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Introdução ao Direito Eleitoral 

o Direito Eleitoral, como ramo do direito público interno, tem 
suas raízes no regime democrático constitucionalmente posto, ou seja, 
é na Constituição da República que encontramos suas bases, mais 
precisamente no modelo de Estado Democrático de Direito. 

Portanto, a primeira fonte a ser estudada é a Constituição Federal, 
não apenas na definição dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil e na previsão da soberania popular como elemento essencial do 
poder da cidadania, mas também nas previsões dos direitos políticos e 

composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. 

Lamentavelmente o Congresso Nacional não cumpriu o comando 
constitucional no sentido de editar Lei Complementar para substituir 
o vetusto Código Eleitoral - Lei 4.737, de 15.07.1965. Este diploma 
da década de 1960, portanto, regula o processo administrativo e juris
dicional eleitoral, fiel ao sistema jurisdicional de controle das eleições. 

Justamente por não ter sido editada a Lei Complementar desde 
a promulgação da Constituição de 1988, o contato com o Direito 
Eleitoral importa em lançar o examinador em verdadeira colcha de 
retalhos legislativa, ou seja, haverá necessidade de contato com os se

guintes diplomas legais: 

Lei Complementar nO 64, de 18/05/1990 - Leis das Inelegibilidades; 

Lei Complementar nO 75, de 20/05/1993 - Lei Orgânica do MPU; 

Lei nO 4.737, de 15/07/1965 - Código Eleitoral; 

Lei nO 6.091 , de 15/08/1974 - Define Crimes Eleitorais; 


