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O Direito Eleitoral
Conceito e Fontes
Direito Eleitoral é um "conjunto sistemático de normas de direito público regulando no regime representativo
moderno a participação do povo na formação do governo constitucional."
Esse ramo do Direito é composto por "todas as normas relativas a eleições, quer as concernentes ao preparo
e realização, quer as referentes à sua apuração e a diplomação dos eleitos."
Sobre matéria eleitoral, a competência legislativa é exclusiva da União, podendo a lei complementar autorizar
os Estados a legislar sobre questões específicas que envolvem o tema (art. 22, I e parágrafo único, CF).
No âmbito infraconstitucional, as principais normas que compõem o Direito Eleitoral são: Código Eleitoral
brasileiro (Lei nº 4.737, de 15.7.65), Lei da Inelegibilidade (Lei nº 64, de 18.5.90), Lei Orgânica dos Partidos
Políticos (Lei nº 9.096, de 19.9.95), Lei Eleitoral (Lei nº 9.504, de 30.9.97) e a Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar nº 135/2010).
Outras fontes: leis complementares, leis ordinárias, instruções do TSE traduzidas em resoluções, assim como
os estatutos dos partidos políticos que são, sem dúvida, fontes subsidiárias do Direito Eleitoral.
Tal como em outros ramos do Direito, o Eleitoral se realiza e se pratica por meio de normas legais substantivas
e adjetivas. Há, então, o Direito Eleitoral propriamente dito e o Direito Processual Eleitoral, que define as regras
mediante as quais são conduzidas as diversas ações que tramitam na Justiça Eleitoral.

Princípios constitucionais relativos aos direitos políticos (de que tratam os Capítulos
IV e V do Título II da Constituição em seus arts. 14 a 17).
São direitos que disciplinam as formas de atuação da soberania popular, permitindo aos cidadãos o
exercício completo da liberdade de participação nos negócios políticos do país, assegurando-lhes o direito de
eleger seus governantes ou ocupar cargos políticos, como também manifestar suas opiniões sobre o governo.

ARTIGO 14 da Constituição Federal
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da Lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
Sufrágio - É um direito que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e das
atividades políticas, sociais, econômicas e administrativas do país.
O direito de sufrágio, é que permite que as pessoas elejam Vereadores, Prefeitos, Deputados, Senadores,
Governadores e o Presidente da República. É o aspecto principal dos direitos políticos. Consiste na capacidade
de eleger alguém para um cargo público (elegibilidade) e o direito de votar (alistabilidade). O sufrágio é
universal porque é extensivo a todos os cidadãos
Atenção - As palavras sufrágio, voto e escrutínio, são muitas vezes utilizadas como sinônimo, entretanto
possuem sentidos diferentes, conforme esclarece o professor José Afonso da Silva.
Voto - É o direito de exercer o sufrágio. É a maneira de expressar a vontade ou opinião num processo decisório.
É um dever sócio político, pois todo cidadão tem o dever de expressar sua vontade para a escolha de seus
governantes. O voto tem valor igual para todos, pois, todos tem o mesmo valor no processo eleitoral,
independentemente de sexo, cor, religião, idade, posição profissional ou sócio econômica.
Escrutínio - É a maneira como é realizada a votação (voto secreto, por aclamação, etc.).
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Plebiscito - É uma votação prévia, submetendo uma resolução de grande interesse nacional à apreciação dos
eleitores, para que o resultado desta, seja submetido à votação pelo congresso nacional. Esta manifestação
normalmente é de caráter nacional, onde o povo de posse de seus direitos políticos, optam pelo sim ou pelo
não.
Exemplo: Realização de plebiscito para consultar a população sobre mudanças de limites de Municípios,
Estados ou criação de novos.
O plebiscito visa consultar o povo antes que haja um ato já praticado pelo governo.
Referendo - Consiste em uma consulta posterior a determinado ato praticado pelo governo. O referendo é
realizado para aprovar ou reafirmar uma Lei, uma Constituição, povo concorda ou não com uma decisão ou
proposta do país, representada pelo seu governo.
Iniciativa Popular - É um ato por intermédio do qual os cidadãos (povo) propõem uma Lei ou modificação de
uma já existente.
Alistamento eleitoral é o procedimento que concede ao cidadão o direito de votar.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
1 - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
2 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
Os militares conscritos (convocados para o serviço militar obrigatório) não podem votar. Já os militares
profissionais podem votar e serem votados sem qualquer restrição.
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da Lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI -a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de
Paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período
subsequente.
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses anteriores ao pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até
o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
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I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-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.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10º O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11º A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da
Lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
cancelamento de naturalização, declaração de incapacidade absoluta e desonestidade quando atuando
na administração.
ARTIGO 15 da Constituição Federal
É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
• cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
• incapacidade civil absoluta;
• condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
• recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
• improbidade administrativa, nos termos do art. 37º, § 4º.
ARTIGO 16 da Constituição Federal
A Lei que altera o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação;

DOS PARTIDOS POLÍTICOS
ARTIGO 17 da Constituição Federal
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,
na forma da lei.
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

PARTIDOS POLÍTICOS
Noção de partido político: é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar,
coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de
governo.

Sistemas partidários: sistema de partido, consiste no modo de organização partidária de um país; os
diferentes modos de organização possibilitam o surgimento de 3 tipos de sistema: a) o de partido único, ou
unipartidário; b) o de dois partidos, ou bipartidarismo; c) o de 3, 4, ou mais partidos, denominado sistema
pluripartidário, ou multipartidário; neste último se inclui o sistema brasileiro nos termos do art. 17.
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Institucionalização jurídico-constitucional dos partidos
Controle: a ordenação constitucional e legal dos partidos traduz-se num condicionamento de sua estrutura,
seu programa e suas atividades, que deu lugar a um sistema de controle, consoante se adote uma
regulamentação maximalista (maior intervenção estatal) ou minimalista (menor); a Constituição vigente liberou
a criação, organização e funcionamento de agremiações partidárias, numa concepção minimalista, sem
controle quantitativo (embora o possibilite por lei ordinária), mas com previsão de mecanismos de controle
qualitativo (ideológico), mantido o controle financeiro; o controle financeiro impões limites à apropriação dos
recursos financeiros dos partidos, que só podem buscá-los em fontes estritamente indicadas, sujeitando-se à
fiscalização do Poder Público.
Função dos partidos e partido de oposição: a doutrina, em geral, admite que os partidos têm por função
fundamental, organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação de seu programa
de governo; o pluripartidarismo pressupões maioria governante e minoria discordante; o direito da maioria
pressupões a existência do direito da minoria e da proteção desta, que é função essencial a existência dos
direitos fundamentais do homem; decorrem, pois, do texto constitucional (17), a necessidade e os fundamentos
de partidos de oposição.

Natureza jurídica dos partidos: se segundo o § 2º, do art. 17, adquirem personalidade na forma da lei civil
é porque são pessoas jurídicas de direito privado.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA
Liberdade partidária: afirma-se no art. 17, nos termos seguintes: é livre a criação, fusão, incorporação e
extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional¸ o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana, condicionados, no entanto, a serem de caráter nacional, a não
receberem recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou a subordinação a estes, a prestarem
contas à Justiça Eleitoral e a terem funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
Condicionamentos à liberdade partidária: ela é condicionada a vários princípios que confluem, em
essência, para seu compromisso com o regime democrático.

Autonomia e democracia partidária: a ideia que sai do texto constitucional (art. 17, § 1º) é a de que os
partidos hão que se organizar e funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua estrutura interna
também fica sujeita ao mesmo princípio; a autonomia é conferida na suposição de que cada partido busque,
de acordo com suas concepções, realizar uma estrutura interna democrática.
Disciplina e fidelidade partidária: pela CF, não são uma determinante da lei, mas uma determinante
estatutária; os estatutos dos partidos estão autorizados a prever sanções para os atos de indisciplina e de
infidelidade, que poderão ir de simples advertência até a exclusão; mas a Constituição não permite a perda de
mandato por infidelidade partidária, até o veda.

PARTIDOS E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
Partidos e elegibilidade: os partidos destinam-se a assegurar a autenticidade do sistema representativo,
sendo assim, canais por onde se realiza a representação política do povo, não se admitindo candidaturas
avulsas, pois ninguém pode concorrer a eleições se não for registrado num partido (14, § 3º, V).
Partidos e exercício do mandato: uma das consequências da função representativa dos partidos é que o
exercício do mandato político, que o povo outorga a seus representantes, faz-se por intermédio deles, que,
desse modo, estão de permeio entre o povo e o governo, mas não no sentido de simples intermediários entre
2 polos opostos ou alheios entre si, mas como um instrumento por meio do qual o povo governa.

Sistema partidário e sistema eleitoral: ambos formam os dois mecanismos de expressão da vontade
popular na escolha dos governantes; a circunstância de ambos se voltarem para um mesmo objetivo imediato
(a organização da vontade popular) revela a influência mútua entre eles, a ponto de a doutrina definir
condicionamentos específicos do sistema eleitoral sobre o de partidos.
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Partidos políticos registrados no TSE
Clique na sigla do partido político para ter acesso aos dados do diretório nacional da agremiação (endereço,
telefone, fax, e-mail, site), bem como ao estatuto e suas alterações, e eventuais normas complementares.
Partidos registrados no TSE
0001

SIGLA

1

PMDB

2

NOME

DEFERIMENTO

PRESIDENTE NACIONAL

Nº

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

30.6.1981

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA

15

PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

3.11.1981

CRISTIANE BRASIL

14

3

PDT

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

10.11.1981

CARLOS LUPI

12

4

PT

PARTIDO DOS TRABALHADORES

11.2.1982

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO

13

5

DEM

DEMOCRATAS

11.9.1986

JOSÉ AGRIPINO MAIA

25

6

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

23.6.1988

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
SANTOS

65

7

PSB

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

1°.7.1988

CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE
BARROS

40

8

PSDB

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

24.8.1989

AÉCIO NEVES DA CUNHA

45

9

PTC

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

22.2.1990

DANIEL S. TOURINHO

36

10

PSC

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

29.3.1990

EVERALDO DIAS PEREIRA

20

11

PMN

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

25.10.1990

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

33

12

PRP

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

29.10.1991

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

44

13

PPS

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

19.3.1992

ROBERTO FREIRE

23

14

PV

PARTIDO VERDE

30.9.1993

JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA

43

15

PTdoB

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

11.10.1994

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
RESENDE

70

16

PP

PARTIDO PROGRESSISTA

16.11.1995

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

11

17

PSTU

PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO

19.12.1995

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

16

18

PCB

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

9.5.1996

IVAN MARTINS PINHEIRO*

21

19

PRTB

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO

18.2.1997

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ

28

20

PHS

PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE

20.3.1997

EDUARDO MACHADO E SILVA
RODRIGUES

31

21

PSDC

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

5.8.1997

JOSÉ MARIA EYMAEL

27

22

PCO

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

30.9.1997

RUI COSTA PIMENTA

29

23

PTN

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

2.10.1997

JOSÉ MASCI DE ABREU

19

24

PSL

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

2.6.1998

LUCIANO CALDAS BIVAR

17

25

PRB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

25.8.2005

MARCOS ANTONIO PEREIRA

10

26

PSOL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

15.9.2005

RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAÚJO

50

27

PR

PARTIDO DA REPÚBLICA

19.12.2006

ALFREDO NASCIMENTO

22

28

PSD

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

27.9.2011

GUILHERME CAMPOS JÚNIOR, no
exercício da presidência

55

29

PPL

PARTIDO PÁTRIA LIVRE

4.10.2011

SÉRGIO RUBENS DE ARAÚJO
TORRES

54

30

PEN

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL

19.6.2012

ADILSON BARROSO OLIVEIRA

51

31

PROS

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL

24.9.2013

EURÍPEDES G.DE MACEDO JÚNIOR

90

32

SD

SOLIDARIEDADE

24.9.2013

PAULO PEREIRA DA SILVA

77
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33

NOVO

PARTIDO NOVO

15.9.2015

JOÃO DIONÍSIO FILGUEIRA B.
AMOÊDO

30

34

REDE

REDE SUSTENTABILIDADE

22.9.2015

GABRIELA BARBOSA BATISTA

18

35

PMB

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

29.9.2015

SUÊD HAIDAR NOGUEIRA

35

Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 1965)
Introdução
Art. 1º Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos
políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução.
Art. 2º Todo poder emana do povo e será exercido, em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e
secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição
indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas.
Segundo dispõe o parágrafo único do art. 1º da CF, “Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
O referido dispositivo enuncia o acolhimento, entre nós do princípio democrático. É o povo - o conjunto
indivisível dos cidadãos - quem detém o poder político, exercendo-o diretamente na forma prevista na própria
Constituição ou por meio de representantes eleitos.
Ao tempo da edição do Código Eleitoral, apenas um ano após a realização do golpe de estado que submeteu
o País a uma ditadura militar, suspendeu-se a prevalência do princípio democrático, privando-se os cidadãos,
por décadas, do direito de votar diretamente para os cargos mais relevantes da estrutura política do País.
O exercício direto do poder político pelo povo se dá, nos termos do art. 14, I a III da CF, pela via do plebiscito,
do referendo e da iniciativa popular.
O plebiscito é o ato prévio à edição de ato legislativo ou administrativo por meio do qual, pelo voto, o povo
aprova ou rejeita a proposição submetida a seu crivo. Referendo, ao revés, é o ato realizado após a edição do
ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. É o que explicita o
legislador nos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei n. 9.709/98.
O referendo e o plebiscito devem ser convocados nas questões de relevância nacional, de competência do
Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e nas hipóteses de incorporação, subdivisão ou desmembramento
de Estados e Municípios (art. 18, § 3º, da CF).
No referendo e no plebiscito, é o povo quem pronuncia a palavra final sobre o ato legislativo ou administrativo,
acolhendo ou rejeitando os termos em que redigido (no referendo) ou concedendo ou denegando autorização
para sua expedição posterior (no plebiscito).
A iniciativa popular de projeto de lei é a terceira forma de pronunciamento direto do soberano. Aqui, entretanto,
contenta-se a Constituição com a outorga aos cidadãos do poder de deflagrar o processo legislativo,
competindo ao Parlamento a tramitação normal do projeto de lei. Nem por isso estamos diante de uma forma
indireta da democracia. Dispensa-se a interlocução dos representantes eleitos para a abertura do processo
legislativo. Assim o povo “fala” diretamente ao Parlamento, sem intermediários.
O Código Eleitoral disciplina também as regras que informam o processo eleitoral. É certo que diversos outros
diplomas normativos, como já mencionado, alteraram o conteúdo inicial do código a esse respeito. Mas é ele
quem segue enunciando um dos traços mais marcantes e mais polêmicos das eleições brasileiras: as listas
abertas marcadas pelo voto concomitante nos partidos ou coligações.
O art. 2º do CE é compatível com o caput do art. 14 da CF naquilo em que afirma o caráter direto e secreto do
voto.
Direto é o voto não intermediado por outra instância ou colégio eleitoral. Não constitui ofensa ao voto direto a
emissão de votos dirigidos a legendas partidárias, desde que a lei preveja a forma como este se converterão
de número de cadeiras parlamentares e a forma como os candidatos apresentados pela agremiação haverão
de compô-la.
O sigilo do voto objetiva assegurar a liberdade do eleitor. Sem embargo, existem diversos meios de
monitoramento por vias dos quais se busca descobrir o teor do voto emitido. Por essa razão, o legislador
recentemente proibiu o ingresso de eleitores nas sessões eleitorais portando qualquer meio eletrônico de
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documentação de imagens (parágrafo único do art. 91-A da Lei das Eleições, acrescentado pela Lei nº
12.034/2009).
Os candidatos, por outro lado, deverão ser escolhidos pelos partidos políticos, sendo imprescindível a prévia
e tempestiva filiação. O pertencimento oficial a uma hoste partidária constitui condição constitucional de
elegibilidade (art. 14, § 3º, V, da CF). Não há no Brasil, possibilidade de apresentação de candidatura avulsa.
Não há mais no Brasil, forma de outorga originária do mandato político senão pela via das eleições diretas,
livres, periódicas e secretas. A Constituição contempla, todavia, uma exceção: segundo o § 1º do art. 81 da Lei
Maior, correndo a vacância do cargo de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do
mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pelo Congresso Nacional trinta dias depois da última vaga,
na forma da lei.
Em razão do princípio da simetria, regra similar é aplicável aos cargos de chefia dos Executivos dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Art. 3º Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições
constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade.
O status de candidato não é inerente à condição humana. Trata-se de uma concessão social, outorgada
a quem demonstre preencher critérios positivos e não incidir em hipóteses de afastamento da elegibilidade.
Se para a restrição à liberdade se cobra o máximo do Estado, para a obtenção do status de candidato é o
pretendente quem deve demonstrar que se amoldar às exigências constitucionalmente estabelecidas para
salvaguarda do futuro mandato político.
Pode-se afirmar, pois, que é do candidato o ônus de provar o preenchimento das condições objetivamente
estabelecidas para ao alcance do direito de disputar o voto.
Para lançar-se candidato, o interessado deve demonstrar na fase de registro de candidatura que preenche
todas as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, I a VI da CF, a saber: a nacionalidade, o pleno
exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária;
a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta
anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador.
Demais disso, será igualmente necessário que o candidato demonstre que não incide em qualquer hipótese
de inelegibilidade prevista na própria Constituição ou - por força no que ela mesma estipula no § 9º do seu art.
14 - em lei complementar editada para tal fim. Tal matéria está versada na Lei Complementar n.º 64/90, a Lei
da Inelegibilidades, a qual sofreu recentes e profundas alterações com a edição da Lei Complementar n.º
135/2010, a Lei da Ficha Limpa.
Mas é preciso reconhecer que outra ordem de normas pode impedir o acesso à candidatura. Tratam-se das
condições de registrabilidade (ou condições infraconstitucionais de inelegibilidade). São matérias que, ainda
que não versadas nas disposições constitucionais e legais acima referidas, podem igualmente impedir o acesso
ao registro da candidatura.
Assim que, por exemplo, a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos pelo § 1º do art. 11 da Lei
das Eleições acarreta o indeferimento do pedido de registro, desde que não suprida tempestivamente a falta.
Assim, a mera omissão na entrega da fotografia pelo candidato deve implicar na recusa do registro e, por
conseguinte, a negativa da candidatura.
Art. 4º São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei.
A disposição contida neste artigo não condiz em sua inteireza com a vigente ordem constitucional.
Segundo deixa certo o § 1º do art. 14 da CF, O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os
maiores de dezoito anos; II - facultativos para; a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores
de dezesseis e menores de dezoito anos.
Sendo assim, é possível o acesso à comunidade de eleitores por aquele que, até a data do pleito, tenha
completado a idade mínima de dezesseis anos.
Eleitor é aquele que ingressou na comunidade política dos que podem escolher os exercentes dos mandatos
políticos. A conquista da posição de eleitor aperfeiçoa a condição de titular do direito à cidadania. Cada eleitor
detém individualmente direitos que poderá exercer em defesa da sua permanência nessa condição. Mas os
direitos políticos - aqui vistos como direitos da Polis - serão titularizados pelo conjunto irredutível de todos os
eleitores.
Art. 5º Não podem alistar-se eleitores:
O art. 5º do Código Eleitoral é outra grande mostra da inaptidão desse diploma normativo para assegurar
a necessária concretude à ordem inaugurada desde a edição da Constituição Federal de 1988.
Dos seus três incisos, dois não sobrevivem a um cotejo com o moderno constitucionalismo brasileiro.
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Em primeiro lugar, como vimos ao estudar o dispositivo anterior, os analfabetos são, sim, admitidos a ingressar
na comunidade dos eleitores, ainda que para eles tal não se trate de uma exigência, senão de uma faculdade.
É o que deflui do art. 14, § 1º, II, a, da CF.
Assim, aqueles que não tiveram sequer assegurado o direito a uma escolarização mínima, poderão, desde que
o queiram, influir na seleção dos mandatários encarregados de elaborar, dentre outras, as políticas públicas
educacionais. Acertadíssima a disposição constitucional, por isso que a segregação decorrente da aliteração
apenas tenderia a aumentar em caso de negativa de acesso aos direitos políticos ativos.
Por isso mesmo o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou que o inciso I do art. 5º do Código Eleitoral
simplesmente não foi recepcionado pela Constituição de 1988 (Ac.-TSE n° 23.291/2004).
Com relação ao disposto no art. 5º, II, o texto deverá, sempre, ser visto com reservas.
Refiro-me aos indígenas que, por isolamento ou opção, mantêm com sua língua nativa vínculo suficiente para
afastá-lo do conhecimento da língua portuguesa.
Segundo o art. 231 da CF: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Essa norma afasta, para os indígenas, a exigência da submissão à cultura da língua portuguesa, eleita como
a de uso oficial em nosso País (art. 13 da CF).
Daí porque o TSE, em sua Resolução 23.274/2010, simplesmente afirmou não recepcionado também esse
segundo inciso do art. 5º do CE, para expressamente reconhecer a alistabilidade dos índios não-integrados.
Note-se que não se impõe aos índios, desde que nativos deste País, o dever de assimilar a língua portuguesa.
Antes, se lhes concede o direito de preservar sua língua, como uma das partes mais essenciais à sua própria
cultura, preexistente até mesmo ao Estado brasileiro.
De qualquer forma convém deixar claro que se mesmo aos analfabetos se concede o direito de alistarem-se
eleitor e emitirem o voto, não faria sentido que outros nacionais fossem privados de tais faculdades em
decorrência de sua origem étnica.
Por fim, são excluídos do alistamento eleitoral aqueles que estejam alijados definitiva ou temporariamente do
gozo da cidadania. A esse respeito, remete-se o leitor às hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos
previstas no art. 15, I a V, da CF.
Convém registrar que o art. 14, § 2°, da CF, veda o alistamento eleitoral aos conscritos, durante o serviço
militar obrigatório.
I – os analfabetos;
O alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo (Constituição Federal, art. 14, § 1º, II, a). Se o analfabeto
deixar de sê-lo, deverá requerer sua inscrição eleitoral, não ficando sujeito à multa. (Código Eleitoral, art. 8º).
II – os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
• V. Res.-TSE nº 23.274/2010: “Declara a não recepção do art. 5º, inciso II, do Código Eleitoral pela Constituição
Federal de 1988”.

III – os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.
• CF/88, art. 15: casos de perda ou de suspensão de direitos políticos.
Parágrafo único. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha,
subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de
oficiais.
• CF/88, art. 14, § 2º: alistamento vedado apenas aos conscritos, durante o serviço militar obrigatório; e § 8º:
condições de elegibilidade do militar. Res.-TSE nº 15.850/89: a palavra “conscritos” alcança também aqueles
matriculados nos órgãos de formação de reserva e os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que
prestam serviço militar inicial obrigatório.

Art. 6º O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo:
• Lei nº 6.236/75: “Determina providências para cumprimento da obrigatoriedade do alistamento eleitoral”.
• CF/88, art. 14, § 1º, I: alistamento e voto obrigatórios para os maiores de dezoito anos. CF/88, art. 14, § 1º, II:
alistamento e voto facultativos para os analfabetos, para os maiores de setenta anos e para os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos.

I – quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
• Res.-TSE nº 21.920/2004, art. 1º: alistamento eleitoral e voto obrigatórios para pessoas portadoras de deficiência.
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do País;
II – quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio;
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar.
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Portadores de deficiência - O art. 1º Resolução TSE no 21.920, de 19 de setembro de 2004 estipula que
“O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência”.
Ao mesmo tempo, dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo que “Não estará sujeita a sanção a pessoa
portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações
eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto”.
A Justiça Eleitoral ainda tem sido tímida no enfrentamento da questão atinente à concessão de garantias
especiais a fim de que os portadores de deficiências exerçam, sempre que o queiram, o direito de voto. Não
parece acertada a aplicação, a estes, de uma facultatividade do voto não prevista expressamente no art. 14, §
1º, II, da CF, ao argumento de que o § 2º do art. 5º da CF estaria a socorrer tal entendimento.
É dever do Poder Público velar pela estrita observância do que dispõe o § 2º do art. 227 da CF, que determina
a adoção de providências legislativas no sentido de fixarem normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência. Cumprindo sua parte do dever de velar pelo direito fundamental – e,
portanto, dotado de eficácia imediata plena – enunciado por esse dispositivo, deve a Justiça Eleitoral adotar
cautelas especiais na seleção dos locais de votação e até nos estabelecimentos de seções especiais,
assegurando aos portadores de limitações físicas o livre e facilitado acesso à urna.
Na contramão desse raciocínio, já decidiu o TSE no seguinte sentido: 1. A transferência de eleitores portadores
de deficiência para as seções especiais não é obrigatória. 2. Inviabilidade de a Justiça Eleitoral adaptar, no
presente momento, todas as seções eleitorais do país às necessidades especiais dos eleitores nela inscritos.
(Resolução nº 21.342, de 13/2/2003, rel. Min. Fernando Neves)

Trata-se, na verdade, de conferir ao tema a devida prioridade, de modo a conferir-lhe a primazia reclamada
pela ordem fundamental.
Residentes no exterior - O voto dos que residem fora do País e transferiram seu título para sessões especiais
fora do País é obrigatório apenas nas as eleições presidenciais.
Os eleitores que se encontram episodicamente no estrangeiro, assim como todos que estejam fora do seu
domicílio eleitoral no dia da votação, devem justificar normalmente a eventual abstenção, sob pena de sofrer
as consequências previstas em lei, tal como veremos adiante.
Voto facultativo para maiores de 70 anos - como vimos, os que já têm 70 anos não mais estão obrigados a
votar, embora possam fazê-lo se assim o desejarem (art. 14, § 1º, II, b da CF).
Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o Juiz Eleitoral até trinta dias após a
realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região,
imposta pelo Juiz Eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.
• Caput com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 4.961/66.
• Lei nº 6.091/74, arts. 7º e 16, e Res.-TSE nº 21.538/2003, art. 80, § 1º: prazo de justificação ampliado para
•

•
•

sessenta dias; no caso de eleitor que esteja no exterior no dia da eleição, prazo de trinta dias contados de seu
retorno ao país.
CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. V. Res.-TSE nº 21.538/2003, art.
85: “A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das
de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja
aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União”. O § 4º do
art. 80 da Resolução citada estabelece o percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% desse valor para
arbitramento da multa pelo não exercício do voto. A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), instituída pela Lei nº
8.383/91, foi extinta pela MP nº 1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP nº 2.176-79/2001) convertida
na Lei nº 10.522/2002, e seu último valor é R$1,0641.
V. art. 231 deste código.
Res.-TSE nº 21.920/2004, art. 1º, p. único: “Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento
e ao exercício do voto”.

O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da
eleição incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral.
Para eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo será de 60 dias, contados do seu retorno
ao país.
O pedido de justificação será sempre dirigido ao juiz eleitoral da zona de inscrição, podendo ser formulado na
zona eleitoral em que se encontrar o eleitor, a qual providenciará sua remessa ao juízo competente.
Indeferido o requerimento de justificação, deverá ser aplicada multa ao eleitor, podendo, após o pagamento,
ser-lhe fornecida certidão de quitação.
A fixação do valor da multa pelo não-exercício do voto observará a variação entre o mínimo de 3% e o máximo
de 10% do valor utilizado como base de cálculo. A base de cálculo para aplicação das multas previstas, será
o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
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conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.
A justificação da falta ou o pagamento da multa serão anotados no cadastro.
§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente,
não poderá o eleitor:
I – inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles;
II – receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou
paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza,
mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao
segundo mês subsequente ao da eleição;
III – participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito
Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
IV – obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou
estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito
mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;
V – obter passaporte ou carteira de identidade;
VI – renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;
• Lei nº 6.236/75: matrícula de estudante.
VII – praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.
§ 2º Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos arts. 5º e 6º, nº I, sem
prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior.
• CF/88, art. 12, I: brasileiros natos.
• V. quinta nota ao caput deste artigo.
• V. segunda nota ao art. 6º, caput, deste código.
§ 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor
que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 (seis)
meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido.
Segundo os arts. 7° e 16 da Lei n° 6.091/1974 e o art. 80, § 1º, da Res.-TSE n° 21.538/2003 o prazo de
justificação eleitoral é ampliado para sessenta dias.
Caso o eleitor esteja no exterior no dia da eleição, o prazo será de trinta dias contados da data do seu retorno
ao país. É o que estipula o § 2º do art. 16 da Lei n° 6.091/1974.
Ante a impossibilidade uso do salário mínimo como indexador, é preciso considerar o que a respeito estabelece
o art. 85 da Res.- TSE n° 21.538/2003, segundo o qual “A base de cálculo para aplicação das multas previstas
pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para
a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de
atualização dos débitos para com a União”. Convém registrar que a Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
instituída pela Lei n° 8.383/1991, foi finalmente extinta pela Lei n° 10.522/2002.
Tais dispositivos instituem as sanções aplicáveis aos que, alistados eleitores, deixaram de votar e não se
justificaram ou pagaram a respectiva multa.
Estes são os meios pelos quais o sistema compele o eleitor a votar, sujeitando os faltantes que não possuam
justificativa idônea e tempestiva ao dever de pagar multa, sob pena de ser ver privado do acesso a diversos
serviços públicos ou postos no Estado.
Segundo o art. 80, § 6º, da Res.-TSE n° 21.538/2003, “Será cancelada a inscrição do eleitor que se abstiver
de votar em três eleições consecutivas, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o
pagamento de multa, ficando excluídos do cancelamento os eleitores que, por prerrogativa constitucional, não
estejam obrigados ao exercício do voto” (Alterado pelo Acórdão TSE n° 649/2005).
§ 4o O disposto no inciso V do § 1o não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para
identificação e retorno ao Brasil. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 8º O brasileiro nato que não se alistar até os dezenove anos ou o naturalizado que não se alistar
até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de três a dez por cento
sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo Juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral
através de selo federal inutilizado no próprio requerimento.
Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o centésimo
primeiro dia anterior à eleição subsequente à data em que completar dezenove anos.
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A Res.-TSE n° 21.538/2003, em seu art. 16, parágrafo único, declara que “Se o analfabeto deixar de sêlo, deverá requerer sua inscrição eleitoral, não ficando sujeito à multa (...)”.
O imposto do selo foi extinto pelo art. 15 da Lei n° 5.143/1966.
A forma de recolhimento das multas eleitorais está disciplinada na Res.-TSE n° 21.975/2004. Também a
Portaria TSE n° 288/2005: “Estabelece normas e procedimentos visando à arrecadação, recolhimento e
cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e à utilização da Guia de Recolhimento da
União (GRU)”.
Art. 9º Os responsáveis pela inobservância do disposto nos arts. 7º e 8º incorrerão na multa de 1 (um)
a 3 (três) salários mínimos vigentes na Zona Eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 (trinta) dias.
O dispositivo em questão se dirige aos responsáveis pela administração dos serviços eleitorais - Juízes,
Chefes de Cartório e servidores da Justiça Eleitoral - que negarem cumprimento às regras relativas à
obrigatoriedade do alistamento e do voto. Nenhuma medida poderá ser aplicada, contudo, sem a observância
do devido processo administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Art. 10. O Juiz Eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos
termos dos artigos 5º e 6º, no I, documento que os isente das sanções legais.
O comprovante de justificação eleitoral, hoje obtidos por meio da internet ou de formulários impressos,
além do expedido pelos Cartórios Eleitorais, supre para todos os efeitos a prova do comparecimento às urnas.
O mesmo vale para o documento que demonstra o pagamento da multa. Em todos esses casos, o eleitor terá
direito a certidão de quitação com o dever de votar.
Art. 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se se encontrar fora de sua Zona e necessitar de
documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o Juízo da Zona
em que estiver.
• Res.-TSE nº 21.823/2004: admissibilidade, por aplicação analógica deste artigo, do “pagamento, perante qualquer
juízo eleitoral, dos débitos decorrentes de sanções pecuniárias de natureza administrativa impostas com base no
Código Eleitoral e na Lei nº 9.504/97, ao qual deve preceder consulta ao juízo de origem sobre o quantum a ser
exigido do devedor”.

§ 1º A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o Juiz da Zona em que
se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo da inscrição.
§ 2º Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio
requerimento, o Juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da Zona de inscrição e fornecerá ao requerente
comprovante do pagamento.
O dispositivo estabelece o procedimento a ser observado pelo eleitor que, estando fora do seu domicílio
eleitoral, necessite obter noutra Zona o comprovante de quitação com as suas obrigações eleitorais.
O eleitor dispõe de duas alternativas: a) paga a multa no valor máximo; b) aguarda que se solicite ao Juízo
Eleitoral de origem o arbitramento do valor da multa.
De acordo com o § 2º do art. 82 da Res.-TSE n° 21.538/2003, “Efetuado o pagamento, o juiz que recolheu a
multa fornecerá certidão de quitação e determinará o registro da informação no cadastro”.
O § 3º do dispositivo acima citado, contém a ressalva de que “O alistando ou o eleitor que comprovar, na forma
da lei, seu estado de pobreza, perante qualquer juízo eleitoral, ficará isento do pagamento da multa”. (Código
Eleitoral, art. 367, § 3º)

DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ELEITORAL
Art. 12 - São órgãos da Justiça Eleitoral:

• CF/88, art. 118.
I – o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o País;
II – um Tribunal Regional, na capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal
Superior, na capital de Território;
• CF/88, art. 120, c.c. o art. 33, § 3º: instituição de órgãos judiciários nos territórios federais.
III – Juntas Eleitorais;
IV – Juízes Eleitorais.

O artigo 12 elenca os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, reproduzindo o que consagra a
Constituição Federal, em seu artigo 118.
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Não será difícil perceber que a Justiça Eleitoral se organiza hierarquicamente, figurando no ápice da pirâmide
o Tribunal Superior Eleitoral, sendo a base constituída pelos juízes eleitorais.
O Tribunal Superior Eleitoral está sediado na Capital da República, tal como acontece com todos os demais
Tribunais Superiores, aos quais se equipara.
Sua jurisdição se exerce sobre todo o território nacional, e sua composição é estabelecida no artigo 16 do
Código Eleitoral.
Em cada Capital de Estado e no Distrito Federal, haverá um Tribunal Regional Eleitoral como também
determina o artigo 120 da Constituição Federal.
Ainda se prevê a instalação de Tribunal Regional na Capital de Território, desde que seja proposta pelo Tribunal
Superior, o que, entretanto, não está previsto na Constituição Federal.
A composição, funcionamento e competência dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais estão disciplinados
nos artigos 32 a 41 do Código Eleitoral, que serão adiante comentados.
A atual Constituição Federal integrou a Justiça Eleitoral à estrutura geral do Poder Judiciário, como se lê de
seu artigo 92.
A Justiça Eleitoral, por via de consequência, é de natureza Federal, sendo federais seus servidores.
Interessante notar, entretanto, que ao contrário do que acontece com os demais órgãos do Poder Judiciário,
não apresenta corpo próprio e independente de juízes, nela atuando magistrados de diversos Tribunais do
país, incluindo-se o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Comum Estadual, Justiça
Comum Federal, e além de membros que representam a Ordem dos Advogados do Brasil. José Jairo Gomes,
in “Direito Eleitoral”, Ed. Atlas, 7ª edição, pg. 59, embora ressalvando o bom desempenho da Justiça Eleitoral,
desde sua criação, sustenta que o ideal seria que contasse ela, em todas as instâncias, com corpo próprio e
especializado de juízes.
Dele ousamos divergir, entendendo que o sistema adotado pelo legislador constituinte preserva o pacto
federativo e o princípio de cooperação, já que diversos órgãos contribuem para a constituição e funcionamento
da Justiça Eleitoral, agregando suas experiências.
Também nos parece conveniente e eficaz a participação conjunta de magistrados, de diferentes áreas de
atuação e cidadãos comuns oriundos da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 13 - O número de Juízes dos Tribunais Regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até
nove, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida.
Segundo o que dispõe o artigo 120, § 1º da Constituição Federal, reproduzido no artigo 25 do Código
Eleitoral, os Tribunais Regionais serão compostos por sete juízes.
Habilidosa solução foi adotada pelo legislador, ao impedir a redução do número de integrantes, mas admitindo
sua ampliação.
Com isto se impede, em primeiro lugar, que os Tribunais Regionais se atrofiem, o que por certo produziria
reflexos negativos na qualidade e celeridade da entrega da prestação jurisdicional.
O crescimento constante da população brasileira e sua maior conscientização política, o que importa a criação
de novos partidos, jamais poderia recomendar a redução da estrutura de pessoal da Justiça Eleitoral, ainda
mais diante dos novos paradigmas que vieram oxigenar a ordem jurídica brasileira, e, entre eles, o da
efetividade do direito.
Por outro lado, já se deixa autorizada a elevação do número de componentes, até o máximo de nove, o que
dispensa entraves legislativos e a edição de novos diplomas legais.
É oportuno observar que se deixou ao próprio Tribunal Superior Eleitoral sugerir quando e onde se recomenda
a elevação do número de integrantes, o que simplifica o processo e agiliza a solução de eventuais demoras na
composição dos conflitos eleitorais.
Também poderão ser consideradas as notórias diferenças regionais, no que concerne às concentrações
demográficas.
A enorme extensão territorial do país não recomenda soluções unificadas, cujos efeitos seriam diferentes em
cada região.
Por estas razões, parece-me feliz e acertada a regra inserida no artigo 13.
Quanto à fixação de um número mínimo de sete, e máximo de nove, decorreu da experiência comum,
atendendo à realidade existente quando da edição da Constituição Federal de 1988.
É evidente que, no curso do tempo, e diante de um novo quadro social, estes limites poderão ser alterados.

Art. 14 - Os Juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por
dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
Os juízes dos Tribunais Eleitorais, aí se incluindo tanto o Superior Tribunal Eleitoral, quanto os Tribunais
Regionais, são eleitos para um mandato de dois anos, admitindo-se uma única recondução.
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Não se autoriza exercício por dois biênios consecutivos, como se verifica da parte final do artigo, ora
comentado.
Também se exige que o mandato seja integralmente cumprido, não se permitindo suspensão ou interrupção.
É evidente que, prevendo situações supervenientes e imprevisíveis, o legislador, em boa hora, mitigou o rigor
da lei para ressalvar a ocorrência de “motivo justificado”, o que dispensa o juiz de completar o biênio.
Não seria possível a enumeração expressa das causas que justificariam excepcionar a regra, adotando-se
fórmula genérica, que deixa ao prudente arbítrio das autoridades competentes admitir a interrupção.
Apenas a título enunciativo, poderemos citar motivos de doença, aposentadoria, ou, ainda, investidura em outro
cargo da magistratura.
A nomeação por tempo certo se aplica tanto no primeiro biênio, quanto no segundo, em caso de recondução.
A regra é salutar, evitando-se constantes mudanças na composição dos Tribunais, o que poderia gerar
insegurança jurídica.
Por outro lado, mantendo-se imutável a composição do Tribunal pelo menos por todo um biênio, é mais fácil
obter-se alguns consensos, unificando-se a construção pretoriana.
A Resolução TSE 20.958/02 estabelece em seu artigo 2º, que “nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o
mesmo Tribunal, na mesma classe ou em diversas, após servir por dois biênios consecutivos, salvo se
transcorridos dois anos do término do segundo biênio”.
Daí se infere que a vedação prevista no caput, refere-se, apenas, a biênios consecutivos.
Assim sendo, o juiz poderá retornar ao Tribunal, mesmo já tendo exercido a função por dois biênios
consecutivos, mas desde que já tenham decorrido mais de dois anos do término do segundo biênio, o que nos
parece válido, para se permitir o aproveitamento de sua experiência, adquirida nos exercícios anteriores.
Vale ressaltar que o intervalo de dois anos, a que se refere o artigo 2º da Resolução TSE 20.958/02 ainda
poderá ser reduzido, em caso de inexistência de outros juízes que preencham os requisitos legais.
Na hipótese de vacância do cargo, licença, férias individuais ou afastamento de juiz efetivo, será
obrigatoriamente convocado, pelo tempo que durar o motivo, juiz substituto da mesma classe, obedecida a
ordem de antiguidade.
Cumpre anotar, finalmente, que compete ao Tribunal Eleitoral a que pertencer o juiz a apreciação da justa
causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso do primeiro biênio (Res. TSE 20.958/02, art. 9º).
§ 1º Os biênios serão contados, ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento, nem mesmo o
decorrente de licença, férias, ou licença especial, salvo no caso do § 3º.
Para reforçar a regra constante do caput, o § 1º estabelece que o biênio será contado ininterruptamente,
sem o desconto de qualquer afastamento, citando-se, apenas exemplificativamente, e não em numerus
clausus, as hipóteses de licenças, férias ou licença especial.
O texto, que é autoexplicativo, resultou de acréscimo trazido pela Lei 4.961, de 4 de maio de 1966, abrindo
uma única exceção, para a hipótese a que se refere o § 3º, que a seguir será apreciado.
Se possível fosse o desconto de férias ou licenças especiais, o mandato resultaria superior a dois anos, além
do que não haveria a coincidência temporal com os demais integrantes da Corte, trazendo dificuldades
administrativas, que por certo também gerariam insegurança.
§ 2º Os Juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial, de suas funções na Justiça comum,
ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando, com
períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento.
O disposto no parágrafo 2º complementa a regra inserida no primeiro, disciplinando as consequências
de eventuais férias ou licenças gozadas pelo juiz, no exercício de suas funções na Justiça comum.
Em caso de férias individuais ou licença especial, ocorrerá automático afastamento da Justiça Eleitoral, por
igual tempo, o que se justifica, para permitir que o magistrado possa usufruir, integralmente, o período de
descanso.
De nada adiantariam as férias na Justiça comum, se tivesse o juiz que permanecer servindo na eleitoral.
A única exceção que se abre versa sobre férias coletivas, que venham a coincidir com a realização de eleição,
apuração ou encerramento de alistamento, o que se explica pela relevância do trabalho eleitoral, nestas
épocas.
É importante frisar que o inciso XII do artigo 93 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda n° 45, de 8
de dezembro de 2004, determina que a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas
nos Juízos e Tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal,
juízes em plantão permanente.
O que hoje se admite são períodos breves de recesso, nos quais, entretanto, permanecem, em funcionamento,
os plantões judiciários, com o que se preserva o princípio da continuidade dos serviços do Poder Judiciário.
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Como se vê, o texto do § 2° do artigo 14 do Código Eleitoral foi modificado, após o advento da Constituição
Federal de 1988, no que tange à referência de “férias coletivas”.
§ 3o Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do
processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge
ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na
circunscrição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Aqui se abre importante e necessária exceção, que se impõe para assegurar a lisura do processo
eleitoral e sua absoluta transparência.
Desde a homologação das respectivas convenções partidárias até a diplomação, não poderão servir como
juízes eleitorais aqueles que mantém alguma relação de parentesco com candidato a cargo eletivo registrado
na circunscrição.
A regra se aplica tanto aos membros dos tribunais, quanto aos juízes eleitorais.
A primeira referência que se faz é ao cônjuge do juiz, independente do regime de bens ou do tempo do
casamento.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, e o que se dispõe no seu artigo 226, § 3°, que reconheceu
como entidade familiar, a merecer a mesma proteção do Estado, a resultante de união estável, acirrada
discussão se trava, quanto à extensão da regra aos companheiros.
Parece-nos afirmativa a resposta, diante dos objetivos constitucionais.
O elemento complicador, que se levanta, diz respeito à prova da união estável, já que ainda não se instituiu o
seu registro na circunscrição civil, tal como ocorre no casamento.
A extensão da regra aos companheiros dependerá, assim, do caso concreto, diante das provas dos
pressupostos que autorizam o reconhecimento da união estável.
A seguir, o dispositivo alude a parente consanguíneo, ou afim, até o segundo grau.
O parentesco consanguíneo inclui ascendentes e descendentes, sem limitações de graus, denominados
parentes em linha reta e os colaterais, que são os que se originam do mesmo tronco, ou seja, irmãos, tios,
sobrinhos e primos, estendendo-se até o quarto grau, que é o que liga os primos entre si.
A afinidade é o vínculo que se estabelece entre um dos cônjuges ou companheiros e os parentes do outro,
como, por exemplo, sogro, genro, cunhado, etc.
Ressalta-se que o parentesco por afinidade, segundo o que dispõe o § 1° do artigo 1.595 do Código Civil,
limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro.
A referência constante do § 3°, em exame, não mais se justifica, devendo ser extirpada o quanto antes.
O artigo 332 do Código Civil de 1916 dispunha que o parentesco era legítimo ou ilegítimo, segundo procedia
ou não de casamento, e natural ou civil, conforme resultasse de consanguinidade ou adoção, respectivamente.
Entretanto este dispositivo foi em boa hora revogado pela Lei 8.560/92, que veda qualquer discriminação de
filhos, que não mais podem ser classificados como legítimos ou ilegítimos.
Consequentemente, não há mais que se falar em parentesco legítimo ou ilegítimo.
Quanto à afinidade, e como já se disse acima, refere-se ao sogro, sogra, nora, genro e cunhados, não
ultrapassando, assim, o 2° grau colateral.
Assim sendo, o tio do marido ou companheiro, não será tio do outro, cessando a afinidade.
Parece-nos que o impedimento alcança os descendentes e ascendentes, sem limitação de grau, e aos
colaterais, até o 2° grau, que se refere aos irmãos do juiz, bem como a todos os parentes afins.
A Resolução TSE n° 22.825/08 assentou que “membro do TRE está absolutamente impedido de desempenhar
função eleitoral em relação à circunscrição em que se der o parentesco”.
Também já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “há impedimento para o membro do TRE apenas em
relação às eleições do Município no qual o parente for candidato”.
Neste caso, o impedimento é absoluto, não podendo o juiz exercer qualquer atividade inerente à sua função.
§ 4º No caso de recondução para o segundo biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis
à primeira investidura.
Seria até mesmo dispensável a inclusão deste parágrafo, já que não teria nenhum sentido dispensar as
formalidades, que são essenciais para se garantir a efetividade e a credibilidade da Justiça Eleitoral, para a
hipótese de recondução para um segundo biênio.
O mesmo se aplicará quando, decorridos mais de dois anos do término do segundo biênio consecutivo, vier o
juiz a ser de novo nomeado para outro biênio.

Art. 15 - Os substitutos dos membros efetivos dos Tribunais Eleitorais serão escolhidos, na mesma
ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.
Como adiante se examinará, os Tribunais Eleitorais se compõem de membros efetivos e substitutos, o
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que é recomendável, diante da possibilidade da ocorrência de fatos supervenientes, que, no curso do mandato,
acarretem o impedimento ou afastamento dos primeiros, tais como morte, doenças ou aposentadoria.
Com a designação concomitante de substitutos, evita-se novo processo de escolha, que pode se prolongar,
afetando negativamente o funcionamento dos Tribunais Eleitorais.
Os membros substitutos, portanto, serão escolhidos na mesma ocasião dos efetivos, cumprindo-se as mesmas
regras e respeitados iguais pressupostos.
Também estabelece o artigo 15, como imperativo lógico, que os membros substitutos sejam escolhidos em
número igual para cada categoria.
Assim sendo, o Tribunal Superior Eleitoral terá três juízes substitutos escolhidos entre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, dois oriundos do Superior Tribunal de Justiça e mais dois advogados.
Já os Tribunais Regionais Eleitorais contarão com dois juízes substitutos, escolhidos dentre Desembargadores
do Tribunal de Justiça, dois juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, um juiz Federal, indicado pelo
Tribunal Regional Federal e dois advogados.
O artigo 15, em comento, reproduz o comando constante do artigo 121, § 2° da Constituição Federal.

DO TRIBUNAL SUPERIOR
Art. 16 - Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral;

• CF/88, art. 119, caput: composição mínima de 7 (sete) membros. V., ainda, nota ao art. 23, VI, deste código.
I – mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de três Juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; e
• CF/88, art. 119, I, a.
b) de dois Juízes, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos;
• CF/88, art. 119, I, b: eleição dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça.

OBS: Com a Constituição de 1988, o Tribunal Federal de Recursos foi extinto e, em seu lugar, criados
cinco Tribunais Regionais Federais (TRF), ocorrendo a descentralização prevista desde 1965, passando os
seus ministros a integrar o recém-criado Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, os dois ministros
anteriormente indicados por esse tribunal passaram a ser indicados por membros do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
II – por nomeação do Presidente da República de dois dentre seis advogados de notável saber jurídico e
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
O Tribunal Superior Eleitoral – TSE, compõe-se de sete juízes efetivos, e igual número de substitutos, e
o procedimento de escolha está disciplinado no artigo 16 do Código Eleitoral. Seus integrantes, independente
da categoria a que pertençam, são designados como “juízes”, e não Ministros, como ocorre nos demais
Tribunais Superiores.
Nota-se aí a tradição dos Tribunais anglo-saxões, especialmente a Suprema Corte dos Estados Unidos, na
qual seus membros são tratados apenas como “juízes”.
Na prática, porém, os juízes do Tribunal Superior Eleitoral são tratados como Ministros, o que nos parece mais
adequado ao sistema do nosso Poder Judiciário.
O tratamento diferenciado é ainda mais injustificado em relação aos membros oriundos do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais têm direito ao título de Ministro.
Poderia parecer aos menos avisados que seria uma captio diminutio sua indicação para exercer função na
mais alta corte eleitoral.
Os membros do Tribunal Superior Eleitoral, quando no exercício de suas funções, gozam de plenas garantias,
sendo também inamovíveis.
Mas, ao contrário do que ocorre com os demais integrantes da magistratura, não são vitalícios, como acima se
anotou, já que exercem suas funções por tempo certo, de dois anos, admitida uma recondução.
O prazo máximo que um juiz pode integrar, consecutivamente, o quadro da Justiça Eleitoral é, portanto, de
quatro anos, o que se explica pelo fato de não ser ela independente, com quadro próprio de juízes.
O que causa estranheza é a circunstância, para muitos inexplicável, de não se reservar uma vaga para o
Ministério Público, nem no Tribunal Superior Eleitoral, nem nos Tribunais Regionais, o que não corresponde à
relevância que se confere às funções daquela instituição, ainda mais após o advento da Constituição Federal
de 1988.
Como se vê, nos Tribunais Eleitorais preserva-se o chamado quinto da advocacia, mas não o do Ministério
Público.
Assinala-se, por oportuno, que o artigo 72 da Lei Complementar 75/93, estabelece que compete ao Ministério
Público Federal, exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando
em todas as fases e instâncias do processo eleitoral.
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Os requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral, são referidos apenas para a escolha dos advogados
que irão compor os Tribunais Eleitorais, já que os demais membros são oriundos da magistratura, tendo sido
aquelas condições aferidas quando nela ingressaram.
Quanto à eleição dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que irão compor, como membros efetivos e
substitutivos, o Tribunal Superior Eleitoral, e que se fará por voto secreto, são potenciais candidatos todos os
Ministros, não sendo necessária a inscrição prévia.
Mas há uma tradição, na Corte Suprema, de seguir um rodízio por antiguidade dos Ministros, sendo, entretanto
possível, que o eleito decline da escolha, quando então se procederá à nova eleição.
A alínea b do artigo 16 refere-se a “dois juízes, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos”, que foi
extinto, sendo substituído pelo Superior Tribunal de Justiça, que agora elege dentre seus Ministros, os que
integrarão o Tribunal Superior Eleitoral.
Nele também é da tradição a escolha por antiguidade, salvo renúncia do eleito.
O inciso II do artigo 16 inclui na composição do Tribunal Superior Eleitoral dois advogados, escolhidos de uma
lista sêxtupla elaborada pelo Supremo Tribunal Federal, e nomeado pelo Presidente da República.
Neste caso, como já se anotou, são exigidos e aferidos notável saber jurídico e reputação ilibada.
Curioso é observar que para os advogados escolhidos não se aplica a idade limite de 70 anos, como ocorre
em relação aos integrantes da magistratura.
Embora persistam controvérsias, especialmente no seio da magistratura, quanto à exigência constitucional do
quinto da advocacia, sua inclusão se recomenda, até porque o advogado na dicção constitucional, é
indispensável ao funcionamento da Justiça, aportando aos Tribunais Superiores a experiência adquirida na
prática forense.
Na história da Justiça Eleitoral é fácil constatar a relevante contribuição da advocacia, para o aperfeiçoamento
de sua atuação.
Por fim, é oportuno assinalar que o Acórdão de 06/10/1994, do Supremo Tribunal Federal, prolatado na
ADinMC n° 1.127, entendeu que os advogados membros da Justiça Eleitoral não estão abrangidos pela
proibição de exercício da advocacia contida no artigo 28, inciso 11, da Lei 8.906, que é o Estatuto do Advogado.
§ 1º Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que
por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido
escolhido por último.
O preceito emanado do § 1º do artigo 16 aplica-se às relações recíprocas dos próprios membros, efetivos
ou substitutos, do Tribunal Superior Eleitoral.
Não se confunde com o que dispõe o § 3º do artigo 14 do Código Eleitoral, que trata da relação entre os juízes
eleitorais e candidatos a cargos eletivos.
A redação é igualmente infeliz, a merecer modificação, afastando-se dos modernos princípios que inspiram o
Direito de Família, que, por sua vez, obedecem aos comandos constitucionais.
Ao tratarmos da regra do § 3º do artigo 14, aludimos, ainda que superficialmente, à classificação do parentesco,
distinguindo o consanguíneo, ou natural, que une as pessoas que descendemos umas das outras ou de um
mesmo tronco, do parentesco por afinidade que liga os cônjuges ou companheiros aos parentes do outro.
Também nos referimos ao chamado parentesco civil, que resulta da adoção ou de outras origens, ali
exemplificado.
A redação é confusa e a técnica misturando as hipóteses do parentesco em linha reta e colateral, e da
afinidade, o que gera perigosas perplexidades.
Ao aludir ao quarto grau de parentesco, parece-nos que o legislador está se referindo à linha colateral, que
inclui irmãos, tios, sobrinhos e primos.
Ao contrário do que dispunha o Código Civil de 1916, que estendia o parentesco colateral ao sexto grau, o
Código atual só o leva ao quarto grau, que é aquele que se estabelece entre primos.
Isto porque a linha reta vai ao infinito, não havendo limitação de graus, não sendo recomendável que possa
haver, entre os juízes, cidadãos que tenham entre si parentesco em linha reta, seja qual for o grau, tendo em
vista que nesta hipótese são muito mais profundos os laços afetivos, que podem influir nas decisões, até por
temor reverencial.
Por outro lado, o parentesco por afinidade só alcança os ascendentes, descendentes e irmãos do outro cônjuge
ou companheiro, cessando no segundo grau colateral.
Logo, não pode haver parentesco por afinidade de quarto grau, como poderia fazer supor a redação do § 1°,
em comento.
O defeito maior, entretanto, hoje imperdoável, é a referência a parentesco “legítimo ou ilegítimo”, o que já foi
revogado, expressamente, pela Lei 8.560/92.
A Constituição Federal de 1988 proíbe qualquer discriminação entre filhos, sejam eles nascidos do casamento
ou da união estável, como também resultantes de adoção ou outras origens.
Logo, não há, nem pode haver parentesco “legítimo ou ilegítimo”, o que traduziria intolerável discriminação, a
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violar a garantia constitucional da preservação da dignidade humana.
A parte final do § 1° aponta a solução do problema, da existência do parentesco, entre os juízes, prevendo
que, neste caso, seja excluído o que foi por último escolhido, o que nos parece acertado.
Para concluir, a nosso aviso, não podem integrar o Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que sejam, entre si,
ascendentes ou descendentes, bem como irmãos, tios, sobrinhos ou primos, assim como genro, sogro, nora,
sogra e cunhados.
O objetivo da norma é garantir a independência de cada integrante, cujas decisões poderiam ser, ainda que
inconscientemente, afetadas pelos vínculos de parentesco, que geram afetividade e respeito mútuo.
§ 2º A nomeação de que trata o inciso II deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público
de que seja demissível ad nutum; que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com
subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública; ou que exerça
mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal.
O dispositivo ora examinado tem o evidente propósito de assegurar a transparência e confiabilidade das
decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que não pareçam elas contaminadas por algum
interesse escuso, de caráter pessoal.
Os membros do Tribunal devem votar com absoluta independência, especialmente em relação à administração
pública.
Nenhum outro interesse lhes deve mover, senão o de servir às instituições democráticas.
A primeira referência constante do texto é a cargo público de que seja demissível ad nutum.
Como se sabe, quadro funcional é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções públicas remuneradas
integrantes de uma mesma pessoa federativa ou de seus órgãos internos, na precisa definição de Hely Lopes
Meirelles.
Já o cargo público é o lugar, dentro da organização funcional da administração direta e de suas autarquias e
fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixadas em lei
ou diploma a ela equivalente.
Sob o ângulo das garantias, os cargos podem ser vitalícios, efetivos ou em comissão.
Para efeito destes comentários, interessam apenas os cargos em comissão, que “são de ocupação transitória,
sendo seus titulares nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade
nomeante”. (José dos Santos Carvalho Filho, Direito Administrativo, Ed. Lumen Juris, pg. 487).
Por isto mesmo, estes cargos são também conhecidos como “de confiança”. O ingresso nestes cargos
dispensa a prestação de concurso público e, por força de consequência, a exoneração do titular prescinde de
qualquer formalidade, ficando ao exclusivo critério do nomeante.
Daí a possibilidade de demissão ad nutum, ou seja, sem a instauração de qualquer procedimento administrativo
disciplinar, em que se assegure o contraditório.
Como a confiança, que deu origem à nomeação, é sentimento que pode se esvair a qualquer momento, uma
vez rompido o vínculo subjetivo, não há como se preservar o titular no exercício do cargo.
A vedação constante do § 2° é de fácil compreensão: o titular de cargo em comissão poderá emitir seu voto no
interesse do nomeante, para evitar sua exoneração.
Também estão impedidos de participar do Tribunal os cidadãos que integrem empresas de qualquer forma
beneficiadas pela administração pública.
A redação enumera algumas hipóteses concretas, aludindo a diretor, proprietário ou sócio, não se fazendo
qualquer referência à classificação ou espécie do cargo.
Nas empresas de maior densidade econômica, em que a estrutura administrativa é bastante complexa, há
inúmeros diretores, Vice-Presidentes, superintendentes e tantos outros cargos de representação e direção.
Como não é lícito ao intérprete distinguir, onde o legislador não o faz, entendemos que as referências feitas no
§ 2° devem ser interpretadas em sentido amplo, alcançando quem quer que exerça função de diretor,
administrador ou gerente, e que possa influir na formulação da política empresarial.
Também quanto aos “sócios”, a que se refere a lei, pouco importa que sejam majoritários ou minoritários ou de
qualquer outra classificação prevista no contrato social.
Quanto aos que exerçam mandato de natureza política, qualquer que seja a esfera, a vedação é intuitiva, já
que, neste caso, o membro do Tribunal poderia privilegiar seu interesse pessoal ou de seu partido político.
Como é fácil perceber, o preceito é de natureza ética, muito mais do que jurídica.

Art. 17 - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu Presidente um dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, cabendo ao outro a Vice-Presidência, e para Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral um
dos seus membros.
A composição da administração do Tribunal Superior Eleitoral prevista no artigo 17, foi modificada pelo
parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal de 1988.
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Segundo o dispositivo constitucional, “o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente
entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Superior
Tribunal de Justiça”.
Daí se depreende que podem ser eleitos Presidente e Vice-Presidente quaisquer dos três Ministros escolhidos
pelo Supremo Tribunal Federal, independente da ordem de escolha ou antiguidade.
Mas é também da tradição da Corte Eleitoral fazer a escolha pelo critério de antiguidade.
Na falta do Presidente, qualquer que seja a causa, assumirá o Vice-Presidente, convocando-se o substituto,
para completar o quadro, que não poderá ficar desfalcado.
Quanto ao Corregedor Geral da Justiça Eleitoral, a escolha recairá, obrigatoriamente, entre os dois Ministros
oriundos do Superior Tribunal de Justiça, sendo, também, da tradição eleger o mais antigo.
As atribuições do Presidente acham-se elencadas no artigo 9° do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral, as do Vice-Presidente no artigo 10, determinando-se ainda, no artigo 11, que ausente por mais de
dez dias, o Vice-Presidente será substituído na forma prevista no § único do artigo 4° do Regimento Interno.
§ 1º As atribuições do Corregedor-Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Atribuiu-se ao próprio Tribunal Superior Eleitoral fixar as atribuições do Corregedor Geral, o que melhor
atenderá às necessidades e conveniências da Justiça Eleitoral.
A Resolução TSE n° 7.651/65 estabelece instruções que fixam as atribuições do Corregedor Geral e dos
Corregedores Regionais da Justiça Eleitoral, enquanto que a Resolução TSE n° 21.329/02 aprova a
organização dos serviços da Corregedoria Geral e define a competência das unidades e as atribuições dos
titulares de cargos e funções.
Já a Resolução TSE n° 21.372/03 estabelece rotina para realização de correições nas zonas eleitorais do país.
Em linhas gerais a Corregedoria exerce funções administrativas e disciplinares, assegurando o bom e fiel
desempenho da atividade jurídica, podendo agir de ofício ou mediante provocação, apurando eventuais
desvios de conduta ou ineficiências funcionais.
Para que bem desempenhe suas atividades, de extraordinária relevância, dispõe o artigo 237, § 2° do Código
Eleitoral que qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao Corregedor Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, pedindo a abertura de investigação para apurar atos indevidos do poder econômico,
desvio ou abuso de poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.
Verificando o Corregedor Geral ou Regional a seriedade da denúncia procederá ou mandará proceder as
investigações, regendo-se estas, no que lhes for aplicável, pela Lei 1.579/52.
É significativamente extensa a relação das atribuições cometidas ao Corregedor Geral, como se depreende
dos artigos 2º e 3º da Resolução TSE nº 7.651/65.
Complementando a estrutura correicional, existem as Corregedorias Regionais em cada Estado, e que serão
exercidas pelo Desembargador, membro do Tribunal Regional Eleitoral, ao qual não couber a função de
Presidente ou Vice-Presidente. Junto à Corregedoria Geral funciona uma Secretaria da Corregedoria.
§ 2º No desempenho de suas atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os Estados e Territórios nos
seguintes casos:
I – por determinação do Tribunal Superior Eleitoral;
II – a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais;
III – a requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral;
IV – sempre que entender necessário.
Este dispositivo visa assegurar a efetividade das relevantes funções atribuídas à Corregedoria Geral, até
porque eventuais fatos que exijam sua apuração podem ocorrer em qualquer ponto do território nacional.
O próprio Tribunal Superior Eleitoral pode determinar que o Corregedor Geral se desloque para qualquer
unidade da Federação, para melhor apurar fatos ou condutas que, no seu entender, mereçam correição.
A presença física do Corregedor Geral imprimirá maior celeridade à apuração e perfeita compreensão da
realidade. Nada impede que o deslocamento se dê por iniciativa do próprio Corregedor Geral, que dará
conhecimento do fato ao Tribunal.
Os Tribunais Regionais Eleitorais têm a mesma competência, assim como se autoriza qualquer partido político,
regularmente constituído e em exercício, a dirigir requerimento à Corregedoria Geral, pedindo a locomoção.
Seria quase impossível assegurar o fiel desempenho da Corregedoria Geral se o seu titular permanecesse
obrigatoriamente em Brasília, sem a liberdade de locomoção que lhe assegura o § 2º do artigo 17.
O inciso III do artigo 3º da Resolução TSE nº 7.651/65 estabelece que o Corregedor Geral terá que comunicar
ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral a sua ausência, quando se locomover, em correição, para qualquer
Estado.
Mas também poderá ele convocar à sua presença, o Corregedor Regional do Estado, para que preste
informações de interesse para a Justiça Eleitoral ou indispensáveis à solução de casos concretos.
Também lhe incumbe comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral falta grave ou procedimento que não couber
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sua atribuição, corrigir, bem como investigar se há crimes eleitorais a reprimir.
A simples leitura do extenso rol de atribuições, constante da Resolução do TSE nº 7.651/65, nos revela a
extraordinária importância de que se reveste a atuação do Corregedor Geral da Justiça Eleitoral, ao qual, em
apertada síntese, e de maneira genérica, incumbe velar pela fiel execução das leis e boa ordem e celeridade
dos serviços eleitorais.
O cumprimento de tão relevantes funções impõe que se conceda ao Corregedor Geral a maior liberdade para
se locomover por todo o território nacional.
§ 3º Os provimentos emanados da Corregedoria-Geral, vinculam os Corregedores Regionais, que lhes devem
dar imediato e preciso cumprimento.
A regra visa assegurar o princípio da hierarquia funcional, além de garantir a plena efetividade dos
serviços da Corregedoria Geral.
Ela é reproduzida no artigo 4º da Resolução TSE nº 7.651/65, sendo autoexplicativa, dispensando maiores
comentários.

Art. 18 - Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o ProcuradorGeral da República, funcionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal.
Como já assinalado em comentário anterior, não se reservou assento no Tribunal Superior Eleitoral para
o representante do Ministério Público.
Mas nele atuará, obrigatoriamente, o Procurador Geral Eleitoral, que é, também, o Procurador Geral da
República, exercendo cumulativamente estas duas relevantes funções.
Como se vê, o Procurador Geral integra os quadros do Ministério Público da União, cuja organização,
atribuições e Estatuto se encontram na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.
O Ministério Público, como se sabe, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127 da Constituição Federal).
O Procurador Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, sendo nomeado pelo Presidente
da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome
pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
Sua destituição só se admite por iniciativa do Presidente da República, precedida de autorização pela maioria
absoluta do Senado Federal.
O mandato do Procurador Geral Eleitoral é também de dois anos, para coincidir com o do Procurador Geral da
República.
A diferença entre os mandatos dos juízes do Tribunal Superior e do Procurador Geral Eleitoral é que aqueles
só podem ser reconduzidos uma única vez, cumprindo o prazo máximo de quatro anos, enquanto este pode
ser reconduzido seguidamente, sem limitação temporal.
Sendo destituído ou não reconduzido, o Procurador Geral da República automaticamente cessa o mandato de
Procurador Geral Eleitoral.
Diante do evidente acúmulo do serviço e das responsabilidades que recaem sobre os ombros do Procurador
Geral da República, deverá ele designar entre os Subprocuradores Gerais da República aquele que exercerá
o cargo de Vice-Procurador Geral Eleitoral, como determina o artigo 73 da Lei Complementar nº 75/93. Cuja
função é a de substituir o Procurador Geral em caso de seu impedimento ou vacância, até o provimento
definitivo.
Sempre visando a efetividade de sua atuação, poderá ainda o Procurador Geral Eleitoral designar outros
membros do Ministério Público Federal para oficiar perante o Tribunal Superior Eleitoral, em sua aprovação.
Nos precisos termos do artigo 75 da Lei Complementar nº 75/93 compete ao Procurador Geral Eleitoral exercer
as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda na dicção do artigo 75 compete a ele:
I – designar o Procurador Regional Eleitoral em casa Estado e no Distrito Federal, que oficiam junto aos
Tribunais Regionais Eleitorais;
II – acompanhar os procedimentos do Corregedor Geral Eleitoral;
III – dirimir conflitos de atribuições;
IV – requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem
prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos.
Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, com
exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, onde não poderão ter assento.
Ao comentar o caput deste artigo 18, já havíamos aludido à possibilidade do Procurador Geral Eleitoral
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