concluiu julgamento do 
Recurso em Habeas Corpus 177243/MG na sessão do dia 
29 de junho de 2021, com relatoria do Ministro Gilmar Men-
des, cujo acórdão se acha pendente de publicação e em 
caso onde, mesmo ocorrendo prescrição do crime eleitoral 
com o qual seriam conexos crimes de competência da jus-
tiça comum estadual antes do oferecimento da denúncia, 
foi reconhecida a incompetência e determinada a remessa 
dos autos à Justiça Eleitoral.
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Embora, portanto, haja posicionamentos doutrinários a 
subsidiar o presente enunciado, é de se ressaltar que uma 
das turmas do STF já se manifestou no sentido de que a 
manutenção da competência da Justiça Eleitoral no caso 
não implica desrespeito ao que fora decidido pelo próprio 
STF no INQ. 4435/DF (2019).
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Não há óbice para a 
realização de acordo 
de não-persecução 
penal nos casos em 
que, praticado crime 
eleitoral, os requisitos 
do art. 28-A do Código 
de Processo Penal 
sejam concretamente 
examinados pelo 
Ministério Público 
Eleitoral e devidamente 
preenchidos, ressalvados 
os casos de aplicação da 
Lei nº 9.099/1995 pelo 
juiz eleitoral.

Enunciado 52
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A Lei nº 9.099/1995 inaugurou os institutos 
despenalizadores no sistema processual penal 
brasileiro, trazendo a possibilidade de realiza-
ção de composição civil, de transação penal e 
de suspensão condicional do processo – dando 
o pontapé inicial ao direito penal negocial.1

Mais recentemente, o chamado “Pacote 
Anticrime” trouxe, com o art. 28-A da Lei nº 
13.964/2019, a faculdade de o Ministério Público 
oferecer, em crimes sem violência ou grave ame-
aça, com pena mínima inferior a quatro anos, 
acordo de não persecução penal (ANPP), o qual, 
além de medidas expressamente previstas no 
artigo, requer a confissão formal do investigado.

A principal diferença entre os institutos des-
penalizadores contidos na Lei nº 9.099/1995 
– especialmente a transação penal – e o novo 
instrumento processual do acordo de não per-
secução penal reside na exigência de confissão 
formal, pelo celebrante, além do quantitativo da 
pena privativa de liberdade, já que no ANPP a 
pena mínima é de quatro anos, enquanto na tran-
sação penal a pena máxima é de dois anos (além 
das contravenções penais). E, nesse sentido, o 
que se questiona e que foi objeto da redação do 
Enunciado 52 é se tal instituto pode também ser 
aplicado aos crimes eleitorais.

Para tanto, é preciso observar que a cele-
bração do acordo de não persecução penal, 
a partir da interpretação do contexto acusa-
tório, revela-se como espécie de composição 

1. Advogada. Mestranda em Direito (IDP). Pós-gradu-
ada em Direito Eleitoral (Universidade Positivo) e em 
Processo Civil (ABDConst). Coordenadora Acadêmi-
ca da ABRADEP. Diretora vogal do IPRADE. Diretora 
Jurídica do Política Por/De/Para Mulheres.
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entre as partes, assumindo responsabilidades e deveres 
em relação ao seu cumprimento. Do ponto de vista prá-
tico, imperioso reconhecer que o ANPP representa, tal 
qual os institutos despenalizadores inaugurados na Lei nº 
9.099/1995 e amplamente entabulados nos crimes eleito-
rais, um acordo de vontades a partir de uma análise estra-
tégica de um procedimento prévio, podendo ser celebrado 
por diversos motivos. 

É igualmente interessante notar que as cláusulas e 
efeitos decorrentes do acordo ficam subordinados ao pro-
cesso no qual se estabeleceu essa relação negocial perso-
nalíssima, não gerando consequências penais para tercei-
ros ou administrativas. 

Adicionado a isso, sobreleva ressaltar que, apesar da 
confissão – obtida, em linhas gerais, exclusivamente para 
possibilitar a formulação do acordo –, não haverá reco-
nhecimento expresso de culpa. Poderíamos cogitar uma 
admissão implícita de culpa, mas sem qualquer repercus-
são jurídica, na medida em que a culpa, para ser efetiva-
mente reconhecida, demanda, como já frisado, o devido 
processo legal. Oportuno, nesta toada, enaltecer a lição da 
doutrina, nas palavras dos autores Mauro Messias e Igor 
Pereira (2021, p. 78-79): 

[...] a proposta de acordo de não persecução penal somente 
pode ocorrer após a formação de opinio delicti positiva por 
parte do membro do Ministério Público, a demonstrar, pois, 
que o relato dos fatos pelo investigado e sua confissão não 
funcionam como indício de prova para denunciar. [...] O pro-
pósito não é robustecer o material probatório que acompa-
nha a denúncia, pois não se objetiva denunciar, e sim acordar. 
Observe-se também que a confissão em análise não repre-
senta assunção de culpa: não haverá processo, sentença cri-
minal ou pena. Não se tem, aqui, um acordo de admissão de 
culpa a resultar na condenação criminal do acordante, como 
ocorre na sistemática norte-americana do plea bargaining.



381

Insta salientar ainda que, com apenas três exceções (art. 
302 do Código Eleitoral, art. 72 da Lei nº 9.504/1997 e 
o crime da Lei nº 6.091/1974), todos os crimes eleitorais 
têm pena mínima inferior a quatro anos. O próprio art. 
284 do Código Eleitoral dispõe que: “sempre que este 
Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será 
ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano 
para a de reclusão”, sendo certo que, em todos os casos 
onde não há previsão expressa quanto ao tempo inicial 
de pena a ser aplicada, a pena mínima será de um ano, 
facultando a celebração do instituto despenalizador mais 
adequado de acordo com a situação prática e o cumpri-
mento dos requisitos.

Portanto, não há que se imaginar a impossibilidade 
de eventual formalização de ANPP quando presentes os 
requisitos, especialmente a existência de crime com pena 
mínima inferior a quatro anos – quase a totalidade dos 
tipos penais previstos –, uma vez que, se fosse intenção do 
legislador não permitir sua realização em crimes eleitorais, 
assim teria feito. 

Apesar da incipiente discussão doutrinária e jurispru-
dencial acerca da aplicabilidade do acordo de não per-
secução penal, torna-se oportuno estabelecer analogia 
com os institutos despenalizadores trazidos pela Lei nº 
9.099/1995. Nesse sentido, aplicável a lição de Ada Pel-
legrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filhos, Antonio 
Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes (1997, p. 286):

O art. 89 da Lei 9.099/1995 não excluiu do âmbito de sua inci-
dência nenhum crime previsto em lei especial nem qualquer 
procedimento especial. Logo, é evidente que a suspensão do 
processo é aplicável também aos crimes da competência das 
Justiças Militar, Eleitoral e Federal.

Da mesma forma, por iniciativa legislativa, a possibili-
dade de celebração de acordo de não persecução penal 
acaba por criar instrumento processual que obsta a ins-
tauração ou manutenção de persecução penal para certos 



382

delitos desde que, em contrapartida, haja o cumprimento 
de alguns requisitos dispostos no art. 28-A, CPP. 

Portanto, o inédito dispositivo legal pretende conferir 
maior efetividade à lei penal, dando eficácia à implementa-
ção de sanções – evitando, inclusive, a custosa deflagra-
ção de um processo e o aumento das atividades de um 
Estado com inegável dificuldade na prestação jurisdicional.

Diante disso, a partir das ponderações acima lançadas, 
destaca-se que, tal qual a transação penal e a suspensão 
condicional do processo, o acordo de não persecução 
penal é instituto despenalizador que visa impedir justa-
mente a persecução penal, com um acordo de vontade 
visando a aplicação de medidas de cunho sancionatório – 
em compasso com as diretrizes de política criminal –, bem 
como a satisfação de outros requisitos complementares, 
sendo absolutamente cabível nos casos criminais em que 
não for viável a aplicação de outros desses institutos.
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O crime de desobediência 
eleitoral (art. 347 do 
Código Eleitoral) não 
se configura diante do 
descumprimento de 
ordem judicial que tenha 
cominado astreintes, 
salvo menção expressa 
do prolator da ordem.

Enunciado 53
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Trata-se de vetusta discussão nos tribunais 
a respeito da possibilidade de cumulação de 
sanções em casos em que, havendo desobedi-
ência à ordem judicial expressa, prolatada por 
autoridade competente – que cuidou de prever 
sanção específica para o comportamento recal-
citrante –, seria possível a aplicação cumulativa 
do crime do art. 347 do Código Eleitoral, que 
prevê: “Art. 347. Recusar alguém cumprimento 
ou obediência a diligências, ordens ou instru-
ções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à 
sua execução: Pena – detenção de três meses 
a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa”.1

A Ação Penal 506, julgada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (Apn 506/PA, 2008), foi a pri-
meira a se debruçar de forma percuciente sobre 
essa discussão. No caso concreto, o Ministério 
Público Eleitoral denunciou ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará um candidato pela prática do 
crime capitulado no art. 347 do Código Eleito-
ral. Uma vez que o denunciado assumiu o cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas, os autos 
foram remetidos ao STJ.

Em seguida, a Procuradoria-Geral da Repú-
blica ratificou a denúncia, argumentando que 
o então candidato teria realizado propaganda 
eleitoral antecipada. Isso porque, após ser 
representado, foi concedida liminar em fato o 
autor, determinando a remoção dos artefatos 
publicitários irregulares no prazo de 24 horas, o 

1. Mestrando em Ciência Política (Universidade de 
Lisboa). Pós-graduado em Direito e Processo Eleito-
ral. Pós-graduado em Direito Digital. Pós-graduado 
em Gestão de Riscos e Cibersegurança. Graduado em 
Direito e em Ciência Política. Servidor público federal, 
palestrante e professor. Membro da ABRADEP.
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que teria sido desatendido de forma reiterada. Com esses 
argumentos, o Ministério Público apresentou denúncia 
pela tipificação da conduta, amoldada no art. 347 do 
Código Eleitoral.

A posição pacífica dos tribunais até o julgamento da 
Apn 506 do STJ (2008) era a de que a desobediência em 
atender uma ordem judicial era crime contra a autoridade 
das decisões da Justiça, que se consuma e se exaure com 
a desobediência à ordem emanada pela autoridade com-
petente – no caso em tela, a Justiça Eleitoral do Pará. Havia 
interpretações pela atipicidade do crime em se tratando de 
Direito Penal, mas a lacuna persistia quanto ao Direito Elei-
toral, o que restou resolvido com o voto de lavra do Min. 
Teori Zavascki, com a seguinte ementa:

PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME ELEITORAL. 
DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. ANTE-
CIPAÇÃO DE TUTELA: ORDEM JUDICIAL PARA REMOÇÃO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR SOB PENA DE MULTA 
DIÁRIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL. PRECEDENTES 
DO STF E DO STJ EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. DENÚNCIA 
REJEITADA (STJ, Apn 506/PA, 2008). 

Assim, em um voto irrepreensível, o saudoso Min. Teori 
Zavascki proferiu aula magistral, relembrando o teor da 
ordem judicial concedida, in limine lites, pelo TRE-PA, e 
destacando o fato de que o comando judicial determinava 
que, pelo seu descumprimento, caberia multa diária valo-
rada em R$ 20.000,00.

Ao rememorar o teor da decisão liminar concedida 
pelo TRE-PA, o Min. Teori considerou a reconhecida seme-
lhança entre os arts. 330 do Código Penal e 347 do Código 
Eleitoral, ao tempo em que mencionou o entendimento 
pacífico do Supremo Tribunal Federal em sua interpretação 
do Código Penal. Em seu voto, o Ministro Teori citou o HC 
86.254-RS, 2º Turma do STF, Min. Celso de Mello, que elu-
cidou o caso concreto com o seguinte excerto:
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[...] não se reveste de tipicidade penal – descaracterizan-
do-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 
330) – a conduta do agente, que, embora não atendendo a 
ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de 
tal insubmissão, ao pagamento de multa diária (“astreinte”) 
fixada pelo magistrado com a finalidade específica de com-
pelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito (STF, HC 
86.254/RS, 2005). 

Outro importante precedente citado, da lavra do Min. Felix 
Fischer, mencionava:

Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a 
lei ressalvar expressamente a possibilidade de cumulação da 
sanção de natureza civil ou administrativa com a de natureza 
penal, não basta apenas o não cumprimento de ordem legal, 
sendo indispensável que, além de legal a ordem, não haja 
sanção determinada em lei específica no caso de descum-
primento (STJ, HC 22.271/SP, 2003). 

Nessa senda, assegurado por provecta jurisprudência, o 
Ministro Teori Zavascki defendeu haver uma impossibili-
dade natural de cumulação de sanções quando o magis-
trado prevê, em seu comando posto no dispositivo da 
decisão, sanção específica para o descumprimento de sua 
ordem. Isso, por si só, retiraria a tipicidade da conduta, 
conforme já havia entendido o STJ para os casos relativos 
ao art. 330 do Código Penal.

Por conseguinte, em razão da semelhança entre os dis-
positivos tipificadores da desobediência judicial no Código 
Penal e Eleitoral, o STJ entendeu ser aplicável o mesmo 
entendimento ao art. 347 do Código Eleitoral, determi-
nando que o Direito Penal, sendo a ultima ratio, só deveria 
ser aplicado quando inexiste qualquer outra sanção pre-
vista para o comportamento ilícito, ou quando o próprio 
legislador positivasse a possibilidade de cumulação de 
sanções cíveis e criminais.
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Pode-se, portanto, considerar que a tipicidade do art. 
347 do Código Eleitoral passa a depender de alguns requi-
sitos que devem ser observados no caso concreto: a) a 
ordem judicial deve ter obedecido aos requisitos genéricos 
do tipo penal, a exemplo da ordem ser emanada de forma 
direta e individualizada. Não cabe, por exemplo, desobedi-
ência em abstrato no descumprimento de portarias expe-
didas pela autoridade judicial, comuns no período eleitoral; 
b) não deve haver previsão legal de multa para a trans-
gressão. O crime de desobediência só é cabível quando, 
para o ilícito cível eleitoral cujo denunciado inobservou a 
ordem de remoção, inexistir previsão legal de sanção, ou, 
em havendo, dispuser o legislador sobre a possibilidade 
de cumulação, a exemplo do art. 57-D, § 3º, da Lei nº 
9.504/1997.

Por fim, extrai-se da jurisprudência do STJ, conforme 
dito alhures, c) que não deve haver cumulação de sanção 
de astreintes com o crime de desobediência, uma vez que 
o comportamento se tornaria atípico.

Os precedentes do STJ foram colocados à prova 
quando, pela primeira vez no Brasil, houve a condução 
coercitiva do representante administrativo de um grande 
provedor de aplicação estrangeiro. No caso concreto, a 
Ministra Fátima Nancy Andrighi, analisando os requisitos 
acima expostos, denegou Habeas Corpus impetrado pelo 
diretor-geral do Google Brasil, uma vez que a decisão pro-
latada pelo TRE-PB contra aquela plataforma, em razão da 
sua recusa reiterada em atender suas ordens judiciais de 
remoção de conteúdo, configurava a última ratio do Judici-
ário para o cumprimento da legislação e dos comandos da 
Justiça (TSE, HC 121148/PB, 2013).

Vale a pena repisar a decisão, considerada paradigma 
de uma mudança de comportamento dos players digi-
tais nas eleições brasileiras, comportamento esse que foi 
estimulado pela condução coercitiva do paciente, repre-
sentante de uma das maiores empresas do mundo. Trans-
crevo a decisão para fins de reflexão da importância de se 
conhecer a posição dos tribunais:
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1. A recusa em cumprir ordem da Justiça Eleitoral configura, 
em tese, crime de desobediência eleitoral, prevista no art. 
347 do CE. No caso dos autos, a empresa Google Brasil Inter-
net Ltda., representada pelo seu Diretor Geral (paciente), 
recusou-se reiteradamente a cumprir determinação judicial 
de retirada de vídeo da internet cujo conteúdo representa 
propaganda eleitoral irregular. 2. Não cabe, em habeas cor-
pus, perquirir questões atinentes à liberdade de expressão 
ou de informação, pois se referem ao mérito da representa-
ção por propaganda eleitoral irregular. 3. O paciente, na con-
dição de Diretor do Google Brasil Internet Ltda., é a pessoa a 
quem incumbe legalmente o cumprimento da ordem de reti-
rada da internet do vídeo objeto de representação por propa-
ganda eleitoral irregular. O paciente não pode se esquivar da 
responsabilidade pelos atos praticados por seus procurado-
res, pois agiram em seu nome, munidos de documento hábil 
para essa finalidade. 4. Não há falar em ausência de ordem 
judicial endereçada ao paciente de forma direta e individu-
alizada, pois o acórdão do TRE/PB é explícito em apontar o 
paciente, nominalmente, como destinatário. 5. A conduta do 
paciente reveste-se de tipicidade penal, pois não há lei que 
preveja especificamente sanção pecuniária para a hipótese e 
a ordem judicial consignou que o seu descumprimento seria 
punido à luz do direito penal (TSE, HC 121148/PB, 2013).

Retornando ao Enunciado 53, aprovado pelo TSE na Porta-
ria nº 3481, de 13 de maio de 2021, percebeu-se um avanço 
quanto à jurisprudência aqui detalhada. Para o enunciado, 
seria possível a cumulação de aplicação de multa comina-
tória (astreintes) com o tipo penal da desobediência, desde 
que o juiz mencionasse explicitamente, em sua decisão, a 
aplicação concomitante das sanções. Em que pese ser 
bem-vindo o reforço, o tempo dirá se essa posição será 
adotada pela Justiça Eleitoral, uma vez que vai além da 
atual jurisprudência pacífica dos tribunais ao permitirem 
cumulação apenas quando prevista em lei.
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As multas previstas 
pelo § 5º do artigo 39 
e pelo artigo 40 da Lei 
nº 9.504/97 somente 
podem ser impostas 
em ação penal pública 
incondicionada.

Enunciado 54
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A natureza da ação penal é sempre defi-
nida pela lei penal material. Assim, compete, 
por exemplo, ao Código Penal estabelecer qual 
a natureza das ações penais dos crimes que 
descreve. Coube, então, ao art. 100 do Código 
Penal estabelecer a regra segundo a qual “a 
ação penal é pública, salvo quando a lei expres-
samente a declara privativa do ofendido”, pre-
vendo, em seu § 1º, que a legitimidade ativa é 
do Ministério Público “dependendo, quando a 
lei o exige, de representação do ofendido ou de 
requisição do Ministro da Justiça”.1

É, então, fácil perceber a existência de ação 
penal pública e ação penal privada, denomina-
das Denúncia e Queixa Crime, respectivamente. 
A ação penal pública poderá ser incondicionada, 
quando não for necessário nenhum tipo de atu-
ação do ofendido, ou condicionada, quando 
necessitar de representação do ofendido ou de 
requisição do Ministro da Justiça. Entende-se 
que nessas últimas, nada obstante a natureza 
seja de ação, o ofendido pode entender que o 
não oferecimento da Denúncia irá melhor tutelar 
os seus interesses.

Por seu turno, o Código Eleitoral, em seu 
Título IV, cuida das infrações penais eleitorais, 
estabelecendo, no art. 288, a aplicação das 
regras gerais do Código Penal aos crimes elei-
torais. Tal disposição, por si só, já determinaria 
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que as ações penais eleitorais seriam públicas e incondi-
cionadas. Contudo, visando reforçar isso, o art. 355 pres-
creve que “as infrações penais definidas neste Código são 
de ação pública”.

José Jairo Gomes (2018, p. 251) preleciona que, na 
seara eleitoral, todos os crimes eleitorais são de ação penal 
pública incondicionada, “até mesmo para os crimes elei-
torais acidentais, cujo tipo penal comum equivalente seja 
de ação penal privada ou pública condicionada à represen-
tação”, citando, como exemplo, os crimes contra a honra 
previstos no Código Penal e também no Código Eleitoral. 
Naqueles, a ação penal será privada e, em alguns casos, 
“pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça 
ou representação do ofendido”. Esses mesmos crimes con-
tra a honra, previstos na legislação eleitoral, serão “sempre 
de ação pública incondicionada”.

Ocorre que as infrações penais eleitorais não estão 
disciplinadas unicamente no Código Eleitoral. Com efeito, 
existem previsões de crimes eleitorais na Lei Complemen-
tar nº 64/90 e também na Lei nº 9.504/1997. Em ambos 
os diplomas, o que se percebe é uma afronta ao princí-
pio da subsidiariedade do Direito Penal, ocasionando um 
inflacionamento dos crimes, quando medidas de natureza 
cível-eleitoral já seriam suficientes para punir e prevenir 
suas práticas.

Na Lei nº 9.504/1997 há previsão de crimes, todos pra-
ticados no âmbito de propaganda eleitoral. O primeiro se 
encontra no § 5º do art. 39, determinando como crime a 
realização, em síntese, de propaganda eleitoral no dia da 
eleição. O segundo se encontra no art. 40, caput, e tipi-
fica como crime a utilização, na propaganda eleitoral, “de 
símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes 
às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou 
sociedade de economia mista”.

Como se pode observar sem maiores dificuldades, 
essas figuras típicas seriam mais adequadamente punidas 
com ações cíveis-eleitorais. E, nesse caso, os legitimados 
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ativos, de ordinário, seriam os partidos políticos, as coliga-
ções, os candidatos e o Ministério Público Eleitoral.

Contudo, dada a escolha legislativa, não restam dúvidas 
de que, ao tipificar os ilícitos como crimes, deve-se obser-
var as regras gerais aplicáveis às infrações penais eleito-
rais. Por esse motivo, somente se processará mediante o 
ajuizamento de ação penal pública incondicionada.

Não se deve olvidar, porém, que a Constituição Federal, 
em seu art. 5º, LIX, garante a admissão de ação privada 
subsidiária da pública pelo ofendido sempre que a ação 
penal pública não for intentada no prazo legal. Na seara 
eleitoral, verificada a infração penal, o Ministério Público 
terá o prazo de 10 dias para o oferecimento da denúncia, 
nos termos do art. 357, do Código Eleitoral. Escoado o 
prazo, e não havendo o oferecimento, a legitimidade pas-
siva passará ao ofendido.
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O tipo previsto no art. 
299 do Código Eleitoral 
(corrupção eleitoral) 
somente se consuma 
quando o eleitor 
envolvido não está 
com direitos políticos 
suspensos. 

Enunciado 55
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O tipo penal descrito no art. 299 do Código 
Eleitoral (“Dar, oferecer, prometer, solicitar 
ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para 
obter ou dar voto e para conseguir ou pro-
meter abstenção, ainda que a oferta não seja 
aceita”), também denominado crime de cor-
rupção eleitoral, visa tutelar, conforme observa 
Paes (2021, p. 80) “o livre exercício do voto ou 
a abstenção do eleitor”.12

Em uma análise do preceito primário, em 
que há a descrição das condutas tipificantes, 
observa-se que se trata de tipo penal for-
mal, cujo exaurimento da conduta delituosa 
“independe da existência do resultado natu-
ralístico, razão pela qual a concretização do 
intuito do corruptor em obter o voto do eleitor 
constitui mero exaurimento”, de modo que há 
uma identidade entre a destinação do voto e 
o dolo específico exigido pelo tipo, “qual seja: 
a obtenção ou abstenção do voto pelo agente 
corruptor, sendo ‘inerente ao delito de cor-
rupção eleitoral, na medida em que constitui 
consequência natural do crime’” (TSE, REspE 
364-26, 2020). 

Ademais, trata-se de crime de tipo misto 
alternativo, pelo que basta a realização de 
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qualquer uma das condutas enumeradas para que se 
consume o tipo e, ainda, “podem ser praticadas por 
candidato ou por terceiro, e se estende tanto à modali-
dade ativa (dar, oferecer e prometer) quanto à passiva 
(solicitar ou receber)” (PAES, 2021, p. 80). 

O bem jurídico tutelado no tipo penal em comento 
é o livre exercício do voto ou a abstenção do eleitor – 
ou, ainda, a própria liberdade do eleitor. Dessa forma, 
temos que a existência de crime exige que o autor seja 
eleitor, sob pena de, não o sendo, estarmos diante de 
crime impossível.

Entende-se por crime impossível, segundo Nucci 
(2019, p. 312-313) “a tentativa não punível, porque o 
agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou 
volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tor-
nando impossível a consumação do crime […]”. De outro 
lado, entende-se por eleitor aquele que, por preencher 
os requisitos constitucionais, possui o direito ao voto. 
Atribui-se ao eleitor o status de cidadão, que é a pes-
soa que detém direitos políticos, podendo participar do 
processo de escolha dos seus representantes, votando 
e sendo votado. A cidadania é obtida, portanto, a partir 
do momento em que o indivíduo realiza seu alistamento 
eleitoral e se torna eleitor. 

Nessa esteira, Pedro Lenza (2009, p. 785) concei-
tua: “os direitos políticos nada mais são do que instru-
mentos por meio dos quais a CF garante o exercício 
da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos 
para interferirem na condução da coisa pública, seja 
direta, seja indiretamente.”   

O art. 15 da CRFB/88, por sua vez, estabelece as 
hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. 
Enquanto a perda é definitiva, a suspensão é a privação 
temporária de um direito, passível de ser reconquistado 
quando terminar a causa que motivou sua suspensão. 
Tanto a perda quanto a suspensão pressupõem a exis-
tência prévia de direitos políticos.  
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Apesar de haver divergências na doutrina, majori-
tariamente, entende-se que o cancelamento da natu-
ralização e a escusa de consciência seriam causas de 
perda dos direitos políticos, enquanto as demais hipóte-
ses do artigo (incapacidade civil absoluta; condenação 
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 
efeitos; improbidade administrativa, nos termos do art. 
37, § 4º da CRFB) seriam hipóteses de suspensão. 

Fato é que, independentemente de qualquer diver-
gência, a perda e a suspensão dos direitos políticos 
podem gerar diversas consequências para o indivíduo, 
entre elas a impossibilidade de exercer o direito ao voto. 

Dessa forma, a suspensão dos direitos políticos do 
eleitor afasta a possibilidade de ele ser autor do crime 
de corrupção eleitoral.  Assim, para que a conduta 
descrita no art. 299 do Código Eleitoral seja típica, é 
necessário que o autor esteja apto a exercer o direito 
ao voto naquele pleito específico para que sua conduta 
possa, ao menos em tese, lesar ou expor a perigo o bem 
jurídico tutelado. Nesse sentido, afirmam Bem e Cunha 
(2020, p. 129), citando Antônio Carlos da Ponte: “não 
se descarta um crime impossível ‘caso a conduta do 
agente recaia sobre um não eleitor ou pessoa que esteja 
com os direitos políticos suspensos ou cancelados, pois 
não se pode captar o voto de quem não ostenta a con-
dição de eleitor’”. 

Dito isso, cabe destacar que a matéria já foi enfren-
tada pelo TSE, consolidando-se o entendimento acima 
exposto de que 

[...] para a configuração do crime de corrupção eleitoral, 
além de ser necessária a ocorrência do dolo específico, qual 
seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é 
necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identi-
ficados ou identificáveis, e que o corruptor eleitoral passivo 
seja pessoa apta a votar (TSE, AgRg AgI 749719/RJ, 2015). 
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Os crimes previstos 
nos arts. 306, 342, 
343 e 345 do Código 
Eleitoral não foram 
recepcionados pela 
Constituição Federal.

Enunciado 56
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O enunciado em questão trata da compa-
tibilidade de cinco tipos penais com a Consti-
tuição da República. São eles, com as respec-
tivas remissões:1

Art. 306. Não observar a ordem em que os eleito-
res devem ser chamados a votar:
Pena – pagamento de 15 a 30 dias-multa.

Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério 
Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de 
promover a execução de sentença condenatória:
Pena – detenção até dois meses ou pagamento 
de 60 a 90 dias-multa.

Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do 
Art. 357:
Pena – detenção até dois meses ou pagamento 
de 60 a 90 dias-multa.

Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou 
qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Elei-
toral, nos prazos legais, os deveres impostos por 
este Código, se a infração não estiver sujeita a 
outra penalidade: 
Pena – pagamento de trinta a noventa dias-multa. 

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério 
Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 
10 (dez) dias.
§ 3º Se o órgão do Ministério Público não oferecer 
a denúncia no prazo legal representará contra ele 
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a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da respon-
sabilidade penal.

É possível dividir os diversos pontos de tensão com a 
Constituição em três: (I) autonomia e independência do 
Ministério Público Eleitoral para formular a opinio delicti 
(GONÇALVES, 2018, p. 59); (II) autonomia e independência 
da magistratura (GONÇALVES, 2018, p. 59); e (III) ausência 
de lesividade na criminalização de ilícitos administrativos.

Grande parte dos tipos penais presentes no Código 
Eleitoral vigente padece desses e de outros problemas, 
como a defasagem da redação em relação aos procedi-
mentos atuais de administração das eleições, votação, 
apuração, totalização, etc. ou mesmo deixaram de ter fun-
damentação político-criminal. A partir dessa perspectiva, 
o PLP nº 112/21, que institui um novo Código Eleitoral, pre-
tende dar solução legislativa a todos esses problemas por 
meio de uma redução sensível no número de tipos penais 
para promover uma filtragem constitucional e concentrar 
a criminalização em condutas cuja lesividade possua um 
mínimo de potencial a ponto de legitimar a grave interven-
ção que é uma persecução criminal.

Como destaca Luciano Anderson de Souza (2017, p. 
298), reformas penais devem ter em mente o que justifica a 
cominação da mais grave sanção prevista no ordenamento 
jurídico, afirmando que:

Isto é, doutrina e jurisprudência acolhem, em sua maioria, 
a teoria do bem jurídico, entendendo que o Estado somen-
te pode cercear da maneira mais drástica, reitere-se, com a 
sanção penal, um comportamento humano que ofenda de 
modo significativo um bem jurídico fundamental à convivên-
cia pacífica dos indivíduos, o qual não pode ser tutelado de 
outro modo menos gravoso.

Tais bens jurídicos devem estar, também, dentro das 
possibilidades da Constituição. Sobre o delito do art. 
306, é criminalizado o desrespeito à ordem de votação, 
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popularmente conhecida como “furar fila”. Trata-se de 
mera irregularidade administrativa, cuja prática não apre-
senta qualquer prejuízo expressivo a algum bem jurídico 
constitucionalmente relevante e legítimo. Gonçalves 
afirma que tal tipo penal não possui um mínimo de digni-
dade penal, assim entendida aquela conduta que lesa um 
bem jurídico constitucionalmente legítimo (GONÇALVES, 
2015, p. 63). 

Leonardo Schmitt de Bem e Mariana Garcia Cunha 
afirmam também a ausência de legitimidade constitu-
cional por inexistir um bem jurídico digno de tutela penal 
(BEM; CUNHA, 2020, p. 182). Rodrigo López Zílio reafirma 
a crítica às criminalizações que não tenham gravidade 
mínima para afetar bens jurídicos eleitorais relevantes.

O tipo do art. 342 criminaliza o membro do Ministério 
Público que, no exercício da função, omita-se diante da 
prática de crime eleitoral. Além de situações que afastam 
a tipicidade como no caso do arquivamento, Gonçalves 
(2015, p. 105) aponta que o tipo induz uma obrigatorie-
dade de oferecimento da denúncia que é incompatível 
com a independência do Ministério Público para formar 
a opinio delicti e que a consequência definida no orde-
namento jurídico para o não oferecimento da denúncia 
é a abertura de possibilidade de propositura de ação 
penal privada subsidiária da pública, restando a possi-
bilidade de imputação do crime de prevaricação previsto 
no Código Penal. 

Também afirmando a violação da independência fun-
cional e defendendo que o conjunto de consequências 
juridicamente definidas para a inércia injustificada é de 
outra natureza (ZÍLIO, 2020, p. 262), Bem e Cunha (2020, 
p. 371) afirmam se tratar também de espécie de preva-
ricação que poderia ser apurada junto à corregedoria ou 
ao conselho do Ministério Público.

O tipo penal do art. 343 criminaliza a conduta do 
magistrado que deixa de promover a representação 
contra o membro do Ministério Público que deixa de 
oferecer denúncia. Por razões análogas, quais sejam a 
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autonomia e independência da magistratura, a decisão 
sobre a persecução penal num caso concreto pode legi-
timamente ser de arquivamento, também aplicável a pre-
varicação quando presentes os requisitos (GONÇALVES, 
2015, p. 106). Zílio (2020, p. 262) defende também uma 
violação da independência funcional da magistratura. 
Citando Fávila Ribeiro, Bem e Cunha (2020, p. 375) afir-
mam se tratar de uma retomada da posição inquisitorial 
do magistrado. Tal crítica também é feita em relação à 
promoção realizada pelo magistrado quando discorda de 
arquivamento requerido pelo Ministério Público, interfe-
rindo, portanto, na opinio deliciti e formando juízo sobre 
futuro caso penal que pode vir a julgar. 

O tipo penal do art. 345 criminaliza a inobservância 
de deveres legais no prazo pelos servidores da Justiça 
Eleitoral, cominando sanção penal para ilícitos adminis-
trativos sem o devido filtro de relevância ou dignidade 
penal. Gonçalves (2015, p. 110) critica a ausência de pro-
porcionalidade diante da equiparação de todas as omis-
sões, bem como a ausência de violação de um bem jurí-
dico relevante constitucionalmente. 

Citando Ramayana, Bem e Cunha (2020, p. 387) afir-
mam a criminalização de infrações funcionais, o que 
geraria tensão com os princípios da culpabilidade, da 
razoabilidade, da proporcionalidade e da intervenção 
mínima. Zílio (2020, p. 267) afirma ainda uma violação 
à legalidade estrita, argumentando que a criminalização 
genérica de violação de deveres funcionais não delimita 
as condutas que se pretende criminalizar.

Embora tais crimes não tenham sido objeto de reforma 
antes, pela atividade interpretativa da doutrina e dos tri-
bunais, é possível realizar uma filtragem constitucional, 
expurgando-se aqueles que forem incompatíveis com a 
Constituição e, portanto, não recepcionados.
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O crime previsto no 
§ 3º do art. 326-A do 
Código Eleitoral tem 
relação acessória com 
o caput do mesmo 
dispositivo, de modo 
que somente apresenta 
tipificação a conduta 
de propalação ou 
divulgação de ato 
que já foi ou é objeto 
de uma denunciação 
caluniosa eleitoral.
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A Lei nº 13.834/2019 inseriu o art. 326-A 
no Código Eleitoral, tipificando a conduta de 
quem der causa “à instauração de investiga-
ção policial, de processo judicial, de investiga-
ção administrativa, de inquérito civil ou ação 
de improbidade administrativa, atribuindo a 
alguém a prática de crime ou ato infracional 
de que o sabe inocente, com finalidade elei-
toral”. A pena cominada é de reclusão, de dois 
a oito anos, e multa. Trata-se da denunciação 
caluniosa com finalidade eleitoral.1

Já o parágrafo terceiro, objeto de análise, 
afirma que incorrerá nas mesmas penas quem, 
comprovadamente ciente da inocência do 
denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou 
propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou o 
fato que lhe foi falsamente atribuído.

É importante salientar que este parágrafo 
foi vetado pela Presidência da República. A jus-
tificativa do veto aponta que a pena imposta é 
desproporcional se comparada ao art. 324, § 1º, 
do Código Eleitoral, o qual pune quem propalar 
ou divulgar calúnia eleitoral. Nesse caso, a pena 
prevista é de detenção, de seis meses a dois 
anos, e multa (AGÊNCIA SENADO, 2019).

O veto foi derrubado pelo Congresso Nacio-
nal. O senador Humberto Costa (PT-PE) foi um 
dos parlamentares que advogaram a favor da 
derrubada do veto. “Ele disse que é preciso se 

1. Graduado em Direito (UFMA, 2012). Especialista em 
Direito Administrativo (Estácio, 2017). Mestrando em 
Direito e Instituições do Sistema de Justiça (UFMA). 
Pesquisador do Núcleo de Estudos em Direito Inter-
nacional e Desenvolvimento (NEDID). Técnico na Clí-
nica de Direito Humanitário da UFRGS. Membro da 
ABRADEP. Analista Judiciário do TRE-PA.
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posicionar contra a ‘prática criminosa’ de ataques à repu-
tação de pessoas e instituições. Para o senador, ou o Brasil 
combate de vez as fake news ou será vítima de ‘um pro-
cesso de autoritarismo nunca visto em nossa história’” 
(AGÊNCIA SENADO, 2019, online).

O dispositivo ficou conhecido como fake news eleito-
ral (ANGELO, 2019). Entretanto, deve-se ponderar que a 
terminologia fake news não é adequada para endereçar o 
fenômeno da desinformação (GOLTZMAN, 2021). Embora 
tenha sido eleita palavra do ano pelo dicionário Collins 
(BBC BRASIL, 2017), a expressão é imprecisa, pois desin-
formar é mais que utilizar notícias falsas.

Sunstein (2021) reflete que líderes de relevância nacio-
nal alardeiam “fake news!” quando são objeto de crítica 
ainda que nenhuma mentira tenha sido dita sobre eles. Por 
essa razão, alguns ocupantes de cargos públicos abraçam 
a estratégia de estigmatizar a imprensa livre como produ-
tora do que eles dizem ser fake news e, em complemento, 
comunicam, em suas mídias sociais – especialmente o 
Twitter –, o que afirmam ser a realidade. A intenção é dizer 
aos seus seguidores que eles detêm a verdade e que são 
vítimas de perseguição dos meios de comunicação tradi-
cionais (GOLTZMAN, 2021).

Para desinformar, pode-se fazer uso de notícias verda-
deiras. Um exemplo é repassar reportagens antigas como 
se atuais fossem. Também, os agentes podem utilizar fotos 
autênticas e colocá-las fora de contexto para enganar a 
audiência. Wardle e Derakhshan (2018), de modo seme-
lhante, evitam utilizar a expressão, pois foi apropriada por 
sujeitos ao redor do globo quando querem desqualificar 
instituições da imprensa cuja cobertura lhes desagrada.

Entre os estudiosos, não existe um consenso sobre o 
termo adequado para tratar o tema. A Relatoria Especial 
para a Liberdade de Expressão das Nações Unidas pon-
dera que a ausência de anuência entre quem pesquisa a 
matéria torna uma resposta global desafiadora, ao tempo 
em que também demonstra a complexidade de lidar com o 
fenômeno (UNITED NATIONS, 2021).
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Nesse ponto, adota-se a classificação proposta por 
Wardle e Derakshan (2018). O pesquisador e a pesquisa-
dora entendem que o mundo testemunha um montante de 
“poluição” informacional em escala jamais vista, onde há 
uma complexa teia de motivações para criar, disseminar e 
consumir tais mensagens “poluídas”.

Os impactos diretos e indiretos da poluição informacional são 
difíceis de quantificar. Estamos apenas nos primeiros está-
gios de compreensão de suas implicações. Desde os resulta-
dos da votação do ‘Brexit’ no Reino Unido, a vitória de Donald 
Trump nos EUA e a recente decisão do Quênia de anular o 
resultado das eleições nacionais, tem havido muita discus-
são sobre como a desordem de informação está influencian-
do as democracias. Mais preocupantes, entretanto, são as 
implicações de longo prazo das campanhas de desinforma-
ção projetadas especificamente para semear desconfiança e 
confusão e para aguçar as divisões socioculturais existentes 
usando tensões nacionalistas, étnicas, raciais e religiosas 
(WARDLE; DERAKHAN, 2018, p. 4, tradução do autor).

O autor e a autora dividem a crise informacional em três 
grupos: informações imprecisas (misinformation), desin-
formação (disinformation) e má-informação (mal-in-
formation). Nessa linha, as informações imprecisas são 
aquelas informações falsas que não são criadas com 
a intenção de prejudicar ou enganar. A informação cir-
cula porque quem recebe e repassa pode genuinamente 
acreditar no conteúdo.

A má-informação, a seu turno, é uma informação com-
pletamente verdadeira que é disseminada com a intenção 
de prejudicar pessoas. Como exemplo, pode-se citar a 
divulgação de casos extraconjugais de um agente público 
ou a exposição de sua orientação sexual. Em tais situa-
ções, o conteúdo informativo é real, mas o intento de quem 
publiciza é atacar um alvo.

A desinformação, por sua vez, diz respeito a conteúdo 
fabricado ou manipulado com o intento de ludibriar. Alguns 
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elementos utilizados podem até ser reais, mas haverá, em 
alguma medida, distorções ou criações que sejam prejudi-
ciais a alguém ou a uma instituição. Como exemplo, cita-
-se a narrativa criada para tirar a credibilidade do processo 
eletrônico de votação brasileiro.

Feita essa ressalva sobre o termo fake news, passa-se 
a analisar o § 3 do art. 326-A sob o prisma da liberdade de 
expressão. Utiliza-se, em especial, as decisões oriundas da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)

A liberdade de expressão está prevista no art. 13 da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e tem, 
para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), 
duas dimensões principais. A primeira é concebida a par-
tir do indivíduo: o sujeito tem o direito de poder expressar 
suas ideias, pensamentos e informações. A segunda é vista 
do ponto de vista da sociedade: todos têm o direito não 
só de se expressar livremente, mas também de receber e 
procurar ideias, pensamentos e visões para que possam 
estar bem informados (INTER-AMERICAN COMMISSION 
ON HUMAN RIGHTS, 2019).

No sistema regional de proteção americano, a tipifica-
ção de condutas para combater a desinformação é desen-
corajada, especialmente em contextos eleitorais, onde a 
liberdade de expressão é fundamental.

 
[...] os Estados da região, em consonância com as normas 
do sistema interamericano de direitos humanos, não devem 
estabelecer novas modalidades penais para sancionar a 
divulgação de informações errôneas ou falsas. A introdução 
de tipos criminosos, que pela natureza do fenômeno seriam 
vagos ou ambíguos, poderia levar a região de volta a uma 
lógica de criminalizar as expressões sobre funcionários ou 
pessoas envolvidas em assuntos de interesse público e esta-
belecer uma ferramenta com forte efeito resfriador sobre o 
divulgação de ideias, críticas e informações por medo de ser 
submetido a um processo penal, o que seria particularmente 
restritivo no contexto da disputa eleitoral (IACHR, 2019, p. 25, 
tradução do autor).
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A Corte IDH tem especial preocupação com a liberdade de 
expressão e defende a possibilidade de criticar não só ser-
vidores e agentes estatais, mas também quem concorre 
nos pleitos. O livre discurso precisa de espaços de respi-
ração para que haja incentivo aos cidadãos na participa-
ção dos debates. Não se trata de absolutizar a liberdade 
de pensamento, mas de lembrar que ela tem importância 
salutar para a própria existência das democracias.

Foi nessa linha que a CorteIDH, no julgamento do caso 
Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, decidiu que as expres-
sões concernentes à idoneidade de uma pessoa para o 
desempenho de funções públicas ou aos atos realizados 
por agentes estatais no desempenho de suas funções 
gozam de maior proteção, de forma que se fomente o 
debate democrático. A Corte tem apontado que, em uma 
sociedade democrática, os representantes do Estado 
estão mais expostos ao escrutínio e a crítica do público que 
os demais cidadãos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREI-
TOS HUMANOS, 2009).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando da 
sentença do caso Herrera Ulhoa vs. Costa Rica, assentou:

 
Neste contexto, é lógico e apropriado que as expressões 
relativas aos funcionários públicos ou outras pessoas que 
desempenham funções de natureza pública devem gozar, 
nos termos do artigo 13.2 da Convenção, de uma margem 
de abertura para um amplo debate sobre assuntos de inte-
resse público, o que é essencial para o funcionamento de um 
sistema verdadeiramente democrático. Isso não significa, de 
forma alguma, que a honra de funcionários públicos ou das 
pessoas públicas não devem ser legalmente protegidas, mas 
devem ser protegidas de acordo com os princípios do plura-
lismo democrático (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2004, p.70, tradução livre).

Pelo exposto, seguindo o posicionamento do SIDH, a cri-
minalização da desinformação é prejudicial à democracia 
pela possibilidade que se abre de sancionar cidadãos que 



414

criticam candidatos que concorrem nos pleitos. Como o 
tipo penal criado é aberto, o aferimento da intenção ou 
conhecimento prévio do agente que repassa a notícia é 
tarefa complexa. Embora condenações sejam imprová-
veis em virtude da dificuldade de prova do elemento aní-
mico exigido no tipo, o simples processamento de ações 
penais dessa natureza tende a afastar as pessoas da 
arena pública.

Na verdade, deve ser punido o agente que inicia e 
orquestra os ataques massivos de desinformação – ata-
ques estes coordenados e financiados por pessoas ligadas 
à disputa política, sejam candidatos ou sujeitos com inte-
resse econômico. Com base nas lições do SIDH, as san-
ções podem se dar no campo cível ou das inelegibilidades. 
O cidadão comum tem que ser resguardado e incentivado 
a participar da vida pública. 

 

Referências

AGÊNCIA SENADO. Congresso derruba veto sobre 
fake news eleitoral e mantém outros três. 28 de agosto 
de 2019. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/
noticias/materias/2019/08/28/congresso-mantem-dois-
-vetos-presidenciais. Acesso em: 10 out. 2021.

ANGELO, Tiago. Lei que pune fake news eleitoral é 
promulgada após Congresso derrubar veto. Revista 
Consultor Jurídico. 11 de novembro de 2019. Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2019-nov-11/governo-
-federal-promulga-lei-pune-fake-news-eleitoral. Acesso 
em: 10 out. 2021.

BBC BRASIL. ‘Fake News’ é eleita palavra do ano e 
ganhará menção em dicionário britânico. 2 de novem-
bro de 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/portu-
guese/internacional-41843695. Acesso em: 08 out. 2021.



415

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
(Corte IDH). Caso Tristán Donoso vs. Panamá. 2009. 
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_193_esp.pdf. Acesso em: 10 out. 2021.

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
(Corte IDH). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. 2004. 
Disponível em: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_107_esp.pdf. Acesso em: 10 out. 2021.

GOLTZMAN, Elder Maia. A desinformação e o marco 
interamericano de direitos humanos. Cosmopolita. 13 de 
julho de 2021. Disponível em: https://www.cosmopolita.org/
post/a-desinforma%C3%A7%C3%A3o-e-o-marco-intera-
mericano-de-direitos-humanos. Acesso em: 8 out. 2021.

INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. 
Special Rapporteur for Freedom of Expression. Guide to 
guarantee freedom of expression regarding deliberate 
disinformation in electoral contexts. 2019. Disponível 
em: http://www.oas.org/en/iachr/expression/publica-
tions/Guia_Desinformacion_VF%20ENG.pdf.  Acesso em: 
10 out. 2021

SUNSTEIN, Cass. Liars: Falsehoods and Free Speech 
in an Age of Deception (INALIENABLE RIGHTS). New 
York: Oxford University Press, 2021.

UNITED NATIONS. Human Rights Council.  Report of 
the Special Rapporteur on the promotion and protec-
tion of the right to freedom of opinion and expression. 
[A/HRC/47/25]. 13 April 2021.  Disponível em: https://
undocs.org/A/HRC/47/25. Acesso em: 10 out. 2021.

WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. INFORMA-
TION DISORDER: Toward an interdisciplinary framework 
for research and policy making. Council of Europe, 2018. 
Disponível em: https://rm.coe.int/information-disorder-
-report-version-august-2018/16808c9c77.  Acesso em: 
8 out. 2021.



416

A finalidade de 
obtenção de apoio 
político, quando 
ausente o dolo 
específico de angariar 
votos, não perfaz o tipo 
penal de corrupção 
eleitoral (art. 299 do 
Código Eleitoral).
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A dicção do Enunciado 58 se faz necessá-
ria, pois a configuração de crime de corrup-
ção eleitoral, tipificado no art. 299, no Código 
Eleitoral (CE), necessita de dolo específico, 
como veremos a seguir – o que não abarca 
o apoio político a que todos os candidatos 
são livres a realizar para conseguir o melhor 
resultado no pleito, desde que respeitado o 
período que a Lei nº 9.504/1997 (Lei das Elei-
ções) prescreve.12

A captação de votos, imprescindível na 
fase de campanha eleitoral, somente pode ser 
configurada de forma lícita quando os agen-
tes respeitam o que dispõe o sistema Ético-
-Jurídico. Nesse sentido, devido aos custos 
e à dificuldade em conseguir apoio, pode 
ocorrer abuso de poder econômico na eleição 
(PREZOTTO, 2018).

Assim, nessa tentativa da conquista de 
votos, não se pode angariar vantagem, seja 
solicitando, prometendo, dando ou recebendo 
bens monetários ou patrimoniais. 

Essa necessidade de diferenciar a obten-
ção de apoio político de captar votos é núcleo 
central do tipo penal eleitoral previsto no art. 
299 do CE, que possui a seguinte redação:

1. Advogado e Cientista Social. Doutor e Mestre em 
Direito do Estado (USP). Professor dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação lato-sensu em Direito 
(IDP). Controlador Geral do Município de São Paulo.

2. Graduando em Direito (USP). Bolsista do Progra-
ma de Educação Tutorial (PET). Bolsista de Iniciação 
Científica (PUB-US). Bolsista de Extensão e Pesqui-
sa (USP): Aprender da Comunidade – O Combate às 
Fake News.

Comentário ao Enunciado 58

Daniel 
Falcão1

Tiago 
Augustini 
de Lima2



418

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra van-
tagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer 
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a 
quinze dias-multa

Segundo José Jairo Gomes (2020, p. 994), para a con-
figuração da corrupção eleitoral prevista no art. 299 do 
Código Eleitoral, tanto doutrina quanto jurisprudência 
dos tribunais superiores (como TSE e o STJ) fundamen-
tam que há pressupostos mínimos a saber, quais sejam: 

 
i) oferta, promessa, aceitação ou recebimento de qualquer 
vantagem indevida ou sem causa lícita (ii) a título de contra-
prestação para a prática ou omissão de ato, (iii) com vistas a 
influenciar no processo eleitoral, (iv) que, em razão, disso é 
ferido em sua integridade, higidez e legitimidade.
 

Isso porque a caracterização da corrupção eleitoral 
pode ser associada a elementos ilegais relacionados ao 
abuso de poder e à captação ilícita de sufrágio. Dessa 
forma, em consonância com o art. 299, do Código Elei-
toral, os atos ilícitos relacionados à obtenção de apoio 
político e votos são:

a. cooptação ilícita de apoios políticos de modo 
a garantir o funcionamento sintonizado de outros par-
tidos e suas respectivas máquinas em prol de determi-
nada candidatura;

b. captação ilícita de sufrágio ou compra de votos, 
que se caracteriza como “espécie do gênero corrupção” 
(GOMES, 2020).

A redação do enunciado deixa claro que a ausên-
cia do elemento subjetivo do dolo na obtenção de apoio 
político não configura corrupção eleitoral. Ademais, o 
dolo para que se verifique a corrupção eleitoral prevista 
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no art. 299 do Código Eleitoral é extremamente espe-
cífico, não se contentando com o dolo genérico. Dessa 
forma, o dolo precisa ser no sentido de obter ou dar 
voto, conseguir ou prometer abstenção – e que os elei-
tores corrompidos sejam identificáveis na exordial acu-
satória (GOMES, 2000).

Dessa forma, o crime de corrupção eleitoral se con-
suma independentemente da aceitação da oferta ou 
promessa citada alhures por parte do eleitor.

Nessa senda, o TSE possui jurisprudência consoli-
dada quanto ao dolo específico exigido para a configu-
ração de corrupção eleitoral, pois não há que se con-
fundir a busca por apoio político com a conduta delitiva 
do art. 299 do Código Eleitoral como, por exemplo, no 
Recurso em Habeas Corpus nº 21-11/RS (TSE, 2016), 
em que o ministro relator prescreve que “o tipo penal 
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, o qual visa 
resguardar a vontade do eleitor, não abarca eventuais 
negociatas entre candidatos, visando à obtenção de 
renúncia à candidatura e apoio político, em que pese o 
caráter reprovável da conduta.” 

Ainda nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça:

Para a caracterização do crime de corrupção eleitoral é 
imprescindível que a dádiva ou vantagem fique vincula-
da à promessa do voto, ao que não se equipara o alegado 
intuito de obter apoio eleitoral. Denúncia rejeitada (STJ, AP 
149/AP, 2000).

Além disso, é também do TSE o julgado que afasta a 
tipificação de corrupção eleitoral em promessas de 
campanha genéricas, não configurando captação ilícita 
de sufrágio (AgR 58.648, 2011).



420

Referências

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação Penal nº 
149/AP – 1999/0065112-0. Corte Especial. Relator: Minis-
tro Cesar Asfor Rocha, 17 de maio de 2000. Diário de 
Justiça, 14 ago. 2000.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimen-
tal em Agravo de Instrumento nº 58.648. Relator: Min. 
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, 8 de novembro de 
2011. Diário de Justiça eletrônico (DJe), 13 set. 2011.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso em 
Habeas Corpus 21-11/RS. Relator: Min. Henrique Neves 
da Silva, 6 de setembro de 2016. Diário de Justiça ele-
trônico (DJe), 7 out. 2016.

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16. ed. São 
Paulo: Atlas, 2020.

GOMES, Suzana Camargo. Crimes Eleitorais. São 
Paulo: RT, 2000.

PREZOTTO, Mauro Antonio. Propaganda Eleitoral 
Negativa como Instrumento de Convencimento do Elei-
tor. In. FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; 
AGRA, Walber de Moura (Coord.); PECCININ, Luiz Edu-
ardo (Org.). Propaganda Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 
2018. 4. v.



421



422

O acordo de não 
persecução penal 
não configura título 
condenatório e, 
portanto, não gera a 
inelegibilidade do art. 
1º, I, alínea “e”. 
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A Lei das Inelegibilidades determina:1

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados, em decisão tran-
sitada 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 economia popular, a fé pública, a admi-
nistração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema finan-
ceiro, o mercado de capitais e os previstos na lei 
que regula a falência;      
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;      
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena pri-
vativa de liberdade;   
5. de abuso de autoridade, nos casos em que 
houver condenação à perda do cargo ou à inabili-
tação 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 escravo;      
9. contra a vida e a dignidade sexual; e      
10. praticados por organização criminosa, quadri-
lha ou bando;       
f) os que forem declarados indignos do oficia-
lato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 
(oito) anos;       

1. Analista Judiciário do TRE-MA. Mestre em Direito 
(PUCRS). Professor de Cursos de Pós-Graduação 
em Direito. Instrutor de Escolas Judiciárias Eleitorais. 
Secretário Geral-Adjunto da ABRADEP.

Comentário ao Enunciado 59

Volgane 
Oliveira 
Carvalho1



424

A inelegibilidade decorrente de condenação criminal, para 
que se perfaça e atinja todos os seus efeitos, exige o res-
peito ao plano arquitetado pelo legislador, ou seja: conde-
nação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada 
em julgado e que o delito faça parte do rol elencado no 
dispositivo legal de regência. Demais disso:

A hipótese deve ser cotejada com § 4º do art. 1º da LC 
64/1990, pois a inelegibilidade em questão não se aplica a: 
(a) crimes culposos; (b) crimes de menor potencial ofensi-
vo (i. e., crimes cuja pena máxima não exceda a dois anos, 
cumulada ou não, com multa, conforme o art. 61 da Lei nº 
9.099/95); e (c) crimes de ação penal privada. Também não 
ensejam inelegibilidade os crimes eleitorais para os quais a 
lei não comine pena privativa de liberdade (alínea “e”, número 
4 – ALVIM, 2016, p.152). 

Sendo a restrição ao exercício do jus honorum medida 
extrema, o legislador criou restrições em camadas à sua 
aplicação, para que apenas os casos mais graves fossem 
albergados pela norma. Esse quadro claramente afasta 
do ambiente das inelegibilidades aquelas situações em 
que há a aplicação de medidas processuais despenali-
zantes, tais como a transação penal e a suspensão con-
dicional do processo, pois, nesses casos, a persecução 
penal não chega sequer a produzir a sentença, menos 
ainda a condenação criminal.

As alterações da legislação processual decorrentes da 
edição do Pacote Anticrime, materializadas por meio da 
edição da Lei nº 13.964/2019, trouxeram reflexos imedia-
tos para a verificação das inelegibilidades decorrentes de 
condenação criminal. O impacto mais evidente nasce da 
formalização dos acordos de não persecução penal con-
forme desenhados pelo novel art. 28-A.

Segundo o novo regramento, sendo incabível o arqui-
vamento do inquérito policial e havendo confissão do 
delito, desde que seu cometimento não tenha ocorrido 
com violência ou grave ameaça e o tipo penal possua pena 
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mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá 
ofertar acordo de não persecução penal, contanto que 
compreenda que a medida será suficiente para o cum-
primento das finalidades da pena (punir, criar um efeito 
pedagógico e reeducar).

Cabe anotar que não se trata de inovação legislativa 
plena, tendo em vista a existência de previsão de figura 
idêntica na Resolução nº 181/17, editada pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP, 2017). A figura 
desenhada pelo CNMP é em tudo semelhante àquela 
inserida no Código de Processo Penal, mas trazia em seu 
âmago a insegurança de decorrer de ato normativo criado 
pelo Ministério Público sobre o qual se tinha pouca segu-
rança e nenhuma garantia de que receberia anuência e 
adesão posterior do Poder Judiciário, que precisaria ratifi-
car, em sua totalidade, os termos do acordo firmado. Essa 
insegurança resultou no fracasso do modelo bem dese-
nhado pelo CNMP.

Entre os crimes que podem ser contemplados pelo 
benefício do acordo de não persecução, constam tipos 
penais que potencialmente gerariam a inelegibilidade 
por condenação criminal, tendo em vista a sua natureza 
e a pena cominada. Essa realidade é diferente dos casos 
de suspensão condicional da pena, prevista na Lei nº 
9.099/1995, uma vez que os crimes de menor potencial 
ofensivo não repercutem na seara das inelegibilidades, por 
conta do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 64/90. 

A assinatura de acordo de não persecução penal 
impede que seja iniciada a ação penal, sendo etapa ime-
diatamente posterior ao encerramento do inquérito policial 
e anterior à formalização da ação penal, por meio da oferta 
da denúncia. Se o indiciado concordar com os inteiros ter-
mos do acordo proposto pelo Ministério Público e o magis-
trado compreender que são suficientes para o cumpri-
mento das finalidades legais da pena, não haverá abertura 
de processo penal formal. 

A medida, por si só, possui enorme potencial de 
sucesso, evitando que pessoas envolvidas em delitos de 
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menor monta sejam enviadas ao cárcere e acabem tendo 
contato com facções criminosas e se envolvendo de modo 
mais efetivo e irreversível no permissivo mundo da crimina-
lidade organizada. 

No momento em que o representante do Ministério 
Público informar ao juízo que foram cumpridos todos os 
itens do acordo, ao final o magistrado declarará extinta a 
punibilidade. Aqui, cabe um raciocínio silogístico que auxi-
liará na verificação da possibilidade de ocorrer a inelegi-
bilidade prevista no art. 1º, I, da Lei das Inelegibilidades. 
Se não houve ação penal, por óbvio, não haverá sentença 
condenatória. A extinção da punibilidade nessas situações 
não acarretará nenhum efeito no ambiente eleitoral, não 
podendo sequer cogitar-se a existência de inelegibilidade 
nessas situações.

A possibilidade de formulação de acordos de não per-
secução penal foi questionada no STF nas ADIs 6.298 (STF, 
2019a) e 6.305 (STF, 2019b). As ações foram analisadas 
conjuntamente em 22 de janeiro de 2020: na ocasião, o 
Min. Luiz Fux, no exercício das funções de presidente do 
STF, indeferiu os pedidos de concessão de medida liminar 
que pretendiam suspender a vigência do art. 28-A da Lei 
nº 13.964/2019. Contudo, as ações ainda estão pendentes 
de julgamento pelo pleno do Tribunal. 
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A fraude à cota de gênero 
deve ser apurada mediante 
Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (AIJE) ou 
Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo (AIME), 
devendo ser aferida 
pela análise conjunta 
dos seguintes indícios 
relevantes, entre outros: 
número significativo de 
desistências ou votação 
pífia de candidatas 
mulheres, especialmente 
de candidatas familiares de 
candidatos e de dirigentes 
partidários; prestações 
de contas padronizadas; 
e realização, por mulheres 
candidatas, de campanhas 
para candidaturas alheias 
(art. 10, § 3º, da Lei 
das Eleições).
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As cotas de participação são “regras que 
estabelecem um número de vagas em um 
determinado organismo para serem ocupa-
das por membros de um dado grupo social” 
(COSTA, 2011, p. 190). Esse arranjo institu-
cional especifica percentuais mínimos de 
candidatura para um dos gêneros nas listas 
partidárias, proporciona ou facilita a represen-
tação de grupos minoritários e é uma resposta 
às barreiras existentes no processo político 
que dificultam a defesa dos seus interesses. 
No caso da legislação brasileira, as cotas por 
gênero forçam partidos políticos a recrutarem 
mulheres aptas a serem candidatas, dando-
-lhes oportunidades que elas não teriam den-
tro de um panorama altamente competitivo e 
machista da disputa eleitoral (COSTA 2011, p. 
191; PINHEIRO, 2010, p. 59).12

O Brasil firmou compromissos interna-
cionais de cumprir uma agenda voltada ao 
combate à discriminação por gênero e de 
promoção da participação igualitária da 
mulher na vida pública, especialmente o Tra-
tado de Pequim, em 1995. Nesse ano foi pro-
posta alteração no Código Eleitoral para que 
se determinasse aos partidos políticos, nas 
eleições proporcionais, a obrigatoriedade de 
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registrar no mínimo 30% de candidaturas femininas em 
suas listas. A partir desse projeto, foi promulgada a Lei 
nº 9.100/1995, que estabeleceu que os partidos ou coli-
gações deveriam apresentar no mínimo 20% de candi-
daturas do sexo feminino, referindo-se tal percentual a 
candidaturas deferidas. 

Em 1997 foi a Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) 
que passou a prever não mais a obrigatoriedade, mas a 
reserva do mínimo de 30% e máximo de 70% de vagas 
na lista de candidatos para cada um dos gêneros. A 
nova redação, apesar de ampliar o percentual mínimo 
de reserva de vagas, retrocedeu ao possibilitar aos par-
tidos e coligações contornarem a legislação, reservando 
as vagas sem, no entanto, apresentarem candidaturas 
femininas, diminuindo a efetividade da política pública. 
Além disso, a Lei nº 9.504/1997 possibilitou aos partidos 
apresentar lista contendo número de candidatos até 
150% do número de assentos a preencher, aumentando 
a competitividade intrapartidária ou intracoligacional.

Com a promulgação da Lei nº 12.034/2009, foi alte-
rado o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/1997 e, no lugar 
de obrigar os partidos e coligações a reservarem o per-
centual mínimo de 30% das vagas na lista, estes pas-
saram então obrigatoriamente preencher essas vagas 
com candidaturas de um dos gêneros. 

Nas eleições seguintes, em 2010, alguns partidos 
alegaram dificuldades para atender à nova disposição 
legal e alguns tribunais regionais eleitorais deferiram lis-
tas de partidos que não apresentaram o número mínimo 
de candidaturas do gênero feminino. O Tribunal Superior 
Eleitoral, no REspEl nº 78432/PA (TSE, 2010), contra-
riou o posicionamento dos regionais e determinou que o 
TRE-PA intimasse o PDT para que incluísse candidatas 
do gênero feminino, obedecendo ao limite mínimo, ou 
que retirasse dois candidatos do gênero masculino. 

A Corte Superior se posicionou no sentido da impe-
ratividade do preceito disposto no § 3º do art. 10 da 
Lei nº 9.504/1997 quanto à observância obrigatória dos 
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percentuais mínimos e máximos de cada gênero. No 
entanto, em razão da ausência de efeito vinculante da 
decisão, os tribunais regionais eleitorais mantiveram o 
posicionamento antagônico ao do TSE e flexibilizaram 
as cotas, permitindo o registro de listas partidárias sem 
a observância dos percentuais mínimos.

As reformas eleitorais acontecem, o percentual mínimo 
de candidaturas aumenta, mas o comprometimento, ou a 
falta dele, continua o mesmo por parte das lideranças par-
tidárias e, por que não, do legislador, haja vista persistir 
a existência de lacunas na Lei nº 9.504/1997 que culmi-
nam no registro de candidaturas fictícias. Segundo dados 
do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições municipais de 
2016, 16.131 candidatos não receberam sequer um voto, 
dos quais 14.417 eram mulheres e 1.714 eram homens – o 
que poderia indicar a existência de candidaturas fictícias, 
também chamadas de “candidaturas laranjas”, registradas 
somente para o preenchimento da cota (TSE, 2016). 

Percebe-se o esforço, por parte do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, para regulamentar o processo eleitoral 
de forma que a política pública de cotas por gênero, 
ainda que insuficiente frente à sub-representatividade 
do gênero feminino, seja efetiva e realmente cumprida 
pelos partidos. Em 2019, o Tribunal publicou a Reso-
lução-TSE nº 23.609, disciplinando os procedimentos 
relativos à escolha e ao registro de candidatas e candi-
datos nas eleições gerais e municipais. 

O texto demonstra o propósito de coibir, desde a fase 
de julgamento dos registros, as candidaturas fictícias 
ou requeridas sem autorização. Os arts. 20, 27 e 36 da 
resolução apontam que, havendo a existência de indí-
cios de Registro de Requerimento de Candidatura sem 
autorização da candidata ou candidato, este não deve 
ser conhecido pelo juiz eleitoral, deixando de ser con-
siderado para todos os fins, inclusive cálculo dos per-
centuais previstos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

Não obstante o aludido compromisso do Tribunal 
Superior Eleitoral em promover a eficiência da política de 
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promoção da representatividade feminina, a prolação de 
decisões conflitantes, em relação à fraude no cumprimento 
dos percentuais de gênero, causa insegurança jurídica e 
favorece a continuidade de tal prática e a impunidade das 
lideranças partidárias, que a adotam como forma de burlar 
a determinação legal de registro de percentual mínimo de 
candidaturas de um dos gêneros. Dois exemplos de deci-
sões antagônicas recentemente publicadas são o Recurso 
Especial Eleitoral nº 409-89.2016.6.26.0031 (TSE, 2020b), 
de Cafelândia (SP), e o Recurso Especial Eleitoral 0602016-
38.2018.6.18.0000 (TSE, 2020c), de Pedro Laurentino (PI). 

No caso de Cafelândia, o relator asseverou que o 
conjunto de circunstâncias presentes no caso – quais 
sejam: votação zerada ou pífia; similitude na prestação 
de contas; existência de vínculo de parentesco entre 
candidatas ao mesmo cargo; ausência de propaganda 
eleitoral; não comparecimento às convenções; e a 
influência de dirigentes nas decisões e até mesmo no 
empenho das candidatas durante a campanha – seria 
suficiente para a comprovação do ilícito eleitoral (TSE, 
REspeEl nº 409-89.2016.6.26.0031/SP, 2020b). 

Quanto à decisão do Recurso Especial de Pedro Lau-
rentino, a Corte Superior manteve a decisão do Regional 
Piauiense, que julgou improcedente a AIJE, sob o funda-
mento de que inexistiam, no caso, provas robustas de que 
as candidaturas femininas haviam sido lançadas apenas 
para compor a cota de gênero e que seriam, portanto fic-
tícias. O ministro relator asseverou que a votação zerada 
das candidatas e a ausência de movimentação financeira 
e de material de campanha dão indícios do descumpri-
mento da Lei nº 9.504/1997, mas não configuram pro-
vas dotadas de robustez suficiente para caracterizar a 
ocorrência de fraude, sendo necessária a presença de 
outros elementos, como a vontade deliberada de frustrar 
a finalidade da norma jurídica (TSE, REspeEl nº 0602016-
38.2018.6.18.0000/PI, 2020c). 

Verifica que, embora os acórdãos tenham resultado 
em decisões completamente antagônicas, ambas se 



433

basearam na orientação jurisprudencial do TSE firmada 
no julgamento do REspEl nº 193-92 (TSE, 2020a), de 
Valença (PI). Isso justifica a preocupação da comuni-
dade acadêmica e jurídica quanto a tamanha dispari-
dade no teor das decisões e a possibilidade da conti-
nuidade da prática de fraude às cotas de gênero por 
parte das lideranças partidárias, aproveitando-se da 
insegurança jurídica e da incerteza da postura do Poder 
Judiciário quando o comando inserto no art. 10, § 3º, da 
Lei nº 9.504/1997 for supostamente violado.

Conclui-se que o Enunciado 60, ao propor a análise 
conjunta dos indícios relevantes de existência de can-
didaturas fictícias para apuração da fraude, vem trazer 
justamente certa previsibilidade quanto à atuação do 
Poder Judiciário frente às investidas contra a política 
pública de cotas de gênero, afastando a necessidade 
da existência de outros fatores, como a comprova-
ção da conduta dolosa das lideranças partidárias ou a 
ausência de intenção das candidatas de comporem a 
lista partidária com o único intuito de alcançarem o per-
centual mínimo, mas sem o objetivo de verdadeiramente 
concorrer ao pleito.
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O percentual de 
candidaturas para 
cada gênero, previsto 
no art. 10, § 3º, da Lei 
nº 9.504/1997, deverá 
ser observado durante 
todo o processo 
eleitoral, ressalvada 
a impossibilidade de 
substituição nos casos 
previstos em lei.
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O percentual de mulheres candidatas no 
Brasil foi, por muito tempo, ínfimo: elas osci-
laram entre 0,5% e 1,2% do total de concor-
rentes à Câmara de Deputados entre 1946 e 
1974 (ÁLVARES, 2008) e, mesmo de 1982 até 
1994, elas não passaram de 6,5% do total de 
candidatos (TSE, 2021b).1

Era esse o cenário quando o § 3º do art. 10 da 
Lei nº 9.504/1997 estabeleceu que “cada partido 
ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta 
por cento e o máximo de setenta por cento [de 
suas vagas] para candidaturas de cada sexo”. 
Embora a aprovação da norma tenha represen-
tado inegável avanço, a interpretação dada a ela 
foi desfavorável e, mesmo em 2006, as mulhe-
res não ultrapassaram 12,67% das candidaturas 
à Câmara dos Deputados. 

Nesse contexto, a Lei nº 12.034/2009 modi-
ficou a redação do § 3º para substituir “deverá 
reservar” por “preencherá”, de forma a garantir 
que as mulheres ocupassem 30% das vagas. 
Ainda assim, nas eleições de 2010, apenas 
22,2% das candidaturas para a Câmara dos 
Deputados foram de mulheres. Somente em 
2014 as candidatas atingiram o marco de 30%, 
passando a 32,2% nas últimas eleições gerais de 
2018 (TSE, 2021a). Mesmo nesse cenário, seis 
das 32 agremiações que concorreram à Câmara 
dos Deputados nas eleições de 2014 registra-
ram menos de 30% de candidaturas femininas 
(FERREIRA, 2017). 
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Na ocasião, já se entendia que considerar o percentual 
somente no momento do registro de candidatura poderia 
“incentivar os partidos a apresentarem candidatas sem 
tomar os devidos cuidados para atender os requisitos 
legais para o deferimento destas, junto ao órgão compe-
tente” (FERREIRA, 2017, p. 47). A preocupação não era 
injustificada: nas eleições de 2014, 19% das candidaturas 
femininas apresentadas foram indeferidas, contra 9% das 
masculinas (FERREIRA, 2017, p. 49).

Para além disso, a Justiça Eleitoral foi confrontada com 
hipóteses de candidaturas fraudulentas de mulheres, isto 
é, candidaturas apresentadas apenas para atender formal-
mente ao percentual legal, por vezes sem anuência das 
filiadas. Ciente das dificuldades enfrentadas pelas filiadas 
no contexto intrapartidário, o Tribunal Superior Eleitoral 
passou então a admitir o ajuizamento de ações de impug-
nação de mandato eletivo e de ações de investigação judi-
cial eleitoral para apuração da existência de candidaturas 
fictícias. Após, concluiu que, caso devidamente eviden-
ciada a fraude por meio de conjunto probatório robusto, 
toda a chapa deveria ser cassada. 

Nesse ponto, a atual resolução sobre registro de can-
didaturas dispõe que o cálculo dos percentuais “terá como 
base o número de candidaturas efetivamente requeridas 
pelo partido político, com a devida autorização do candi-
dato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de 
vagas remanescentes ou de substituição” (art. 17, § 4º da 
Resolução-TSE nº 23.609/2019). 

Prevê, ainda, caso vislumbrados indícios de irregulari-
dades nas imagens submetidas à Justiça Eleitoral, a neces-
sidade de que o partido ou coligação apresente a autoriza-
ção da pessoa candidata, sob pena de não conhecimento 
do registro e sua desconsideração no cálculo dos percen-
tuais (art. 27, §§ 9º e 10 da Resolução-TSE nº 23.609/2019).  

Estão previstas, portanto, as hipóteses de substituição, 
preenchimento de vagas remanescentes, e mesmo situ-
ações de candidaturas fictícias com indícios de ausência 
de consentimento. Não estão incluídas, por outro lado, as 
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hipóteses de renúncia de candidatas ou a situação do par-
tido que, por desconhecimento, descuido ou má-fé, apre-
senta requerimentos de registro de candidatas inelegíveis 
ou com documentação insuficiente. Em ambos os casos, 
o percentual de candidaturas femininas seria impactado 
negativamente, podendo ficar, ao final dos julgamentos, 
aquém do mínimo legal. 

Nesse ponto, o Enunciado 61 apresenta a proposta de 
que o percentual seja calibrado durante todo o processo 
eleitoral, excetuado o período em que não mais seria pos-
sível à agremiação se adequar por meio de substituição. 
Embora a justificativa apresentada se refira mais especifi-
camente aos casos de renúncia à candidatura, a redação 
do enunciado parece estendê-lo também às hipóteses de 
indeferimento do registro. 

Por um lado, a proposta promove, no âmbito intra-
partidário, maior compromisso com as candidaturas de 
mulheres apresentadas pela agremiação. Com efeito, o 
dever de garantir a observância do percentual faria com 
que os partidos buscassem candidaturas viáveis e com-
prometidas, evitando estratégias que atendam apenas 
formalmente a exigência dos 30% de candidatas. Nesse 
sentido, ela cumpre seu objetivo de estimular a participa-
ção política feminina.

Por outro lado, no entanto, o enunciado pode criar efei-
tos adversos, tais como eventual pressão da agremiação 
contra mulheres que queiram legitimamente desistir de 
suas candidaturas ou mesmo hipóteses em que determi-
nadas filiadas sejam previamente impedidas de concor-
rer com base em possível indeferimento de candidatura. 
Nesse sentido, embora com a intenção de incluir as can-
didatas, o resultado seria criar para elas ainda mais ônus. 

Outra questão a ser observada diz respeito à prejudi-
cialidade entre o demonstrativo de regularidade dos atos 
partidários, no qual é realizada a análise do percentual, e 
os registros de candidatura individuais: estes somente são 
julgados quando aquele for deferido. Da forma como pro-
posto, o enunciado cria um ciclo de interdependência entre 
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procedimentos de difícil controle por parte dos atores do 
processo eleitoral – sejam agremiações, candidatos, Minis-
tério Público ou Justiça Eleitoral –, que pode ocasionar inú-
meros indeferimentos. 

Não há como negar que as agremiações partidárias 
têm agido sistematicamente contra as candidaturas de 
mulheres, dificultando o atingimento da massa crítica 
mínima de 30% de candidatas. Dessa forma, é importan-
tíssima a perspectiva trazida pelo enunciado, no sentido 
de garantir a permanência de 30% de candidatas ao longo 
de todo o tempo. Contudo, as hipóteses de renúncias, 
desistências ou indeferimentos, mesmo aqueles motiva-
dos por má-fé ou desídia no registro, talvez sejam melhor 
abordadas no âmbito das AIJEs e AIMEs, onde as circuns-
tâncias de cada acontecimento podem ser analisadas com 
as nuances necessárias. 
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O percentual de 
candidaturas para cada 
gênero, previsto no art. 
10, § 3º da Lei 9.504/1997, 
deverá ser observado 
durante todo o processo 
eleitoral, ressalvada 
a impossibilidade de 
substituição nos casos 
previstos em lei. 

Enunciado 61
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Como fruto da I Jornada de Direito Eleito-
ral, no que diz respeito aos direitos políticos 
das mulheres, tivemos a importante aprova-
ção do Enunciado 61.12

Para falar dos direitos políticos das mulhe-
res, é preciso lembrar que, “enquanto os 
homens já votavam no Brasil desde 1532” 
(SANTANO, et al, 2021, p. 1), as mulheres só 
passaram a ter direito ao voto em 1932, com a 
entrada em vigor do Código Eleitoral, o que nos 
mostra haver um déficit de 400 anos no que 
diz respeito a direitos políticos das mulheres. 
Isto nos revela, de saída, a impossibilidade de 
utilizar o argumento da meritocracia quando se 
trata de capacidade eleitoral feminina. 

Ademais, não obstante o texto constitu-
cional trazer em seu arcabouço a igualdade 
formal entre homens e mulheres, a busca pela 
igualdade material permanece diária, o que é 
perceptível considerando a baixa representa-
tividade das mulheres nos espaços de poder, 
especialmente na política institucional. 

Objetivando diminuir a escassez de mulhe-
res na política, em 1995 nós tivemos, pela 
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na Política (ONMP) da Câmara dos Deputados.
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primeira vez, uma previsão legal de reserva de 20% de 
candidaturas de mulheres. Ocorre que a mesma lei pre-
viu o aumento também de 20% dos cargos em disputa, o 
que dificultou o preenchimento da cota de candidaturas 
femininas, tornando a norma inócua. 

Tendo em vista que a previsão normativa não sur-
tiu qualquer efeito, a Lei nº 9.504/1997 trouxe, pela pri-
meira vez nas eleições gerais, uma cota mínima para 
cada gênero (30%).

Porém, como a regra não previa nenhuma penali-
dade, não era cumprida pelos partidos, que, por pre-
visão constitucional, detêm o monopólio dos registros 
de candidatura. Como a norma foi flexível, utilizando a 
expressão “deverá reservar”, os partidos políticos não 
cumpriam a lei, afinal, era uma “faculdade”, tornando a 
norma ineficaz.

O dispositivo foi alterado pela Lei nº 12.034/2009, e 
a expressão “deverá” foi trocada pela expressão “pre-
encherá”. Porém, mesmo com a “obrigatoriedade” no 
registro de pelo menos 30% de mulheres, nas eleições 
de 2010 foram eleitas apenas 45 deputadas federais, 
número idêntico ao da eleição anterior (2006) – o que 
demonstra não ter havido avanço na efetiva eleição. 

Somente com a imposição de repasse de recursos do 
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha, implementadas a partir dos julgamentos 
da ADI 5.617 (STF, 2018) e pela Consulta 0600252-18 
(TSE, 2018) – aplicados nas eleições de 2018 –, é que 
houve aumento da participação feminina no legislativo, 
que atualmente conta com aproximadamente 15% das 
cadeiras do parlamento. 

É fato que, na prática, partidos registram candidatas 
que não possuem a real intenção de concorrer apenas 
para preencher a cota de candidatura, e, após o deferi-
mento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Par-
tidários (DRAP), muitas mulheres renunciam suas candi-
daturas – outras até se mantém até o final, porém, não 
realizam qualquer ato de campanha ou propaganda nas 
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redes sociais, além de apresentarem prestação de con-
tas zerada ou padronizadas e de terem votação zerada 
ou inexpressiva, o que demonstra o completo desinte-
resse na disputa. 

Apesar da dificuldade de se constatar a fraude e cas-
sar as chapas que se utilizam de candidaturas fictícias, o 
TSE tem se mostrado atento a essas questões, firmando 
posicionamento de que não basta que o partido registre 
o percentual mínimo de candidaturas de cada gênero; 
é necessário, também, que essas candidatas tenham a 
real intenção de concorrer ao pleito. Isto restou claro no 
julgamento do leading case de Valença do Piauí (TSE, 
RESPE 193-92/PI, 2019), que, ao constatar “claros indí-
cios de maquiagem contábil”, ausência de despesas com 
material de propaganda, votação zerada ou ínfima, rein-
cidência de candidata em disputar cargo eletivo apenas 
para preencher cota, cassou a chapa inteira. 

Evidencia-se que, para tornar cristalina a interpre-
tação lógica da disposição contida no art. 10, § 3°, da 
Lei nº 9.504/1997, o Enunciado 61, que aponta que “o 
percentual de candidaturas para cada gênero, previsto 
no art. 10, § 3° da Lei nº 9.504/97, deverá ser observado 
durante todo o processo eleitoral, ressalvada a impos-
sibilidade de substituição, nos casos previstos em lei”, 
veio em boa hora e para combater uma das formas de 
violência política de gênero: a utilização de candidatu-
ras fictícias para compor a chapa. 

Sobre o tema, entrou em vigor, há pouco, a Lei nº 
14.192/2021, que estabelece normas para prevenir, 
reprimir e combater a violência política contra a mulher. 
A lei simboliza um avanço. Porém, há diversos pontos a 
serem aprimorados, conforme analisado pelo Observa-
tório de Violência Política contra a Mulher na nota téc-
nica emitida ainda sobre o Projeto de Lei nº 5.613/2020, 
que, à época, aguardava sanção presidencial. 

De acordo com a nota técnica, um dos pontos que 
merece aperfeiçoamento é o conceito de violência polí-
tica contra a mulher, eis que a conceituação trazida pela 
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lei “é mais restrita do que as constantes nos documen-
tos internacionais que versam sobre o tema, a exemplo 
da Lei Modelo elaborada pela Comissão Interamericana 
de Mulheres (CIM-OEA)” (SANTANO, 2021, p. 3).

Apesar de a conceituação trazida pela Lei nº 
14.192/2021 sobre o que se considera violência política 
ser restritiva, é certo que os casos de fraude à cota de 
gênero nitidamente constituem violência política contra 
a mulher, pois têm a “finalidade de impedir, obstaculi-
zar ou restringir os direitos políticos da mulher”, que é a 
redação contida no art. 3º do normativo. 

Infelizmente, a I Jornada de Direito Eleitoral não 
resultou em nenhum enunciado específico sobre violên-
cia política de gênero. Em um primeiro momento, após 
a análise das propostas pela comissão avaliadora, havia 
a sugestão de um dispositivo com a intenção de escla-
recer que “a aplicação irregular da cota parte destinada 
às mulheres dos recursos do Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha caracteriza abuso de poder e 
violência política de gênero”. Porém, o dispositivo não 
seguiu nas fases subsequentes, não constando sequer 
nas publicações de achados relevantes. 

Conforme nos aponta (COELHO, 2020, p. 261): “A 
violência política contra as mulheres é uma espécie de 
abuso de poder político, que deve ser imediatamente 
reconhecida pelo Judiciário”. Extrai-se, portanto, que 
tanto a doutrina quanto a jurisprudência do TSE cami-
nham lado a lado para reconhecer as diversas formas 
de manifestação do abuso de poder político que se tra-
duzem também em violência política contra a mulher, 
sendo certo que qualquer ação, conduta ou omissão 
que tenham por finalidade impedir, obstaculizar ou res-
tringir direitos políticos das mulheres constitui violência 
política de gênero. 

O Brasil ainda guarda uma distância muito grande em 
relação aos países vizinhos da América Latina no que diz 
respeito à representatividade das mulheres no parlamento, 
e a cada nova reforma política as poucas conquistas 
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obtidas são constantemente ameaçadas. Precisamos nos 
manter atentas e vigilantes para não retroceder em direi-
tos mínimos que foram duramente conquistados. 
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Considerando 
a previsão 
constitucional de que 
os partidos devem 
resguardar o regime 
democrático, os 
direitos fundamentais 
da pessoa humana, 
a igualdade material 
e, tendo em vista 
ainda a vedação 
à discriminação 
e do retrocesso, 
os partidos 
devem assegurar 
a participação 
de categorias 
minorizadas em todas 
as suas ações (art. 17, 
caput, da CF).

Enunciado 62
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Atualmente, o maior desafio dos partidos 
políticos é lidar com a diversidade. Mesmo 
formando um espectro ideológico de matizes 
variados, o sistema partidário brasileiro pro-
duz exclusão política por razões existenciais. 
Sob programas partidários neutros, nossos 
partidos reproduzem a hierarquia sexual e 
racial estruturante da sociedade. Isso a des-
peito de um aparato jurídico voltado à promo-
ção da igualdade política.1

A Constituição exige dos partidos respeito 
aos direitos fundamentais e ao regime democrá-
tico; proclama a igualdade como um direito fun-
damental, inclusive entre homens e mulheres; e 
funda nossa democracia na cidadania, na digni-
dade da pessoa humana, na soberania popular, 
no sufrágio universal e no voto com valor igual 
para todos (art. 1º, II e III; art. 5º, caput e I; art. 14, 
caput; e art. 17). 

Na mesma linha, a Lei nº 9.096/1995 esti-
pula que a finalidade do partido político é 
assegurar a autenticidade do sistema repre-
sentativo, exigindo a aplicação de pelo menos 
5% do fundo partidário em ações de fomento 
à participação feminina (art. 1º e art. 44, V). Já 
a Lei nº 9.504/1997 garante pelo menos 30% 
de candidaturas de um sexo (art. 10, § 3º). E o 
TSE entende que os partidos devem aplicar as 
verbas públicas (fundo eleitoral e partidário) e 
o horário eleitoral gratuito proporcionalmente 
ao número de candidaturas de mulheres (TSE, 
CTA 0600252/DF, 2018) e negros (TSE, CTA 
0600306/DF, 2020). 

1. Mestre em Direito (UFRGS). Advogado. Ex-servidor 
da Justiça Eleitoral. Membro da ABRADEP, do IGADE 
e do IARGS.
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Recentemente, mesmo num Congresso Nacional com-
posto por 90% de homens, a bancada feminina se articulou 
para aprovar a Lei nº 14.192/2021, que criminaliza a violên-
cia política contra a mulher e impõe aos partidos o dever de 
prevenir e reprimir essa odiosa forma de constrangimento 
(Lei nº 9.096/1995, art. 15, X), e também a Emenda Consti-
tucional nº 111/21 (art. 2º), que prevê a contagem em dobro 
para os votos dados a negros e mulheres na distribuição 
dos fundos públicos (eleitoral e partidário). 

Como visto, já existe um arcabouço normativo rele-
vante para reduzir as distorções na representação política, 
que se fortalece com outras fontes normativas no combate 
à discriminação. Pois além das normas eleitorais e parti-
dárias, as legislações especiais de proteção a categorias 
sub-representadas também possuem valor hermenêutico 
expressivo na realização da igualdade. 

O Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, proíbe a 
discriminação no campo político, atribui simultaneamente 
ao Estado e à sociedade a promoção da igualdade nas ati-
vidades políticas e prevê a adoção de ações afirmativas 
em prol da participação das populações negras na polí-
tica em condição de igualdade de oportunidades (Lei nº 
12.288/2010, art. 1º, parágrafo único, e art. 2º). 

De seu turno, a Lei Antirracismo (Lei nº 7.716/1989), no 
intuito de combater o preconceito de cor, raça, etnia ou 
religião, e também a homofobia, segundo o entendimento 
do STF, apresentado no julgamento da ADO 24 (2013a) 
e do MI 4733 (2013b), considera crime obstar acesso a 
cargo na administração pública ou a clube social aberto ao 
público, indicando que preterir um quadro partidário numa 
indicação para cargo público ou impedir o convívio parti-
dário com fundamento em preconceito são condutas que 
flertam com a delinquência (art. 3º e art. 9º). 

Tal legislação nos lembra que a inferiorização política 
em razão de ser não aflige somente mulheres e negros, 
mas também a população indígena, LGBTQIA+ e as pes-
soas com deficiência – a quem a Constituição dá especial 
atenção, fomentando sua integração social e comunitária 
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e garantindo a sua presença na esfera pública, inclusive 
mediante a reserva de vagas em concursos públicos, que, 
no âmbito da União, é de 20% (CF, art. 24, IX; art. 37, VIII; 
art. 203, IV; Lei 8.112/90, art. 5º, § 2º). 

A Lei nº 13.146/2015 segue a linha ao obrigar o poder 
público a estimular a participação política das pessoas com 
deficiência, na forma de candidaturas e desempenho de 
cargos (art. 76). Por outro lado, a Lei nº 6001/1973 (art. 2º) 
já previa a garantia do pleno exercício dos direitos políti-
cos à população indígena muito antes de a Constituição de 
1988 prever sua participação plena no processo civilizató-
rio nacional (CF, art. 215, § 1º). 

Embora essas normas não se dirijam nominalmente aos 
partidos políticos, sem dúvida algumas lhes impõem algum 
nível de comprometimento. Seja porque recebem verba 
pública, porque sua finalidade é assegurar a autenticidade 
do sistema representativo ou porque a igualdade entre os 
filiados é uma exigência legal (Lei nº 9.096/95, art. 4º), 
parece claro que também é tarefa dos partidos reduzir o 
déficit de representação. 

Se os partidos podem ser apenas “parcialmente repre-
sentativos” no tocante a ideologias, devem prestigiar rigo-
rosamente a diversidade no que diz respeito a registros 
existenciais como sexo, raça, orientação sexual, etnia ou 
condição física, assegurando a participação de categorias 
sub-representadas em todas as suas ações, como reza o 
lapidar Enunciado 62. 

Evidentemente, a concretização do princípio da igual-
dade pelos partidos políticos não é tarefa simples. Se, por 
um lado, os grupos inferiorizados podem pretender maior 
presença e poder deliberativo nas esferas partidárias, com 
base nas normas acima, por outro, a autonomia partidária 
constitucional (CF, art, 17, § 1º) muitas vezes serve como 
escudo para barrar iniciativas que rompam o status quo. 

Além do mais, há limites sistêmicos intransponíveis. Por 
exemplo: os partidos não são individualmente responsá-
veis pela aprovação de leis que ofendam a igualdade polí-
tica. E, mesmo podendo combatê-las pelo controle judicial 
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de constitucionalidade (CF, art. 103, VIII), nem sempre pro-
curam essa via. A supressão total da propaganda partidária 
gratuita é emblemática: embora tenha reduzido a visibili-
dade dos partidos minoritários (que naquela modalidade 
de propaganda tinham tempo igual ao dos partidos gran-
des) e das mulheres (que tinham 10% do tempo para si), a 
Lei nº 13.487/2017 revogou o art. 45 da Lei nº 9.096/1995 
sem qualquer contestação judicial. 

Diante dessa postura pouco comprometida com a 
promoção da igualdade, que parece uma constante na 
maioria das legendas, o poder judiciário deve estar vigi-
lante e utilizar os instrumentos que possui para garantir 
os standards civilizatórios e democráticos já alcançados 
pela ordem jurídica. 

A Justiça Eleitoral, em especial, tem competência para 
julgar as decisões partidárias que excluam ou menosca-
bem categorias sub-representadas, inclusive responsabili-
zando dirigentes partidários no contencioso eleitoral e em 
prestações de contas, por exemplo. Há muito a ser feito 
para que todas as caras, cores e vozes do Brasil sejam 
reconhecidas e respeitadas. 

Ampliar a igualdade no âmbito dos partidos é uma 
medida inadiável, pois um expressivo contingente de bra-
sileiros ainda não participa decisivamente da política, o que 
põe em xeque a legitimidade do regime democrático repre-
sentativo, diminui a acurácia de nossa governança e atrasa 
nossa marcha civilizatória.
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Ainda que inexista 
previsão legislativa 
específica, são 
candidaturas coletivas 
aquelas compostas por 
dois ou mais membros, 
de acordo com as regras 
estabelecidas nos 
respectivos estatutos 
partidários. Todavia, 
apenas um dos integrantes 
será registrado como 
candidato para todos os 
fins legais.

Enunciado 63
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Trata-se de interpretação que pretende 
amoldar as candidaturas coletivas – fenô-
meno jurídico e político ainda não regulamen-
tado – às normas que regem atualmente o 
processo eleitoral, com objetivo de conferir o 
mínimo de segurança jurídica aos candidatos, 
partidos e eleitores.12

No que pese ainda carecem de institucio-
nalização e regulação, as candidaturas cole-
tivas se configuram como modalidade que 
vem se consolidando ao longo das últimas 
eleições, sobretudo no âmbito municipal3. 
Tais candidaturas prometem contribuir com 
o aperfeiçoamento democrático na medida 
em que, segundo Alexsandro Teixeira Ribeiro 
(2021), buscam tanto aumentar a participa-
ção de grupos minoritários na política quanto 
desenvolver métodos de gestão colaborativa 
na tomada de decisão dos mandatos eventu-
almente eleitos.

1. Mestranda em Direito Político (UFMG). Especialista 
em Direito Eleitoral (PUC Minas). Advogada. Direto-
ra tesoureira da Associação Visibilidade Feminina. 
Integra o Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar 
(PARLA) e a ABRADEP.

2. Mestranda em Direito Eleitoral e Constitucional 
(UFMG). Advogada. Integra a Associação Visibili-
dade Feminina, o Instituto Brasileiro de Direito Par-
lamentar (PARLA) e o movimento Mulheres Negras 
Decidem (MND).

3. Para mais informações, sugere-se o estudo da 
Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS): 
Mandatos coletivos e compartilhados: desafios e 
possibilidades para a representação legislativa no 
Século XXI (2021).

Comentário ao Enunciado 63

Carolina 
Lobo1

Mariane 
dos 
Santos 
Almeida 
Costa2
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Em linhas gerais, as “candidaturas coletivas” são 
constituídas a partir de similaridade de interesse entre 
os cocandidatos e apresentam bandeiras comumente 
vinculadas às defesas de minorias, de comunidades em 
situação de fragilidade social, de pautas ecológicas, 
entre outras, buscando arregimentar votos de eleitores 
que compartilham de visão de mundo ou de diretrizes 
ideológica parecidas – e, nesse sentido, podem de fato 
contribuir para uma maior aproximação entre represen-
tantes e representados. 

Não obstante, não são baseadas na segurança legal 
do regime eleitoral brasileiro, que até o momento permite 
apenas o registro individual de candidatura para os car-
gos proporcionais4. Portanto, ainda que se trate de um 
conjunto de candidatos que, por força de um acordo de 
vontades, pretenda realizar os atos de campanha – e, se 
exitosos, exercer também o mandato – de forma cola-
borativa, em termos legais, são vinculados a uma única 
pessoa, e é essa pessoa que responde à Justiça Eleitoral 
como postulante, submetendo-se ao conjunto de obri-
gações e garantias previstas pelo ordenamento eleitoral.

Nesse sentido, ainda que seja de competência do 
Poder Legislativo a definição sobre os contornos da 
nova modalidade de representação política, a inexistên-
cia de regulação vigente que discipline o instituto pode 
colocar em risco tanto a segurança das candidaturas 
e dos cocandidatos quanto a própria legitimidade do 
processo de escolha por parte dos eleitores, na medida 
em que o não reconhecimento do cocandidato como 
postulante pode impedir seus atos de campanha5 e a 

4. São denominados proporcionais os cargos de deputado fede-
ral e estadual e vereador, cujos mandatos são escolhidos por 
meio do sistema proporcional, conforme disposição dos arts. 27, 
§ 1º, 29, IV, § 3º, e 45, todos da Constituição Federal, com objeti-
vo de assegurar nas casas legislativas uma representação plural.

5. Por força do art. 236 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), 
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ausência de regramento para a fixação do nome de urna 
pode confundir6 o eleitorado – que tanto pode votar no 
coletivo, ignorando quem efetivamente será o detentor 
do mandato em caso de vitória, quanto deixar de votar 
no conjunto em razão do nome registrado e da imagem 
que aparece na urna ser incompatível com aquela que 
lhe é apresentada durante a campanha.

Assim, o enunciado busca delinear um conceito 
mínimo que permita a aplicação das regras já vigentes à 
inovadora modalidade em questão, até que os projetos de 
lei7 que buscam incorporar o fenômeno ao ordenamento 

eleitores e candidatos são protegidos pela chamada imunidade 
eleitoral, que impede, salvo em caso de flagrante delito, que pos-
sam ser presos eleitores desde cinco, e candidatos desde quinze 
dias antes, até 48 horas depois do encerramento das eleições. O 
objetivo da norma é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral ao 
prevenir que aconteçam prisões políticas, realizadas com intuito 
de prejudicar ou mesmo impedir a realização da campanha por 
parte de um ou outro candidato. Atualmente, tal imunidade não 
se estende ao cocandidato, mas, uma vez reconhecida caracte-
rização da candidatura coletiva, é possível que, por técnica her-
menêutica, tal prerrogativa alcance todos aqueles que compõem 
a candidatura. 

6. A Justiça Eleitoral de Pernambuco, no julgamento do Registro 
de Candidatura nº 0600101-37.2020.6.17.0088 (TRE-PE, 2020), 
indeferiu o registro de candidatura que fazia menção à represen-
tação de uma coletividade, sob o argumento de que da Consti-
tuição não se pode extrair nenhuma forma de exercício coletivo 
do direito de sufrágio.

7. O texto do Novo Código Eleitoral (PLP 112/21), relatado pela 
Dep. Margarete Coelho (PP-PI) e aprovado na Câmara Federal, 
que se encontra em tramitação no Senado, autoriza a prática de 
candidaturas coletivas para os cargos de deputado e vereador, 
desde que previsto e regulamentado pelos estatutos partidários 
ou por resolução do diretório nacional. O texto prevê que a candi-
datura coletiva seja representada formalmente por apenas uma 
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eleitoral, estabelecendo contornos e permitindo a sua 
regulação, sejam aprovados e passem a vigorar. 
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Luiz Edson Fachin, 
Ministro do STF e do TSE

Esta obra decorrente da I Jornada de Direito 
Eleitoral do TSE nos ensina que a democracia 
opera em redes não apenas tecnológicas, 
mas também reais, urdidas pela troca ativa 
de experiências e conhecimento. Com o livro, 
constatamos que a Justiça Eleitoral deflagou 
um ciclo virtuoso, pelo qual os entendimentos 
podem ser enriquecidos pelo enlace entre 
perspectivas internas e externas, processando-
se uma verdadeira teia deliberativa.


