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A ideia principal deste manual é servir como um livro de cabeceira 
para todos que atuam no direito eleitoral a fim de que as decisões possam 
ser tomadas na velocidade que caminha o processo eleitoral, homena
geando, assim, o princípio da celeridade. 

Condensamos todos os temas do processo eleitoral, desde os sis 
temas eleitorais, composição da justiça eleitoral, convenções partidárias, 

registro de candidatos, propaganda política, condutas vedadas, ações 
eleitorais, etc., trazendo ainda, algumas peças extraídas da vivência nas 
últimas eleições. 

O texto foi adequado às últimas reformas eleitorais promo
vidas pelas Leis nO 12.034/2009, nO 135/20 I O, nO 13.165/2015, nO 
13.487/2017, nO 13.488/2017 e nO 13.877/2019. 

Já a parte processual foi escrita levando em consideração o Novo 
Código de Processo Civil (Lei nO 13.105/2015). 

Esta obra é destinada aos que trabalham na área eleitoral como: 
advogados, assessores, consultores, candidatos, promotores, juízes, etc. 

A linguagem utilizada favorece a compreensão por todos profis
sionais, deixando de lado, na medida do possível, o "juridiquês", que 
tanto assusta àqueles que não estão enfronhados na área e que necessitam 
ter conhecimento das regras básicas do processo eleitoral. 

Desejamos sorte e sucesso a todos! 
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Os Sistemas Eleitorais 

1.1 Introdução 

A compreensão dos sistemas eleitorais é imprescindível para 
entendermos de forma clara e objetiva como funciona a escolha feita 
pelos eleitores dos seus futuros representantes. Vale lembrar que o 
assunto tem sido objeto de discussões e propostas normativas, a fim 
de que se mude o formato do sistema. Quase todos eles são cópias 
dos modelos existentes em outros países, principalmente da Alemanha 
e México. Podemos afirmar que os sistemas eleitorais são mutáveis de 
acordo com o momento e necessidade de cada País. 

Não existe modelo perfeito. Basta lembrarmos do sistema ameri- . 
cano, que elegeu como Presidente um candidato que não foi o mais vo
tado pelos eleitores, mas devido ao processamento de contabilização 
dos votos, acabou fazendo com que o menos votado fosse eleito. Por
tanto, todos eles apresentam suas falhas, e o ideal é que sejam molda
dos a partir da necessidade e dos anseios dos eleitores. Conforme cita 
Nelson Jobim (2017, p.65), "o sistema eleitoral de um país é produto 
de sua história política". 

Vale deixar registrado que no Brasil já tivemos outros modelos. 
Em um período, o sistema era de votos indiretos, ou seja, eleitores ele
giam um grupo de pessoas que ficavam encarregadas de escolherem os 
representantes. Em 1855 o sistema passou a ser o distrital, elegendo-se 
os candidatos mais votados de cada província. Portanto, verificamos 
que as discussões surgem para implementar sistemas já conhecidos no 
Brasil e no mundo. 


