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RESUMO
O presente artigo visa ao estudo da responsabilização dos dirigentes
partidários pela eventual prática de improbidade administrativa,
demonstrando que o artigo 37,§ 13 da lei eleitoral tornou a
responsabilização por improbidade administrativa mais restritiva, exigindo
a ocorrência concomitante de enriquecimento ilícito e lesão ao erário,
utilizando-se como referência a legislação, doutrina, jurisprudência e o
estudo da ADI 5478, chegando-se à conclusão de que tal dispositivo legal,
além de afrontar texto constitucional, torna quase que inviável a punição
daqueles dirigentes partidários que agem de modo desonesto.
Palavras-Chave: lei de improbidade, lei eleitoral, líderes partidários, enriquecimento ilícito, danos ao erário

ABSTRACT
This article aims at the study of the accountability of party leaders for the
possible practice of administrative impropriety, based on the article 37, §13
of the electoral law, demonstrating that said article of the electoral law
made accountability for administrative improbity more restrictive, requiring the concurrent occurrence of illicit enrichment and injury to the treasury, using as a reference the legislation, doctrine, jurisprudence and the
study of ADI 5478, arriving at the conclusion that such legal device, besides facing constitutional text, makes almost impracticable the punishment
of those party leaders who act in a dishonest way.
Keywords: law of impropriety, electoral law, party leaders, illicit enrichment, damage to the treasury

A CULPABILIDADE DO DIRIGENTE PARTIDÁRIO PELA
REJEIÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS

1 O financiamento público-partidário
Conforme a máxima “a democracia não tem preço, mas tem um custo”, os
partidos políticos, por intermédio de seus dirigentes, naturalmente
necessitam ascender ao dinheiro para garantir uma democracia forte.
Em estudos, Ohman (OHMAN, 2015) aponta que o financiamento público,
além de garantir que todas as forças políticas relevantes tenham acesso aos
recursos necessários para chegar ao eleitorado, ainda evitam diversas
influências

indevidas,

eventualmente

provenientes

de

entidades

estrangeiras, empresas, entidades estatais, sindicatos e outras associações
de interesse organizadas, empresas com contratos firmados com a
administração pública, doações anônimas e doações indiretas. Isso para
tornar o processo eleitoral mais claro, limpo, transparente e justo.
Tratando do mesmo conteúdo, José Jairo Gomes (GOMES, 2016) escreve
que: “muitos entendem que o custeio deveria ser exclusivamente público,
vedando-se o privado” isto porque, “neste último estaria uma das fontes da
corrupção endêmica e de todas as mazelas da nossa política e
Administração Pública”.
No Brasil vigora o sistema de financiamento misto, que igualmente ocorre
em países como Estados Unidos e França, sendo que, no caso específico da
França, de uma forma aparentemente similar ao que se tem apresentado no
atual cenário nacional, começaram a ocorrer atos de corrupção sob o
pretenso de financiar campanhas eleitorais e gerar vantagem ao candidato
da situação, o que acarretou a necessidade de melhor regulamentar sobre a

arrecadação e gastos no financiamento político, tendo como seu principal
marco a lei de 11 de março de 1988, onde que, segundo Olivia Raposo da
Silva Telles:
O legislador decidiu eliminar a corrupção (seja a praticada no
interesse do partido ou com vistas ao enriquecimento da pessoa),
garantir maior igualdade entre os partidos políticos,
regulamentar o financiamento da vida política e assegurar sua
transparência. Para tanto, os partidos passaram a contar com
uma ajuda pública, que passou a desempenhar um papel
preponderante, além do financiamento privado, em geral
modesto (TELLES, 2009).

No Brasil, este sistema de financiamento misto, dada a proibição de
doações por pessoas jurídicas a partir do julgamento da ADI n.º 4650, se
desenha para caminhar por um financiamento preponderantemente público,
assim como na França, motivo pelo qual se torna extremamente relevante
estudar as implicações legais que a utilização direta ou indireta do dinheiro
público pode acarretar ao dirigente partidário.
Atualmente, as quotas deste financiamento que se considera público são
provenientes especialmente do fundo partidário e da propaganda partidária
ou eleitoral gratuita, transmitida na rádio e televisão.
Nesse ponto, é importante abrir uns parênteses vez que, apesar de
textualmente

gratuita,

referida

modalidade

de

propaganda

gera

compensação fiscal, o que acarreta a necessidade de o Estado buscar outros
meios de arrecadação, gerando uma demonstração clara de financiamento
suportado pelos cofres públicos, ou seja, financiamento público.
1.1 O fundo partidário

O fundo partidário, segundo Marcos Ramayana, possui natureza
constitucional correlacionada com o princípio fundamental da República
Federativa do Brasil insculpido no art. 1º, inciso V, da Carta Magna, que se

traduz na garantia e manutenção do pluralismo político no Estado
Democrático (RAMAYANA, 2011).
Segundo Carlos Velloso e Walber Agra, referido fundo partidário, como o
próprio nome indica, é constituído por recursos públicos destinados aos
partidos políticos para que possam realizar suas atividades, tanto em anos
eleitorais, macroeleitorais, como em anos em que não há eleições,
microeleitorais (VELLOSO e AGRA, 2012).
Apesar de ser amplamente discutido e rotulado como o grande exemplo de
verbas do sistema público de financiamento, Marcos Ramayana entende
que o fundo partidário é uma concentração de recursos públicos e privados
(RAMAYANA, 2011). Ou seja, é uma forma de financiamento misto, uma
vez que consta no art. 38, da Lei 9.504/1997 que o Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o fundo partidário, é
constituído por multas e penalidades eleitorais, recursos financeiros que lhe
forem destinados por lei, dotações orçamentárias e doações de pessoas
físicas.
Apesar de constar no texto da lei a participação de doações por pessoas
jurídicas, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4560 ficou decidido
que as pessoas jurídicas, por não exercerem a cidadania, porque não têm
aptidão de votar, estão alijadas do processo eleitoral.
Neste ponto específico, cabe trazer aos autos a posição pessoal do saudoso
Ministro Teori Zavascki, um dos membros do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da apontada Ação Direta de Inconstitucionalidade, no qual
tece duras e sensatas críticas ao referido julgamento, ao dizer que:
Afirma-se, como tese central da inconstitucionalidade, que as
pessoas jurídicas não exercem cidadania, pois não têm aptidão
para votar. É, com o devido respeito, um argumento do qual não
se pode extrair radical conclusão de que a Constituição proíbe,
terminantemente, o aporte de recursos a partidos políticos. A

Constituição não faz, nem implicitamente, essa relação
necessária entre capacidade de votar e habilitação para
contribuir, até porque há também muitas pessoas naturais sem
habilitação para votar e nem por isso estão proibidas de
contribuir financeiramente para partidos e campanhas.
(Zavascki, 2016)

Retornando ao ponto central sobre a natureza jurídica do fundo partidário,
apesar de constar textualmente a hipótese de participação de contribuições
privadas em sua cesta, já nítido que quase a totalidade do fundo é
constituído pelas dotações orçamentárias, multas e penalidades eleitorais,
tornando praticamente inexistente as doações privadas como um meio de
irrigação do fundo partidário; motivo pelo qual, para fins legais, se deve
considerar o fundo partidário como uma verba pública.
Referido fundo, somente no ano de 2016, representou R$ 819.131.460,00
(oitocentos e dezenove milhões, cento e trinta e um mil e quatrocentos e
sessenta reais), distribuídos para os partidos políticos, o que atualmente
representa a maior fonte individual de financiamento político já
experimentado.

1.2 Direito de antena na propaganda partidária

A propaganda partidária está disciplinada no art. 45 da Lei dos Partidos
Políticos (Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995), e não deixa dúvidas que a
sua utilização é exclusiva para difundir os programas partidários, transmitir
programas, eventos, atividades partidárias, mensagem coletiva sobre a
posição do partido diante a temas político comunitários, além de promover
e difundir a participação feminina na política partidária.
Sobre as finalidades de referidas propagandas, ensinam Velloso e Agra que:
O partido político legalmente constituído ostenta a prerrogativa
de exibir propaganda partidária gratuita, com a intenção de
realizar proselitismo para aumentar o número de filiados. Ela
difere dos demais tipos de propaganda porque tem finalidade

peculiar, consistente no objetivo de angariar adeptos a ideologia
partidária, atingindo segmentos específicos da população, de
acordo com a formação social da organização política
(VELLOSO e AGRA, 2012).

Sua duração e quantidade de inserções, segundo a minirreforma eleitoral da
Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, varia conforme o tamanho de sua
bancada eleita para a Câmara dos Deputados.
Segundo levantamentos realizados pelo Centro de Estudos Tributários e
Aduaneiros da Receita Federal, publicados em seu sítio virtual, referida
propaganda representou renúncia fiscal de R$ 562.214.938,00 (quinhentos
e sessenta e dois milhões, duzentos e quatorze mil e novecentos e trinta e
oito reais), entre propaganda partidária e eleitoral, só no exercício de 2016
(Acesso em: 28ago2017).
E segundo levantamentos do mesmo Centro de Estudos Tributários e
Aduaneiros, a estimativa de renúncia fiscal para o exercício de 2017, leiase ano não eleitoral, é de R$ 319.497.577,00 (trezentos e dezenove
milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos e setenta e sete
reais) (Acesso em: 28ago2017), lembrando que as eleições ao governo do
estado do Amazonas ainda não estão contabilizadas.
Portanto, conforme se observa, o custo da democracia é muito alto a ponto
de haver a necessidade de ser considerada infração grave quando
desvirtuada.
Considerando o montante de dinheiro despejado para girarem as
engrenagens da democracia, especialmente no que se refere à sua promoção
diante da política partidária, em caso de desvirtuamento, as punições
casuísticas de mera perda de tempo de propaganda de rádio e televisão,
devem ser interpretadas de forma mais abrangente, inclusive utilizando
mecanismos de defesa da coletividade.

1.3 O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

A Lei 13.487, de 6 de outubro de 2017 acaba de trazer novas disposições
para Lei das Eleições e também para a dos Partidos Políticos. Do ponto de
vista das eleições, houve a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
Com a proibição de doação por empresas, o escasseamento das doações por
pessoas físicas e o receio acentuado da utilização do uso do caixa 2,
notadamente após a deflagração da operação Lava Jato, forte movimento
busca solucionar a questão de quem custeará “a democracia” ou melhor
dizendo, as campanhas eleitorais.
Neste sentido, o art. 16-C da Lei n. 9504/97 passou a ter a seguinte
redação:
Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) é constituído por dotações orçamentárias da União em
ano eleitoral, em valor ao menos equivalente:
I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição,
com base nos parâmetros definidos em lei;
II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica
de que trata o inciso II do § 3o do art. 12 da Lei no 13.473, de 8
de agosto de 2017.

Estima-se que a capacidade arrecadatória do FEFC será da ordem de R$ 1,7
bilhão para 2018.
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O partido político e accountability dos dirigentes

Sabidamente, o partido político é pessoa jurídica de direito privado (art. 1º,
Lei 9.096/95) e como tal, goza de “autonomia para definir sua estrutura
interna, organização e funcionamento” (art. 3º, Lei 9096/95).

Relativamente à parte financeira, os partidos políticos são obrigados a
manter escrituração contábil, de forma a permitir “o conhecimento da
origem de suas receitas e a destinação de suas despesas“ (art. 30, Lei n.
9096/95), vedado o recebimento sob qualquer forma de entidade ou
governo estrangeiro, autoridade ou órgão público, entes da administração
pública indireta como autarquias e empresas públicas além de
concessionárias de serviços públicos, bem como de entidade de classe ou
sindical (art. 31, Lei n. 9096/95).
Os partidos políticos prestam contas à Justiça Eleitoral, anualmente (arts.
32 e 34). Eventual rejeição na prestação de contas não vedará de participar
de pleitos eleitorais (art. 32, § 5º, Lei 9096/95).
A reforma eleitoral trazida pela Lei n. 13165/2015 que alterou a lei dos
Partidos Políticos trouxe um severo afrouxamento na responsabilização dos
partidos políticos e dirigentes partidários. Por exemplo, a desaprovação das
contas levará à sanção da devolução da importância apontada como
irregular acrescida de até 20% apenas em face do partido, não extensível
aos dirigentes partidários responsáveis (art. 37, “caput” e §2º da Lei n.
9096/95).
É cabível a reflexão e atribuição de responsabilidade aos dirigentes
partidários por outros meios, que não os meramente eleitorais.
Pelo fato de os partidos políticos serem abastecidos com recursos advindos
do fundo partidário (art. 38, Lei 9096/95) e pela sua inexorável natureza
pública, na qual síndica o seu controle à Justiça Eleitoral, fica patenteada a
necessidade de maior controle e responsabilização por parte de seus
maiores representantes legais.
Estariam então os dirigentes partidários sujeitos a responsabilização
pessoal por vícios ou irregularidades em prestação de contas partidárias? A

resposta não é simples, notadamente pelos novos influxos legislativos que
desafiam ser revisitados pelo Poder Judiciário.
Os partidos políticos, sem sombra de dúvidas, são movidos por repasses
que advém de fonte pública, notadamente do Fundo Partidário, implicando
no mais senso de accountability de seus dirigentes.
2.1 O partido político e a Lei de Improbidade Administrativa

De forma direta, o diploma mais lógico a alcançar quem não vise à
probidade na condução de recursos de origem pública é a Lei de
Improbidade Administrativa.
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92) previu que estão
sujeitos às penalidades da Lei:
“(...) os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de
entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou
creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual,
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão
do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos”. (art. 1º, par.
Ún.)

Há verniz constitucional para tal responsabilização, no artigo 37 de que
trata de conceituar a Administração Pública, para em seu §4º prever as
pesadas sanções que são impostas os causadores de atos ímprobos:
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.
Surge daí a necessidade de se caracterizar a improbidade administrativa.
Para José dos Santos Carvalho Filho:
O termo probidade, que provém do latino probitas, espelha a
ideia de retidão ou integridade de caráter que leva à observância
estrita dos deveres do homem, quer públicos, quer privados;

honestidade, pundonor, honradez, como assinalam os
dicionaristas. De fato, ser probo é ser honesto e respeitador dos
valores éticos que circulam o indivíduo no grupo social
(CARVALHO FILHO, 2012).

Para a configuração de ato de improbidade os Tribunais (TRF 1ª R. – AC
1999.38.02.000258-0/MG – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – DJ 8-4-2005.)
têm entendido que:
A má-fé é premissa do ato legal e ímprobo. A ilegalidade só
adquire o status de improbidade administrativa quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública pela má-fé do servidor, ou quando
há proveito patrimonial obtido com a conduta ímproba.

Sem dúvida, o controle da moralidade administrativa é fundamental para
ampliar a aceitação do Poder Público pela sociedade que o justifica e
sustenta, proporcionando também renovar os níveis morais no âmbito da
Administração Pública, perante a sociedade, agindo de acordo com as
legítimas finalidades públicas.
É cediço que a Lei 8429/1992 – LIA contempla três hipóteses para a
configuração de ato de improbidade, a saber: enriquecimento ilícito – artigo
9º, lesão ao erário – artigo 10 e desrespeito aos princípios informadores da
administração pública – artigo 11.
Basta assim, a ocorrência contemplada em apenas um desses dispositivos
para que reste configurada a prática de ato de improbidade administrativa,
nada impedindo que ocorra mais de uma hipótese, ou até mesmo as três
hipóteses incidam em determinado ato ímprobo.
Sendo os partidos políticos enrobustecidos com dinheiro público, seus
dirigentes e responsáveis financeiros são equiparados a agentes públicos
(art. 2º, Lei n. 8429/92).

Parece natural, pois, que a prestação de contas partidária que seja revertido
com o vício de enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação aos
princípios (art. 9 a 11 da Lei 8429/92) pudesse ser amoldada nas condutas
típicas da Lei de Improbidade Administrativa – LIA.
Não poderia ser outra a conclusão de artigo de Carlos Henrique Rodrigues
da Silva, sobre o tema:
A partir do estudo realizado, especialmente levando em
consideração a análise da Lei no 8.429/92 e as diversas nuanças
atinentes aos partidos políticos, mormente quanto aos institutos
do Fundo Partidário e do benefício fiscal vinculado ao horário
eleitoral gratuito, verificou-se que, em razão de receberem,
direta ou indiretamente, recursos públicos, subsiste a
responsabilização dos dirigentes dos partidos políticos (SILVA,
2010).

Houve uma reviravolta no assunto. A reforma eleitoral de 2015 inovou no
§13 do art. 37 dos Partidos Políticos trazendo uma espécie de anistia aos
dirigentes partidários.
Fácil verificar o desserviço levado a efeito pelo legislador por ocasião da
redação do dito § 13, do artigo 37 da Lei das Eleições, que enuncia in
verbis:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará
exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
(...)
§ 13. A responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes
partidários decorrente da desaprovação das contas partidárias e
de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se
verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta
dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio
do partido.

Na medida em que foi utilizada a conjunção “e”, somente restará
configurada irregularidade grave e insanável, oriunda de conduta dolosa,

aquela que importe “enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do
partido”, de tal sorte que não basta o enriquecimento ilícito ou,
alternativamente, a lesão ao patrimônio do partido, e não do erário. É
necessária a ocorrência concomitante, cumulativa desses dois eventos,
aliada ainda ao acontecimento de evento grave e insanável.
O alcance do retrocesso contou com críticas de MATURANA e
SCARPINO JR (2017):
O §13 do art. 37 da Lei dos Partidos Políticos, com a redação
dada pela mencionada alteração eleitoral, destaca que “A
responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes
partidários decorrente da desaprovação das contas partidárias e
de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se
verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta
dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio
do partido”. Verifica-se assim uma improvável tipificação do
dirigente que, não basta ter firmado prestação de contas
rejeitada, deverá ter ainda ter concorrido, aditivamente, a todas
estas condições: i- a irregularidade deve ser grave e insanável; ii
– a causação da irregularidade deve porvir de conduta dolosa; iii
– tal conduta dolosa deverá praticar enriquecimento ilícito (do
próprio dirigente ou de terceiros), além de iv – ter como
consequência lesão ao patrimônio do partido. Dito dispositivo
cria um embaraço profundo à responsabilização dos verdadeiros
responsáveis pela rejeição de contas. Veja que a Lei das
Inelegibilidades é severa com quem doa valores (privados) em
desconformidade com a lei (art. 1º, I, “j”) e cega com quem
movimenta milhares de reais do contribuinte com o dinheiro do
fundo partidário que abastece os caixas partidários.

Logo, o que estava praticamente estabilizado – a possibilidade dos maus
gestores de recursos públicos, via partidos políticos, sofrerem duras
sanções, notadamente na esfera da improbidade – tornou-se uma pacífica
alforria, notadamente pela enorme dificuldade de se enquadrarem nos atos
passíveis para fins de responsabilização.
Observa-se que o legislador foi bastante leniente com o dirigente partidário,
ao estabelecer que a responsabilização civil e criminal, ocorrerá em

situações bastante restritas, ante a necessária ocorrência paralela de uma
série de eventos, que torna remota a possibilidade de punição do dirigente
partidário que age de forma desonesta na condução da agremiação política.
Não é demasiado grafar que a Lei foi muito mais permissiva com o
dirigente partidário do que com o próprio gestor público que pode ser
indigitado como ímprobo ante a mera prática de ato que acarrete isolado
enriquecimento ilícito, ou que gere prejuízo ao erário, ou ainda, que
pratique

ato

em descumprimento

aos

princípios

norteadores

da

administração pública, sem prejuízo da cumulatividade.
Cabível ressaltar que, da leitura do texto da Lei dos Partidos Políticos,
evidencia-se a inaplicabilidade de qualquer penalidade decorrente da
prática de ato que desvirtue os princípios da administração pública,
conforme preceitua o artigo 11 da LIA que, aliás, configura-se como um
tipo bastante aberto, e que dá azo à punição decorrente da prática de um
amplo leque de ações.
De duvidosa constitucionalidade, a nova regra na Lei dos Partidos Políticos
não custou a ser atacada pela Procuradoria Geral de Justiça, na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n.º 5478.
Ao lembrar que parte importante das atividades partidárias é financiada
com recursos públicos, Rodrigo Janot, então Procurador-Geral, autor da
ação, argumenta que a mudança na legislação tornou “excessivamente
branda a resposta estatal” em caso de desaprovação das contas dessas
agremiações, seja restringindo a responsabilidade à esfera partidária que
praticou irregularidades, seja reduzindo as situações nas quais o repasse de
recursos do chamado Fundo Partidário pode ser suspenso.
O procurador-geral observa que a exigência da prestação de contas pelos
partidos políticos é tão relevante no sistema eleitoral que mereceu previsão

no inciso III do artigo 17 da Constituição Federal e destaca que somente o
orçamento aprovado para 2016 destina mais de R$ 819 milhões aos
partidos políticos.
Ele lembra que os partidos políticos ostentam natureza de pessoas jurídicas
de direito privado e submetem-se, portanto, ao Código Civil, cujos artigos
186 e 187 definem responsabilidade do causador de ato ilícito, e acrescenta
que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) também prevê
sanções aos responsáveis por atos de improbidade.
Poder-se-ia adicionar que a defesa da probidade administrativa ventilada
tantas vezes na Constituição, está inserida no núcleo essencial
constitucional de direitos fundamentais, notadamente como um dos
atributos elementares do exercício ativo dos direitos políticos.
Neste sentido, uma norma ulterior que limite, abrande ou torne inócua a
consagração de um núcleo constitucional constitui-se, de igual sorte, em
norma inconstitucional, tornando um desencaixe do princípio da proibição
da proteção insuficiente (untermassverbot) que, para Lenio Streck (2004),
tem a seguinte dimensão: “a inconstitucionalidade por advir de proteção
insuficiente de um direito fundamental-social, como ocorre quando o
Estado abre mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas
para proteger determinados bens jurídicos”.
A incongruente e inaceitável blindagem das castas partidárias aos rigores
da Lei de Improbidade Administrativa parece estar com os dias contados.
Aguarda-se eventual superação via controle abstrato, ou, sem prejuízo, em
controle concreto pelos legitimados nos autos que exijam a superação da
proteção insuficiente instalada.

3

Considerações Finais

Os ventos moralizadores e que buscam reescrever a eticidade, a ética
pública, atingem em cheio a República Federativa do Brasil.
Nesse preocupante cenário, seria razoável esperar-se não somente o
incremento de uma série de instrumentos de efetiva fiscalização, mas
também a feitura de Leis que de fato combatessem as práticas ímprobas
que se tornaram corriqueiras não só no seio da coisa pública, mas também
nas nossas agremiações partidárias, que comumente são utilizadas como
instrumentos para a prática de diversos atos de corrupção.
Tornou-se corriqueiro que dirigentes partidários se perpetuem por longos
anos, até décadas no comando de legendas, e daí utilizando-se de recursos
oriundos do fundo partidários e de doações, adotarem um padrão de vida
incompatível com suas rendas formais. Muitas vezes esses dirigentes
confundem seu patrimônio com o das legendas, que são utilizadas quase
que como uma empresa familiar.
Diga-se de passagem, que mesmo diante da comprovação dessa
enormidade de irregularidades, e até crimes, o Tribunal Superior Eleitoral
na época dos fatos, negou pedido do Ministério Público Eleitoral para
suspender em caráter liminar os repasses do fundo partidário.
Como já foi destacado na ADI 5478, a mudança legislativa tornou branda
as penalidades legais, mais do que isso, entende-se que tornou de difícil
aplicação o texto legislativo posto, à medida que exigiu, como já
sobejamente demonstrado, a ocorrência de uma série concomitante de
situações, que não encontram parâmetros nem na Lei de Improbidade
Administrativa.

Tal situação, inobstante ofender os princípios da moralidade e da isonomia,
não parece premiar o espírito público que deve inspirar a atuação dos
dirigentes partidários.
Não olvidando que a Lei é feita por políticos, fica a clara impressão, quase
certeza, de que inconfessáveis objetivos guiaram a atuação do legislador na
confecção do dispositivo legal sobre o qual paira a controvérsia aqui
tratada, em que pese o relevante interesse público envolvido, que foi
desconsiderado.
No caso em tela, o bem jurídico tutelado, a probidade na gestão partidária,
fica extremamente prejudicada, já que a Lei não presta a punir
adequadamente quem se desvirtua dos valores que deveriam ser protegidos,
à medida que, ao criar dispositivo inócuo, e de difícil aplicação em relação
àqueles que infringem a Lei, está na verdade quase que dando um salvo
conduto aos dirigentes partidários.
Em suma, considerando-se a grande importância dos partidos políticos no
sistema político-eleitoral, sendo a filiação partidária uma das condições de
elegibilidade, conforme insculpido no artigo 14, § 3º, V do texto
constitucional, é incontroverso que o legislador não caminhou bem ao
estabelecer no artigo 37, 37, § 13 da Lei dos Partidos Políticos. Dita
alteração promoveu alteração legislativa, que praticamente garante a
impunidade dos dirigentes partidários, ao estabelecer a ocorrência de
exigências concomitantes tais, que tornam quase que inviável a punição
daqueles que agem de modo desonesto no exercício de seu mister.
Espera-se, outrossim, que o Poder Judiciário dentro do exercício do
controle de constitucionalidade, seja de forma abstrata ou até mesmo, num
caso

concreto,

possa

afastar

o

juízo

de

irresponsabilidade

ou

inculpabilidade dos dirigentes partidários que desviarem em sua conduta

ética, de tal forma a afastar qualquer texto ou exegese que implique na
incapacitação da punição dos ímprobos.
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RESUMO

O presente trabalho propugna-se a realizar o estudo do uso de legenda e da
janela com intérprete de libras na propaganda eleitoral na televisão,
detidamente no que concerne ao conflito normativo existente. Pretende-se
demonstrar que somente o uso cumulativo dos recursos respeitaria as
normas de regência e permitir-se-ia a formação de uma nação de eleitores
surdos consciente. O método adotado para tanto será o da compilação. A
importância deste trabalho consiste na pretensão de fulminar os conflitos
legal e jurisprudencial que orbitam sobre o assunto com o fito de garantir
aos surdos o acesso à propaganda em condição de igualdade aos ouvintes.

Palavras-chave: Direito Eleitoral. Propaganda Eleitoral na televisão.
Surdo. Legenda. Intérprete de Libras.

ABSTRACT

The present work is aimed at study of the use of legend and window with
interpreter of libras on electoral advertising on television, especially in
relation to the existing conflict between the norms involved. It is intended
to demonstrate that only the cumulative use of resources comply with the
rules and would allow the formation of a nation of conscientious deaf
voters. The method adopted will be the compilation. The importance of this
work rests on the pretension to fulfill the legal and jurisprudential conflict
that orbits on the subject with the purpose of assuring the deaf access to
advertising in a condition of equality to the listeners.

Keyword: Election Law. Electoral Propaganda on Television. Deaf.
Legend. Interpreter of Libras.

A PROPAGANDA ELEITORAL NA TELEVISÃO PARA OS
SURDOS: USO DE LEGENDA E DA JANELA COM INTÉRPRETE
DE LIBRAS

INTRODUÇÃO

É inegável que os surdos possuem maiores limitações à plena participação
em todas as esferas da sociedade, devido aos óbices enfrentados pelo
despreparo do interlocutor.
Por esse motivo, é imperiosa a existência de ações estatais efetivas de
proteção da comunicação dos deficientes auditivos como importante
instrumento de integração social da nação surda, para se lhes permitir
coexistir em sociedade de forma segura e independente.
Nesse contexto, a Língua Brasileira de Sinais foi inserida no ordenamento
jurídico brasileiro com a edição da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, a
qual reconheceu tratar-se de meio legal de comunicação e de expressão da
comunidade surda.
Consoante a dicção da referida lei, a definição de libras é a seguinte:

Art. 1º, Parágrafo único. Entende-se como Língua
Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visualmotora, com estrutura gramatical própria, constituem um
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Desde então, buscou-se o reconhecimento e o efetivo uso da língua de
sinais nos diversos setores do país.
No particular das eleições, o pleno exercício da capacidade eleitoral ativa
do eleitor surdo é, se comparado ao eleitor ouvinte, ainda mais fragilizado
devido aos entraves legais, econômicos e sociais existentes.

A título de exemplo, o Código Eleitoral Argentino (Decreto nº 2.135, de 18
de agosto de 1983) traz a seguinte previsão normativa:

Artigo 3.- Quem são excluídos.
Estão excluídos do processo eleitoral:
(...)
b. Os surdo-mudos que não podem se fazer entender por
escrito.

Conforme se depreende do alcance do artigo argentino, os surdos-mudos
que não souberem se expressar por escrito sequer ostentam a condição de
eleitor.
No Brasil, o eleitor surdo pode votar, ainda que seja analfabeto (artigo 14,
§ 1º, II, a CF). Aliás, o voto é obrigatório para o eleitor surdo alfabetizado
(artigo 14, § 1º, I, CF).
Conquanto

o

direito

de

votar

dos

surdos

esteja

garantido

constitucionalmente, a falta de ações públicas concretas visando à efetiva
implementação de uma educação política voltada para esse público cria
uma nação de surdos desinteressada no exercício dos direitos políticos.
O material de campanha, os planos de governo, a plataforma política, os
programas eleitorais e partidários, todos, via de regra, são inadequados para
a comunidade surda.
Para sensibilizar a parcela ouvinte da população acerca da condição dessa
parcela da população, o candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
Distrito Federal, Michel Platini, elaborou propaganda eleitoral na televisão
utilizando, como forma de comunicação, exclusivamente a libras1.
Na propaganda, o candidato sinaliza em libras um discurso sem qualquer
recurso de áudio ou legenda. No final, é transmitida a seguinte mensagem:

É assim que um surdo se sente em frente à televisão
enquanto é exibida a propaganda eleitoral gratuita. Quem
1

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-IHMd6fR5uQ>. Acesso em: 15set2017.

exclui hoje, não fará diferente amanhã. Junte-se a nós e
cobre uma atitude do seu candidato. Não apoie quem não
respeita a pessoa com deficiência.

Com efeito, se ainda no início do processo eleitoral, momento em que mais
depende do eleitor, o candidato demonstra falta de interesse em se
comunicar com o eleitorado surdo, quiçá quando já estiver eleito e não
depender mais dele.
Uma das soluções encontradas para estimular e garantir a plena
participação dos surdos no processo eleitoral foi a de incluir o recurso de
legenda e uma janela com intérprete de libras nas propagandas eleitorais da
televisão.
Porém, há um conflito aparente na legislação pátria que levou muitos
candidatos a utilizar apenas o recurso de legenda em suas propagandas, o
que é insuficiente para integrar a nação surda.

1 O USO DOS RECURSOS DE LEGENDA E DA JANELA COM
INTÉRPRETE DE LIBRAS NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA

Analisando as eleições dos últimos dez anos, o artigo 60 da Resolução TSE
nº 22.158, de 2 de março de 2006, determinava ser obrigatório o uso
concomitante de libras e dos recursos de legenda na propaganda eleitoral
gratuita da televisão. Esse dispositivo, contudo, foi revogado, no mesmo
ano, pelo artigo 58 da Resolução TSE nº 22.261, 29 de junho de 2006, que
passou a prever a facultatividade.
Esse lamentável retrocesso permaneceu incólume para as eleições
subsequentes (artigo 25, § 1º, da Resolução TSE nº 22.718, de 28 de
fevereiro de 2008; artigo 33, § 1º, da Resolução TSE nº 23.191, de 16 de
dezembro de 2009; artigo 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.370, de 13 de

dezembro de 2011; e artigo 33, § 1º, da Resolução TSE nº 23.404, de 27 de
fevereiro de 2014).
A facultatividade no uso dos recursos passou a ter amparo legal com a
promulgação da Lei nº 12.034/2009, a qual alterou o § 1º, do artigo 44 da
Lei nº 9.504/1997, passando a ter a seguinte redação:

Art. 44, § 1º - A propaganda eleitoral gratuita na televisão
deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS
ou o recurso de legenda, que deverão constar
obrigatoriamente do material entregue às emissoras.

Segundo o comando legal epigrafado, a propaganda eleitoral gratuita na
televisão deve ser transmitida com a Língua Brasileira de Sinais ou o
recurso de legenda. O uso da conjunção alternativa concede essa faculdade
de escolha ao candidato, partido político ou coligação responsável pelo
conteúdo transmitido.
Para atender à determinação legal, os marqueteiros dos candidatos optaram,
em maioria, pelo recurso de legenda, já que a intenção da propaganda
eleitoral na televisão é atingir o maior número de eleitores com o menor
custo possível.
É que o uso da libras em propaganda eleitoral televisiva onera o custo do
material publicitário, por demandar a contratação de profissional habilitado
para fazer a tradução simultânea.
Além disso, é desinteressante para os candidatos inserir a janela do
intérprete por conta da poluição visual causada na imagem transmitida e
também pelo reduzido número de eleitores beneficiados não incentivar o
uso da medida.
De fato, a proporção de deficientes auditivos na população brasileira é de
apenas 5,1%, consoante censo demográfico realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010.
Assim, por supostamente desviar a atenção dos outros 94,9%, os
publicitários instruem os candidatos a não usarem a janela de tradução.

Outro fator que inibe a opção pela libras é a exiguidade dos prazos que os
candidatos dispõem para preparar o conteúdo a ser entregue às emissoras,
sendo que a elaboração da legenda é mais célere.
De outro lado, os candidatos demonstram interesse na legenda por ela
funcionar, inclusive, para os ouvintes, quando estão em espaços públicos
com sons externos, a exemplo de bares e restaurantes.
Sucede que a veiculação da propaganda eleitoral na televisão apenas com o
recurso da legenda não garante aos surdos o acesso pleno ao que está sendo
transmitido.
De início, é de se esclarecer que a discussão em liça não se estende para os
debates entre os candidatos na televisão, uma vez que não é possível incluir
o recurso de legenda ao vivo.
Nessas ocasiões, é pacificado o uso da janela com intérprete de libras.
Desse modo, o núcleo da controvérsia consiste em analisar se o recurso
exclusivo de legendas na propaganda eleitoral televisiva satisfaz a
necessidade de integração da nação surda ou se é preciso inserir a libras
como recurso simultâneo.
É certo que o pré-requisito para um deficiente auditivo compreender uma
propaganda eleitoral com o recurso de legenda é ser alfabetizado na língua
portuguesa, o que somente costuma acontecer entre aqueles que adquiriram
a surdez com o tempo.
Para os surdos de nascença, alfabetizados apenas em libras, somente o uso
da janela com intérprete pode eliminar as barreiras da exclusão, a fim de
permitir a formação de eleitores surdos conscientes.
Há, ainda, um terceiro grupo de surdos: os bilíngues, que se comunicam
nas duas formas (português e sinais). No entanto, esse grupo não é a regra
na nação surda.
Ao tratar os surdos alfabetizados em português nas mesmas condições que
os surdos alfabetizados apenas em libras, o artigo 44, § 1º, da Lei das

Eleições, demonstra total desconhecimento acerca das particularidades das
pessoas com deficiência auditiva.
Aliás, a própria denominação de libras como “linguagem de sinais” revela
o despreparo do legislador sobre o assunto. Com efeito, não se trata de
“linguagem brasileira de sinais”, consistente em uma mera forma de
comunicação. Trata-se de “língua de sinais” assim como a Língua
Portuguesa, formalmente reconhecida como um sistema linguístico, dotado
de regras gramaticais próprias, e que se destina à comunicação da nação
surda do Brasil.

2

O

USO

DOS

RECURSOS

NAS

ELEIÇÕES

DE

2016:

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

Nas eleições de 2016, a questão foi disciplinada pela Resolução TSE nº
23.457/2015, assim redigida:

Art. 36, § 4º - A propaganda eleitoral gratuita na televisão
deverá utilizar, entre outros recursos, subtitulação por meio
de legenda oculta, janela com intérprete da Libras e
audiodescrição.

A norma epigrafada demonstra ser obrigatório o uso simultâneo tanto da
legenda como da libras durante a propaganda eleitoral gratuita televisiva.
Nessa esteira, há um conflito aparente de normas – entre o § 1º, do artigo
44 da Lei nº 9.504/1997 e o § 4º, do artigo 36, da Resolução TSE nº
23.457/2015 -, o qual seria solucionado através do critério hierárquico: lei
(norma superior) e resolução (norma inferior).
Desse modo, embora haja uma resolução determinando o uso cumulativo
dos recursos, a facultatividade imperaria por força da autorização legal.
A guisa de esclarecimento, necessário se faz mencionar o entendimento de
abalizada doutrina pátria, que preconiza:

O critério hierárquico (lex superior derogat legi inferiori) é
baseado na superioridade de uma fonte de produção
jurídica sobre a outra. O princípio lex superior quer dizer
que num conflito entre normas de diferentes níveis, a de
nível mais alto, qualquer que seja a ordem cronológica, terá
preferência em relação à de nível mais baixo. Assim, p.ex.,
a Constituição prevalece sobre uma lei. Daí falar-se em
inconstitucionalidade da lei ou de ilegitimidade de atos
normativos diversos da lei, por contrariarem-na (Maria
Helena Diniz, 2011, p. 93-94).

A exigência de se usar libras e legenda na propaganda eleitoral não teria
qualquer amparo legal, de modo que o Tribunal Superior Eleitoral estaria
exorbitando do seu poder normativo para criar obrigação em manifesta
violação do princípio da legalidade.
Ocorre que, no final de 2015, passou a vigorar a Lei nº 13.146/2015,
impondo ao Estado a obrigação de zelar pela realização de propaganda
eleitoral televisiva com a inclusão dos recursos de legenda e janela com
intérprete em libras.
Essa lei teve origem com o Projeto de Lei nº 3.638/2000 (Estatuto do
Portador de Necessidades Especiais), o qual fora substituído, em 2006, por
novo projeto de lei sobre o tema (Lei nº 7.699/2006 - Estatuto do Portador
de Deficiência).
Somente depois de 15 anos de luta o projeto virou lei, permitindo à
comunidade surda uma participação mais ativa no processo democrático.
Com efeito, o comando inserto nos artigos 76 e 67 do diploma legal citado
traz a seguinte previsão normativa:

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com
deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de
exercê-los em igualdade de condições com as demais
pessoas.
§ 1o À pessoa com deficiência será assegurado o direito de
votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes
ações:
(...)

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a
propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos
pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os
recursos elencados no art. 67 desta Lei.
(...)
Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens
devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:
I - subtitulação por meio de legenda oculta;
II - janela com intérprete da Libras;
III – audiodescrição.

Por determinar o uso simultâneo dos recursos de legenda e de intérprete de
libras, os artigos epigrafados criaram novo conflito aparente de normas:
agora, entre o § 1º, do artigo 44 da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 67, da Lei
nº 13.146/2015.
Neste conflito em particular, a solução é pelo critério cronológico, na
medida em que se está diante de atos normativos de mesma hierarquia.
Assim, a lei posterior (artigo 67, Lei nº 13.146/2015) derrogou a lei
anterior (artigo 44, Lei nº 9.504/1997).
A derrogação em análise operou-se tacitamente, porquanto não houve
declaração expressa de revogação do § 1º, do artigo 44 da Lei nº
9.504/1997.
No Estado de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral apreciou vários
casos em que se discutiu a matéria ora abordada.
Cite-se, por exemplo, a propaganda eleitoral de Rafael Agostini, candidato
ao cargo de Prefeito do Município de Jaú/SP.
A propaganda foi transmitida pela TV Câmara de Jaú e pelo Sistema
Brasileiro de Televisão, às 20h30 do dia 26 de agosto de 2016, apenas com
o recurso de legenda – sem a janela de intérprete de libras (RECURSO n
40468, ACÓRDÃO de 20/09/2016, Relator (a) MARLI MARQUES
FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/9/2016).
Na conclusão do seu voto, a ínclita Relatora seguiu o entendimento ora
trilhado, destacando que:

Ao exigir que as propagandas eleitorais sejam transmitidas
com os recursos de legenda, intérprete de LIBRAS e
audiodescrição, a “inovatio legis” revogou tacitamente,
pelo critério cronológico, o § 1º do artigo 44 da Lei nº
9.504/97, sendo, inclusive, amparada pela Resolução do
Colendo
Tribunal
Superior
Eleitoral,
conforme
demonstrado, de modo que o uso desses recursos passou a
ser de exigência cumulativa e não alternativa.

No mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2016. Não disponibilização de janela com
intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Art. 44, §1°, da Lei 9.504/97. Art. 36, §4° Resolução TSE
n° 23.457/2015. Requisitos cumulativos. Uso de legenda.
Parcial provimento.
(TRE/SP, RECURSO n 148629, ACÓRDÃO de
21/09/2016, Relator (a) SILMAR FERNANDES,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
21/09/2016)

Com maior razão o entendimento firmado pela Corte Eleitoral Paulista.
A partir da Lei nº 13.146/2015, os programas eleitorais veiculados na
televisão não mais terão poder de escolha entre inclusão de legenda ou
interpretação em libras. Para cumpri-la, os candidatos, partidos e
coligações devem utilizar, desde as Eleições de 2016, os recursos de
acessibilidades de legenda, intérprete de libras e áudio-descrição,
porquanto a norma de regência obriga o uso dos três recursos.
A existência de instrumentos como esse, que fomentam o empoderamento
da pessoa com deficiência auditiva, é de primacial relevância para o resgate
de sua autoestima, abalada pela constante necessidade do auxílio de
terceiros para se inserir na sociedade.

Não por outro motivo que, em 2008, o Congresso Nacional aprovou, por
meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Trata-se do primeiro acordo internacional que ingressou no ordenamento
jurídico interno com status de emenda constitucional, eis que aprovado
conforme o rito qualificado consubstanciado no artigo 5º, § 3º, CF.
Já no preâmbulo da Convenção em exame, os Estados signatários declaram
reconhecer o seguinte:

Os Estados Partes da presente Convenção,
(...)
e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em
evolução e que a deficiência resulta da interação entre
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e
ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação
dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas,

“Ex vi” do disposto na convenção, o Estado Brasileiro se comprometeu, no
plano externo e interno, a transpor as barreiras da exclusão da pessoa com
deficiência, garantindo-lhes o poder de autonomia na participação,
compreensão e escolha em igualdade de oportunidades com os ouvintes.
Ressalte-se ter a Constituição Federal do Brasil reafirmado o compromisso
do Estado de promover tratamento igualitário aos brasileiros (artigo 5º,
caput, CF), de cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência (artigo 23, II, CF) e fixado, expressamente, a obrigação estatal
de promover a integração social das pessoas com deficiência (artigo 24,
XIV, CF).
Aliás, o exercício do voto no Brasil consiste em obrigação a ser cumprida
por todos os cidadãos alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos – artigo
14, § 1º, I, CF e artigo 6º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral). A mera condição de surdez não exonera tal cidadão da

obrigatoriedade, porque não se subsume a nenhuma das escusas elencadas
nos artigos 5º e 6º do Código Eleitoral, “in litteris”:

Art. 5º Não podem alistar-se eleitores:
I - os analfabetos;
II - os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
III - os que estejam privados, temporária
definitivamente dos direitos políticos.

ou

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.
Art. 6º O alistamento e o voto são obrigatórios para os
brasileiros de um e outro sexo, salvo:
I - quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
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.

É certo que a atuação estatal em prol das pessoas com deficiência é uma
tarefa difícil em razão de estes apresentarem condições específicas e
diversificadas, com interesses dispersos envolvidos.
No entanto, o ato de votar consiste em exigência constitucional, sendo
dever de o Estado zelar pelos meios adequados a sua concretização, no
campo fático, por todos os cidadãos, deficientes ou não.
Nesse trilhar, nenhum cidadão pode ser limitado ou obstado de exercer o
seu poder-dever de participar do processo eleitoral.
A Constituição Federal erigiu à categoria de cláusula pétrea o voto
universal (artigo 60, § 4º, inciso II, CF), afastando-se qualquer prática
normativa que culmine na nefasta influência do voto capacitário.

Frise-se que se trata de exigência constitucional que todos os cidadãos ouvintes ou não - sejam convocados para participar ativamente do processo
eleitoral, o qual não se limita ao exercício do ato de votar.
Nesse sentido, é direito da nação surda conhecer a história do candidato, ter
acesso às propostas, participar de forma consciente das pesquisas eleitorais,
fazer questionamentos, assistir aos debates, tudo em condições de
igualdade com o eleitorado ouvinte.
Espera-se que, para os pleitos futuros, os candidatos se sensibilizem a
cumprir a legislação e passem a promover as propagandas eleitorais com o
uso dos recursos de legenda e da janela com intérprete de libras, cuja
medida é exigência de direito e de justiça.

CONCLUSÃO

Observou-se, a partir deste estudo, que o Estado Brasileiro se
comprometeu, no plano externo e interno, a transpor as barreiras da
exclusão da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o poder de autonomia
na participação, compreensão e escolha em igualdade de oportunidades
com os ouvintes. No particular das eleições, detidamente na propaganda
eleitoral televisiva, verificou-se que a Lei nº 13.146/2015 determinou ser
obrigatório o uso dos recursos de acessibilidades de legenda e intérprete de
libras de forma cumulativa, e não alternativa.
Buscou-se analisar, pormenorizadamente, o conflito normativo existente
entre as normas constantes na Resolução TSE nº 23.457/2015, Lei nº
9.504/1997 e Lei nº 13.146/2015, sugerindo critérios jurídicos para
solução.
Ainda, a partir de profunda análise da doutrina e dos precedentes judiciais
firmados para a Eleição de 2016, demonstrou-se que somente o uso

concomitante dos recursos de legenda e da janela com intérprete de libras
permitiria a integração da nação surda como um todo ao processo eleitoral.
O estudo proposto no presente trabalho colaborou para o fim do dissenso
normativo existente e permitiu que a propaganda eleitoral televisiva fosse
realizada em consonância com os princípios e regras constitucionais e
legais existentes.
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RESUMO
O presente artigo aborda o tema da transformação da legislação eleitoral
brasileira, precisamente, diante da quantidade de modificações quando
comparada às eleições realizadas no país. Procura-se neste artigo conjugar
o montante dessas mudanças legislativas com o princípio da anualidade
eleitoral questionando o tempo e os efeitos dessa coalização sob a ótica da
realização de uma reforma eleitoral que deveria ser amplamente debatida.
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ABSTRACT
This article deals with the issue of the transformation of Brazilian electoral
law, precisely, in view of the number of changes when compared to the
elections held in the country. This article seeks to combine the amount of
these elections law changes with the principle of annuity by questioning the
timing and effects of this coalition from the perspective of an elections law
reform that should be widely debated.

Keywords: elections law; principle of annuity; law changes; elections law
reform

A METAMORFOSE DA LEGISLAÇÃO E O PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE ELEITORAL

A política em si parece ter por hábito a transformação. Embora não seja
obrigatório que ela se transforme, é comum encontrar cenários políticos
que se movem constantemente alterando agendas políticas, alternando
candidatos, alterando eleitos e alterando partidos políticos.
Mas para permitir esse ciclo de transformação é necessário ter um
contraponto que, paradoxalmente, deve ser seguro e estável: as regras
jurídicas eleitorais.
Isto é, quanto mais inseguras e instáveis forem as regras eleitorais, mais
fácil deverá ser a manipulação jurídica da disputa eleitoral, podendo - entre
outros desvios - facilitar a perpetuação no poder e dificultar o acesso de
novos candidatos e partidos.
Essa percepção também é constatada em artigo sobre o tema no qual
Marcus Vinicius Furtado Coêlho afirma que a permissão de modificações
casuísticas na legislação eleitoral “levaria à perpetuação dos mandatários
que já estão no poder, uma vez que disporiam dos mecanismos para mudar
as regras ao sabor de suas conveniências”1.
Eis aqui o velho dilema de destinar aos jogadores o poder de elaborar as
regras do jogo.
O curioso é que aparentemente parece justo destinar aos jogadores as regras
do jogo, porém neste caso é destinar, efetivamente, a apenas uma pequena
parcela dos jogadores a elaboração das regras do jogo, deixando muitos
outros jogadores fora do poder de decisão a respeito das regras que deverão
balizar a competição de todos, e não apenas aos candidatos à reeleição.
1
COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. A garantia constitucional da anterioridade eleitoral.
Publicado em 11/06/2017 no Conjur. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jun11/constituicao-garantia-constitucional-anterioridade-eleitoral#_ftn1 Acessado em: 10/10/2017.

Por isso, não basta se preocupar com o conteúdo das regras eleitorais, mas
também é necessário pensar em sua estabilidade e segurança.
Para comparar a estabilidade das normas perante as eleições brasileiras é
necessário fazer uma breve visita ao quadro de eleições ordinárias já
realizadas no país.
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 o Brasil teve quinze
eleições ordinárias como exposto no quadro 1.
No dia 15 de novembro de 1988 tivemos a primeira eleição municipal sob a
égide da Constituição Federal de 1988, em seguida tivemos a eleição
presidencial em 1989 e, desde 1992, alternamos bienalmente as eleições
entre municipais e gerais.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Abrangência da eleição ordinária
Ano de realização
Municipal
1988
Geral
1989
Municipal
1992
Geral
1994
Municipal
1996
Geral
1998
Municipal
2000
Geral
2002
Municipal
2004
Geral
2006
Municipal
2008
Geral
2010
Municipal
2012
Geral
2014
Municipal
2016
Quadro 01. Ano de ocorrência das eleições gerais no Brasil
Fonte: elaboração própria.

Para regular essas quinze eleições contamos com legislação especial
eleitoral, optando pela elaboração de uma lei própria e temporária para

cada eleição. E assim foi até a edição da lei geral das eleições, a Lei n.
9.504, de 30 de setembro de 1997.
As eleições municipais de 1988 foram reguladas pela lei n.7.664, de 29 de
junho de 1988; já a lei n. 7.773, de 08 de junho de 1989 regulou a eleição
geral de 1989; enquanto a lei n. 8.214, de 24 de julho de 1991 regulou a
eleição municipal de 1992; a lei n. 8.713, de 30 de setembro de 1993
regulou a eleição geral de 1994; e – por fim – a lei n. 9.100, de 29 de
setembro de 1995 que regulou a eleição municipal de 1996.
Poucos meses depois, o projeto de lei n. 2.695/1997 foi apresentado na
Câmara dos Deputados pelo Deputado Edinho Araújo no dia 08 de janeiro
de 1997 e, após o trâmite de oito meses, se transformou na Lei Geral das
Eleições n. 9.504/97 que foi aplicada pela primeira vez nas eleições gerais
de 1998.
A maior parte do projeto de lei n. 2.695/97 foi construída com base nas leis
eleitorais especiais (e temporárias) que regularam as eleições passadas.
Talvez, uma das principais novidades trazida pelo projeto de lei tenha sido
o evidente objetivo de perenizar as regras eleitorais, apresentando uma
norma com regras gerais de aplicação às eleições ordinárias municipais e
nacionais, simplificando assim, o trâmite para a elaboração das regras
aplicadas ao jogo eleitoral sem a necessidade de elaborar uma nova lei a
cada eleição.
Mas ao comparar a quantidade de normas que modificaram a lei geral das
eleições (Lei n. 9.504/97) constatamos que no Brasil, incrivelmente,
fizemos mais reformas nesta lei do que eleições no país, ou seja,
continuamos – de alguma maneira – a produzir regras a cada eleição.
Porém, se antes fazíamos uma lei para cada eleição, hoje temos mais leis, já
podemos contar 1,1 leis modificadoras por eleição, como é possível
verificar no quadro abaixo.

1

2

3

4

5

6

7

8

Modificações na Lei n. 9.504 de 30 de setembro de 1997
(Lei Geral das Eleições)
o
LEI N 9.840,
Altera dispositivos da Lei no 9.504, de 30 de
DE 28 DE
setembro de 1997, e da Lei no 4.737, de 15 de julho
SETEMBRO DE
de 1965 – Código Eleitoral.
1999.
LEI No 10.408,
Altera a Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997,
DE 10 DE
que estabelece normas para as eleições, para
JANEIRO DE
ampliar a segurança e a fiscalização do voto
2002.
eletrônico.
o
LEI N 10.740,
Altera a Lei no 9.504, de 30 de setembro de
DE 1º DE
1997, e a Lei no 10.408, de 10 de janeiro de
OUTUBRO DE
2002, para implantar o registro digital do voto.
2003.
Dispõe sobre propaganda, financiamento e
LEI Nº 11.300,
prestação de contas das despesas com campanhas
DE 10 DE MAIO
eleitorais, alterando a Lei no 9.504, de 30 de
DE 2006.
setembro de 1997.
os
Altera as Leis n 9.096, de 19 de setembro de 1995
LEI Nº 12.034,
- Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de
DE 29 DE
setembro de 1997, que estabelece normas para as
SETEMBRO DE
eleições, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
2009.
Eleitoral.
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à
realização, no Brasil, da Copa das Confederações
Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; promove
LEI Nº 12.350,
desoneração tributária de subvenções
DE 20 DE
governamentais destinadas ao fomento das
DEZEMBRO DE
atividades de pesquisa tecnológica e
2010.
desenvolvimento de inovação tecnológica nas
empresas; altera as Leis nos ... 9.504, de 30 de
setembro de 1997, ...; e dá outras providências.
Altera as Leis nos 4.737, de 15 de julho de 1965,
LEI Nº 12.891, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30
DE 11 DE
de setembro de 1997, para diminuir o custo das
DEZEMBRO DE campanhas eleitorais, e revoga dispositivos das
2013.
Leis nos 4.737, de 15 de julho de 1965, e 9.504,
de 30 de setembro de 1997.
LEI Nº 12.976,
Altera o § 3º do art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para estabelecer a ordem dos
DE 19 DE MAIO
DE 2014.
painéis na urna eletrônica.

Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997,
LEI Nº 13.165, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os
DE 29 DE
9
SETEMBRO DE
custos das campanhas eleitorais, simplificar a
2015
administração dos Partidos Políticos e incentivar a
participação feminina.
Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997,
LEI Nº 13.487,
e 9.096, de 19 de setembro de 1995, para instituir o
1
DE 6 DE
Fundo Especial de Financiamento de Campanha
0
OUTUBRO DE (FEFC) e extinguir a propaganda partidária no rádio
2017.
e na televisão
os
Altera as Leis n 9.504, de 30 de setembro de 1997
LEI Nº 13.488,
(Lei das Eleições), 9.096, de 19 de setembro de
DE 6 DE
1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
11 OUTUBRO DE Eleitoral), e revoga dispositivos da Lei no 13.165, de
2017.
29 de setembro de 2015 (Minirreforma Eleitoral de
2015), com o fim de promover reforma no
ordenamento político-eleitoral
Quadro 02. Leis que alteraram a Lei Geral das Eleições
Fonte: elaboração própria

Ao analisar cada modificação legislativa eleitoral é possível perceber as
diferenças de aplicação, extensão e de conteúdo. Mas mesmo com uma
análise puramente quantitativa, nota-se a frequência e abundância de
modificações no regramento das eleições, tendo o número de modificações,
como já foi mencionado, superado o número das eleições ordinárias
brasileiras.
Se a este conjunto de modificações somarmos aquelas que provocaram
mudanças também no Código Eleitoral, na Lei dos Partidos Políticos e na
Lei das Inelegibilidades, considerando apenas o período após a publicação
da Lei 9.504/97,2 já somamos 29 mudanças aplicadas nesta legislação3
enquanto, neste mesmo período, tivemos apenas dez eleições ordinárias no
Brasil.
2
3

Vide o apêndice com os quadros 03, 04 e 05.
O cálculo foi realizado pela incidência da modificação na norma originária e não pela lei
modificadora, por isso é possível verificar a repetição de leis modificadores nos quadros 02 a 05.

Para fazer frente às transformações do regramento eleitoral em período
próximo à realização das eleições, a Constituição brasileira traz em seu
artigo 16 uma norma que ficou conhecida como a regra de ouro da
legislação modificadora do processo eleitoral, tendo por efeito a atribuição
de prazo mínimo, de um ano, entre sua vigência e sua aplicação4.
Por esse comando constitucional, presente desde a redação originária da
Constituição, se tem de modo ilustrativo a opção constitucional em proibir
e proteger o jogo eleitoral para que não haja mudanças das regras do jogo
enquanto ele está sendo jogado.
Porém, o art. 16 da Constituição Federal não proíbe a mudança das regras
eleitorais, o que pretende proteger é a existência de um intervalo de tempo
mínimo entre a mudança legislativa eleitoral e sua aplicação em uma
eleição.
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ao tratar do tema, destina ao art. 16 da
Constituição brasileira a função estruturante da segurança jurídica no
campo eleitoral, afirmando que:

o princípio da segurança jurídica exerce função ímpar ao
garantir a estabilidade das normas que disciplinam a
disputa pelo poder, impedindo que lei casuística seja
promulgada a fim de preservar o poder político e
econômico em prejuízo do efetivo interesse popular5.

4

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
5
COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. A garantia constitucional da anterioridade eleitoral.
Publicado em 11/06/2017 no Conjur. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jun11/constituicao-garantia-constitucional-anterioridade-eleitoral#_ftn1 Acessado em: 10/10/2017.

Diante da relevância deste princípio e sua função estruturante, o Judiciário
nacional vem construindo seu sentido de modo a conferir maior amplitude
e incidência.
Por exemplo, no caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.685/DF
que questionou a aplicação da Emenda Constitucional 52, de 08 de março
de 2006, às eleições gerais deste mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que o termo “lei” disposto no art. 16 da Constituição Federal
deveria ser interpretado de modo ampliativo, inserindo também neste
conceito, as emendas constitucionais. Decidiu, portanto, que o princípio da
anterioridade da lei eleitoral também deve ser aplicado às emendas
constitucionais.
Outro exemplo desta ampliação é uma outra extensão atribuída ao conceito
de “lei” disposto no art. 16 da Constituição, no Recurso Extraordinário n.
637.485/RJ, com repercussão geral reconhecida, julgado em 01 de agosto
de 2012, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Neste julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que diante
do caráter singular dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior
Eleitoral quando regem normativamente todo o processo eleitoral, seria
razoável concluir que a Constituição brasileira também alberga uma norma,
que traduz, implicitamente, “o postulado da segurança jurídica como
princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da
jurisprudência do TSE”.
Decidindo que:

(...) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no
curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento),
impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma
repercutam

sobre

a

segurança

jurídica),

não

têm

aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão
eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior6.

A principal justificativa do Plenário do Supremo Tribunal Federal recaiu
sob dois eixos: a) amplitude do princípio, e b) as peculiaridades que
envolvem as mudanças de interpretação das questões eleitorais em época
próxima a eleição. Vejamos:

Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem
ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre
suas consequências, tendo em vista o postulado da
segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas
também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula
da Justiça Eleitoral, devem adotar tais cautelas por ocasião
das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação
dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos
direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode
deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos
judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem

todo

o

processo

eleitoral.

Mudanças

na

jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos
diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões
sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e
candidatos) e partidos políticos.
No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face
de princípio da confiança para proteger a estabilização das
expectativas de todos aqueles que de alguma forma
participam

dos

prélios

eleitorais.

A

importância

6
Recurso Extraordinário n. 637.485/RJ, com repercussão geral reconhecida, julgado em 01 de
agosto de 2012 sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.

fundamental do princípio da segurança jurídica para o
regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no
princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da
Constituição7.

José Jairo Gomes afirma, diante do art. 16 da Constituição, que este
princípio “não só restringe a plena eficácia de norma legal, mas também –
em situações específicas – a da jurisprudência, limitando, portanto, o
Legislador e o Judiciário eleitoral”.8
A busca pela máxima amplitude da garantia constitucional da anterioridade
eleitoral também encontra amparo na doutrina de Rodrigo Lopez Zílio para
quem o conceito de processo eleitoral ao pretender atender sua finalidade
de direito e garantia fundamental, “deve conter a maior amplitude
necessária, de modo a evitar alterações, realizadas a undécima hora, em
relação a quaisquer dos sujeitos envolvidos no prélio eleitoral”9.
Quanto ao conteúdo do art. 16 e sua finalidade, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou algumas vezes, como o fez no Recurso
Extraordinário 633.703 de Minas Gerais, sob relatoria do ministro Gilmar
Mendes, cujo teor pode ser resumido da seguinte maneira:
O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse
artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional
(1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de
chances e (3) das minorias (RE 633.703)10.

7
Recurso Extraordinário n. 637.485/RJ, com repercussão geral reconhecida, julgado em 01 de
agosto de 2012 sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.
8
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 303.
9
ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade,
ações eleitorais, processo eleitoral (da convenção à prestação de contas). 3. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2012, p. 32.
10
Citação do Recurso Extraordinário n. 633.703 extraída do julgado do Recurso Extraordinário n.
637.485/RJ, com repercussão geral reconhecida, julgado em 01 de agosto de 2012 sob relatoria do
ministro Gilmar Mendes.

Neste contexto de evidente relevância do princípio da anterioridade
eleitoral, percebe sua ampliação no sentido de sua máxima eficácia.
Entretanto, uma das barreiras que este dispositivo parece não ter vencido é
o conflito diante da ânsia do legislador em produzir reformas eleitorais para
a aplicar imediatamente na próxima eleição. Não que seja proibido, mas
perceba os efeitos colaterais dessa decisão ao pensar na necessidade de uma
reforma eleitoral com o amplo debate.
Explico melhor. Criado como um limitador às mudanças de última hora, o
princípio da anterioridade protege o sistema cumprindo a sua função,
porém, é possível identificar que - diante do anseio imediatista do
legislador - vivemos uma espécie de efeito colateral desta necessária
proteção, o que acaba por comprimir todo o diálogo e debate sobre
reformas eleitorais em um período excessivamente curto, de poucos meses.
É claro que a compressão do tempo de debate e da participação da
sociedade, o que chamei aqui de efeito colateral é proveniente da ânsia do
legislador em aplicar as regras eleitorais e não como decorrência da
existência isolada de norma com limite temporal para a aplicação da
mudança legislativa. Aliás, por isso mesmo se faz tão necessária a
existência de uma norma limitadora, como a prevista no art. 16 da
Constituição.
Porém, o que se constata na prática legislativa eleitoral é que o prazo
exigido de um ano entre a vigência e a eleição veio com uma expectativa
de ser um piso, ou seja, um patamar mínimo de segurança, entretanto,
transformou-se em um teto.
Na última reforma eleitoral, aprovada no prazo limite para que pudesse ser
aplicada nas eleições de 2018, foi possível verificar essa confusão, onde no
dia do envio dos projetos de lei para o Presidente da República exercer seu
poder de sanção, não se tinha divulgado o conteúdo claro das propostas
aprovadas no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado.

Em artigo sobre as modificações trazidas pelas duas leis eleitorais de 2017,
o Ministro Henrique Neves afirmou que embora tenha existido o debate e
tenham sido essas as regras aprovadas para as eleições de 2018, o debate
não deveria ser “suspenso para retornar apenas nas vésperas do prazo de
um ano antes das próximas eleições”.
E ainda afirma o autor, neste mesmo texto, que o sistema eleitoral brasileiro
“não pode ser discutido apenas em curtos momentos, com todas as pressões
e interesses próprios guiando o processo de reforma da legislação”11.
No último semestre de 2016, após a eleição municipal apática e silenciosa
que tivemos no país12 havia um consenso, mesmo diante do costumeiro
dissenso, entre os líderes dos Poderes da República diante de uma reforma
eleitoral ampla13.
Entretanto, a dificuldade de consenso entre os congressistas e seus partidos
políticos parece empurrar essa reforma, tão ampla quanto desejável,
adiante.
É verdade que tivemos várias tentativas e apesar do trabalho de algumas
comissões especiais de reforma política como aquela criada pela Câmara
dos Deputados em 2011 com o relatório do deputado Henrique Fontana em
2012; ou aquela coordenada pelo deputado Cândido Vaccarezza em 2013;
ou aquela sob a presidência do deputado Rodrigo Maia em 2015 e esta
11

NEVES, Henrique. O saldo da Reforma Eleitoral. disponível em: https://jota.info/colunas/eleitor/o-saldo-da-reforma-eleitoral-09102017 Acessado em: 12/10/2017.
12
RAIS, Diogo. Freios e contrapesos na campanha eleitoral. Disponível em:
http://www.valor.com.br/politica/4732503/freios-e-contrapesos-na-campanha-eleitoral Acessado em:
09/10/17.
13
A título de exemplo vide as seguintes notícias:
- Temer diz querer reforma política como um dos marcos de sua gestão; Líderes do Congresso definirão
nesta quarta prioridades da reforma política. (Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/temer-dizquerer-reforma-politica-como-um-dos-marcos-de-gestao/ Acessado em 09/10/17).
- Após conversa com Gilmar, Maia propõe que comissão da reforma política discuta fundo eleitoral;
(Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-conversa-com-gilmar-maia-propoeque-comissao-da-reforma-politica-discuta-fundo-eleitoral,10000081954. Acessado em 09/10/17).
- Líderes do Congresso definirão nesta quarta prioridades da reforma política. (Disponível em:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/10/lideres-do-congresso-definirao-nesta-quarta-prioridades-dareforma-politica.html. Acessado em: 09/10/17).

última com a comissão especial, instalada em 25 de outubro, entre o
primeiro e segundo turnos das eleições de 201614, não foram capazes de
avançar na matéria.
Porém, como conciliar o desejo de uma reforma amplamente debatida, com
a ânsia de aplicá-la na próxima eleição e com o (necessário) limitador do
art. 16 da Constituição brasileira?
Parece que esta equação só será solucionada se um de seus elementos for
modificado, ou seja, ou abdica-se do desejo de aprovar uma reforma para
aplicar na próxima eleição; ou ignore a necessidade de se debater
amplamente a reforma eleitoral; ou avance desprezando o art. 16 da
Constituição brasileira. Parece que o elemento que deve ser modificado é a
ânsia de aplicar a legislação na eleição imediata, justamente porque isso
aliado ao art. 16 provoca a compreensão do prazo de elaboração e
deliberação.
Mas se não é possível contar com o consenso em torno desse compromisso
a médio prazo, quem sabe se a segurança que atualmente é de um ano não
poderia ser ampliada?
É claro que esta hipótese provavelmente não resolveria tudo. Além disso,
para que essa mudança ocorra, é preciso haver consenso para modificar o
texto do art. 16 da Constituição brasileira ampliando o seu prazo que
atualmente é de um ano. Além disso, nada impediria também que uma
norma aprovada para ser aplicada em um intervalo mínimo, por exemplo,
de quatro anos, não seja revogada antes de operar seus efeitos criando –
dependendo do caso – ainda mais insegurança.
Talvez não tenhamos as respostas necessárias sem depender de um
consenso do legislativo, porém, é necessário refletir sobre a necessidade de

14

RAIS, Diogo. Uma reforma silenciosa e fragmentada. Valor Econômico. Disponível em:
http://www.valor.com.br/politica/4761023/uma-reforma-silenciosa-e-fragmentada Acessado em:
09/10/2017.

seriedade do jogo eleitoral e sua tão desejada estabilidade e segurança de
suas regras.
De um modo ou de outro, enquanto não resolvermos esta equação
conjugando as necessidades e vontades, parece que jamais conseguiremos
fazer a reforma eleitoral ideal enquanto insistirmos em destinar apenas dois
ou quatro meses para o seu debate, ignorando completamente a
participação da sociedade.

REFERÊNCIAS

COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. A garantia constitucional da
anterioridade eleitoral. Publicado em 11/06/2017 no Conjur. Disponível
em:

https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/constituicao-garantia-

constitucional-anterioridade-eleitoral#_ftn1 Acessado em: 10/10/2017.

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.
303.

NEVES, Henrique. O saldo da Reforma Eleitoral. disponível em:
https://jota.info/colunas/e-leitor/o-saldo-da-reforma-eleitoral-09102017
Acessado em: 12/10/2017.

RAIS, Diogo. Freios e contrapesos na campanha eleitoral. Disponível em:
http://www.valor.com.br/politica/4732503/freios-e-contrapesos-nacampanha-eleitoral Acessado em: 09/10/17.

__________. Uma reforma silenciosa e fragmentada. Valor Econômico.
Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/4761023/uma-reformasilenciosa-e-fragmentada Acessado em: 09/10/2017.

ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade
e inelegibilidade, ações eleitorais, processo eleitoral (da convenção à
prestação de contas). 3. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012.

Apêndice

Modificações na Lei n. 9.096 de 19 de setembro de 1995
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos) a partir de 1998
1

2

3

4

5

6
7

Modifica a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei
LEI Nº 9.693, DE 27 DE dos Partidos Políticos), para tratar de punição ao partido
JULHO DE 1998.
político mediante suspensão de cotas do Fundo
Partidário.
LEI Nº 11.459, DE 21
Altera a Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, para
DE MARÇO DE 2007.
estabelecimento do critério de distribuição do Fundo
Partidário.
Altera dispositivos da Lei no 9.096, de 19 de setembro
LEI Nº 11.694, DE
de 1995 - Lei dos Partidos Políticos, e da Lei no 5.869,
12 DE JUNHO DE
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
2008.
para dispor sobre a responsabilidade civil e a execução
de dívidas de Partidos Políticos.
Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei
LEI Nº 12.034, DE 29
DE SETEMBRO DE
dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de
1997, que estabelece normas para as eleições, e 4.737,
2009.
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Altera as Leis nos 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096,
LEI Nº 12.891, DE 11
de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro
DE DEZEMBRO DE
de 1997, para diminuir o custo das campanhas eleitorais,
2013.
e revoga dispositivos das Leis nos 4.737, de 15 de julho
de 1965, e 9.504, de 30 de setembro de 1997.
LEI Nº 13.107, DE 24
Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
DE MARÇO DE 2015.
9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre
fusão de partidos políticos
LEI Nº 13.165, DE 29
Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997,
DE SETEMBRO DE
9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de
2015
julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os custos

8

9

LEI Nº 13.487, DE 6 DE
OUTUBRO DE 2017.

LEI Nº 13.488, DE 6 DE
OUTUBRO DE 2017.

das campanhas eleitorais, simplificar a administração
dos Partidos Políticos e incentivar a participação
feminina.
os
Altera as Leis n 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
9.096, de 19 de setembro de 1995, para instituir o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
extinguir a propaganda partidária no rádio e na televisão
Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei
das Eleições), 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e
revoga dispositivos da Lei no 13.165, de 29 de setembro
de 2015 (Minirreforma Eleitoral de 2015), com o fim de
promover reforma no ordenamento político-eleitoral
Quadro 03
Fonte: Elaboração própria

Modificações no Código Eleitoral a partir das eleições de 1998
1

2

LEI No 9.840, DE 28
DE SETEMBRO DE
1999.
LEI No 10.226, DE 15
DE MAIO DE 2001.

3

LEI No 10.732, DE 5
DE SETEMBRO DE
2003.

4

LEI Nº 12.034, DE 29
DE SETEMBRO DE
2009.

5

LEI Nº 12.891, DE 11
DE DEZEMBRO DE
2013.

6

LEI Nº 13.165, DE 29
DE SETEMBRO DE
2015

7

LEI Nº 13.488, DE 6
DE OUTUBRO DE

Altera dispositivos da Lei no 9.504, de 30 de setembro
de 1997, e da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 –
Código Eleitoral.
Acrescenta parágrafos ao art. 135 da Lei no 4.737, de 15
de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral,
determinando a expedição de instruções sobre a escolha
dos locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor
deficiente físico.
Altera a redação do art. 359 da Lei no 4.737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral (institui a
obrigatoriedade do depoimento pessoal no processo
penal eleitoral)
os
Altera as Leis n 9.096, de 19 de setembro de 1995 Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de
1997, que estabelece normas para as eleições, e 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Altera as Leis nos 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096,
de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro
de 1997, para diminuir o custo das campanhas eleitorais,
e revoga dispositivos das Leis nos 4.737, de 15 de julho
de 1965, e 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997,
9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os custos
das campanhas eleitorais, simplificar a administração
dos Partidos Políticos e incentivar a participação
feminina.
os
Altera as Leis n 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei
das Eleições), 9.096, de 19 de setembro de 1995, e

2017.

4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e
revoga dispositivos da Lei no 13.165, de 29 de setembro
de 2015 (Minirreforma Eleitoral de 2015), com o fim de
promover reforma no ordenamento político-eleitoral
Quadro 04
Fonte: Elaboração própria

Modificações na Lei Complementar n. 64 de 18 de maio de 1990.
(Lei das Inelegibilidades) a partir de 1998
LEI COMPLEMENTAR
Nº 81, DE 13 DE ABRIL
DE 1994

LEI COMPLEMENTAR
Nº 135, DE 4 DE JUNHO
DE 2010

Altera a redação da alínea "b" do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para elevar de
três para oito anos o prazo de inelegibilidade para os
parlamentares que perderem o mandato por falta de decoro
parlamentar.
Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990,
que estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cessação e determina outras providências, para incluir
hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a
probidade administrativa e a moralidade no exercício do
mandato.
Quadro 05
Fonte: Elaboração própria

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
ATO CONTABIL DE CONTORNOS JURÍDICOS DE CUNHO
POLÍTICO

PROVISION OF ELECTORAL ACCOUNTS ACCOUNTING
ACT OF JURIDICAL CONTOURS OF A
POLITICAL NATURE

Fernando Marques Sá

Pós Graduado em Direito Civil e em Direito Processual Civil, autor do
livro Lei das Eleições Anotada e Comentada, professor de Direito
Administrativo e Constitucional em cursos preparatórios; Analista
Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Teólogo

RESUMO

Histórico da evolução da legislação sobre a prestação de contas de
campanha eleitoral. Estudo e analítico sobre as fases do processo de
prestação de contas eleitorais. Análise sobre a natureza jurídica do
julgamento das contas de campanha dos candidatos a cargos eletivos.
Efeitos produzidos pela decisão em processo de prestação de contas
eleitorais. Estudo sobre a argumentação, nos casos de investigação
criminal, sobre o fato das contas terem sido aprovadas pela Justiça
Eleitoral.

Palavras–chave: prestação de contas eleitorais; fases do processo de
prestação de contas eleitorais; natureza jurídica da decisão sobre contas
eleitorais; procedimento híbrido; efeitos da decisão que julga prestação de
contas eleitorais;

ABSTRACT

History of the evolution of legislation on electoral campaign accountability.
Study and analytical about the phases of the electoral accountability
process. Analysis of legal nature of the trail of candidates election
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
ATO CONTABIL DE CONTORNOS JURÍDICOS DE CUNHO
POLÍTICO

1 – BALIZAMENTO DA MATÉRIA

O Brasil, ultimamente, vem presenciando uma crescente onda de prisões e
delações, envolvendo políticos eleitos para cargos de representação popular
tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Como regra geral
constam das denúncias apresentadas condutas de cunho penal-eleitoral,
dotadas de robustez tal que permitem, na maioria dos casos, o recebimento
das peças acusatórias e a concomitante expedição de ordem de prisão
temporária dos investigados e/ou indiciados e, em alguns casos, o
afastamento preventivo do exercício de seu mandato.
Um dos sustentáculos das denúncias formuladas pelo Ministério Público
refere-se ao financiamento irregular das campanhas políticas, quer pela
utilização do dinheiro público, de maneira direta ou reflexa, quer pelo
aproveitamento de verbas de pessoas jurídicas prestadoras de serviço
público ou contratado pelo poder público. Em síntese, o quadro que se
desenha nesses casos é sempre o mesmo, o financiamento das campanhas
políticas sendo custeado por pessoas com interesse em receber favores
futuros.
Até o móvel de recebimento de favores, pode-se argumentar que esse é o
jogo político que move e sustenta a democracia exercida por representantes
do povo, contudo, a questão de fundo não está lastreada na finalidade da
doação de campanha, mas na origem do dinheiro utilizado e de maneira
mais finalística, nos meios utilizados para se retribuir o investimento feito
pelo doador de campanha.

Atualmente, um dos instrumentos utilizados para coibir atitudes dessa
monta é o procedimento da prestação de contas de campanha, cujo
desenvolvimento e análise ocorrem sob a supervisão da Justiça Eleitoral,
tanto na primeira como na segunda instância.
Conquanto seja um processo que, atualmente, apresenta uma natureza
híbrida, visto que em um primeiro momento reveste-se de cunho
administrativo ao passo que desde o momento de entrega das contas à
Justiça Eleitoral para julgamento transmuda-se em procedimento judicial,
haja vista a necessidade de constituição de advogado, observância de regras
processuais e sujeição a Corte Judicial no exercício da judicatura eleitoral.
Retornando a questão da situação política vivida pelo Estado Brasileiro, os
investigados pela Polícia ou que são diretamente denunciados como réus
em ações de improbidade administrativa, corrupção etc., sustentam, quase
que de maneira unânime que tiveram suas contas aprovadas pela Justiça
Eleitoral e que, portanto, possuiriam uma presunção jure et de jure de
lisura quanto ao procedimento arrecadatório realizado durante a campanha
eleitoral.
A questão que se analisará no presente artigo refere-se justamente sobre o
alcance desta afirmação, ou seja, em sítios acadêmico-jurídico a aprovação
das contas de campanha possui qual efeito?
Passaremos a investigar os seguintes questionamentos:
A - a aprovação das contas de campanha pela justiça eleitoral possui o
condão de sustentar que o dinheiro utilizado em campanha pode ser
considerado lícito, moral e legal?
B - o efeito da decisão nos autos da prestação de contas reveste-se da
característica da imutabilidade da coisa julgada?
C - no tocante natureza do procedimento de análise da prestação de contas,
este, na sua parte administrativa é de cunho exclusivamente contábil ou
apresenta natureza mista? Se de natureza contábil, eventual aprovação das
contas assegura a legitimidade da arrecadação?

D- a revisão de decisão lançada pela justiça eleitoral, quando da análise da
prestação de contas, uma vez realizada após o período de 02(dois) anos
afrontaria a imutabilidade da coisa julgada?

2- BREVE HISTÓRICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com o término do governo militar e o início de uma nova etapa política da
nação, o Brasil foi brindado com euforia e felicidade por poder voltar às
urnas para escolher seus representantes. Contudo, de início as eleições
eram regulamentadas pontualmente até que, em 30 de setembro de 1997,
foi editada a lei n.º 9.504, cujo objetivo foi o de regulamentar as eleições
realizadas no pais.
Até mesmo em face das características de uma lei, o diploma referenciado
goza do atributo da generalidade, desafiando a cada pleito a expedição de
norma regulamentadora específica sob a roupagem de uma Resolução a ser
editada sistematicamente, pelo Tribunal Superior Eleitoral. No tocante a
natureza das Resoluções editadas pela Corte Eleitoral, malgrado esta seja
um tema que desafie posicionamentos caloroso, para fins do presente
estudo iremos nos filiar ao entendimento de que as Resoluções do Tribunal
superior apresentam natureza de lei ordinária (CANDIDO:2016).
Assim sendo, em 21 de fevereiro de 2002, foi expedida a Resolução n.º
20.987. Até então inexistia uma norma estabelecendo regras específicas e
próprias para a prestação de contas. Dois anos depois, nas eleições de 2004,
de âmbito municipal, foi publicada a Resolução n.º 21.609/2004, cujo
corpo trazia algumas inovações importantes como a Resolução Conjunta nº.
416, de lavra do Tribunal Superior Eleitoral e da Receita Federal, bem
como normas do Banco Central. Como marco importante desta regulação
tem-se que foi a primeira eleição onde os candidatos passaram a ser
cadastrados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. Tão logo
fosse deferido o número do CNPJ, iniciava-se, propriamente, a prestação de

contas, pois, com a possibilidade de abertura de conta bancária e
movimentação financeira. Este normativo elencava as fontes vedadas,
trazia regras de arrecadação e limites. Aqui, ainda, os balanços de gastos,
muito embora fossem elaborados segundo um modelo previamente
estabelecido, não poderiam ser considerados procedimentos contábeis, pois
não

refletiam

normas

elaboradas

pelas

Normas

Brasileiras

de

Contabilidade. Nesta época, não havia a necessidade da prestação ser
acompanhada por profissional de contabilidade. Em regra geral, somente o
candidato era responsável pelas informações de campanha.
Em 2006, por força de alguns acontecimentos políticos, houve a
promulgação da Lei nº. 10.300, denominada de mini-reforma a qual
inaugurou o arcabouço eleitoral com uma importante medida que visava
impedir que aqueles cidadãos, que após terem desempenhado cargos ou
funções públicas e que posteriormente tivessem suas contas desaprovadas
pelos Tribunais de Contas de qualquer ente federado, em decisão definitiva,
estariam impedidos de participar do pleito. Este dispositivo passou a ser
denominado popularmente de Ficha Limpa.
As eleições de 2008 foram regulamentadas pelas Resoluções TSE nºs
22.715/08, 22.967/08 e 22.968/08. No pleito de 2010, uma das principais
mudanças foi à alta relevância que ganhou a participação dos profissionais
de contabilidade no procedimento de prestação de contas. Esta tendência
começou a ganhar fôlego no pleito de 2012, sendo que a Resolução TSE
n.º23.376/12 adotou a interação de técnicas de contabilidade com os
dispositivos legais eleitorais, desafiando um maior domínio de conceitos
contábeis e dos Princípios da Contabilidade ditados pelo Conselho Federal
de Contabilidade.
Foi nas eleições de 2014 que a Resolução TSE n.º 23.406/14 adotou a
efetiva obrigatoriedade do profissional de contabilidade na elaboração das
referidas prestações de contas. Ao arremate, para as eleições de 2016, o
Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n.º 23.463/15, cujo corpo

determinou a necessidade do profissional de contabilidade e do advogado
no procedimento de prestação de contas de campanha, conferindo desta
maneira contornos de um procedimento híbrido de natureza administrativojudicial.

3- DA EFICÁCIA DA DECISÃO FINAL EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Como procedimento administrativo, a prestação de contas tem seu início no
pedido de registro de candidatura, mas, o escopo deste estudo irá apresentar
como marco a concessão do CNPJ de campanha e a arrecadação de
recursos e contratação de gastos. A partir desta etapa todo procedimento
deve

ser

documentado

desenvolvimento

e

análise

com

planilhas,

encontram

cujo

amparo

nas

preenchimento,
técnicas

da

contabilidade.
Do exame dos diversos balancetes, o corpo técnico da Justiça Eleitoral
conclui, segundo as regras da contabilidade aliadas a constatação fática de
ausência de erros materiais ou de elementos indicativos de irregularidades
procedimentais, pela aprovação ou não da arrecadação de recursos e a
contratação de gastos de campanha. Não há, em virtude do curto lapso, dos
limites legais e da absoluta falta de acesso aos necessários instrumentos
técnicos, espaço para investigações ou análises de ordem jurídica de
maneira mais acurada, vez que tanto o prazo para a apresentação, análise e
julgamento das contas como o período destinado à campanha, são
excessivamente curtos, fato que dificultaria e, dependendo da situação,
chegaria a impedir o efetivo exercício da ampla defesa ou até mesmo a
diplomação dos eleitos1. Em exemplário armado ao propósito, suponha que
1

Sobre as dificuldades na análise da prestação de contas, vide: SÁ, Fernando Marques,
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogopublicacoes/pdf/estudos_eleitorais/estudos_eleitorais_v9_n2_2014.pdf - acessado em
29/10/17.

um procedimento de arrecadação fosse questionado sob a ótica jurídica.
Neste ponto, seria necessário abrir vista ao candidato/partido que por sua
vez deveria apresentar sua defesa. Corolário do procedimento, quase que
umbilicalmente ligado, estaria à necessidade de abertura de prazo para
todas as partes se manifestarem para, ao final, encaminhar os autos ao
Ministério Público Eleitoral e este, entendendo imprescindível, poderia
solicitar diligência e mais aberturas de vistas, quiçá perícias. Neste ponto, a
prática cartorária aponta que, quase sempre, a colação de novos
documentos aos autos, faz com que o processo retorne ao setor técnico para
nova análise que, pelo contexto envolve todo processo e, às vezes, no caso
de doação a outros candidatos, poderá erradicar suas conclusões para outros
processos de prestação de contas2. Suponha-se que não foram apresentadas
exceções ou pedidos de vistas, perícias complementares, diligências
policiais etc., os autos seriam encaminhados ao juiz eleitoral ou ao plenário
– a depender do pleito – para análise e eventual julgamento. De maneira
simplista, a considerar a limitação de pessoal, meios de acesso a diversas
informações3 e pessoal colocado a disposição para todo procedimento, seria
possível afirmar que todo o processo iria desafiar um período de, no
mínimo, 90(noventa) dias, isso, sem contar com eventual recurso ou
alegações de violação a ampla defesa, erro procedimental, ausência de
acesso aos autos etc..
Uma vez constatada a situação do exemplário supra e, a considerar que a
campanha eleitoral tem início após o dia 15 de agosto4 e a diplomação em
meados de dezembro, cogita-se que uma dilação profunda nos autos de

2

Imagine-se que um candidato a eleição majoritária doou “santinhos” a candidato a
eleição proporcional. Pois bem, uma vez questionado os valores do candidato doador,
ao menos em termos hipotéticos, ter-se-ia de reanalisar as contas do candidato
beneficiado pela doação.
3
Durante a análise processual faz-se necessário consultar sites dos poderes públicos
com o objetivo de verificar autenticidade de Notas Fiscais, a natureza e atividades da
empresa contratada etc.
4
Termo final para pedido de registro de candidatura, segundo art 11, da lei n 9.504/97.

prestação de contas eleitorais poderia comprometer seriamente a posse dos
eleitos aos cargos representativos.
Daí ser a análise da prestação de contas, nesta primeira fase, muito mais um
procedimento administrativo contábil de verificação de entradas e saídas do
que uma análise da verdade real dos acontecimentos descritos nos autos.
Em verdade, trata-se de mera verdade formal comprovada mediante
técnicas contábeis.
Uma vez distribuído o processo para julgamento das contas, quer pelo Juiz
Eleitoral nas eleições municipais, quer pelo Tribunal Regional ou Superior,
nas eleições Estaduais e para Presidência da República, o processo passa a
uma segunda fase na qual tem a gênese o processo jurídico, cujo marco é a
Petição Inicial assinada por Advogado encaminhando as contas para
julgamento.
Aqui, em princípio, devem-se observar as regras processuais.
Após a juntada dos pareceres do Ministério Público Eleitoral – desde que
não

seja

solicitado

nenhuma

documentação

complementar

ou

esclarecimentos, os autos seguem para o Relator que indicará seu voto e, no
caso das eleições municipais o Juiz Eleitoral Lavrará a sentença.
Sem adentrar a questões legais e constitucionais pertinentes a todo
procedimento, a decisão deitada nos autos da prestação de contas reveste-se
de verdadeira manifestação da judicatura eleitoral e, portanto, transita em
julgado e produz os efeitos de qualquer sentença judicial, inclusive,
servindo de prova emprestada para eventual cobrança de débitos de
campanha reconhecidos em um dos capítulos do decisum.
Como decisão judicial, a sentença ou acórdão produzem efeitos oponíveis a
todos aqueles que participaram do processo e, indiretamente, a toda
sociedade que será representada pelo prestador de contas que vier a ser
conduzido a um cargo eletivo5.

5

Efeito radiante da decisão da prestação de contas em relação à sociedade.

4- DOS EFEITOS DA DECISÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os nefastos acontecimentos que ultimamente estão sendo anunciados pela
imprensa dão conta de que, em defesa preliminar, os investigados
sustentam que são políticos probos e como prova destacam que suas contas
de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral como quem diz que a
decisão estaria acobertada pelo manto da imutabilidade de uma decisão que
deve ser respeitada e que goza da imutabilidade por ter sido exarada em
autos judiciais.
A questão de fundo que desponta como fundamental é: seria a aprovação
das contas de campanha uma decisão judicial com efeitos administrativos
ou decisão administrativa de contornos judiciais?
Se nos perfilharmos a primeira posição – judicial com efeitos
administrativos, força reconhecer que, embora deitada por um órgão
integrante do Poder Judiciário, o julgamento das contas seria manifestação
judicial em autos administrativos aproximando-se da antiga jurisdição
voluntária – aqui caberia toda crítica elaborada pela doutrina especializada.
Nesta linha, a argumentação de que as contas de prestação de campanha já
haviam sido aprovadas pela Justiça Eleitoral não acarretaria nenhum
benefício ao político investigado, neste sentido nos alinhamos aos
ensinamentos de saudoso Administrativista que leciona:

[...]A denominada coisa julgada administrativa, que, na
verdade, é apenas uma preclusão de efeitos internos, não tem
o alcance da coisa julgada judicial, porque o ato jurisdicional
da Administração não deixa de ser um simples ato
administrativo decisório, sem a força conclusiva do ato
jurisdicional do Poder Judiciário. (MEIRELLES: 2016)

Mesmo se nos perfilhássemos do entendimento de parte da doutrina que
sustenta que decisões que favorecem aos administrados, proferidas pela
Administração estariam acobertados pelo manto da imutabilidade,

pensamos que tal diretriz não se aplica à prestação de contas, pois a
decisão, por refletir ato judicial que decide um processo, a sentença ou
acórdão neste caso não pode ser considerada como mera administração de
interesses particulares, mas, sim, de decisão jurídica na inteireza de seu
conteúdo.
Por outro lado, se agasalharmos a inteligência de que a sentença ou acórdão
que decide um processo de prestação de contas é ato administrativo de
contornos judiciais, a imutabilidade da coisa julgada estaria caracterizada
e, embora todo procedimento instrutório fosse de cunho administrativo, a
decisão final colmataria todo procedimento ab initio e eventuais
irregularidades procedimentais de arrecadação e gastos de campanha
estariam superados após o trânsito em julgado da decisão.

5- NATUREZA DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Malgrado tenhamos um procedimento híbrido o resultado deitado no
processo de prestação de contas reveste-se de verdadeiro processo judicial
com efeitos administrativos, porém, de natureza sui generis, pois embora a
decisão possa ser favorável ao prestador sua eficácia poderá ser restringida
quando do fato concreto o julgador estiver diante de uma situação que
autorize a aplicação do Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre
o Interesse Privado.
Neste caso, pactuamos com a cátedra que defende que a questão do
interesse público envolve uma questão de ética e não de técnica (JUSTEN:
2005), assim, o Interesse Público estaria caracterizado pelo direito de toda
uma sociedade em ser governada e representada por pessoas que sejam
probas em sua vida política e que tenham realizado suas campanhas de
maneira que os atos praticados fiquem restritos ao campo da ciência

política em exercício de uma representatividade desinteressada de
interesses espúrios.
Já, o Interesse Privado, resta tipificado pela intenção de valer-se de uma
decisão judicial que lhe foi favorável, deságua no fato de que uma vez
aprovadas as contas estas estariam acobertadas pela imutabilidade da coisa
julgada e sua violação afrontaria a segurança jurídica da decisão.
A alegação de que o vetor da segurança jurídica estaria sendo corroído caso
uma decisão transitada em julgado pela Justiça Eleitoral nos autos de uma
prestação de contas de campanha fosse revista em virtude de denúncias
posteriores a aprovação, denota o desconhecimento do sistema de prestação
de contas e de todo arcabouço jurídico pátrio.
No tocante a natureza jurídica dos autos de prestação de contas, mormente
no que tange a parte administrativa, em especial a possibilidade de
alterações na documentação apresentada, as várias resoluções que tratam da
matéria sustentam que após a entrega de dados à Justiça Eleitoral, estes
somente poderão ser modificados em virtude de erro material detectado
pelo prestador antes do pronunciamento técnico ou em virtude de
atendimento a diligências solicitadas (RES TSE nº 23.463/2015).
Se o candidato pode alterar a declaração quando constatar erro material –
independente de provocação ou de representatividade por advogado,
estamos diante de verdadeiro ato voluntário. No tocante ao atendimento as
diligências solicitadas, o mesmo raciocínio é engendrado, pois tais
procedimentos além de estarem destituídos da necessidade de advogado,
não estão afetos aos prazos e balizas estabelecidas pelo Código de Processo
Civil.
Com a devida vênia e guardada as devidas proporções, trata-se de
procedimento administrativo tal qual o é um concurso público onde
informações equivocadas lançadas pelos candidatos, desde que não
retificadas tempestivamente de maneira voluntária ou após provocação
irão, tão-somente, acarretar prejuízos ao interessado. Tal constatação ou

providência não possui o condão de alterar a natureza jurídica do
procedimento. Agora, uma vez realizado o julgamento, com assistência de
advogado, manifestação do Ministério Público e lavratura de sentença ou
acórdão, com observância de capítulos e análise de provas, em consonância
com o Código de Processo Civil, exsurge típico ato judicial e seus
respectivos efeitos.
A questão de fundo é: este ato judicial, uma vez transitado em julgado pode
ser considerado prova pré-constituída ou emprestada, servindo como
baluarte de defesa de investigados em processos criminais sobre
arrecadação irregular de verbas para campanha?
A resposta é não!
A sentença ou acórdão encontra fundamentação em autos que foram
instruídos sobre princípios contábeis de encontro de contas e, embora todo
procedimento inicial tenha sido construído consoante regras cogentes
estabelecidas não podemos desconsiderar que a primeira parte do
procedimento foi administrativa. Tal assertiva pode causar espanto aos
operadores do direito que labutam nesta justiça especializada, porém,
certamente não acarreta maiores assombros aos criminalistas visto que,
como é cediço e com esteio nos ensinamentos do saudoso Fernando da
Costa Tourinho Filho (TOURINHO:2017), o inquérito policial nada mais é
do que uma peça administrativa que irá – ou não – instruir futuro processo
criminal sendo, inclusive que em virtude de sua natureza, os elementos ali
constituídos devem ser corroborados em juízo.
Na esfera civil, encontramos os Termos de ajuste de Conduta celebrados
junto aos órgãos do Ministério Público6:
[...] Os termos de ajustamento de Conduta ou TACs são
documentos assinados por partes que se comprometem, perante os
procuradores

da

República,

a

cumprirem

determinadas

condicionantes, de forma a resolver o problema que estão causando

ou a compensar danos e prejuízos já causados. Os TAC's antecipam
a resolução dos problemas de uma forma muito mais rápida e eficaz
do que se o caso fosse a juízo. Rápida, porque uma ação judicial
geralmente leva anos até chegar à decisão judicial definitiva em
razão dos inúmeros recursos existentes; e eficaz, porque os direitos
protegidos na área da Tutela Coletiva, pela sua própria natureza,
necessitam de soluções rápidas, sob pena de o prejuízo tornar-se
definitivo e irreparável. É claro que, em alguns casos, se a parte
demandada não cumpre o combinado, o MPF se verá obrigado a
levar o caso à Justiça. A sua diferença para os acordos judiciais é
que estes são firmados no curso de ação judicial já proposta, e, por
isso, devem ser homologados pelo juiz federal que preside o
julgamento da causa. Mas, tanto o TAC quanto o acordo judicial
têm o mesmo objetivo: abreviam o processo, com a assinatura de
um compromisso da parte ré, concordando com o que é proposto
pelo Ministério Público. Se essa parte desrespeitar o acordo, não
cumprindo com as obrigações que assumiu, o procurador da
República pode entrar com pedido de execução, para o juiz obrigála ao cumprimento.

Como visto o procedimento híbrido instruído e dirigido por agentes
públicos não é uma novidade no direito pátrio nem tão pouco um privilégio
da Justiça Eleitoral.
Assim, por se tratar de sentença ou acórdão, o procedimento irá espraiar no
universo jurídico, mas seus efeitos ficarão sempre restritos as verdades
contábeis contidas nos autos e na lisura do procedimento arrecadatório de
verbas de campanha.
Há, ainda, outro fator a ser considerado no tocante a mutabilidade da
decisão sobre as contas de campanha de políticos. É que existe no
ordenamento jurídico pátrio desde o Código de Processo Civil de 1939,
6

http://www.prba.mpf.mp.br/paraocidadao/pecas-juridicas/termos-de-ajustamento-de-

com pequenas variações, mas, sempre com o mesmo móvel, uma ação
denominada doutrinariamente de Ação Rescisória, cujo objetivo é,
justamente, corrigir erros que uma vez constatados, maculariam a
administração e aplicação da justiça.
A análise das contas de campanha, consoante foi dito, representa um
procedimento administrativo centrado em técnicas contábeis cujo maior
escopo, em apertadíssima síntese, objetiva verificar a correlação entre
despesas e receitas. Nesta esteira de raciocínio, a análise técnica da Justiça
Eleitoral não adentra em investigações profundas ou amplas tal qual ocorre
nos processos criminais.
Busca-se, na verdade, a verificação de um procedimento formal cujos
contornos estão delineados em Resoluções cujo escopo visa assegurar a
transparência do processo eleitoral, mas sem assegurar que os fatos
narrados pelos candidatos espelham a realidade fática do procedimento.
Repetimos que estamos diante de um processo de natureza civil, que em
sua primeira parte reveste-se de características administrativas, que visa
apurar uma verdade formal.
Partindo-se desta premissa é possível afirmar que, em não havendo erros
grosseiros ou manifesta irregularidade a análise técnica da Justiça Eleitoral
assegura, apenas, que estamos diante de um processo formalmente correto,
instruído e analisado sob a ótica contábil.
Investigações sobre origem de verbas utilizadas em campanha eleitoral
objetivam, justamente, assegurar que a verdade formal dos autos de
prestação de contas sejam transformadas em verdade material e, daí, então,
é que surge a possibilidade de Ações Rescisórias com esteio no Código de
Processo Civil de 2015:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
conduta - acessado em 23/10/17

[...]
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido
apurada em processo criminal ou venha a ser
demonstrada na própria ação rescisória;
[...]

Se em sede de investigação policial restar comprovado que a arrecadação
de recursos de campanha foi objeto de negociatas políticas é possível, ao
menos em termos hipotéticos, afirmar que houve violação de norma
jurídica quer sob a ótica da arrecadação, quer sob o prisma dos gastos.
Ainda, é sustentável também tecer ilações quanto falsidades de provas
colacionadas nos autos da prestação de contas.
Atente-se para o fato de que o inciso VI, do artigo 966, do Código de
Processo Civil utiliza-se de “... prova cuja falsidade...”, portanto, abarca
tanto as hipóteses de falsidade material como as de falsidade formal. Há
que se destacar, ainda, a possibilidade de falso ideológico (DIDDIER:
2015) De qualquer maneira, restaria caracterizada, ao menos em tese, a
possibilidade de reanálise dos documentos e informações lançados nos
autos de prestação de contas não restando violado o manto da imutabilidade
da coisa julgada, desde que o procedimento não esteja fulminado pela
prescrição.
Mais uma vez nos encontramos em uma situação que caracteriza o caráter
sui generis da decisão em autos de prestação de contas. Uma vez
constatada a irregularidade no procedimento, quer por desvio de verbas
quer por troca de favores estaríamos, em princípio, diante de uma eventual
procedência da ação rescisória e conseqüente cassação dos mandatos
eletivos. Mas, qual seriam os efeitos da decisão de cassação de mandato, ex
tunc ou ex nunc? Se acolhermos o efeito ex tunc todos os contratos
assinados pelo político cassado ou todos os projetos de lei por ele
apresentados poderiam ser revistos e, consequentemente, toda a

administração pública ficaria engessada enquanto a decisão não ocorresse.
Por outro giro, se conferirmos efeitos ex nunc, estaríamos convalidando os
atos praticados e esvaziando substancialmente os efeitos da cassação, pois
o doador de campanha poderia já ter se beneficiado e a Administração
Pública arcaria com os prejuízos.
Como o objetivo do direito deve ser pacificar as relações interpessoais e
considerando a o Vetor da Supremacia do Interesse Público, advogamos a
idéia de que eventual Ação Rescisória, com esteio em falsidade de prova,
deveria ter efeitos ex tunc, desaguando na cassação do Diploma, mas,
quanto aos atos praticados pelos titulares dos cargos eletivos, estes
deveriam ser convalidados, mas sem prejuízo de futuras ações criminais.
Ocorre que, muito embora tais apontamentos sejam, a nosso sentir,
cristalinos, não devemos olvidar que todo o procedimento de análise de
contas apresenta acentuado caráter político. Explicamos.
Toda legislação regulamentadora do processo de prestação de contas, como
é comum em todo regime democrático, é fruto do trabalho dos futuros
candidatos a cargos eletivos, logo, apresenta acentuado caráter político cujo
direcionamento acompanha as marés ditadas pelos movimentos populares
ou, sob a ótica constitucional, e assim devem atender aos anseios do titular
do poder7.

6- CONCLUSÃO

A alegação de aprovação de contas de campanha eleitoral por parte de
investigados em ações da polícia, do Ministério Público ou em autos
judiciais não se presta a impedir que sobre a cabeça de investigados
repouse a espada de Demóstenes.
Por ser um procedimento híbrido, cuja primeira parte se reveste de
contornos acentuados de um processo administrativo, todos os atos
7

Art 1º, parágrafo único da CFRB.

praticados não produzem os efeitos da coisa julgada. Como corolário desta
afirmação, não se faz necessário, neste primeiro momento, a assistência de
advogado, a publicação em veículo oficial de todos os atos praticados – a
exceção das prestações de contas parciais8, a realização de eventos
eleitoreiros independente de manifestação da Justiça Eleitoral etc. Ainda, é
possível, dentro desta etapa do procedimento, a colação de documentos
retificadores de eventuais transações sem a anuência do judiciário.
Como ato administrativo que é e considerando a Supremacia do Interesse
Público, todas as informações constantes nesta fase não produzem coisa
julgada material, mas apenas preclusão.
A partir do momento da entrega da prestação de contas para julgamento,
faz necessária a assistência de Advogado e, desde então, o processo ganha
contornos jurídicos.
A decisão deitada pela Justiça Eleitoral nada mais é do que a constatação
de regularidade formal do procedimento de arrecadação e gastos de
campanha.
Eventuais irregularidades detectadas posteriormente não impedem a
abertura de nova análise e julgamento de contas uma vez que, nesta
hipótese, a alteração da parte administrativa altera a base jurídica deitada
na sentença ou acórdão anterior.
Utilizar-se da alegação de que as contas foram aprovadas pela Justiça
Eleitoral, como sendo elemento irrefutável da lisura do procedimento
denota verdadeira desconstituição da natureza jurídica híbrida, sui generis,
do procedimento de prestação de contas de campanha eleitoral, qual seja a
de um ato contábil, de contornos jurídicos, cercada de alta incidência
política.

8

No tocante as prestações de contas parciais, lembramos o leitor que esse é um
procedimento instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de viabilizar o
acesso público as contas dos candidatos. A Resolução editada para regulamentar o
pleito fica encarregada de estabelecer tanto a data(s) quanto a periodicidade do ato.

Portanto, a alegação da aprovação da prestação de contas pela Justiça
Eleitoral não impede qualquer procedimento investigatório, nem assegura
impunidade sob o manto da coisa julgada.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo analisar a obrigatoriedade do voto no
Brasil, com abordagem desse sistema e de dois países onde o exercício do

voto é facultativo – França e Estados Unidos –, de modo a fundamentar a
possibilidade e a necessidade de adoção da facultatividade do voto no
sistema eleitoral brasileiro. Realizada análise da legislação pertinente e
levantamento de dados relativos à participação dos eleitores nos pleitos,
bem como análise e desconstrução de argumentos contrários ao voto
facultativo. Por fim, a conclusão pela possibilidade de alteração
constitucional que torne o exercício desse direito uma escolha do cidadão.

PALAVRAS-CHAVE: voto; facultativo; obrigatório; Brasil; França;
Estados Unidos.

ABSTRACT
This study is intended to analyze the system of mandatory voting in Brazil,
approaching it to two countries where voting is optional – France and the
United States – in order to support the possibility of not mandatory vote in
the brazilian electoral system. Conducted analysis of relevant legislation
and data collection on the participation of voters in the elections, as well as
analysis and deconstruction of arguments against voluntary vote. Finally,
the conclusion by the possibility of constitution change that makes the
exercise the write a choice of citizen.

KEYWORDS: optional vote; mandatory vote; Brazil; France; United States

VOTO FACULTATIVO NO BRASIL – UMA POSSIBILIDADE
ABORDAGEM BRASIL, FRANÇA E ESTADOS UNIDOS

INTRODUÇÃO

O Brasil experimenta um momento conturbado em que instituições
públicas específicas estão envolvidas no árduo trabalho de afastar, ou, ao
menos, minimizar os problemas oriundos da corrupção e má-gestão da
coisa pública. Por outro lado, observa-se um amadurecimento político da
sociedade, que busca maior participação na vida política do país que,
lentamente, passa da inércia ao efetivo envolvimento no jogo democrático.
O entendimento político que aflora e evolui na sociedade exige que se
pense em reforma constitucional direcionada a tornar facultativo o
exercício do voto.
Numa democracia o exercício dos direitos de cidadania é viabilizado pelo
direito de votar e de ser votado, pelo direito de se manifestar e de não se
manifestar. Países com democracia consolidadas, ainda que em constante
aprimoramento, como Estados Unidos e França, dentre outros, preveem o
direito ao voto como verdadeiramente um direito, permitindo ao eleitor
optar pelo seu exercício. Essa facultatividade contribui para a maturidade
política da sociedade, além de promover o fortalecimento dos partidos
políticos que devem atuar não apenas em períodos eleitorais, mas de modo
a convencer cada eleitor a comparecer às urnas.
É certo que o voto é também um dever cívico, mas um dever que caminha
a latere com o direito político de votar, de modo que não deve haver
imposição, mas, sim, liberdade, direito de participação. E mais: tornar o
voto facultativo não alterará em nada as características – livre, universal e
igualitário – que deve ostentar.

1

DIREITO DE SUFRÁGIO E VOTO

A Constituição Federal garante, em seu art. 14, caput, que a soberania
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos e mediante plebiscito, referendo e iniciativa
popular, nos termos da lei.
Pode-se conceituar o direito de sufrágio como uma das formas de exercício
da soberania popular. Direito político por excelência, abrange o direito de
votar (eleger representantes e opinar sobre questões relevantes de interesse
do país) e de ser votado (ser eleito), participando, assim, da organização e
formação da vontade estatal no ambiente de uma

democracia

representativa.
O sufrágio é, por sua vez, “um poder que se reconhece a certo número de
pessoas (o corpo de cidadãos) de participar direta ou indiretamente na
soberania, isto é, na gerência da vida pública”. (BONAVIDES: 2012, p.
156).
É o voto um dos meios de se exercer a cidadania e com ele o cidadão
transfere parcela do poder soberano do qual é titular para aquele que, no
seu entendimento, deva exercê-lo em seu nome.
E para atender aos princípios de participação popular plena, o direito ao
sufrágio deve estar livre de qualquer forma de discriminação. Trata-se,
portanto, de direito universal, direito de todos, salvo as exceções de ordem
geral que a própria Constituição Federal Estabelece. É o que diferencia o
sufrágio universal do sufrágio restrito, com obstáculos como o dever de
atendimento a certos requisitos de raça, grau de instrução ou condição
socioeconômica, como ocorre nos casos de sufrágio restrito. A não
discriminação é, portanto, princípio que se opõe à técnica censitária e, com
isso, limita ao mínimo razoável a redução da capacidade eleitoral.1
1

O alistamento eleitoral é o procedimento administrativo, instaurado perante os órgãos
da Justiça Eleitoral, que propicia a aquisição da cidadania e que viabiliza a qualificação

Englobado pelo sufrágio universal está o sufrágio igualitário, que veda o
voto de casta, o voto plural, a territorialização do voto, enfim, o voto
discriminatório.
Como forma de exercício do sufrágio o voto dever ser, nos termos do art.
14 da Constituição Federal, direto (sem intermediação), secreto (sigiloso) e,
principalmente, com valor igual para todos, sem exceções.2
Pode-se vislumbrar, resumidamente, os atores do direito de sufrágio como
sendo o corpo de eleitores, os candidatos e os partidos políticos, sendo
estes, também, instrumentos de intermediação entre a vontade popular e o
Estado, além de mediadores de candidaturas.
O direito de votar em eleições para escolha de representantes ou em
plebiscitos e referendos é o direito de o eleitor escolher,3 é ato de vontade
individual que, coletivamente considerado, produz um efeito jurídico.

2

OBRIGATORIEDADE DO VOTO NO BRASIL

A obrigatoriedade do voto sempre esteve presente em nosso sistema e o
direito de sufrágio no Brasil passou por diversas etapas, podendo-se
enumerar as mais importantes.
- 1821: eleições para escolha dos representantes do Brasil para as Cortes
Gerais, Extraordinárias e Constituintes de Portugal.
- 1824: primeira Constituição Brasileira (outorgada) e criação da
Assembleia Geral (Senado, cujos integrantes eram nomeados pelo
imperador, e a Câmara dos Deputados) e, com isso, as primeiras normas
específicas sobre o sistema eleitoral. O voto era já obrigatório, mas
censitário: excluídas as mulheres, os escravos e os que não alcançassem à
renda anual pré-determinada. O voto como exercício do direito de sufrágio
e a integração do indivíduo no cadastro nacional de eleitores para que, preenchidas as
condições, possa concorrer a cargo eletivo e votar. O escrutínio é a forma como se
pratica o voto e o processo eleitoral, o mecanismo que organiza e rege todos os pleitos.
2
“Um homem, um voto,” princípio estrutural das eleições democráticas.
3
“Eleição” vem de “eligo”, que significa “demonstrar preferência”.

ainda era bastante restrito e escalonado e as formas de escalonamento
evoluiu até a simplificação em dois graus: os chamados eleitores de
paróquia e, acima, os de província.
- 1881: criada a Lei Saraiva, que introduziu o voto direto, embora
censitário.4
- 1894: primeira eleição para direta para Presidente da República.5
- Século XX: ampliação do direito de voto o longo do século 20, como o
direito de voto das mulheres, em 1932, exercido pela primeira vez em
1935.6
Vale lembrar que a ditadura de Vargas e a dos militares de 64 privaram o
eleitorado nacional do voto para presidente por nove vezes e que, em 117
anos de República com 34 presidentes, somente 16 se elegeram pelo voto
direto.
O § 1º do art. 14 da Constituição Federal, estabelece, quanto ao corpo de
eleitores, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os
maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de
setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.7 O não
exercício do voto implica restrições e sanções aos que são obrigados a
votar e injustificadamente não o fizerem.8
Em 2012 houve tentativa de instituir o voto facultativo no Brasil com a
proposta de Emenda Constitucional nº 55 e, mesmo o projeto não tendo
vingado, vale lembrar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça:
Os debates sobre o voto facultativo durante os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte foram intensos,
4

Nesse período apenas uma pequena parcela da população brasileira tinha capacidade
eleitoral: cerca de 1,5%.
5
O presidente eleito naquele ano conquistou votos de cerca de 2% da população à
época.
6
Com a interrupção do direito de voto durante a ditadura militar (1937 a 1945), as
mulheres só votaram novamente em 1946.
7
A obrigatoriedade do voto e suas exceções também estão previstas no Código
Eleitoral (Lei n° 4.737/1965) no art. 6º a Constituição Federal determina que devem
votar os cidadãos alfabetizados que forem maiores de 18 e menores de 70 anos de
idade.CF, art. 14, § 1º.
8
Código Eleitoral, art. 7º.

prevalecendo, no entanto, a visão paternalista que implica
o Estado tutelar o cidadão ao impor-lhe a obrigação de
escolher os seus representantes, em que pese a nossa Carta
Política consagrar a soberania e a supremacia do Povo
sobre o Estado.

Mesmo sendo o voto um direito em essência, muito mais do que um dever,
há penalidade para quem não o usufruir.

3

FACULTATIVIDADE DO VOTO: BREVE ABORDAGEM

INTERNACIONAL

A maioria dos países, muito deles de longa tradição democrática, adota o
sistema facultativo de voto nas eleições. Já a obrigatoriedade permanece
em grande número de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento,
sendo boa parte destes na América do Sul. Por exemplo, mantém a
obrigatoriedade: Bolívia, Peru, Equador, Uruguai, Paraguai e, mais
distantes do Brasil, Egito, Singapura, República Democrática do Congo.
Se, por um lado, não se pode dizer que todos os países onde o voto é
facultativo tem maior índice de desenvolvimento, se pode afirmar que a
maioria daqueles que mantém a obrigatoriedade estão econômica e
socialmente abaixo da maioria daqueles em que o eleitor vota se assim
desejar.
Vale ressaltar que em alguns países como Holanda e Itália, onde o voto
passou a ser facultativo em 1970 e em 2000, respectivamente, o
comparecimento às urnas sofreu pouca alteração: queda de cerca de 10%
no primeiro e 20% no segundo. Na Venezuela, ao contrário, o
comparecimento que em 2000, quando o voto era obrigatório, era de cerca
de 50%, com o fim da obrigatoriedade, subiu quase 80% em 2010.9

9

Dados colhidos em países com eleições realizadas até 2010. Disponível em:
<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/11/10/O-voto-obrigat%C3%B3rio-e-aabsten%C3%A7%C3%A3o-nas-urnas-nos-EUA-e-no-mundo>.
Acesso
em:
09
set.2017.

Há, é evidente, diferenças culturais, sociais, políticas e econômicas a serem
consideradas ao interpretar o número de votantes entre países tão diversos.
E também por essa razão, se pode considerar que nações com poucos
eleitores efetivamente votantes (oscilando entre 30% e 20%) como Sudão,
Haiti e Senegal, dentre outros, apresentam esses resultados, em boa parte,
por condições políticas e sociais que, felizmente, hoje não mais assolam o
Brasil, embora haja muito ainda a ser feito.
O que se pode verificar sem dúvidas é que o comparecimento às urnas não
é baixo o suficiente para comprometer a legitimidade dos resultados
naqueles em que o exercício do voto é uma opção.

3.1 FRANÇA E ESTADOS UNIDOS

Aqueles que perfilham a obrigatoriedade do voto entendem, basicamente,
que a medida conduz ao elevado comparecimento de eleitores às seções
eleitorais, evitando que venha a ser alegada a ilegitimidade dos eleitos
quando a maioria dos eleitores deixarem de participar da votação. 10
Tal argumento não se mostra muito consistente quando constatamos que os
países influentes no panorama mundial que praticam a democracia
representativa, e que servem de modelo para os demais, não têm suas
eleições contestadas em razão do número de eleitores que foram às urnas.
Cabem algumas considerações sobre os sistemas adotados em dois países
que, embora não livres de críticas no aspecto político e eleitoral, são, de
fato, democracias consolidadas e com histórico considerável de luta –
sucesso – pelos ideais democráticos.

10

. Senado Federal, Gabinete do Senador Pedro Taques.

3.1.1 FRANÇA

A Constituição da França de 1958, nos art. 2 e 3 trata da soberania e,
precisamente no art. 3 expressa que a soberania nacional pertence ao povo
que o exerce por seus representantes e pela via do referendo. 11
O exercício direto pelo povo é pela via do referendo, mas também pelo
voto de escolha dos representantes e o mesmo art. 3 prevê que o sufrágio
pode ser direto ou indireto, nas condições previstas pela Constituição,
consagrando o voto direto, igual e secreto.
São eleitores, nas condições determinadas pela lei, todos os nacionais
franceses maiores no exercício de seus direitos civis e políticos.
Cabe observar que apenas dois artigos tratam da soberania popular e
nacional, não expressando alistamento eleitoral ou voto obrigatório.
Há naquela Constituição o direito ao exercício da soberania através do
voto, mas não o dever de exercício e, no pleno gozo dos direitos civis e
políticos, cabe ao cidadão optar por exercitar ou não o direito.
O Código Eleitoral Francês prescreve que, “a inscrição nas listas eleitorais
é obrigatória”. No entanto, ao contrário da legislação brasileira, a norma
não quer dizer que o alistamento é obrigatório, sob pena de sanção.
Significa, sim, que, querendo votar, o cidadão deve obrigatoriamente estar
alistado, deve estar inscrito no cadastro de eleitores.
Na França o voto é, portanto, facultativo e os cidadãos franceses acima de
18 anos de idade devidamente registrados podem votar. 12
11

A doutrina francesa distingue entre soberania popular e soberania nacional: a
democracia direta está ligada à soberania popular e a democracia representativa ligada a
soberania nacional, leciona Frédéric Rouvillois. “Lópposition entre les deux grands
types de démocratie, direct ou représentative, se prolongue par la distinction, presque
aussi classique, entre les notions de <souverainetpe populaire> liée à la première, et de
<souveraineté nationale>, impliquée oar la seconde.” (ROUVILLOIS, 2015, p. 231). O
texto constitucional expressa inicialmente “soberania nacional” no sentido político da
expressão, porque a seguir menciona os modos de exercício, quais sejam, diretamente
pelo povo que se mostra como “soberania popular” ou por seus representantes como
“soberania nacional”.

Muitos cidadãos franceses optam por não votar, mas apenas uma pequena
parcela deixa de se inscrever nas listas, o que parece demonstrar que os
franceses, tendo seus nomes devidamente cadastrados, votam numa ou
noutra eleição, se assim o desejarem. Olívia Teles leciona, citando Bertrand
Pauvert, que o sistema francês “confere ao eleitor não apenas o direito de
votar, mas também um verdadeiro direito à abstenção, que tem sido
amplamente exercido pelos eleitores”. (TELLES: 2009, p. 466)
Dados mostram que nas eleições presidenciais de 2012 os franceses
alcançaram um alto nível de comparecimento às urnas: 70,59% dos
eleitores e a participação total no primeiro turno foi, em média, de 83,77%
nos últimos anos, segundo o Ministério do Interior daquele país. Nas
eleições para o Legislativo e as regionais, o comparecimento é um pouco
menor, girando em torno de 10% menos do que as eleições presidenciais.

3.1.2 ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos da América são, assim como França e Brasil, uma
república representativa. A Constituição do país concede autonomia aos
estados da Federação Norte-americana para estabelecerem regras relativas
às eleições periódicas e divide o governo federal em três instituições: o
Poder Legislativo (Congresso Bicameral), o Poder Executivo (Presidente e
pelo Vice-presidente da República) e Poder Judiciário (Suprema Corte e
demais tribunais federais).
Dentre as principais normas constitucionais relativas ao direito de sufrágio
e exercício do direito de voto para escolha de representantes do povo, está a
inscrita no art. XV, 1, segundo o qual “o direito de voto dos cidadãos dos
Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos,
nem por qualquer Estado, por motivo de raça, cor ou de prévio estado de

12

Com exceção das eleições para Senado, que são indiretas.

servidão”. O artigo, no item 2, atribui ao Congresso a competência para dar
exequibilidade ao princípio nele inscrito, “com legislação apropriada”.
Outra norma importante, relativa à capacidade eleitoral passiva, está
inscrita na parte final do art. VI, 3, segundo o qual “nenhum requisito
religioso poderá ser eregido como condição para nomeação para cargo
público”. A universalização do direito de voto nos Estados Unidos,
principalmente a inclusão das mulheres (1920)13, dos negros (1870)14 e das
minorias religiosas se deu também ao longo de muitos anos. Inicialmente,
além dessas e outras restrições, o voto era censitário e condicionado à
prova de propriedade de terras e outros imóveis até 1964.15
Ainda no sentido de garantir a universalização do sufrágio, outro marco foi
definitivo na legislação norte-americana foi à edição da lei federal
denominada Voting Rights Act (1965), com o objetivo de dar eficácia à 15ª
Emenda.
Além da legislação, o sistema norte-americano de garantia ao direito de
sufrágio se desenvolveu ao longo dos anos também com base em decisões
da Suprema Corte, valendo citar, pela relevância, caso levado a julgamento
em1969, Kramer versus Union Free School District.16 No precedente ficou
decidido que, sempre que uma lei estadual concede o direito de voto a
alguns residentes de boa fé, idade e cidadania necessárias, e nega a franquia
para os outros, deve-se determinar se as exclusões são necessárias para

13

A 19ª Emenda à Constituição norte-americana dispôs que “o direito de voto dos
cidadãos dos Estados Unidos não será negado ou cerceado em nenhum Estado em razão
do sexo”.
14
A 15ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos garantiu que “o direito de voto dos
cidadãos dos Estados Unidos não poderia ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos,
nem por qualquer estado da federação, seja por motivo de raça, cor ou de prévio estado
de servidão”, redação do atual art. XV, 1.
15
A 24ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, datada de 1964, estabeleceu que
não pode ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos ou qualquer dos estados o
direito dos cidadãos de votar em qualquer eleição primária para Presidente ou VicePresidente ou para Senador ou Representante no Congresso, em razão de não ter pago
qualquer imposto, taxa ou emolumento de natureza eleitoral
16
Leading Case. U.S. Supreme Court. Kramer vs Union School District n° 15, Town of
Hempstead, jun/1969. Tradução livre.

promover, de forma convicente, um interesse do Estado. Desse modo, a
Corte considerou que, privando Kramer e outros possíveis eleitores o
direito de voto com base na sua falta de bens, o destado de Neva Iorque
violou a Cláusula de Proteção Igualitária.17
Quando o Estado concede o direito de votar em uma
eleição, limitado a alguns eleitores qualificados e nega aos
outros, o Tribunal deve determinar se as exclusões são
necessárias para promover um interesse de Estado
convincente.18

A Constituição Norte-Americana atribui autonomia aos estados, pela
respectiva Assembleia, para legislar a respeito da época, locais e os
processos para realização de realizar eleições para Senadores e
Representantes, possibilitando ao Congresso fixar ou alterar essas normas
estaduais, por meio da lei, exceto quanto ao local de eleição dos Senadores
(art. 1, seção 4, 1). Já o art. 2, seção 1, 3, o autoriza, ainda, o Congresso a
pode fixar a época de escolha dos eleitores para a eleição para Presidente
da República, e o dia em que deverão votar, data esta válida para todo o
país.
Guardadas as peculiaridades de cada estado, o exercício do direito de voto,
assim como na França, é facultativo em todo o país. Tanto que as
Constituições Estaduais, ao tratar do tema, utilizam expressões como “têm
permissão para votar” (Constituição Estadual do Texas, art. 6, seção 1),
“têm o direito de votar” (Constituição Estadual de Nova Yorque, art. 2,
seção 1) e “podem votar” (Constituição Estadual da Califórnia, art. 2, seção
2),
Desse modo, atingida a idade mínima de 18 anos, os cidadãos norteamericanos podem se registrar para votar, bastando, para o alistamento,
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No mesmo ano, Cipriano versus City of Houma, em cuja decisão foi declarado que a
limitação relativa a contribuintes de propriedade é inconstitucional (U.S. Supreme
Court. Cipriano versus City of Houma n° 705, Town of Houma, jun/1969).
18

KRAMER, em 395 U.S. 627.

atender às condições de seu estado, como prazos e residência por período
pré-determinado.
Quanto ao comparecimento às urnas, nas eleições presidenciais, a
participação – 63,6% dos eleitores inscritos (2008) – tem se mostrado
maior do que nas eleições parlamentares nas quais, tipicamente, a
participação do eleitor é menor, mantendo uma média de cerca de 50% nos
últimos anos, segundo o Bereau de Recenseamento.19
Tanto o sistema francês quanto o norte-americano são diferentes do
adotado no Brasil e adotam regras distintas, como a realização de eleições
indiretas. Nas eleições para presidente da república nos Estados Unidos,
por exemplo, os eleitores elegem um colégio eleitoral e estes votam no
candidato à presidência da república. Já na França, esse tipo de votação
indireta é realizada nas eleições para o Senado.
Apesar de contarem com sistemas eleitorais distintos e características
políticas e culturais diversas, são, inegavelmente, países com históricos
deveras relevantes na luta pelos ideais democráticos. E com sistemas
político-eleitorais cujos resultados tem se mostrado bem sucedidos ao
longo do tempo e a facultatividade do voto não interfere negativamente no
comparecimento dos eleitores às urnas a ponto de comprometer a
legitimidade dos resultados. Por fim, tampouco impossibilita a boa
formação de instituições políticas quanto aos dos cargos eletivos.

4

O VOTO: DIREITO OU DEVER?

Em uma democracia são imprescindíveis: sufrágio universal com direito a
postular cargos eletivos e, para tanto, direito a disputar votos; voto com o
mesmo peso e valor para todos; periodicidade das eleições; pessoalidade,
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Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/politica/indice-de-comparecimentoas-urnas-ainda-e-alto>. Acesso em: 29 ago.2017.

sigilo e sigilo do voto. No entanto, isso não implica, necessariamente, na
obrigatoriedade do voto.
A abolição do voto censitário Brasil em 1891 (1ª Constituição
Republicana) e a plena universalização do direito de sufrágio (Constituição
Federal de 1988, com a inclusão dos analfabetos e dos jovens de 16 e 17
anos) foram as maiores conquistas alcançadas no sentido de fortalecimento
da democracia.20
O art. 60 da Constituição Federal prescreve requisitos rígidos para que seja
alterada e a preocupação do legislador constituinte com a manutenção do
regime democrático pode ser confirmada pela leitura do § 4º, que traz as
denominadas cláusulas pétreas: § 4º Não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir (...) II - o voto direto, secreto,
universal e periódico; (...)21
Limitações de natureza material ao poder constituinte derivado
reformador, as cláusulas pétreas objetivam proteger institutos e valores
essenciais e, ainda, manter a identidade constitucional de modo a
viabilizar o processo democrático em constante evolução.
Com essa finalidade em mente, note-se que o parágrafo trata de normas de
caráter político e institucional imutáveis, exceto a obrigatoriedade do voto.
Isso porque é voto é, na essência, um direito e não um dever.
O histórico de conquistas ocorrido ao longo dos anos no Brasil e demais
países, tanto nos mencionados como noutros com democracia já
consolidadas ou a consolidar, bem o demonstram. E não se luta para
conquistar deveres, mas direitos.

20

A Constituição Imperial Brasileira (1824) veiculava o sufrágio indireto e censitário e
as demais Constituições foram, ao longo do tempo, evoluindo no sentido de ampliação
desse direito.
21
O direito ao voto direto, secreto, universal e periódico não pode ser suprimido por
emenda constitucional. Caso se pensasse em tal alteração antidemocrática - com muita
dúvida - seria necessária a atuação do poder constituinte originário.

E a liberdade política abrange, dentre outros aspectos, não só o direito de o
indivíduo expressar preferência, conceito, entendimento e julgamento a
respeito dos políticos e candidatos e dos fatos políticos através do voto,
mas também o direito de escolher votar ou não votar.
Reale destaca que, para Bobbio, e é um dos mais relevantes legados de seu
fecundo magistério, liberdade e igualdade são valores necessariamente
complementares.22 O direito ao voto, ao exercício livre do sufrágio – não o
dever – foi alcançado no decorrer da história, se disseminou e ainda se
disseminará por todos os países como direito fundamental de participação.
Extrai-se da obra de Georges Burdeau23 que em todas as democracias
contemporâneas o exercício do direito de voto pode ser regulamentado,
mas a regulamentação não pode, em hipótese alguma, se fundar em
condição social, na fortuna, na religião, na raça ou hereditariedade do
individuo. (BURDEAU: 1995, p. 156). Daí a Constituição Federal
Brasileira trazer como cláusulas pétreas o voto direto, secreto, universal e
periódico, mas não o voto obrigatório.

5

VOTO FACULTATIVO VERSUS VOTO OBRIGATÓRIO NO

BRASIL

O sistema eleitoral “tem por função a organização das eleições e a
conversão de votos em mandatos políticos. Em outros termos, visa
proporcionar a captação eficiente, segura e imparcial da vontade popular
democraticamente manifestada, de sorte que os mandatos eletivos sejam
conferidos e exercidos com legitimidade”. (GOMES: 2011, p. 143).
A legitimidade que se pretende extrair do sistema eleitoral é fortalecida
quando a vontade popular é manifestada livremente, o que não implica,
22

REALE, Miguel. Os legados de Norberto Bobbio. São Paulo: Prisma Jurídico, 2004,
v. 3, p. 167-172.
23
“Admis dans toutes les démocraties contemporaines”, significa que “si l´exercise du
droit de vote peut être rpeglementé, la réglementation ne peut, em aucun cas, se fonder
sur la condition sociale, la fortune, la religion, la rece ou l´héredité du l´individu.”

necessariamente, o comparecimento obrigatório às urnas. Cabe um amplo
debate, inclusive com consulta popular para aferir se a vontade popular é
para o voto obrigatório ou para o voto facultativo.
É inerente à democracia que haja oportunidade de participação para: 1.
formular suas preferências; 2. expressar suas preferências a seus
concidadãos e ao governo através da ação individual e da coletiva; 3. ter
suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja,
consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da
preferência (DAHL: 1997, p. 26).24 É inafastável, portanto, o direito de
participação, do qual os cidadãos são titulares. (PORTELLI: 1998, p. 73)
Regulamentação se admite, portanto, inclusive quanto à eliminação da
obrigatoriedade. Inadmissível é restringir o direito com fundamento em
condições individuais não razoáveis.
As questões e argumentos que envolvem a possibilidade de adoção do voto
facultativo no Brasil são os mais variados.
a. Os opositores do voto facultativo veem o exercício do voto como um
verdadeiro fator de educação política. No entanto, a obrigatoriedade do
voto praticamente nada contribuiu para a educação política dos brasileiros.
Pesquisas apontam que “30% dos eleitores brasileiros já se
esqueceram o nome do candidato a deputado federal para o
qual deram o voto – a menos de 20 dias”. Matéria
veiculada em jornal de grande circulação mostram esses
dados colhidos pelo instituto Datafolha realizada em todo o
país. No caso do Senado, “28% dos eleitores já não se
lembram em quem votaram para pelo menos uma das vagas
de senador (havia duas em disputa)”.25
[...] o interesse pela política está circunscrito a um círculo
bem limitado de pessoas e, não obstante o relevo dado pela
comunicação de massa aos acontecimentos políticos, o grau
de informação a tal respeito é ainda baixo: os
acontecimentos esportivos, o mundo do espetáculo e outros
aspectos da crônica diária são muito mais conhecidos do
grande público. (BOBBIO: 2004, p. 889).
24

DAHL, Robert A. Poliarquia: Participação e Oposição. Tradução de Celso Mauro
Paciornik. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.
25
Disponível em: <http://direito.folha.uol.com.br/blog/voto-obrigatrio-no-mundo>
Acesso em: 27 jul. 2016.

Mas educação para a cidadania é processo lento, um ideal a ser alcançado e
que tem seu alicerce no princípio da liberdade entendido como
autodeterminação, ou seja, "o princípio inspirador do pensamento
democrático sempre foi a liberdade entendida como autonomia, isto é,
como capacidade de dar leis a si própria”. (BOBBIO: 2000, p. 38)
Não é razoável, portanto, a obrigatoriedade de votar como meio de politizar
a população. A realização de campanhas constantes, informativas e de
conscientização política, tanto pelo poder público quando pela sociedade
civil e partidos políticos tornariam os eleitores menos propensos à ilusão de
falsas ou impraticáveis promessas e as propostas e debates seriam
enriquecidos.
Destaque-se que a educação e conscientização política da população é uma
das atribuições dos partidos políticos. Tanto que é a Lei n° 9.096/1995
determina que parcela do Fundo Partidário seja empregado para esse fim
específico,26 o que, na prática, é feito apenas como forma de cumprir a
determinação legal, sem empenho efetivo.
Não se aprende ter consciência de seu papel como cidadão só pelo
exercício do voto. Sendo opção do eleitor não votar, caberia aos partidos
convencê-los, o que, de certa forma, contribuiria também para sua
aproximação e fortalecimento perante a população. E, ainda, os candidatos
deveriam, necessariamente, se esforçar para atender às expectativas de sua
base. Não se pode esquecer, por fim, que, sem direito à abstenção, muitos
vão às urnas para anular o voto ou votar em branco.
b. Argumentam os contrários à facultatividade que o pleito é mais legítimo
quando o maior número de eleitores dele participa e que a não
obrigatoriedade levaria à eleição de candidatos com apoio de pequeníssima
parcela dos cidadãos.

26

Lei no 9.096/1995, art. 44.

Esse entendimento, compreensível em 1932 quando era razoável o receio
de que a presença de poucos eleitores tirasse a legitimidade do resultado da
eleição e do próprio processo eleitoral, não faz sentido atualmente. O
cidadão contemporâneo deve decidir se quer ou não votar.
Ademais, estudos comparados mostram que a participação dos eleitores em
países onde o voto é facultativo, inclusive França e Estados Unidos, se
mantém suficiente para garantir a legitimidade, sendo, em alguns casos,
maior do que nos países em que há obrigatoriedade, se levados em
consideração os votos brancos e nulos computados nas eleições brasileiras.
E, ainda, países influentes no cenário mundial não tem sofrido contestação
do resultado de suas eleições têm suas eleições contestadas em razão do
número de eleitores que foram às urnas. Ou seja, não se tem notícia de
alegação de ilegitimidade quando grande parte dos eleitores decidiram não
votar.
No Brasil a percentagem de votos em branco tem aumentado nos últimos
anos e, juntamente com as abstenções, somam, 29%.27 Se comparados à
média de 47% a 69% de votantes nas eleições francesas e norteamericanas, os eleitores brasileiros que votaram ficaram em torno de 70%.
Outros dados informam que, mesmo sendo o voto obrigatório:
Cerca de 20% dos eleitores já não votam e outros cerca de
20% votam em branco e nulo. Portanto, uma participação
de cerca de 60% de eleitores com cerca de 40% de
abstenções, eliminaria a polêmica sobre o motivo do alto
índice de votos em branco e nulo. Seria discutido apenas se
o comparecimento foi baixo (faixa de 50%-60%) ou alto
(faixa de 70%-80%).28
Segundo a mesma fonte, os resultados eleitorais para
cargos no Poder Executivo, cruzados com a preferência
pelo voto facultativo não alterariam o ganhador e, portanto,
teriam o mesmo resultado. Segundo pesquisa do Data
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Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/abstencaobrancos-nulos-sao-29-dos-votos-eleitor-tem-descrenca-no-candidato>. Acesso em 22
jul.2016.
28
Disponível em: < http://www.correiodoestado.com.br/noticias/ comparecimento-asurnas-independe-de-voto-obrigatorio/7207/> Acesso em: 29 jul.2016.

Senado, 62% dos entrevistados afirmaram que votariam nas
eleições presidenciais mesmo que não fossem obrigados.29

Com o fim da obrigatoriedade é provável que o número de abstenções fosse
maior mas, mesmo com menos eleitores votando, a maior parte dos
presentes votaria de forma mais consciente esse número tenderia a
aumentar conforme a conscientização da importância do voto se tornasse
mais ampla.
Outro fato que chama atenção é o grande número de países menos
desenvolvidos social e economicamente nos quais o voto é obrigatório.
De acordo com dados da Central de Inteligência Americana
(CNI), em 205 dos 232 países do mundo o comparecimento
às urnas é facultativo. A maioria deles, inclusive, figura na
lista das nações mais desenvolvidas. É o caso dos Estados
Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e
Japão, considerados os sete países mais ricos do mundo.
Enquanto isso, o voto é obrigatório em 24 nações, sendo
que 13 delas são da América Latina, como o Brasil,
Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai. Na Áustria, o voto é
misto: facultativo para todos os cargos políticos, menos
para presidente.30

O Brasil figura em 9º lugar dentre as 15 maiores economias do mundo e,
dentre elas, é o único país no qual o voto é obrigatório.31
Mas não se diga que, “quanto menor o desenvolvimento, maior a
necessidade de se obrigar o cidadão a votar”. O contrário parece mais
acertado: quanto maior a conscientização, maior o interesse em votar. E
esse interesse pela participação política é fator que contribui para o
desenvolvimento democrático, social e econômico de um país e não
consequência desse desenvolvimento. Embora a influência que esses dois
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em:
<http://www.correiodoestado.com.br/noticias/ comparecimento-as-urnas-independe-devoto-obrigatorio/7207/> Acesso em: 28 jul.2016.
31
Disponível em: <http://direito.folha.uol.com.br/blog/voto-obrigatrio-no-mundo>.
Acesso em: 22 jul.2016.
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aspectos exercem um sobre o outro seja bastante complexa, a relação aqui
apontada não pode ser negada.
3. Outro argumento contra o fim da obrigatoriedade é que, sendo todos
obrigados a votar, todos estarão representados, mesmo as minorias e os
menos favorecidos economicamente.
A esse respeito, cabe analisar se o maior interesse da classe política em
manter o voto obrigatório não seria, na verdade, garantir o voto justamente
na população menos favorecida social e economicamente, boa parte da qual
é mais suscetível à manipulação. E mais: a atual crise de representatividade
faz questionar se, de fato, o povo está representado pelo simples fato de
votar.
Não se pode afirmar que o comparecimento em massa às urnas – motivado
pela obrigatoriedade – tem garantido a legitimidade da representação. É
imprescindível questionar o que mais serve ao desenvolvimento nacional:
Uma representação eleita por menor número de eleitores – que, dentre
todos os cidadãos, escolheram votar – que com o passar do tempo e maior
conscientização e menor suscetibilidade a enganos, façam melhores
escolhas em prol de todos? Ou o inverso, uma representação escolhida por
muitos, mas que a poucos favorece? A primeira opção parece-nos, de
longe, a mais acertada.
Entendemos que a qualidade de uma democracia não se
deve, unicamente, à participação quantitativa nas eleições,
ainda mais se esta for obtida mediante constrangimento
legal. O fato de o eleitor comparecer a uma seção eleitoral
não significa que ele está interessado nas propostas dos
candidatos e dos partidos políticos. Um número
significativo de eleitores vota em branco ou anula seu voto
deliberadamente, como protesto. Assim, o sistema político
termina por ser levado ao descrédito pela constatação da
existência de um número elevado de votos brancos e nulos,
para não se mencionar o absenteísmo que cresce a cada
eleição pela desmotivação do eleitor.32

32

Parecer. Comissão de Constituição e Justiça. Disponivel em: <legis.senado.leg.br/
sdleg-getter/documento?dm=3396719>. Acesso em 23 set.2017.

Com o voto obrigatório os partidos e candidatos não veem necessidade de
fazer campanhas permanentes direcionadas ao esclarecimento quanto à
importância da participação política. Com o voto facultativo teriam que
convencer o eleitor não só a votar em “A” ou “B”, mas a votar, por razões
claras e fundamentadas, não por simples dever.
4. A questão do voto útil ou de rejeição é outro ponto considerado.
Argumenta-se que a facultatividade do voto aumentaria o número do
denominado voto útil ou de rejeição, quando se vota em “A” para não votar
em “B”.
Entretanto, a obrigatoriedade do voto não livrou o país desse tipo de
problema, aliás, comum, em maior ou menor grau, em todas as
democracias. E há que se reconhecer que mesmo o voto de rejeição é
exercício de um direito, assim como anular, votar em branco ou se abster.
Os que assim não pensam não veem recusa em participar das eleições como
uma demonstração válida e significativa de visão política.

5.1

POSSÍVEL ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL

A alteração constitucional para extinguir a obrigatoriedade do voto,
tornando-o uma opção do cidadão, é plenamente possível. O que não se
pode, repita-se, é retirar do eleitor a possibilidade de votar se assim o
desejar. Por ser matéria constitucional, o fim da obrigatoriedade no Brasil
exigiria votação em dois turnos por maioria qualificada (3/5 da Câmara dos
Deputados em duas votações e 3/5 do Senado Federal).
E note-se que a tendência mundial é dedicar mais atenção à criação e
aprimoramento dos meios de inclusão, de universalização do direito de
sufrágio e de participação política. É no sentido de, cada vez mais,
extinguir obrigatoriedades e limites que em pouco ou em nada contribuem
para essa evolução social e política, tanto no que diz respeito ao eleitor
quanto às candidaturas aos cargos eletivos.

6

CONCLUSÃO

A soberania expressa nas constituições democráticas, em especial a
Francesa e a Norte-Americana expressam com clareza, assim como a
Brasileira, que essa soberania só é popular quando há o exercício direto da
cidadania através do voto dos nacionais, que não podem ser diferenciados
por suas condições pessoais.
Mas não expressam as Constituições desses países que o alistamento e o
voto são obrigatórios, como acontece com a Constituição do Brasil. Nelas,
o voto é facultativo e, portanto, é um direito do cidadão francês ou norteamericano, e não um direito-dever.
A maturidade política dos cidadãos deve ser reconhecida e o seu processo
de desenvolvimento, incentivado. Uma das formas de fazê-lo é lhes dar o
direito de escolher votar ou não votar, já que, para muitos, a última opção é
uma forma de se expressar politicamente.
Da mesma forma, muitos não o veem como direito puro e simples, mas
como uma imposição. Ora, qual o direito que, se não exercido acarreta
sanção?
O voto facultativo prestigia o cidadão perante todo o sistema eleitoral, e por
consequência o torna mais interessado na participação política, além de
estimular a uma mudança de mentalidade nos candidatos e partidos no
sentido de, mais do que pura e simplesmente pedir votos, participarem
efetivamente da educação política da população, papel que lhes foi
atribuído pela própria Constituição Federal e pela Lei n° 9.096/1995.
Vale anotar lição de Dahl, de que “as evidências indicam que nos Estados
Unidos, na Itália e na Alemanha, quando termina sua formação escolar,
uma maioria substancial dos jovens concorda em que “democracia é a
melhor forma de governo.”33
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Ob.cit. p.133

E Democracia não se faz com imposições desnecessárias, mas com
educação política, com discussão popular e transformação cultural a fim de
assegurar um Estado democrático pleno. E impor o dever de votar não é
uma das muitas maneiras de se alcançar essas metas.
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COBRANÇA JUDICIAL DAS MULTAS
ELEITORAIS: Prescrição
JUDICIAL COLLECTION OF ELECTORAL
FINES: Period of prescription

Leandro Aparecido Avansi1

RESUMO
Este artigo é parte de um ensaio elaborado pelo autor que
apresenta algumas especificidades no tocante à cobrança das
multas eleitorais em comparação com a cobrança da dívida
ativa da Fazenda Pública, com o procedimento de cumprimento
de sentença e com a execução de título executivo extrajudicial
por quantia certa. A análise da matéria faz-se à luz do direito
eleitoral e direito processual civil, não excluído outros ramos
da ciência jurídica que sejam aplicáveis à espécie.
Palavras-chave: Multa eleitoral. Execução. Cumprimento de
sentença. Cobrança.
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ABSTRACT
This article is part of a essay elaborated by the author that
introduces some specificities concerning to collection of the
electoral fines comparing it with the collection of the Public
Treasury's active debts, with the procedure of the execution of
the judgment and with the execution of the extrajudicial title by
right amount. The matter's analysis is made supported in the
electoral law and the civil process law, not excluded others
branches of the legal science which be applicable at the case.
Keywords: Electoral fine. Execution. Execution of the
judgment. Collection.

COBRANÇA JUDICIAL DAS MULTAS ELEITORAIS:
Prescrição

1 INTRODUÇÃO
A lei considera o tempo fator determinante para o exercício de
direitos. Os sistemas legais sempre foram no sentido de manter
a faculdade das pretensões por determinado prazo, evitando a
insegurança jurídica e visando à paz social.
Daí serem criados institutos como a prescrição e decadência
como regras de limitação ao exercício das pretensões legais em
nome da estabilização no seio da comunidade.
Tais institutos, como não poderiam deixar de ser, também têm
implicações na execução das multas eleitorais. A seguir,
tentando esgotar a matéria da melhor forma possível, tecem-se
algumas considerações a tal respeito, começando pela acepção
dos referidos preceitos até se chegar à conclusão de qual é o
tempo definido para o exercício do direito de cobrança.
2 PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DAS
MULTAS ELEITORAIS
2.1 CONCEITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA;
AÇÕES
CONDENATÓRIAS,
CONSTITUTIVAS
E
DECLARATÓRIAS
A prescrição tolhe a ação; a decadência tolhe o direito. É
recorrente e prática essa afirmação entre os estudiosos do
direito. No entanto, ao pretender-se estudar a prescrição das
multas eleitorais, é necessário definir o que é a prescrição
realmente, face ao nosso ordenamento jurídico atual.
Em primeiro lugar, nesse adágio de que "a prescrição tolhe a
ação; a decadência tolhe o direito" existe um problema de

lógica: a ação também é um direito. Trata-se da garantia
constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º,
XXXV, CF). É direito público subjetivo, portanto. Assim, a
prescrição, ao tolher a ação, caçá-la-ia também como direito, e
a decadência, como há de tolher o direito, poderia caçar um
determinado direito de ação.
Ademais, sendo a ação um direito fundamental, pode-se dizer
que é direito imprescritível, como sói serem todos os desta
categoria.
As divagações na doutrina sempre foram numerosas a respeito
da prescrição e da decadência. O Código Civil pátrio procurou
driblar o problema adotando a solução do direito germânico ao
dizer que, em realidade, a prescrição está relacionada com
possibilidade de se valer da ação quando, por uma violação que
cause dano alguém, haja o direito de se exigir do autor ou
responsável da mesma determinada prestação. A essa
possibilidade nomeou-se pretensão - no alemão, anspruch. A
lição é do mestre Carlos Roberto Gonçalves (2010, p. 512,
grifo do original):
Como visto, o atual Código Civil, evitando essa
polêmica, adotou o vocábulo "pretensão"
(anspruch), para indicar que não se trata do
direito subjetivo abstrato de ação. E, no art.
189, enunciou que a prescrição se inicia no
momento em que há violação do direito. A
propósito, esclareceu a Comissão Revisora do
Projeto que, em se tratando dos denominados
direitos potestativos (em que o agente pode
influir na esfera de interesse de terceiro, quer
ele queira, quer não, como o de anular um
negócio jurídico, p.ex.), como são eles
invioláveis, não há que falar em prescrição,
mas, sim, em decadência.

Diz o art. 189 do Código Civil que "violado o direito, nasce
para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,

nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". De todo o visto,
pode-se afirmar que tanto a prescrição como a decadência
limitam o direito de ação - e não o extinguem, como se pensa.
No entanto, a prescrição, diferentemente da decadência,
obedece a um pressuposto: a violação de um direito a qual a
lei ofereça à vítima certa pretensão, definida essa como "o
poder de exigir de outrem uma ação ou omissão" (ibid., p.
513). A decadência, por sua vez, atinge aquelas ações que
tenham por objeto criar ou rescindir atos jurídicos.
Em segundo lugar, havemos de observar a classificação
doutrinária da ação cognitiva tomado por base seu objeto, e
relacioná-la frente aos aludidos institutos. Desse modo, temos
ações condenatórias, cuja finalidade é fazer o acertamento de
uma pretensão resistida e que, portanto, estão sujeitas à
prescrição, e ações constitutivas, cujo fim é criar, modificar ou
extinguir relações jurídicas, sujeitas à decadência.
Há, também, ações declaratórias, que têm por objeto nem
acertar pretensão, nem constituir ou desconstituir relações
jurídicas, mas meramente dizer se estas existem ou não, seu
modo de ser, ou ainda, se determinado documento é autêntico
ou não. O Código de Processo Civil admitiu expressamente
ações com tal objeto (art. 19, CPC). Elas, a princípio, não estão
sujeitas nem a prescrição e nem a decadência. Todavia, se
indiretamente resolverem determinada pretensão, ficarão
sujeitas à prescrição. Lembre-se, aliás, que será título executivo
judicial a decisão do processo que, de qualquer forma,
reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de
fazer, de não fazer ou de entregar coisa (art. 515, I, CPC), o
que pode acontecer perfeitamente nas ações desse jaez.
2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES ELEITORAIS
Postas estas linhas, cabe, agora, avaliar em qual classificação
se encaixam ações que tenham por objeto a aplicação das

multas eleitorais. Ficam excluídos os processos e
procedimentos de cunho administrativo, por meio dos quais a
multa se impõe por decisão mesma natureza, porque não se
trata de ação, que pressupõe exercício de jurisdição.
Ora, é cediço que ao ser violada determinada norma eleitoral
cuja sanção seja a multa, surgirá para os legitimados para a
ação uma pretensão, substanciada na exigência de que o
infrator pague determinada quantia ao erário. Daí que essa ação
e a respectiva sentença são condenação, dentro da classificação
ora exposta.
Ocorre que boa parte das ações eleitorais tem por objeto uma
tutela jurisdicional constitutiva. Com efeito, sua finalidade
principal geralmente é impedir a formação de determinado ato
jurídico ou sua recisão, especificamente, a impedir a obtenção
de registro à candidatura ou cassação do diploma ou mandato
concedido.
Em muitos casos, a resposta da lei à infração, além da
desconstituição do registro de candidatura, registro ou diploma,
é também a exigibilidade de pagar quantia. Em outros, existe a
previsão de aplicação da multa, isoladamente, ad instar do que
ocorre na quase totalidade dos casos por infração às normas de
propaganda eleitoral.
Certo é que os prazos para propositura destas ações são
decadenciais, porque são independentes da suposta violação do
direito, inclusive quando a sanção é a multa isoladamente. Tais
prazos vêm expressos na lei e, quando não, o Tribunal Superior
Eleitoral os fixa, geralmente, como "até a data das eleições",
porque após isso o autor seria carente de ação, por padecer de
interesse processual. Nesse último caso, sequer se cogita da
existência de um prazo decadencial, mas apenas de um limite
no tempo em que se verifica o interesse agir para a propositura
da ação (TSE, AgR-AI nº 10.568, de 20/05/2010, Rel. Min.
Arnaldo Versiani Leite Soares, DJE de 23/06/2010).

Infere-se, então, que muitas ações de cunho condenatório,
cujos objetos estão sujeitos à prescrição, encontram na lei
eleitoral óbice em decorrência de um prazo decadencial. É o
que ocorre, por exemplo, com a ação por doação acima do
limite legal, cuja sanção é uma multa (art. 23, § 3.º, Lei n.º
9.504/1997), e que a lei recentemente atribuiu um prazo
decadencial expresso (art. 24-C, § 3.º, Lei n.º 9.504/1997).
O que se poderia questionar é se a lei, quando faz isso, impede
o surgimento da pretensão, tal qual como definida no art. 189
do Código Civil, ou se seria uma exceção a tal definição. A
essa questão respondemos negativamente. A aplicação da
multa, como imposição de obrigação de pagar quantia a uma
violação de direito, configura normalmente uma pretensão, nos
moldes do indigitado dispositivo do diploma civil. E essa
pretensão está sujeita, a princípio, a um prazo prescricional.
O que ocorre quando a lei define um prazo decadencial para a
ação condenatória é que tal prazo é prejudicial ao
prescricional, porque, na definição daquele, não se considera,
como termo inicial, a violação do direito ou de seu
conhecimento (actio nata), mas o que a lei expressamente
previu (ainda que muitas vezes haja coincidência).
Cremos que seja a única forma de interpretar a opção da lei em
sujeitar pretensões a prazos decadenciais. Por nossa exposição
poderia se pensar que, nos casos em que a pretensão é
cumulada com o objeto de desconstituição (verbi gratia,
cassação de diploma com imposição de multa), poderia o autor
da ação, por opção, ingressar em juízo só veiculando a
pretensão - ou seja, a aplicação da multa isoladamente, ficando
sujeito, assim, a um prazo prescricional. A nosso ver, isso não
seria possível porque, como aduzimos, a decadência será
prejudicial a essa prescrição. Admitir o contrário seria uma
burla à lei.

2.3 PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
A partir de agora, investiguemos a prescrição da ação de
execução da multa eleitoral. Cabe, aliás, investigar qual é o
prazo prescricional das ações de execução de maneira geral.
Conforme aduz o professor Humberto Theodoro Júnior (2016,
p. 82), ficou assentado na jurisprudência, a partir do
entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, de que
sendo duas as espécies de ação, a de cognição e a de execução
(excluída a cautelar, que hoje adentra o regime geral da tutela
provisória), para cada uma surge uma pretensão distinta: para o
acertamento e para a satisfação. Diz, também, ainda que hoje
não haja uma ação de execução de sentença, propriamente dita,
dada a adoção do processo sincrético divido em fases de
conhecimento e de execução, nada obsta o entendimento de
haver uma pretensão à condenação e outra à execução. Essas
são as palavras do preclaro mestre (ibid., loc. cit.):
A adoção do sistema de cumprimento da
sentença sem depender de ação executiva
separada não interfere no regime tradicional
que distingue a prescrição aplicável à pretensão
condenatória e aquela correspondente à
pretensão executiva. Não importa que uma só
relação processual se preste ao acertamento do
direito do credor (atividade cognitiva) e à
realização do mesmo direito (atividade
executiva). O que releva notar é o tratamento
diferenciado que sempre se dispensou à
prescrição de cada uma dessas pretensões.

Observa, igualmente, que "ainda que uma única relação
processual seja cabível na espécie, lícito não é ao credor
formular de início o pedido de execução forçada, por ainda não
dispor de título executivo" (ibid., loc. cit.). Preconiza que o
atual Código de Processo Civil admite implicitamente duas

prescrições, já que, "entre as defesas possíveis contra o
cumprimento da sentença transitada em julgado, a exceção de
prescrição, desde que superveniente ao título judicial (CPC, art.
525, § 1º, VII)" (ibid., p. 82-83).
Assim, de todo aplicável o verbete n.º 150 do Supremo
Tribunal Federal: "prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação".
É interessante notar que essa posição se assemelha muito com a
regulação da prescrição na lei penal (arts. 109 a 112, Código
Penal), porque lá foi definido, expressamente, que há duas
prescrições: uma antes e depois do trânsito em julgado para
aplicação da pena. Assim, fala-se de "prescrição da pretensão
punitiva" e "prescrição da pretensão executória". O STF, com o
aludido entendimento sumulado, trouxe esses conceitos para o
processo civil.
Concessa maxima venia, ousamos discordar parcialmente
destas conjecturas. Ao contrário da lei penal, o Código Civil
diz que a pretensão surge do direito violado. Essa pretensão é
única. Os modos como se dão as coisas no plano processual
não hão de influenciar o que está definido no plano material. A
diferenciação de ação de cognição e execução não serve para
criar uma ou outra pretensão para uma mesma violação. A
pretensão é possibilidade de exigência de outrem de
determinado ato ou abstenção. Se a pretensão é resistida, por
não haver voluntariedade do sujeito, caberá exercer direito de
ação, que poderá se dar tanto pela ação de conhecimento, como
pela ação de execução, como por ambas, ou ainda por outra
tutela disponível no ordenamento.
Conquanto o autor não possa exigir de pronto ao juízo uma
execução quando não dispuser de título executivo certo, líquido
e exigível, fato é que a atividade jurisdicional não compreende
só o acertamento, mas também a correspondente satisfação.
Aliás, prima-se sempre pela consecução de ambas as

atividades, como deixou expressa a novel legislação processual
(art. 4.º, CPC).
O fato de o CPC permitir a alegação da prescrição após a
sentença é natural, pois é perfeitamente possível que o prazo
prescricional se inicie antes dela e venha ter termo depois da
mesma. E nem se diga que a prescrição não seria superveniente
"porque a prescrição começou a correr antes da sentença". A
superveniência é a da concretização da prescrição depois de
lavrado o ato judicial.
O problema principal reside na interrupção da prescrição,
principalmente pelo despacho citatório, cujo prolongamento se
dará, neste caso, até o último ato do processo formado para
exigir a pretensão, quando voltará a correr o prazo por inteiro
(art. 202, I e par. ún., Código Civil). Lembre-se que a
prescrição só pode ser interrompida uma vez (art. 202, caput,
Código Civil).
Defendendo a sua posição, o sempre respeitado mestre
Humberto Theodoro Júnior explica (ibid., p. 82):
Para nenhum efeito, se computará a citação do
processo de conhecimento como uma
interrupção da prescrição relativa à execução
forçada do título judicial. Desse modo, os atos
interruptivos acaso ocorridos antes da sentença
(todos eles, e não apenas a citação) não têm
repercussão sobre a contagem do prazo
prescricional originário da pretensão executiva.
A esse novo e autônomo prazo de prescrição
não se aplica à regra do Decreto nº 20.910/1932
(contagem pela metade) e tampouco a do art.
202 do Código Civil (interrupção apenas uma
vez). O certo é que a prescrição da execução é
outra em relação à do processo de
conhecimento.

A nosso turno, não haverá novo prazo prescricional. Acaso
interrompida a prescrição por ato que não implique em

processo judicial, uma vez escoado, ainda que depois de
proferida sentença, haverá fato extintivo da obrigação.
Obviamente, nessas hipóteses, caso o autor ingresse com a
ação antes de se dar a prescrição, a morosidade do aparelho
Judiciário não deverá ser considerada para o decurso do tempo
prescricional (art. 240, § 3.º).
Agora, quando ocorrer à interrupção da prescrição por ato que
pressuponha processo judicial, essa interrupção perdurará até o
último ato do processo. Poderia se dizer que, com esse nosso
posicionamento, se criaria uma espécie de "pretensão
imprescritível" após o ajuizamento da ação, já que, na
modalidade de processo sincrético, o último ato do processo já
se daria depois de cumprida a obrigação. Aduzir-se-ia,
igualmente, que haveria diferença nos casos em que a execução
da sentença tivesse que se dar em novos autos, porque a
prescrição voltaria a correr antes de se ingressar com a
execução, em descompasso com o cumprimento de sentença,
que também é execução.
Reconhece-se que haveria essas mazelas. Todavia, é de se
recordar que há orientação de que a prescrição pode ser
intercorrente, em certos casos. O que importa é verificar, tanto
no processo sincrético como numa possível dualidade de ações
de cognição e execução, se aquele que pretende valer a
pretensão está promovendo aos atos processuais necessários
para tanto. Se deixar de assim proceder num decurso temporal
maior que o da própria prescrição prevista para exercício da
pretensão, é de se decretá-la. É a nossa posição, e também do
parecerista Fabrício Calvacante D'Ambrosio (2017),
referenciado neste artigo, que em seu trabalho toma os
ensinamentos dos ilustres professores Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (apud D'AMBROSIO, 2017).
O próprio professor Humberto Theodoro Júnior chega a
salientar a importância do reconhecimento da prescrição

intercorrente, para que não se crie a esdrúxula hipótese de
imprescritibilidade geral das ações executivas (2016, p. 491):
Justifica-se a prescrição intercorrente com o
argumento de que a eternização da execução é
incompatível com a garantia constitucional de
duração razoável do processo e de observância
de tramitação conducente à rápida solução dos
litígios (CF, art. 5º, LXXVIII). Tampouco, se
pode admitir que a inércia do exequente,
qualquer que seja sua causa, redunde em tornar
imprescritível uma obrigação patrimonial. O
sistema de prescrição, adotado por nosso
ordenamento jurídico, é incompatível com
pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nem
mesmo se subordina a prescrição civil a algum
tipo de culpa por parte do credor na
determinação da inércia no exercício da
pretensão. A prescrição, salvo os casos legais
de
suspensão
ou
interrupção,
flui
objetivamente, pelo simples decurso do tempo.

2.4 O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRETENSÃO DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA ELEITORAL DE NATUREZA
CIVIL
Seja qual for à posição adotada, na busca da resposta pelo
prazo prescricional para a cobrança das multas eleitorais,
necessário extrair no ordenamento jurídico qual seria o prazo
prescricional para a aplicação da multa.
Como anteriormente ressaltado, o problema reside no fato de as
ações judiciais para imposição da multa estarem sujeitas a um
prazo decadencial. Mas já ressaltamos, também, que esse prazo
é prejudicial ao prazo prescricional para a imposição da multa,
já que essa se traduz em pretensão, ou seja, o seu objeto é
condenação e não constituição.

Fato é que, na legislação eleitoral, não se encontra nenhuma
previsão de qual seria o prazo em que prescreveria tal
pretensão. Cabe, portanto, analisar qual é a natureza da multa
eleitoral para buscar-se resposta no ordenamento jurídico.
Conforme defendemos, essa multa tem natureza civil, cujo
interesse na imposição e cobrança é coletivo lato sensu ou
metaindividual. E na legislação civil, especificamente no
Código Civil, não há nenhum prazo específico para o exercício
de pretensão dessa espécie. Assim, nos parece aplicável
realmente o art. 205 daquele Código, que diz que "a prescrição
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo
menor".
Há, porém, outros entendimentos que, com a vênia devida,
rechaçamos.
Como a multa é cobrada geralmente por execução fiscal,
alguns entendem que a prescrição é aquela ordinária dos
tributos em geral: cinco anos (art. 174, CTN). Há de se frisar,
contudo, o caráter não tributário da multa eleitoral, por não se
enquadrar em nenhuma categoria de obrigação tributária (art.
113, CTN). Afaste-se, pois, desde logo tal conjectura.
Encontra-se ainda, na jurisprudência da própria Justiça
Eleitoral, o entendimento de que a multa estaria sujeita ao
prazo prescricional de cinco anos, por se enquadrar na
disposição do art. 206, § 5.º, I, do Código Civil, que diz que
prescreve no referido prazo "a pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular". Tal constatação é feita pelo professor José Jairo
Gomes (2016, p. 703-704), apontando recentes precedentes das
cortes regionais eleitorais (TRE-MS, RE n.º 185743, DJE de
22/07/2011; TRE-RS, RE n.º 1098/2011, DJE de 19/12/2011).
Também é de ser afastado tal entendimento. Instrumento é o
documento lavrado pelo particular ou tabelião para a prova de
determinado negócio jurídico ou declaração de vontade
unilateral.

A sentença não é instrumento porque não é criada pelas partes
de um negócio e nem corresponde a uma declaração de vontade
das mesmas. É um ato emanado pelo Poder Público, resultado
da atividade jurisdicional. Não é prova, mas o próprio
acertamento de uma situação litigiosa. Aliás, a sentença
resolve uma pretensão existente antes de sua prolação.
Tampouco é instrumento o termo de inscrição feito em livro
próprio pelo cartório eleitoral (art. 367, III, Código Eleitoral),
porque não se destina a fazer prova de negócio jurídico. Enfim,
de toda descabida essa posição.
Por fim, um último entendimento que se encontra envolve o
disposto no art. 1.º do vetusto Decreto n.º 20.910/1932 e no art.
1.º-A da Lei n.º 9.873/1999.
Segundo o referenciado dispositivo do Decreto, "as dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.". Antes de tudo, de se ressaltar que nesse artigo
faz-se referência às dívidas passivas, direito ou ação contra a
Fazenda Pública, não se referindo, portanto, às dívidas ativas,
ou a ação promovida pela Fazenda Pública para suas
pretensões.
Essa omissão legal do prazo prescricional para as pretensões da
União, Estados e Municípios levou o Superior Tribunal de
Justiça a aplicar, analogicamente, o mesmo prazo das
prescrições das pretensões a serem ajuizadas contra os
referidos entes, prevista no Decreto n.º 20.910/1982.
O argumento do STJ sempre foi o de que seria injusto aplicar o
prazo prescricional ordinário de dez anos do Código Civil de
2002 (ou o de vinte anos, do Código Civil de 1916) em
prejuízo do particular, enquanto a Fazenda Pública gozasse de
vantagem por um prazo menor, de cinco anos. Ademais, as
multas impostas pelo Poder Público têm caráter e natureza de

direito público, devendo neste se buscar a solução, e não no
direito privado, pelo princípio da especialidade.
Foi somente em 2009 que o legislador acabou com a omissão,
pelo menos no que diz respeito à Fazenda Nacional. Com
efeito, a Lei nº 11.941/2009 acrescentou o art. 1.º-A a Lei n.º
9.873/1999, que tem a seguinte redação: "constituído
definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
de execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em
vigor".
Recentemente, o pleno do Tribunal Superior Eleitoral se viu
diante do tema no julgamento do REsp n.º 161343, de relatoria
original do Ministro João Otávio De Noronha, julgado em
15/09/2015 (DJE de 05/11/2015). O Ministro relator, em
brilhante voto, arguiu o posicionamento já consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, que destacamos anteriormente.
Todavia, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura abriu
divergência, acompanhada sequencialmente pelo Ministro
Henrique Neves da Silva, alegando, com total acerto, que não
se aplicaria à espécie a Lei n.º 9.873/1999 porque, como muito
bem observado, esta lei faz menção à ação punitiva da
Administração Pública Federal, que se dá mediante exercício
de poder de polícia (art. 1.º), e que pressupõe para constituição
definitiva do crédito decorrente da imposição da sanção o
término regular do processo administrativo respectivo (art.
2.º).
Mesmo pelo referido Decreto, antes ou depois da Lei n.º
11.941/2009, tal prazo não poderia ser aplicado às multas
eleitorais. A natureza destas é civil, por mais que haja um
possível interesse público - que a nosso ver, se enquadra
melhor como metaindividual. Isso porque a imposição da multa
eleitoral não se trata de exercício de poder de polícia.
Ressaltamos que o único poder de polícia da Justiça Eleitoral é

o referente à remoção de ilícito na propaganda (art. 41, § 2.º,
Lei n.º 9.504/1997; Súmula n.º 18, TSE), resguardado, no mais,
o princípio de inércia da jurisdição.
Lembre-se que a União não é legitimada para ajuizar qualquer
ação ou representação eleitoral visando à imposição da multa.
Tal cabe, como já é assente e pacífico, ao Ministério Público,
aos partidos políticos e os candidatos. Assim, a ação punitiva
da Administração se dá por processo administrativo, e não
jurisdicional. Mesmo o interesse primário ou secundário da
Administração não justificaria, por si só, a legitimidade da
União para ajuizar ação eleitoral.
Daí ser mesmo de natureza civil metaindividual a multa
eleitoral que pressupõe para sua imposição processo
jurisdicional - e não de natureza pública propriamente dita.
Portanto, aplicável é o art. 205 do Código Civil referente ao
prazo prescricional de dez anos para exercício da pretensão de
exigibilidade da multa abrangendo, consequentemente, a
satisfação do crédito, observado, sempre, o prazo prejudicial
decadencial previsto na lei eleitoral para as ações visando sua
imposição.
Temos de salientar, também, uma exceção: a multa prevista no
art. 37 da Lei n.º 9.096/1996. Em tal artigo há a previsão de
aplicação de multa de vinte por cento do valor irregular
apurado na contabilidade anual dos partidos políticos, mas que
só poderá ter o pagamento efetuado se julgada em até cinco
anos de sua apresentação, conforme quer seu § 3.º. Lembre-se
que esses processos, em que há exame da contabilidade
partidária, têm caráter jurisdicional (art. 37, § 6.º, Lei n.º
9.096/1995).
O entendimento do TSE hoje se encontra consolidado em sua
Súmula de n.º 56: "A multa eleitoral constitui dívida ativa de
natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional
de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.".

2.5 PRAZO PRESCRICIONAL DA MULTA ELEITORAL
ADMINISTRATIVA
Se a prescrição ordinária civil é aplicável às multas eleitorais
que pressuponham processo judicial, o mesmo não se pode
dizer no que diz respeito àquelas multas eleitorais que tenham
caráter administrativo, previstas no Código Eleitoral. Para
estas, nos parece perfeitamente cabível o disposto no art. 1.º-A
da Lei n.º 9.873/1999, porque se referem a uma ação punitiva
da Justiça Eleitoral, decorrente do poder de polícia ou
disciplinar, no exercício de sua atípica função administrativa.
Mesmo quando a sanção é imposta, in casu, pelo juízo
eleitoral, este o faz no exercício de função meramente
administrativa, e não jurisdicional. Ainda que, por meio de
recurso (art. 265, Código Eleitoral), o procedimento passe a ser
jurisdicional, não se altera o fato de que o pressuposto da
imposição da multa foi um processo administrativo.
Portanto, a Súmula n.º 56 do TSE tem um aplicação restrita aos
casos da multa imposta por exercício de ação eleitoral pelos
legitimados a tal propositura. Quando se tratar de multa
imposta por intermédio de um processo administrativo, a
pretensão da Fazenda Nacional para cobrar judicialmente o
crédito não tributário poderá ser exercida em cinco anos,
conforme expressamente prevê a Lei n.º 9.873/1999, sobre
pena de extinguir-se pela prescrição.
2.6 PRAZO PRESCRICIONAL DA MULTA ELEITORAL
PENAL
Há, ainda, um último caso a ser analisado: as multas eleitorais
decorrentes de sanção penal. Na verdade, o problema com o
prazo prescricional das multas penais é geral, incluindo-se as
multas previstas para os crimes eleitorais.

Atualmente, o Código Penal, cujas disposições gerais são
aplicáveis aos crimes eleitorais (art. 287, Código Eleitoral),
preconiza em seus arts. 49 e 50 que as multas impostas por
sentença condenatória transitada em julgado serão recolhidas
ao fundo penitenciário em dez dias.
E o art. 51 diz, ainda, que uma vez transitada em julgado a
sentença, "a multa será considerada dívida de valor, aplicandose-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição" (sic).
Frente essas premissas, quando a multa não é paga no prazo do
Código Penal, em dez dias, os juízos criminais têm
encaminhado a devida certidão para que a Fazenda Pública
inscreva tal crédito na dívida ativa, para posterior cobrança por
execução fiscal.
Como a lei penal diz que se aplica à multa a legislação relativa
à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que se refere à
interrupção e suspensão da prescrição, esse vocábulo "inclusive" - dá a entender que todo o regulamento legal da
dívida ativa da Fazenda se aplica à multa, incluindo a suposta
previsão de um prazo prescricional próprio.
À luz dessas disposições, com redação atribuída pela Lei n.º
9.268/1996, o professor Fernando Capez levanta as duas
posições existentes para a solução do caso (2012, p. 461-462).
A primeira, que diz ser sustentada pelo eminente mestre
Damásio de Jesus, é de que como o Código fala em "legislação
relativa à dívida ativa" o prazo prescricional é o previsto no
Código Tributário Nacional, de cinco anos (art. 174, caput,
CTN), pois ali é que estão previstas as causas interruptivas (art.
174, par. ún., CTN) e as suspensivas (art. 151, CTN).
A outra posição, sustentada pelo Ministério Público de São
Paulo, é de que a mudança da novel legislação só não permite a
conversão da multa em pena privativa de liberdade e que as
causas de interrupção e suspensão da prescrição passaram a ser

a da legislação tributária. No mais, o prazo prescricional é o do
art. 114 do Código Penal.
O professor Fernando Capez adota a posição do professor
Damásio de Jesus (ibid., loc. cit.), dado o vocábulo inclusive na
redação do art. 51 do Código Penal, e conclui: "Em outras
palavras, aplicando-se a legislação tributária em tudo, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição".
Pedindo vênia aos nobres doutrinadores, cremos que a posição
do Ministério Público de São Paulo é a mais acertada.
Vejamos.
O Código Penal diz que à multa aplicam-se "as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública". A
legislação aplicável é a da dívida ativa, mas o dispositivo não
diz qual espécie de dívida ativa, que compreende a tributária e
a não tributária (art. 39, § 2.º, Lei n.º 4.320/1964). De qualquer
forma, hoje tanto a prescrição da dívida ativa tributária como a
da não tributária da Administração Pública Federal se dá em
cinco anos (art. 174, CTN; art. 1.º-A, Lei n.º 9.873/1999).
Cremos, porém, que nenhum desses prazos se aplicará. Isso
porque a legislação penal trouxe expressa e especialmente o
prazo prescricional para as multas.
O art. 114 do Código Penal diz que as multas prescrevem: a)
em 2 (dois) anos, quando for a única cominada ou aplicada; b)
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa
de liberdade, quando for alternativa ou cumulativamente
cominada ou cumulativamente aplicada. O fato de o art. 51
remeter a aplicação da legislação da dívida ativa da Fazenda
Pública não lhe retira o seu caráter essencialmente penal, e nem
afasta essa disposição especial do Código Penal.
Aliás, basta uma interpretação sistemática do Código Penal
para se chegar a essa conclusão. Tanto a redação do art. 51
como a do art. 114 no Código se deram por intermédio da Lei
n.º 9.268/1996. Não se pode mesmo acreditar que o legislador,

num dispositivo, quis dar à multa um prazo prescricional, e em
outro, novo prazo. No art. 144 há disposição específica sobre o
prazo prescricional da multa, e é essa disposição que se tem por
aplicável.
3 CONCLUSÃO
Finalmente, após todo essa longa e complexa exposição, cabe
um resumo: a) a pretensão da exigibilidade das multas
eleitorais impostas por processo originalmente jurisdicional
prescreve em dez anos, de acordo com o art. 205 do Código
Civil (excetuado o disposto no art. 37, § 3.º, da Lei n.º
9.096/1995); b) a pretensão da exigibilidade das multas
eleitorais decorrentes de procedimento administrativo
prescreve em cinco anos, conforme art. 1.º-A da Lei n.º
9.783/1999, e; c) a pretensão da exigibilidade das multas
eleitorais decorrentes de prática de crime eleitoral prescrevem
nos prazos do art. 114 do Código Penal.
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RESUMO
Esse artigo objetiva examinar a desigualdade de gênero nas casas
legislativas, enfatizando o papel dos tribunais eleitorais em casos de
supostas candidaturas femininas fictícias. Tais candidaturas são um dos
principais obstáculos à efetivação das cotas eleitorais de gênero e à
ampliação do número de parlamentares eleitas. Como os tribunais eleitorais
vêm lidando com essa fraude à legislação? A partir da análise de três
decisões emblemáticas, foi possível verificar que o TSE e o TRE-SP
passaram a dar mais atenção a esse fenômeno, ampliando a possibilidade
de impugnação do descumprimento dos percentuais de candidaturas de
cada gênero e determinando, quando cabível, sanções capazes de coibir
esta prática.
PALAVRAS-CHAVE: cotas eleitorais, gênero, candidaturas fictícias,
mulher na política, tribunais eleitorais

ABSTRACT

This paper aims at analyzing gender inequality in parliaments, focusing on
the role of electoral courts in cases involving supposed fictitious female
candidates. Such candidacies are one of the main obstacles to the
effectiveness of electoral gender quotas and to the increase in the number
of women elected. How are the electoral courts dealing with this kind of
fraud? Based on the analysis of three emblematic judicial rulings, I
conclude that Superior Electoral Court and the Electoral Court of São Paulo
began to pay more attention to this phenomenon, through the expansion of
the possibility of contesting the noncompliance with gender quota law and
through the application of sanctions capable of curbing this practice.
KEYWORDS: Electoral quotas, gender, bogus candidacies, women and
politics, electoral courts

OS TRIBUNAIS ELEITORAIS E AS CANDIDATURAS FEMININAS
FICTÍCIAS
Introdução
“Mais Mulheres no Poder”. Foi esta a resposta de Leymah Gbowee 1 para a
pergunta sobre como ajudar quem vive os horrores da guerra e dos estupros
em massa. Em 2001, ela havia ganhado o Prêmio Nobel da Paz por ter
ajudado a liderar os protestos das mulheres que derrubaram o ditador da
Libéria, e fez questão de reforçar como a presença de mulheres nos espaços
de poder e de tomada de decisão pode contribuir para a inserção de suas
demandas e necessidades no debate político.
A resposta de Gbowee remete a uma das razões comumente utilizadas para
justificar a necessidade de inserção de mais mulheres nas casas legislativas:
a noção de “política de presença”, que considera que a defesa dos interesses
de determinado grupo social será mais efetiva se realizada por
representantes daquele mesmo grupo. Essa noção pode ser melhor
compreendida em oposição à “política de ideias”, que confere maior ênfase
às ideias levadas ao debate público do que ao perfil das pessoas que estão
na arena legislativa.
Essas duas noções ajudam a enfrentar uma questão central: é mais
importante ter um representante que partilha das visões e interesses das
mulheres representadas ou ter uma legisladora, independentemente de sua
posição?
De acordo com Anne Phillips (2001), a política de cotas não garante que as
mulheres parlamentares necessariamente defenderão os direitos das
mulheres e as demandas dos movimentos feministas. Para ela, “é na relação
entre ideias e presença que nós podemos depositar nossas melhores
esperanças de encontrar um sistema justo de representação, não numa
1 No original, “More women in power”. Cf. Sandberg (2013), p. 7.

oposição falsa entre uma e outra” (Phillips: 2001). Afinal, o importante não
é apenas aumentar o número de mulheres nos cargos políticos. É preciso
assegurar uma participação qualificada capaz de perceber e atender as
demandas das mulheres negras, índias, brancas, jovens, idosas, lésbicas que
fazem parte do cenário social.
A representação de mulheres na política é um traço importante para a
democracia (Phillips: 1995) e, por isso, tem atraído cada vez mais a atenção
nas últimas décadas. Depois da conquista do voto feminino ter se
consolidado em quase todos os países, o foco se volta para a desigualdade
de gênero nas instituições de política formal.
No Brasil, as mulheres são mais da metade da população (51%) e também a
maioria do eleitorado (52%), mas poucas delas têm assento nas casas
legislativas. Nas eleições municipais de 2016, entre os 57.856 assentos
legislativos a serem preenchidos, apenas 7.820 mulheres (14%) foram
eleitas. Nas eleições gerais de 2014, dos 513 membros da Câmara dos
Deputados, apenas 51 mulheres foram eleitas, o que corresponde a 9,9% do
total. O Senado Federal tem 13 senadoras, o equivalente a 16% do total. Já
nas Assembleias Legislativas, 114 mulheres foram eleitas, representando
11% do número total de 1.035 assentos.2 Estes dados revelam claramente
como as mulheres estão sub-representadas no Legislativo brasileiro.
Com o intuito de ampliar a participação de mulheres no Parlamento, foram
criadas cotas de gênero3. Na América do Sul, elas foram instituídas na
década de 1990 e previam um percentual mínimo e máximo de
2
Os
dados
foram
extraídos
do
site
do
TSE,
disponível
em:
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/resultados>. Acesso em julho de
2017.
3 Além da chamada cota legislativa, existem dois outros tipos de cotas eleitorais baseadas em gênero: as
cotas partidárias e a reserva de assentos. As quotas partidárias são voluntariamente adotadas pelos
partidos políticos, que decidem incluir uma porcentagem de mulheres na lista de candidaturas do partido.
A reserva de assentos, ao contrário das outras duas, estabelece um número mínimo de mulheres dentro do
corpo legislativo e não entre os candidatos. Veja, por exemplo, Norris (2004) e Krook (2009).

candidaturas para cada sexo. Em sociedades onde tradicionalmente as
mulheres não participavam da política, as cotas aumentaram, de forma
significativa, o número de mulheres eleitas, provando ser um meio efetivo
para transformar o cenário político. Como resultado, a média mundial de
mulheres nos parlamentos nacionais aumentou nas últimas décadas. De
acordo com a União Interparlamentar, em janeiro de 1997, a média de
mulheres na Câmara Única ou Baixa era de 12% ao redor do mundo. Vinte
anos depois, aumentou para 23,4%. Nas Américas, a percentagem média de
mulheres nos parlamentos passou de 12,9%, em 1997, para 28,2%, em
2017.4 Estes dados revelam que a adoção de cotas eleitorais de gênero
nessa região resultou em aumentos expressivos na representação das
mulheres na política: é o caso de países como Bolívia, Cuba e México, com
taxas superiores a 40%.
Em países como o Brasil, no entanto, a implantação das cotas de gênero
não surtiu o mesmo efeito: o número de homens, tanto nos partidos
políticos quanto nas legislaturas, supera significativamente o das mulheres.
Mesmo com a aprovação do art. 10, §3º, da Lei nº. 9.504, de 1997 (Lei das
Eleições), que estabelece um percentual mínimo e máximo de candidaturas
de cada sexo em eleições proporcionais, o Brasil ainda é o país com uma
das menores taxas de deputadas federais no mundo. Ele ocupa a 155ª
posição do ranking da União Interparlamentar com 189 colocações. É o
pior colocado entre os países da América do Sul e está atrás de países como
Afeganistão, Arábia Saudita e Iraque, que são palco de constantes violações
aos direitos da mulher.5

4 Cf. dados da União Interparlamentar, disponíveis em: <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>. Último
acesso em julho de 2017
5 Idem.

Esses dados suscitam o seguinte questionamento: por que as cotas eleitorais
de gênero no Brasil têm sido tão ineficazes para o incremento da
participação de mulheres na política formal? Cientistas políticos e
sociólogos debruçaram-se sobre essa questão nas últimas duas décadas e
apontaram para três motivos principais: (i) as características do sistema
eleitoral (o sistema de representação proporcional com lista aberta); (ii) a
ausência de sanções para os partidos políticos que descumprem o
percentual mínimo de candidatas; e (iii) a estrutura partidária e o
mecanismo de seleção de candidaturas.6
Outro fator que reduz a efetividade da política de cotas eleitorais de gênero
no cenário nacional é a existência das candidaturas femininas fictícias (ou
figurantes, laranjas ou sem estrutura), estratégia comumente adotada por
partidos políticos ou coligações apenas para atender o percentual mínimo
previsto na lei eleitoral, sem oferecer real apoio para que possam ter
condições efetivas de concorrer às eleições e ter chances de vencer.
O objetivo deste artigo é analisar essa prática fraudulenta, à luz do
entendimento dos tribunais eleitorais brasileiros. Pretende-se, a partir da
análise da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos
Tribunais Regionais Eleitorais, responder as seguintes indagações: como as
cortes têm atuado nos supostos casos de candidaturas femininas fictícias?
Elas contribuem para reduzir a desigualdade de gênero na competição
político-eleitoral?
Para responder essas perguntas, o artigo está dividido em três seções. A
primeira visa a explicitar o que se entende por candidaturas fictícias e como
elas acontecem. Na segunda seção, são apresentadas as decisões da Justiça
Eleitoral que abordam casos de supostas fraudes à legislação de cotas de
gênero, a fim de verificar como os tribunais tratam esse tipo de conduta.
6 Ver, por exemplo, Araújo e Alves (2007); Krook e Childs (2010); Jones (2004); Htun (2002); Dahlerup
(2006).

Por fim, a conclusão destaca os casos emblemáticos – porém isolados – de
cortes que passaram a lidar de forma mais rigorosa com partidos ou
coligações que lançam candidaturas femininas fictícias.
1 As candidaturas femininas fictícias
O art. 10, §3º, da Lei das Eleições, com a redação dada pela Lei nº. 12.034,
de 2009, estabelece que, “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”. O objetivo dessa norma é, sem dúvida, incluir
mais mulheres na competição eleitoral, ampliando as chances de elas se
elegerem e, com isso, aumentar a presença feminina nas casas legislativas.
Acontece que alguns partidos e/ou coligações lançam candidatas apenas
para cumprir os percentuais previstos em lei e assegurar o registro de seu
partido ou coligação nas eleições. Como a finalidade dessas agremiações é
apenas cumprir com o mínimo legal, algumas candidaturas – em geral,
femininas – não têm viabilidade, pois recebem pouco ou nenhum apoio
partidário para fazer campanha. Há, ainda, algumas candidaturas
registradas, mas que sequer fazem campanha, conhecidas também como
candidaturas “figurantes” ou “sem estrutura”.
Ambas as modalidades descritas acima se encaixam no que chamamos aqui
de candidaturas femininas fictícias. Em geral, elas podem ser identificadas
a partir da conformação de alguns fatores: (i) candidatas que não tenham
praticado atos mínimos de campanha, como a distribuição de “santinho”,
adesivos, pedido de votos, ou a definição de uma agenda política; (ii)
candidatas que não recebem quaisquer doações para suas campanhas; (iii)
candidatas que recebem zero votos, pois sequer votam em si mesmas; e (iv)
candidatas que tenham desistido ou renunciado às suas candidaturas sem a
devida substituição por outras mulheres.

A existência de candidaturas fictícias configura uma fraude à legislação
eleitoral, uma vez que o lançamento de candidaturas femininas com a
pretensão única de cumprir com o percentual mínimo de 30% não perfaz o
objetivo da norma, qual seja, o de ampliar o número de mulheres
candidatas a fim de aumentar as suas chances de serem eleitas e ocuparem
cargos eletivos. Tendo em vista a baixa presença de mulheres eleitas, a
burla à legislação de cotas de gênero impede que esse cenário seja
transformado.
Essa prática não acontece apenas no Brasil. No México, ocorreu fenômeno
similar. Em 2009, dezoito deputadas recém eleitas renunciaram ao cargo no
mesmo dia e cederam o espaço aos seus suplentes, todos homens. Esse
acontecimento deu a elas o nome de “juanitas”, inspirado em Rafael Acosta
“Juanito”, político que renunciou a um cargo para cedê-lo a sua
concorrente.
Esse exemplo mostra que alguns partidos políticos mexicanos encontraram
uma alternativa ao cumprimento da lei de cotas eleitorais: eles lançam
candidaturas femininas com o objetivo oculto de fazer com que elas sejam
substituídas o quanto antes por suplentes homens, inibindo o aumento da
participação de mulheres nas casas legislativas. Ou seja, numericamente, os
partidos atendem os percentuais mínimo e máximo de candidaturas de cada
sexo, mas alteram o resultado da disputa eleitoral, substituindo as
parlamentares eleitas por seus suplentes homens. Trata-se, mais uma vez,
de evidente burla à legislação eleitoral, revelando a resistência de algumas
agremiações partidárias de incluir mulheres na política.
Apesar dessa tentativa de excluir as mulheres do jogo político-eleitoral, a
presença de mulheres no Parlamento mexicano é muito mais significativa
do que no Brasil: o México ocupa o 7º lugar no ranking da União
Interparlamentar, com 42,6% de deputadas mulheres. Isso mostra que

apesar do episódio das “juanitas”, é possível alcançar, em pouco tempo,
níveis mais igualitários de participação de homens e mulheres no
Legislativo.
2 Como os tribunais eleitorais lidam com casos de candidaturas
fictícias?
Conforme visto na seção anterior, um dos maiores empecilhos à efetividade
das cotas de candidaturas por gênero é a existência de candidaturas
femininas fictícias, que existem formalmente, mas, na prática, não
apresentam movimentação de campanha ou recebem pouquíssimo apoio
partidário durante a competição eleitoral.
A atuação das Cortes eleitorais na implementação da ação afirmativa que
visa a ampliar a participação de mulheres na política brasileira recebe
pouca atenção da literatura nacional e internacional. Tanto no campo
jurídico como no campo da ciência política, há poucos trabalhos que fazem
referência ao papel dos tribunais eleitorais na concretização das cotas de
gênero.7
Para avançar na temática da igualdade entre mulheres e homens, é
fundamental considerar as instituições responsáveis por zelar pelo
cumprimento das regras, especialmente nas situações em que há uma
legislação de cotas eleitorais – e não apenas uma regra voluntária de
aplicação das cotas dentro dos partidos. Por essa razão, os tribunais
eleitorais são um elemento central na efetividade da política de cotas
(Archenti: 2014; Jones: 2004).
Assim, tendo em vista que a resposta dos tribunais é fundamental para
coibir condutas fraudulentas, o objetivo desta seção é examinar como a
Justiça Eleitoral tem lidado com casos de supostas candidaturas femininas
7 Há dois trabalhos que analisam decisões de tribunais eleitorais sobre a política de cotas de gênero em
cargos de representação proporcional: Nobre, Rodriguez: 2009, e Ramos, 2014.

fictícias: suas decisões buscam reduzir a desigualdade de gênero na
política? Se sim, como?
Para tanto, foi realizada uma busca no site do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE)8, na página “Pesquisa de jurisprudência”, com base na conjugação de
três critérios: (i) o uso da palavra-chave “cota e gênero” no campo pesquisa
livre; (ii) a inserção dos termos “art. 10, §3º, Lei nº. 9.504/1997” nos
campos legislação; e (iii) a seleção de todos os tribunais, pois a intenção
era encontrar o maior número de decisões possível dentre as
disponibilizadas no site.
Essa pesquisa retornou um total de 53 decisões9, dentre as quais apenas três
delas abordam o problema do descumprimento das cotas de gênero e a
suposta existência de candidaturas femininas fictícias.
Assim, as decisões que compõem o objeto de análise deste artigo são: (i) o
Recurso Especial Eleitoral (REspe) nº. 21.498/RS, em que o TSE
demonstrou uma atuação tímida no combate à potencial fraude eleitoral no
caso de renúncias de candidatas na véspera das eleições; (ii) o REspe nº.
24342/PI, em que o TSE ampliou as possibilidades de apuração e controle
das candidaturas fictícias, favorecendo a impugnação de novas fraudes; e
(iii) o Recurso Eleitoral nº. 370-54.2016.6.26.0173/SP, decisão inédita em
que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a
cassação do diploma de candidatos que se beneficiaram das candidaturas
femininas fictícias e decretou a inelegibilidade dos responsáveis pela
consecução da fraude.

8
A
pesquisa
foi
realizada
na
página
do
TSE,
disponível
no
<http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/pesquisa-de-jurisprudencia/jurisprudencia>.
Acesso
15.10.2017.

link:
em:

9 Desse total, há 14 decisões do TSE, 2 do TRE-BA, 1 do TRE-MT, 6 do TRE-MG, 5 do TRE-PR, 1 do
TRE-PE, 1 do TRE-PI, 4 do TRE-RJ, 1 do TRE-RN, 5 do TRE-RS, 3 do TRE-SC, 8 do TRE-SP e 2 do
TRE-SE.

2.1 A decisão do TSE em 2013: manutenção do status quo
O TSE foi chamado a se manifestar sobre o tema das candidaturas fictícias
em 2013. Interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da Coligação
Frente Popular, o REspe nº. 21.498/RS tinha por objetivo reformar o
acórdão do TRE-RS, que julgou improcedente representação proposta
contra a recorrida, ao considerar que as renúncias de cinco das seis
candidatas apresentadas pela Coligação Frente Popular, durante o período
de campanha eleitoral, não caracterizam o descumprimento das cotas de
gênero. O TRE-RS concluiu que, uma vez observados os percentuais de
gênero no momento do pedido de registro de candidatura coletivo, a
coligação não pode ser responsabilizada por atos que independem de sua
atuação – como as renúncias das candidaturas – ocorridos no curso do
período de campanha eleitoral.10
O Ministério Público alegou que o acórdão regional violou o §3º, do art.
10, da Lei Federal nº. 9.504, de 1997 e o §2º, do art. 20, da Resolução do
TSE nº. 23.373, de 2011, pois as candidaturas femininas foram
apresentadas para o simples preenchimento formal das cotas de gênero,
sem que tenha ocorrido a efetiva participação dessas candidatas no
processo eleitoral. Sustentou, ainda, que a decisão do TRE-RS não se
coaduna com a finalidade da regra de cotas eleitorais de gênero, com vistas
a reduzir efetivamente as desigualdades concretas da sociedade no que
concerne à representação política das mulheres. Por fim, alegou que o fato
superveniente da renúncia das candidatas “não pode legitimar o posterior
descumprimento dos referidos percentuais, a evidenciar, no início da
campanha, um mero preenchimento formal da exigência”.11

10 TSE, REspe nº. 214-98.2012.6.21.0091/RS, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 23.05.2013, pp. 2 e 6.
11 Idem, p. 3.

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
sustentando ter havido clara violação às cotas eleitorais de gênero, uma vez
que, dos doze candidatos da Coligação Frente Popular que concorreram às
eleições de 2012, apenas uma era do sexo feminino. Afirmou também que o
respeito aos percentuais de gênero deve ser observado durante todo o
período eleitoral e não apenas até a apresentação dos pedidos de registro de
candidatura.
Em sua decisão, o ministro relator, Henrique Neves da Silva, defendeu que
os percentuais mínimo e máximo de cada sexo devem ser atendidos tanto
no momento do registro de candidaturas, quanto no período de
preenchimento de vagas remanescentes, conforme disposto no art. 20, §6º
da Resolução do TSE nº. 23.373. Ademais, o relator considerou que, desde
a Lei nº. 9.100, de 1995, a política de cotas eleitorais vem sendo
aperfeiçoada para viabilizar e incentivar a participação igualitária de
representantes de ambos os sexos no Parlamento, minimizando a sobrerepresentação masculina nesses espaços.
O ministro, contudo, não reconheceu a violação da política de cotas pela
Coligação Frente Popular no caso em questão, por considerar que as vagas
foram

efetivamente

preenchidas.

Sua

argumentação

baseia-se

na

impossibilidade de a coligação substituir as candidatas que haviam
renunciado no mês de setembro, bem como na isenção de responsabilidade
da coligação por fato a que não deu causa.
Com fundamento no art. 101 do Código Eleitoral, o relator destacou que a
partir da seleção dos candidatos e candidatas em convenção partidária e a
respectiva apresentação destes à Justiça Eleitoral, o cancelamento do
registro de candidatura por renúncia depende apenas da manifestação de
vontade do candidato ou candidata, não podendo a agremiação se opor à
renúncia dele ou dela. Assim, considerando-se que tal ato independe da

vontade da agremiação partidária, o ministro sustentou que ela não pode ser
responsabilizada por fato a que não deu causa.12
Nos casos de renúncia de candidatos ou candidatas nas eleições
proporcionais, o ministro destacou que compete ao partido ou à coligação
substituir o renunciante dentro do prazo de sessenta dias antes do pleito
eleitoral (art. 13, §3º, da Lei das Eleições), sempre observando os
percentuais legais de gênero.13 No caso em questão, porém, as renúncias
das candidatas foram efetivadas no mês de setembro, quando não mais se
podia efetuar as respectivas substituições.
Os demais ministros seguiram a decisão do relator e, em decisão unânime,
o TSE decidiu que a coligação não pode ser responsabilizada pelo
descumprimento das cotas eleitorais de gênero se, no momento da
formalização das renúncias por candidatas, já havia sido ultrapassado o
prazo para substituição de candidatas, a fim de readequar os percentuais de
gênero.
Esta decisão não favoreceu a ampliação do número de mulheres entre os
candidatos às eleições de 2012, mantendo o status quo. Esse resultado
reforçou o receio do Ministério Público Eleitoral de que a coligação estaria
burlando o disposto na lei eleitoral, na medida em que, segundo o
recorrente, tais candidaturas foram apresentadas para o simples
preenchimento formal das cotas. A inexistência de provas, porém,
enfraqueceu o argumento de que as renúncias das cinco candidatas
serviram para legitimar o descumprimento da das cotas eleitorais de
gênero. Assim, os meios de comprovação desta prática fraudulenta se
mostraram um desafio no processo de análise e investigação das
candidaturas fictícias.
12 TSE, REspe nº. 214-98.2012.6.21.0091/RS, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 23.05.2013, p. 9.
13 Idem.

2.2 A segunda decisão do TSE: ampliando os canais de impugnação
Em agosto de 2016, o TSE proferiu uma decisão paradigmática sobre o
cumprimento das cotas eleitorais de gênero, ao admitir algumas mudanças
procedimentais capazes de ampliar o controle das candidaturas fictícias.
O REspe nº. 24342/PI foi interposto pela Coligação Vitória que o Povo
Quer contra o acórdão do TRE-PI, que negou provimento ao recurso e
manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE) ajuizada em face da Coligação Por um Novo
Tempo, com o fim de anular o registro da chapa de vereadores da coligação
recorrida, por ter sido registrada mediante fraude e ter desrespeitado a
reserva legal de gênero.
A recorrente alega que foram identificadas as seguintes ilicitudes: (i) vício
de consentimento de três filiadas que desconheciam o fato de terem sido
lançadas candidatas, e renunciaram assim que descobriram a fraude; (ii) a
apresentação de registro de candidatura de filiada analfabeta, assinado pelo
representante da coligação recorrida; e (iii) a votação pífia das únicas duas
candidatas restantes da coligação adversária – uma delas não obteve um
voto sequer e a outra recebeu um único voto – o que demonstra que ambas
não tinham a intenção de concorrer às eleições.14 Destaque-se que todas
essas candidaturas permitiram o registro das quatorze candidaturas
masculinas.
Nesta decisão, o TSE analisou o cabimento da AIJE para verificação de
fraude na condução das campanhas das candidatas.
Até então, a análise da existência de fraude eleitoral no preenchimento das
vagas de acordo com os percentuais previstos no § 3º do art. 10 da Lei n°
9.504/97 poderia ser verificada no momento da apreciação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (DRAP) e apurada pela
14 TSE, REspe nº. 24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 16.08.2016.

via da ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), de acordo com o
que foi decidido no REspe nº. 1-49, de relatoria do ministro Henrique
Neves.
Provocados pela recorrente – que sustentou a necessidade de se aceitar que
a discussão do ato fraudulento em questão seja feita por quem não detenha
mandato eletivo – os ministros discutiram se, além dessas duas
oportunidades, a fraude no preenchimento das cotas de gênero poderia ser
examinada no âmbito da AIJE.
Em primeiro lugar, destaque-se que no prazo exíguo para impugnação do
DRAP – de apenas cinco dias – é muito difícil constatar se as candidaturas
são fictícias ou não, visto que os resultados do pleito de eleitoral são
primordiais para a configuração dessa prática. Nesse sentido, a Min.
Luciana Lóssio defendeu que esse prazo não é adequado para impugnação
dessas candidaturas.
Além disso, o Min. Henrique Neves afirmou que, em tese, as alegações da
existência de fraude cometida após a análise do DRAP não pode deixar de
ser examinada pela Justiça Eleitoral, em tempo e de forma hábeis a
preservar a normalidade e a legitimidade das eleições. Tal afirmação
configura um importante avanço nesse debate, pois possibilita que a
fiscalização do cumprimento das cotas de gênero seja realizada ao longo do
processo eleitoral e não apenas no momento do registro das candidaturas.
Essa medida se presta a coibir a substituição de candidaturas femininas por
masculinas e a exclusão de candidatas, por meio de renúncia, ao longo das
campanhas eleitorais.
Com relação à adequação da AIME como via de averiguação da existência
ou não de fraude às cotas eleitorais de gênero, a ministra sinalizou que a
Ação de impugnação de mandato eletivo é ação própria e adequada para
tanto. Ela ressaltou ainda, a importância de se adotar um conceito amplo de

fraude, nesses casos, com a finalidade de “se abarcar todo e qualquer ato
ilícito, que, direta ou indiretamente, comprometa a regularidade do pleito e
assim corrompa a vontade do eleitor”.15
Acontece que se a AIME for considerada a única forma de impugnar o
cumprimento das cotas de gênero, os ministros sustentaram que isso criaria
uma situação de vácuo na prestação jurisdicional, no período compreendido
entre a apreciação do DRAP e a propositura da AIME. Além de criar esse
vácuo temporal, não se poderia apurar as fraudes às cotas de gênero nas
hipóteses em que os autores do ilícito não fossem eleitos. Nesse sentido:
“ultrapassada a fase do exame do DRAP - que antecede o
próprio exame dos pedidos de registro de candidatura -, a
alegação de fraude superveniente, em razão da inexistência
de candidaturas reais capazes de efetivamente atender aos
percentuais mínimos de gênero previsto na legislação,
ficaria relegada e somente poderia ser examinada se e
quando fosse obtido o mandato eletivo, com o ajuizamento
da respectiva AIME, ao passo que não haveria espaço para
a apuração da ilicitude nas situações em que os autores do
ardil ou as pessoas beneficiadas não obtivessem o
mandato”. (TSE, REspe nº. 24342/PI, Rel. Min. Henrique
Neves, j. em 16.08.2016)

Esse posicionamento é reiterado pela Min. Luciana Lóssio, em seu votovista, ao sustentar que a gravidade dos fatos apurados no caso em análise
demanda uma investigação rigorosa por parte da Justiça Eleitoral. E,
segundo ela, essa apuração pode ser feita em sede de AIJE
“com fundamento em eventual abuso do poder político por
parte do partido/coligação e de seus representantes, que
supostamente forjaram candidaturas femininas, e até mesmo
15 TSE, REspe nº. 24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 16.08.2016, grifos no original.

com fundamento na configuração de fraude à lei, em
primazia do princípio da inafastabilidade de jurisdição (...) a
fim de se garantir a lisura do pleito” (TSE, REspe nº.
24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 16.08.2016).

Esse entendimento deve-se, entre outros fatores, à compreensão de que a
política de cotas eleitorais de gênero é uma ação afirmativa que busca
ampliar a representação feminina na política por meio da maior inserção de
mulheres nos cargos legislativos. Isso significa que, na visão do ministro
Henrique Neves, os partidos políticos não podem se limitar ao mero
lançamento de candidaturas que respeitam os percentuais vigentes, “pois a
regra – como ação afirmativa – impõe que o seu conteúdo seja
efetivamente respeitado de modo que as candidaturas lançadas sejam
efetivas e reais e a efetividade do conteúdo normativo seja assegurada”.16
A possibilidade de impugnar o descumprimento dos percentuais
estabelecidos no art. 10, §3º, da Lei das Eleições, por meio da AIJE amplia
os mecanismos de apuração da existência de candidaturas femininas
fictícias no pleito eleitoral. Assim, intensifica-se a fiscalização e o controle
de práticas fraudulentas que impedem a efetividade das cotas eleitorais de
gênero e que inibem as chances de promover a igualdade entre homens e
mulheres nas casas legislativas.
Essa disposição do TSE em ampliar os canais de apuração dessa prática é
um avanço importante no combate às candidaturas femininas fictícias,
porque é capaz de transformar o enfrentamento desse problema. Tanto que
foi justamente esta decisão que impulsionou a extensa investigação
realizada pelo Ministério Público de São Paulo com vistas a coibir as
candidaturas femininas fictícias nas eleições municipais de 2016, como se
verá a seguir.
16 TSE, REspe nº. 24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 16.08.2016.

2.3 Decisão do TRE-SP: tornando efetivas as cotas eleitorais de gênero
Em agosto de 2017, o TRE-SP cassou, por unanimidade, o diploma de
candidatos de uma coligação de Santa Rosa de Viterbo que lançou
candidaturas femininas fraudulentamente, apenas com o intuito de cumprir
a cota de gênero em sua chapa e, assim, viabilizar o deferimento do registro
da coligação para as eleições de 2016. A AIJE foi ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de todos os candidatos da coligação “SD, PMN e
PROS”.
A Ação de investigação judicial eleitoral foi proposta mediante a apuração
de que três candidatas da coligação não obtiveram sequer um voto no pleito
de 2016, tendo tampouco recebido qualquer doação em dinheiro ou em
serviços. As provas produzidas em primeira instância confirmaram o
caráter fraudulento das três candidaturas. Além disso, no decorrer das
investigações, as candidatas admitiram que não praticaram atos mínimos de
campanha e que desistiram ou renunciaram às suas candidaturas durante o
período eleitoral, sem a devida apresentação de substitutas pela coligação.
Dessa forma, sem candidaturas femininas suficientes, a coligação não
poderia ter participado da eleição proporcional para a Câmara de
Vereadores do município de Santa Rosa do Viterbo em 2016.
Segundo a relatora do recurso, a juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, o
objetivo da AIJE é coibir o abuso do poder de autoridade revestido de
gravidade, não sendo cabível nos casos em que tais abusos sejam pouco
evidentes (art. 22, LC 64/90). Por isso, afirma a juíza, que se deve avaliar a
aptidão do comprometimento da higidez e legitimidade das eleições, bens
jurídicos protegidos pela legislação.
No caso em questão, a juíza constatou que o bem jurídico tutelado é a
isonomia entre os concorrentes ao pleito, que foi violada no município de
Santa Rosa de Viterbo, “visto que as demais agremiações/coligações

cumpriram, ao menos a priori, a exigência legal quanto às cotas legais para
cada gênero”.17 Assim, entendeu que a existência das candidaturas
femininas fictícias é uma conduta grave, tendo em vista que, mesmo sem o
real e efetivo cumprimento da lei eleitoral, possibilitou a candidatura de
todos aqueles pertencentes à Coligação “SD, PMN, PROS”, bem como a
eleição de alguns.
Ademais, a julgadora ressaltou que a caracterização do ato abusivo
independe da eventual configuração de dolo, má-fé ou desídia. É necessário
apenas:
“(...) o desvirtuamento da normalidade das eleições por
meio da fraude e da deturpação das finalidades do sistema
eleitoral, visto tratar-se de ação afirmativa da norma com o
fim claro de fomentar a participação das mulheres na
política, estabelecendo um equilíbrio mínimo entre o
número de candidaturas masculinas e femininas”. (TRESP, Recurso Eleitoral n°. 370-54.2016.6.26.0173, Relatora
Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, j. em 01.08.2017)

Assim, diante da constatação de que o lançamento de candidaturas
femininas fictícias é uma fraude à legislação eleitoral, a juíza relatora
determinou a cassação do diploma de todos os candidatos diretamente
beneficiados pelo ato ilegal e declarou a inelegibilidade para quatro dos
candidatos

representados

considerados

responsáveis

pela

conduta

fraudulenta.
Trata-se de decisão inédita, pois, pela primeira vez, representantes eleitos
foram cassados em razão do descumprimento dos percentuais previstos no
art. 10, §3º da Lei nº. 9.504/1997. Esse precedente é de extrema relevância,
porque mostra aos partidos e coligações que o lançamento de candidaturas
17 TRE-SP, Recurso Eleitoral n°. 370-54.2016.6.26.0173, Rel. Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, j. em
01.08.2017

fictícias não será mais admitido, ao menos, em alguns tribunais. Assim, do
ponto de vista do resultado, espera-se que as outras cortes eleitorais
comecem a levar mais a sério casos como esses e passem a atuar de forma
mais rigorosa no combate às candidaturas femininas fictícias, a exemplo do
TRE-SP.
3 Considerações finais
As candidaturas femininas lançadas por partidos ou coligações apenas com
o fim de cumprir o percentual mínimo de 30% previsto na Lei das Eleições
e garantir a aprovação do registro de candidaturas, sem que recebam
qualquer apoio dos partidos ou coligações para efetivamente concorrerem
às eleições, é uma das principais barreiras ao aumento da representação de
mulheres nas Casas Legislativas. Essa estratégia das agremiações
partidárias é uma das razões que coloca o Brasil entre as piores posições no
ranking da União Interparlamentar sobre representação de mulheres no
Parlamento.
Com o intuito de analisar como os tribunais eleitorais têm enfrentado esse
problema, foram examinados três casos emblemáticos, que revelam a
evolução do entendimento dos tribunais eleitorais quanto ao seu papel na
efetivação das cotas eleitorais de gênero.
No caso da renúncia de cinco de seis candidatas no final da campanha
eleitoral, o TSE decidiu que a coligação recorrida não poderia ser
responsabilizada por pelas renúncias, que são ato unilateral de vontade das
candidatas, e declarou que a coligação havia cumprido os percentuais de
gênero previstos em lei no momento do registro das candidaturas. Com
base no argumento de inexistência de provas, a decisão do TSE impediu
uma atitude mais rigorosa em casos de burla às cotas eleitorais de gênero.
A decisão proferida em 2016, por sua vez, foi essencial para ampliar os
meios de apuração das supostas candidaturas femininas fictícias, tendo em

vista que o TSE admitiu a possibilidade de impugnação dessas candidaturas
por uma nova via – a AIJE – e determinou que a apuração do cumprimento
das cotas eleitorais de gênero pode ser feita tanto no momento do registro
das candidaturas quanto no decorrer das campanhas eleitorais.
A criação de novos mecanismos de controle de fraudes à legislação de
cotas eleitorais de gênero – cobrindo todas as situações possíveis de
impugnação – fomentou as investigações e o ajuizamento de ações de
investigação judicial eleitoral em diversos municípios paulistas, com o
objetivo de punir os partidos e coligações pelo lançamento de candidaturas
femininas fictícias. Os argumentos do TSE constantes do Respe nº.
24342/PI embasaram o pedido do Ministério Público nessas ações.
Investigações criteriosas, o comprometimento de alguns promotores e a
reunião de provas capazes de demonstrar a fraude eleitoral nas eleições
municipais de 2016 contribuíram para a inédita decisão do TRE-SP que
determinou a cassação do diploma de candidatos beneficiados pelo
lançamento das candidaturas fictícias e a inelegibilidade de quatro
candidatos considerados responsáveis pela fraude eleitoral.
O

estudo

aqui

desenvolvido

mostra

avanços

no

entendimento

jurisprudencial de alguns tribunais eleitorais, que começaram a adotar
postura mais rigorosa contra os partidos ou coligações que lançam
candidaturas femininas fictícias, o que pode impulsionar o aumento da
participação das mulheres na política. Mas ainda não é tempo de celebrar.
Tais decisões, embora paradigmáticas, são isoladas. Isso significa que
estratégias fraudulentas como as examinadas neste artigo continuam sendo
um desafio à democracia representativa e à redução da desigualdade entre
homens e mulheres nos espaços de poder político. Mas espera-se que a
decisão do TRE-SP possa ser o primeiro passo para coibir fraudes às cotas

eleitorais de gênero e promover a igualdade entre mulheres e homens nas
casas legislativas.
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RESUMO

O estudo apresenta as funções do Ministério Público Eleitoral perante o
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Seu objetivo é evidenciar a
importância das funções que a Procuradoria exerce, tanto as processuais
quanto as de defesa de direitos fundamentais do eleitor. Examina artigos da
Constituição, do Código Eleitoral, da Lei Complementar 75/93, do
Regimento Interno do TRE-SP, bem como resoluções do Conselho
Nacional do Ministério Público. Conclui no sentido da abertura do
Ministério Público Eleitoral para a comunidade, os movimentos sociais, a
classe política, os advogados e os candidatos.
PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público Eleitoral. Justiça Eleitoral.
Democracia. Eleitor. Defesa da cidadania.

ABSTRACT

The paper intends to show how the Electoral Circuit Prosecutor's Office in
São Paulo acts. It also explains the relationship between that office and the
Electoral Circuit Court of São Paulo. The main goal of the article it's to
show de role the office plays to improve human rights in the electoral field.
The Brazilian Constitution and the electoral laws are examinated in order to
sustain the kind of work the office is doing.

KEY WORDS: Electoral Federal Prosecution. Electoral Court.
Democracy. Citizenship. Electoral service.

A DOUTA PROCURADORIA SE APRESENTA

Quem acompanha as sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
já se acostumou com a frase protocolar, invariavelmente repetida quando é
anunciada a fala do Ministério Público: “Com a palavra, a Douta
Procuradoria”. Nunca é “a ilustrada Procuradoria” ou a “Digna
Procuradoria”. É sempre a douta. Quando dos cumprimentos dos
advogados (e, às vezes, até dos juízes) o Procurador Regional Eleitoral
costuma ser chamado de “Procurador de Justiça”, “Procurador da
República Eleitoral”, “Promotor eleitoral” e o sempre lembrado “Promotor
Público”.
As atribuições exatas desse personagem não são de conhecimento geral,
tampouco as relações que mantém com instituições como o Ministério
Público Federal e estadual. Outrossim, não há recurso que seja levado a
julgamento pelo TRE que não tenha passado por ele ou por seu substituto.
Cada processo recebeu, quando menos, uma “ciência” e, de ordinário, um
parecer. Foram mais de dez mil, em 2016, ano de eleições municipais.
Nas eleições gerais -

cargos de governador, senador e deputados - a

Procuradoria acompanha os pedidos de registro, fiscaliza todo o certame e
promove ações eleitorais como a Impugnação ao Pedido de Registro de
Candidatura, a Investigação Judicial Eleitoral, o Recurso contra a
Expedição de Diploma e, dentre outras, as representações por captação
ilícita de sufrágio, propaganda irregular e condutas vedadas. Sem esquecer
da ação do artigo 30-A da Lei 9.504/97, em face de captação ou gastos
ilícitos de recursos.

Essa atuação dá ao Procurador Regional Eleitoral uma visão ímpar sobre a
jurisprudência da Corte e o perfil dos magistrados que a compõem.
Permite-lhe conhecer o modo argumentativo das principais bancas de
advocacia eleitoral e, não menos importante, ter um histórico da atuação
dos candidatos. Sem que tais informações façam dele um adivinho – o
direito é surpreendente – permitem-lhe ser, ao menos, um analista
confiável.
Essa é uma das razões pelas quais os pareceres do PRE costumam ser
consultados pelos operadores do direito. Eles são públicos, exceto quando
veiculam dados sigilosos ou se referem à Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo promovida perante o TRE. Podem ser encontrados no portal
transparencia.mpf.mp.br.

II.
O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral e, também, a função
eleitoral do Ministério Público. Ele determinava que um dos juízes do TSE
faria as funções de Procurador-Geral, situação repetida no âmbito regional.
É por isso que, na foto oficial das cortes eleitorais, aparece o Procurador. A
mesma razão preside a redação do artigo 24, I, do Código Eleitoral, que
indica que o Procurador poderá “tomar parte nas discussões”. Ao ver dos
signatários essa possibilidade só ocorre antes do proferimento do voto do
relator e, após, somente por meio de questões de ordem.
Somente com o Código de 1950 é que a função, no âmbito federal, passou
a ser exercida pelo Procurador Geral da República, à época encarregado
tanto do papel de advogado do estado como de Ministério Público. É por
isso que, para este código, o cargo de Procurador Regional Eleitoral seria
exercido pelo Procurador Geral do Estado.

A conformação atual, na qual o Procurador Regional Eleitoral é membro do
Ministério Público Federal veio com o Código Eleitoral1 de 1965, com
detalhamento oferecido pela Lei Complementar 75/93, disposições esparsas
na Lei das Eleições2 e complemento da Resolução nº 30 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Trata-se de cargo escolhido livremente pelo Procurador-Geral Eleitoral3,
que é, concomitantemente, o Procurador-Geral da República. Exige-se que
o PRE seja membro do Ministério Público Federal de primeira instância,
exceto no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e
Pernambuco, onde deve atuar no segundo grau de jurisdição federal, como
Procurador Regional da República4.
A escolha, que inclui o Procurador Regional Eleitoral Substituto, será para
um mandato de dois anos, admitida uma única recondução subsequente.
A função eleitoral é atraente. O Procurador Eleitoral tem a possibilidade de
ajuizar as ações, acompanhar seu julgamento e recorrer ao TSE, se o caso.
Para quem atua em primeira instância, é uma oportunidade de se ver num

Art. 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando, em suas faltas
e impedimentos, seu substituto legal.
2
Por exemplo, o artigo 97 da Lei 9.504/97 diz que: “§ 1o É obrigatório,
para os membros dos Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o
cumprimento desta Lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias
inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento
disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem.
1

Código Eleitoral: “Art. 27. Servirá como Procurador Regional junto a cada
Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado, e,
onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da
República.”
4
Art. 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto,
será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores
Regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver,
dentre os Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos.

3

tribunal; para quem já funciona perante um, é a oportunidade de reviver os
tempos de primeira instância, sem a exclusiva função de parecerista.
Desde o mandato de Cláudio Fonteles como PGR, a escolha tem sido
precedida de consulta aos colegas elegíveis em cada Estado. É comum que
haja disputa e que duas ou mais chapas se inscrevam. Cria-se uma
comissão eleitoral, campanhas são feitas e a apuração do resultado é
acompanhada com grande atenção, sem notícia, felizmente, de uso da
máquina ou abuso de poder econômico no pleito...
A destituição do Procurador Regional Eleitoral e do substituto pode ocorrer
por iniciativa do Procurador-Geral da República, demandando, porém,
anuência da maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público
Federal5.
Para coordenar a atuação dos vinte e sete procuradores eleitorais foi criado
o GENAFE, Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral6. Seu papel é
administrativo, mas se presta à discussão de teses comuns e à troca de
experiências. A escolha de sua liderança e dos membros que a compõem é
do Procurador-Geral da República.
As PRE's não são uniformes, ao longo da Federação. Foram divididas com
base num critério combinado de movimentação processual e número de
candidatos nos Estados. São Paulo é de classe especial, o que significa que
o Procurador titular e o substituto exercem, com exclusividade, a função
eleitoral. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e
Paraná, apenas o titular tem essa exclusividade. Nos demais Estados, a
exclusividade ocorre somente no período eleitoral.
Lei Complementar 75/93: “ § 2º O Procurador Regional Eleitoral poderá
ser destituído, antes do término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral
Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público
Federal”

5

6

Portaria PGR/MPF nº 206, de 23 de abril de 2013.

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo é a maior do Brasil, tanto
em movimentação processual quanto em número de funcionários. Sua
atuação não se limita ao exame dos recursos interpostos de decisões dos
juízes eleitorais ou à proposição de ações diretamente no TRE.
Considerando-se uma defensora dos direitos eleitorais indisponíveis dos
cidadãos – que não tem legitimidade para propor ações eleitorais - a PRE se
coloca como interlocutora apartidária e independente de todos os agentes
do processo eleitoral: os próprios cidadãos, os partidos políticos, os
candidatos, os advogados e movimentos e entidades da sociedade civil e,
naturalmente, o Judiciário.
A PRE-SP preocupa-se com a igualdade das mulheres na política e com a
inclusão eleitoral de setores como os índios, os quilombolas, pessoas com
deficiência e presos provisórios. Por igual, tem atuado no sentido de
evidenciar a desigualdade racial nos pleitos eleitorais. Em sua página da
internet – www.presp.mpf.mp.br – podem ser consultados dois mapas de
sua elaboração: o da desigualdade de gênero e o da desigualdade de raça na
ocupação dos cargos eletivos. Considera seu dever colaborar com a
atividade de regulamentação da legislação eleitoral feita pelo TSE, por
meio de suas resoluções. Nos anos anteriores, tão logo se editava a
“reforma eleitoral” da vez, a PRE enviava sugestões ao tribunal superior,
prática que pretende manter.
III.
A Constituição Federal de 1988 não criou um Ministério Público Eleitoral.
Já pensamos, anteriormente, que essa seria uma boa medida. Hoje em dia,
revisamos essa noção. O direito eleitoral gravita em torno da política e seu
objetivo é criar regras claras e uniformes que permitam eleições justas e
legítimas,

evitando

abusos

de

toda

a

ordem.

Uma

instituição

especificamente eleitoral correria o risco de trazer visões corporativas ou

sugerir uma ótica processualista, asséptica ou personalista às manifestações
políticas, de necessária natureza plural. É risco também enfrentado pela
Justiça Eleitoral.
A formação

atual

–

com

procuradores

e

promotores

atuando

temporariamente na função eleitoral – mostra-se interessante. A
rotatividade não se compatibiliza com uma instituição permanente,
dedicada exclusivamente aos pleitos eleitorais. O arranjo que congrega
membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos
Estaduais, com culturas que podem ser diferentes e cujas cúpulas são
indicadas de maneira distinta, parece satisfatório.
Os signatários entendem que seria possível aos Procuradores da República,
nas capitais e grandes cidades, colaborar com a função eleitoral, hoje
exercida pelos Promotores Eleitorais, mas não concordam com um regime
de exclusividade.
Preocupa-nos um viés antipolítico que, por vezes, informa a atuação
ministerial. A política é o caminho ótimo encontrado pela humanidade para
compor divergências e conflitos de interesses, buscando soluções social e
economicamente possíveis. O respeito à política, porém, não pode se
convolar em partidarismos. Se há um princípio reitor da atuação do
Ministério Público Eleitoral, esse deve ser o apartidarismo. O “parquet”
não pode rumar nas brumas das ondas político-partidárias, ora fortes, ora
fracas, mas que se arrebentam sempre na praia. Seu norte deve ser o
respeito à Constituição e às leis, atuando com intransigência diante das
fraudes e abusos capazes de conspurcar os votos dos eleitores.
Forte nessas razões, a Lei Complementar 75/93 diz que: Art. 80. A filiação
a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do
Ministério Público até dois anos do seu cancelamento'. No mesmo sentido,
a Lei Complementar 64/90 dispõe, em seu artigo 3º, que: “§ 2° Não poderá

impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público
que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado
diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.
IVParte importante do trabalho da PRE envolve o apoio à atuação dos
Promotores Eleitorais no Estado de São Paulo. Nos termos da Lei
Complementar 75/93 - do Ministério Público da União – haverá um
promotor eleitoral em cada zona eleitoral, cabendo a coordenação das
atividades no estado ao Procurador Regional Eleitoral. A função eleitoral é,
portanto, de natureza federal, sendo exercida em regime de colaboração
pelos Promotores de Justiça Eleitorais e pelos Procuradores Regionais
Eleitorais.
Questão de interesse se refere aos espaços de coordenação e
relacionamento entre a PRE e os Promotores Eleitorais. A Lei
Complementar 75/93 é clara ao atribuir à PRE a função de direção, no
Estado, do Ministério Público Eleitoral7. Entretanto, essa chefia se dá nos
marcos da independência funcional, princípio constitucional para todo o
Ministério Público8. Isso significa que não há qualquer meio de compelir o
órgão do parquet eleitoral a atuar num sentido, ou noutro. Isso vale para os
Promotores Eleitorais e, também, para o Procurador Regional Eleitoral.
Este pode sustentar, em seus pareceres, tanto a procedência quanto a
improcedência de um recurso ministerial. Sua função, quando examina
processos que não interpôs, é de custos legis. A independência funcional é
essencial à atuação desassombrada do Ministério Público Eleitoral e,
Art. 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do
Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral
respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor.
7

Constituição Federal, art. 127: § 1º - São princípios institucionais do
Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
8

portanto, sequer a atuação do PRE Substituto está obrigada a ser conforme
a do titular, e vice-versa.
Assentado o respeito a esse princípio, todavia, a atuação eleitoral ganha
força e consistência quando teses comuns são postas em prática. Por essa
razão, a Procuradoria Regional Eleitoral expede recomendações e
instruções que podem vir em auxílio da atuação dos promotores eleitorais e
se coloca, cotidianamente, a serviço do debate e discussão de temas
eleitorais, não só com os membros do Ministério Público, mas com a
sociedade civil.
V.
Na atuação eleitoral, os poderes da PRE, assim como o dos Promotores
Eleitorais, não discrepa do rol trazido pela própria Constituição, art. 129. A
Lei Complementar 75/93, oferece detalhamento dessas possibilidades.
Segue exame do acervo constitucional de funções e meios de atuação
ministerial, constantes do artigo 129:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
No âmbito eleitoral, não existem crimes de ação penal privada ou sujeitos à
representação, nem mesmo os crimes eleitorais contra a honra (calúnia,
injúria e difamação) são de ação pública. Tampouco existe a ação penal
privada subsidiária da ação pública, em caso de desídia ministerial. O
problema é que a vítima de todos os crimes eleitorais é a sociedade: são
crimes vagos. Não há, fora o Ministério Público, alguém que possa, em
nome próprio, atuar pelos demais. A desídia ministerial deve ser coarctada
por meio de notícia à Corregedoria do Ministério Público ou ao Conselho
Nacional do Ministério Público. A curiosa solução que o Código Eleitoral

apresenta para esse problema, criminalizando a omissão ministerial9, bem
como a omissão do juiz em levá-la a conhecimento correicional10 não
parece compatível com a Constituição de 1988 ou com a Lei
Complementar 75/93.

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
Essa previsão constitucional autoriza o Ministério Público Eleitoral a
peticionar perante qualquer autoridade, no sentido da conformação dos
poderes públicos aos direitos dos eleitores, promovendo as ações
correspondentes. Não se inclui entre as atribuições ministeriais eleitorais,
porém, a promoção de ações de improbidade. Se a atuação positiva ou
omissiva da administração eleitoral tiver esses contornos, é caso de levar o
fato ao Ministério Público Federal de primeira instância, para promover as
medidas cabíveis perante a Justiça Federal comum.

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
O texto constitucional autorizativo da ação civil pública e do inquérito civil
é secundado pela Lei Complementar 75/93, que permite aquela ação para a
“proteção dos direitos constitucionais” e “ d) outros interesses individuais
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.
10
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. [ § 3º Se o órgão
do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal representará contra
ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal]
9

indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”, art. 6º. Não temos
dúvida em incluir os direitos do cidadão eleitor no rol dos interesses
difusos. Por essa razão, sempre entendemos pela inconstitucionalidade da
interpretação dada ao artigo 105-A da Lei 9.504/97 - “ “Em matéria
eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei no 7.347, de
24 de julho de 1985. - se se incluir a ação civil e o inquérito civil como
“procedimento”.
Sem embargo, o Procurador-Geral da República regrou, pela Portaria 499,
de 21 de agosto de 2014, atualmente Portaria nº 692, de 19 de agosto de
2016, o chamado “Procedimento Preparatório Eleitoral”, para dar
formalidade e transparência à colheita de evidências de ilícitos eleitorais,
como forma de aparelhar as ações cabíveis.
Na esfera penal, o tema é regrado pela Resolução nº 13, de 2 de outubro de
2006, do Conselho Nacional do Ministério Público.

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para
fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
O Tribunal Regional Eleitoral não tem competência para o julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade ou de representação para fins de
intervenção em município. Logo, não atua, nesses itens, o Procurador
Regional Eleitoral. A matéria é da Justiça Comum Estadual, notadamente,
do Tribunal de Justiça. Ainda que decreto interventivo possa ser lavrado em
razão do descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral, é o
Procurador-Geral de Justiça que deverá provocá-la perante o Tribunal de
Justiça.

Quanto à declaração incidental de constitucionalidade, pode a Procuradoria
Regional provocar o tribunal para que examine a questão11.

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações
indígenas;
Cabe ao Ministério Público Eleitoral a função da proteção dos direitos
eleitorais das populações indígenas, promovendo, perante o juízo ou
Tribunal Eleitoral, as medidas necessárias para que os índios possam
exercer seus direitos políticos eleitorais. Há dificuldades de toda a ordem,
prejudicando o pleno exercício dos direitos políticos por essa comunidade.
Nem todos são alistados eleitoralmente, não há candidatos alinhados com a
defesa de seus direitos nem participação de membros da comunidade no
exercício dos cargos públicos.

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,
na forma da lei complementar respectiva
A Constituição dá os fins e dá os meios para a atuação ministerial. O poder
de requisição do Ministério Público Eleitoral, portanto, tem sede
constitucional. Ele cessa apenas diante de outros itens constitucionalmente
garantidos, como o privilégio contra a autoincriminação e a proteção do
sigilo de dados. Nesta última situação, o parquet deve requerer ao

Regimento interno do TRE-SP: Art. 75 - A arguição de
inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo do Poder Público,
concernente a matéria eleitoral, poderá ser formulada por qualquer das partes,
pelo Procurador Regional Eleitoral, pelo Relator e pelos demais Membros do
Tribunal. Parágrafo único - A arguição será processada nos próprios autos e
suspenderá o andamento do feito até seu julgamento.
11

Judiciário a medida gravosa. O prazo das requisições ministeriais deve ser
razoável12, o que permite sua modulação em situações de urgência.

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei
complementar mencionada no artigo anterior;
A Lei Complementar 75/93 é lacônica a esse respeito13, sem estabelecer os
meios e parâmetros para esse controle externo. Na versão relativa ao
acompanhamento dos inquéritos eleitorais, não há dúvida de que se trata de
atribuição do Ministério Público Eleitoral.

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
A PRE não preside inquéritos, função própria da polícia judiciária eleitoral,
a saber, da Polícia Federal, em colaboração com a Polícia Civil Estadual,
conforme a Resolução 23.396/2014, do TSE. A PRE pode requisitar os
inquéritos, se os fatos, em tese, foram praticados ou contaram com a
participação de autoridades com foro por prerrogativa no TRE, por
exemplo, deputados e prefeitos. Nos inquéritos, pode requisitar diligências.
A Constituição obriga a motivação das requisições ministeriais.
Lei Complementar 75/93, art. 8º (…) § 5º As requisições do Ministério
Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até dez dias úteis para
atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada.
12

Art. 3º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da
atividade policial tendo em vista: a) o respeito aos fundamentos do Estado
Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos
direitos assegurados na Constituição Federal e na lei; b) a preservação da ordem
pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) a prevenção e
a correção de ilegalidade ou de abuso de poder; d) a indisponibilidade da
persecução penal; e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública.

13

VI.
O Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cuida do
Procurador Regional Eleitoral em seus artigos 33 e 34. Seguem algumas de
suas atribuições e prerrogativas:

I - assistir às sessões do Tribunal e participar das discussões, bem como
assinar as resoluções
Essa participação das discussões, como assentado acima, deve ocorrer antes
que o relator profira o seu voto e os julgadores comecem a debater a causa.
Depois desse momento, somente “pela ordem” deve o Procurador se
pronunciar, até para que não goze a Procuradoria de fazer recusado aos
advogados das partes14. O momento da fala da Procuradoria, quando não se
trate de ação por ela proposta, nem de recurso do Ministério Público, é após
a sustentação oral das partes15. O tempo da fala é idêntico ao das demais
partes. São dez minutos nas ações em geral, vinte minutos nos Recursos
Contra a Expedição do Diploma, quinze minutos quando do exame de
recebimento de denúncia criminal e uma hora, quando do julgamento do
processo-crime.16,
Situação peculiar é a da apreciação de preliminares pelos juízes da Corte. O
Regimento Interno do TRE-SP, nesses casos, faculta a palavra ao
Procurador Regional Eleitoral17.

Regimento Interno do TRE-SP, art. 65: “§ 7º - Durante a votação poderá o
Procurador Regional Eleitoral ou o Advogado constituído no processo em
julgamento, pela ordem, pedir a palavra para esclarecer equívoco ou dúvida
surgida em relação a fatos que influam no julgamento, que será concedida
mediante permissão do Relator”.
14

Regimento Interno do TRE-SP, art. 65: “ § 6º- Se o recurso for do
Ministério Público, falará em primeiro lugar o Procurador Regional”.
15

16

Regimento Interno do TRE-SP, art. 65.

IV - manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todos os demais
assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua
audiência por qualquer dos Juízes, ou por iniciativa própria, se
entender necessário
O Regimento permite, portanto, a manifestação ministerial em assuntos
diversos, se consultado o interesse público. Esse artigo relativiza a previsão
regimental de que não cabe sustentação oral nos julgamentos de julgamento
de agravo, embargos de declaração, conflito de competência, exceções,
urnas

impugnadas

ou

anuladas,

recurso

administrativo,

carta

testemunhável, consulta, representação e reclamação que versarem sobre
matéria administrativa”18. É fala, não “sustentação oral”. Não dá direito aos
prazos ordinários fixados para tanto e deve se limitar a questões
imprescindíveis de interesse público, devendo ser requerida à Presidência
dos Trabalhos. Outrossim, não se limita às “questões de ordem”, pois não
necessariamente vai se referir a tema procedimental. É prerrogativa dada ao
Ministério Público Federal na atuação como fiscal da lei, não como parte.
No artigo 24 do Regimento Interno, o TRE-SP indica que as resoluções do
Tribunal deverão ser assinadas também pelo Procurador Regional19. Ele
deve, portanto, ser chamado a participar dos debates a elas referentes.

Art. 66 - As questões preliminares serão julgadas antes das do mérito e
todas na ordem de prejudicialidade, não podendo o Juiz eximir-se de votar uma
questão por ter ficado vencido na outra, salvo se não assistiu à leitura do
relatório. Parágrafo único - O Procurador Regional poderá usar da palavra no
encaminhamento da discussão da preliminar levantada.

17

18

Regimento Interno do TRE-SP, art. 65, § 10.

Art. 24. Compete ao Presidente do Tribunal: (…) IV - assinar as
Resoluções com os demais Membros e o Procurador Regional Eleitoral.
19

V - representar ao Tribunal visando assegurar a fiel observância das
leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em toda
a circunscrição;
Embora tenham os juízes independência funcional, com liberdade
decisória, nos termos da Constituição e das leis, interessa aos
jurisdicionados que a atuação da Justiça Eleitoral, tanto em matéria
administrativa quanto judicial, seja o mais que for possível, uniforme. A
representação mencionada não tem figura definida, podendo ocorrer
mediante mera petição, com pedido de providências.

XI - funcionar junto à Comissão Apuradora de Eleições, constituída
pelo Tribunal;
É papel essencial do parquet eleitoral a fiscalização das eleições e da
apuração dos votos. Sua presença, nos termos do Regimento, é obrigatória.

XII - tomar a providência a que alude o art. 224, § 1º, do Código
Eleitoral20;
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do País
nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do
Município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações
e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40
(quarenta) dias. § 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar
de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao
conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior
para que seja marcada imediatamente nova eleição. § 2º Ocorrendo qualquer dos
casos previstos neste Capítulo o Ministério Público promoverá, imediatamente, a
punição dos culpados. § 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o
indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de
candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a
realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. §
4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será: I
– indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do
mandato; II – direta, nos demais casos.
20

O artigo 224 prevê as consequências da anulação das eleições, pelo fato de
que o candidato vencedor não tinha condições de registro ou veio a sofrer
cassação. Sua redação foi piorada pela Lei 13.165/2015, que traz um rol de
inconstitucionalidades. A primeira delas, a exigência de que as novas
eleições ocorram somente após o trânsito em julgado da decisão cassatória,
já foi declarada incidentalmente inconstitucional pelo Tribunal Superior
Eleitoral, no julgamento do ED-REspe nº 13925. A Corte assentou
interpretação no sentido de que a execução da decisão deve vir
imediatamente após sua confirmação pelo tribunal revisor. Além disso,
trouxe disciplina distinta da prevista na Constituição para o preenchimento
da vaga do Presidente da República21 e invadiu competência estadual e
municipal para disciplinar a eleição do governador e prefeito,
respectivamente22.
No trecho do § 1º, se estabelece que: “Se o Tribunal Regional na área de
sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador
Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que
providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada
imediatamente nova eleição”. Fiscaliza, portanto, o Procurador Regional
Eleitoral, eventual mora da corte regional em determinar a pronta
realização das novas eleições.
É regimental norma que estabelece a obrigatoriedade da presença do
Procurador Regional Eleitoral em caso de sindicância instaurada em face
de juiz eleitoral23. Sem essa presença, há nulidade. Por igual, o Regimento
81, § 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
21

Art.

STF: ADI 1057 MC / BA – BAHIA, j. 20.04.1994.
23
Regimento Interno do TRE-SP, Art. 30. Art. 30 - O Corregedor terá
jurisdição em todo o Estado, incumbindo-lhe as seguintes atribuições: ... XX presidir sindicâncias contra Juízes Eleitorais, nas quais é obrigatória a presença
do Procurador Regional Eleitoral. Por igual, o art. 138, do Capítulo XV - “Da
22

Interno do TRE-SP não permite a instauração da sessão da Corte sem a
presença do Procurador Regional Eleitoral24.

VII.

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo foi integrada, depois da
Constituição de 1988, pelos colegas

1985-1992

Antonio Carlos Mendes

1992 – 1997

Pedro Henrique Távora Niess

1997-1998

Cecília Maria Piedra Marcondes

1998 – 2000

Alice Kanaan (titular)

2000 – 2002

José Eduardo de Santana (Substituto)
Alice Kanaan (titular)
Fátima Aparecida de Souza Borghi

2002-2004

(Substituta)
Fátima Aparecida de Souza Borghi

2004-2006

Maurício de Paula Cardoso
Mário Bonsaglia

2006-2008

Monica Nicida Garcia
Mário Luiz Bonsaglia

2008-2010

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves

2010-2012

Pedro Barbosa Pereira Neto
Pedro Barbosa Pereira Neto

Sindicância” diz que: “O feito tramitará com a presença do Procurador
Regional”. Ele terá, ao final dos trabalhos, prazo de cinco dias para manifestação,
art. Art. 141.
Regimento Interno do TRE-SP, art. 58: “§ 1º - As sessões ordinárias
realizar-se-ão em dias e horários estabelecidos pelo Tribunal, sempre com a
presença do Procurador Regional Eleitoral.”
24

2012-2014

André de Carvalho Ramos
André de Carvalho Ramos

2014-2016

Paulo Tadeu Gomes da Silva
André de Carvalho Ramos
Paulo Tadeu Gomes da Silva (até
08/2015)

2016-2017

25

Márcio Barra Lima
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
Pedro Barbosa Pereira Neto

2017-2019

José Ricardo Meirelles26
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
Pedro Barbosa Pereira Neto
José Ricardo Meirelles

Estar aberta para os eleitores, os advogados, as entidades da sociedade
civil, os movimentos sociais, os políticos, juízes e promotores, no rumo de
garantir eleições com lisura e legitimidade, sem os abusos de toda a ordem
que a estorvam: esse é o objetivo da Procuradoria Regional Eleitoral de São
Paulo.

São Paulo, outubro de 2017

Mandato abreviado para fins de unificação do período dos PREs, em todo
o Brasil

25
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Pela primeira vez, por estrita necessidade de serviço, houve designação
formal de um terceiro Procurador Eleitoral, substituto eventual.
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RESUMO
O presente artigo trata dos efeitos do art. 220 do Código de Processo Civil de 2015 sobre a
definição do termo ad quem para a propositura da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.
Tem por objetivo apontar um entendimento que traga para o direito processual eleitoral o
instituto do descanso do advogado com seus efeitos plenos sobre a contagem dos prazos. Para
tanto, é feita uma análise da jurisprudência eleitoral mais recente acerca do tema e são
identificadas as linhas de força que sustentam e afastam tal interpretação da lei.
Palavras-chave: Direito Eleitoral – Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – Férias dos
Advogados – Prorrogação de prazo
ABSTRACT
This article examines the effects of the article 220 of the 2015's Civil Procedure Code on the
definition of the ad quem term for the filing of the Action to Impugn the Elective Mandate. Its
purpose is to indicate an understanding that brings to the procedural electoral law the institute of
Attorney's recess with its full effects on the counting of deadlines. To do so, an analysis of the
most recent electoral jurisprudence on the subject is made and the lines of force that support and
distance this interpretation of the law are identified.
Keywords: Electoral Law – Action to Impugn the Elective Mandate – Attorney's recess –
Extension of term

1 Introdução
O direito eleitoral, por sua natureza, difere de muitos outros campos do
direito por ter uma jurisprudência que trata de alguns conceitos jurídicos e
de suas significações de forma mais diversificada.
A evolução do direito material eleitoral não foi acompanhada da
proporcional evolução do direito processual eleitoral, o que suscita a
aplicação subsidiária de normas processuais civis – compatíveis com o
Direito Eleitoral – como instrumento suplementar para a garantia de uma
efetiva tutela jurisdicional.
Nesse sentido, abordaremos aqui a Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo - AIME, de caráter constitucional e que afiança a tutela da
legitimidade

do

pleito

eleitoral.

Especialmente,

analisaremos

os

posicionamentos da justiça eleitoral acerca da interpretação de recente
dispositivo legal constante do Código de Processo Civil de 20151, que
estabelece período de descanso para os advogados, e seu reflexo para a
definição do termo ad quem do prazo decadencial para propositura da
AIME.

2 Contagem de prazos com base no Código de Processo Civil de 2015
De início, antes de tratar especificamente da Ação de Impugnação de
Mandado Eletivo, é importante tecer breves comentários sobre as
mudanças operadas pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de
Processo Civil em vigor, e seus reflexos na contagem dos prazos.
De imediato, os Tribunais Nacionais passaram a afastar a incidência do
referido diploma legal em alguns ramos do direito, no que se refere à
contagem dos lapsos prazais.
1
Código de Processo Civil, Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que não se
aplicam ao processo penal as previsões dos arts. 219 e 220 do Código de
Processo Civil, em face da existência de previsão específica no diploma
processual penal a respeito de tais matérias2.
Da mesma forma, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela
impossibilidade de realizar a contagem dos prazos em dias úteis, tal como
previsto no art. 219 do CPC3.
Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral passou a adotar o disposto nos
arts. 220 e 224 do Código de Processo Civil aos procedimentos em trâmite
fora do período definido no calendário eleitoral. Excepcionou, apenas, o
decurso do prazo somente em dias úteis. Nesse sentido, editou, em
10/05/2016, a Resolução n. 23.478, que, previu, no que interessa ao
presente estudo:
[...]
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.
§ 3º Sempre que a lei eleitoral não fixar prazo especial, o
recurso deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias, a
teor do art. 258 do Código Eleitoral, não se aplicando os
prazos previstos no Novo Código de Processo Civil.
Art. 8º O prazo de 30 (trinta) dias de que trata o art. 178 do
Novo Código de Processo Civil não se aplica na Justiça
Eleitoral.
Art. 9º Durante o período previsto no calendário eleitoral
(Lei Complementar nº 64/90) não se aplica o prazo previsto
no art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (três
dias), podendo a autoridade judiciária determinar a
imediata busca e apreensão dos autos se, intimado, o
advogado não os devolver.
Art. 10. A suspensão dos prazos processuais entre os dias
20 de dezembro e 20 de janeiro de que trata o art. 220 do
2
3

Novo Código de Processo Civil aplica-se no âmbito dos
cartórios eleitorais e dos tribunais regionais eleitorais.
(destaquei)

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 12/09/2016,
a Resolução n. 244, a qual dispôs, em seu art. 3º, que:
Será suspensa a contagem dos prazos processuais em todos
os órgãos do Poder Judiciário, inclusive da União, entre
20 de dezembro a 20 de janeiro, período no qual não serão
realizadas audiências e sessões de julgamento, como
previsto no art. 220 do Código de Processo Civil,
independentemente da fixação ou não do recesso judiciário
previsto no artigo 1º desta Resolução.
Parágrafo único. O expediente forense será executado
normalmente no período de 7 a 20 de janeiro, inclusive,
mesmo com a suspensão de prazos, audiências e sessões,
com o exercício, pelos magistrados e servidores, de suas
atribuições regulares, ressalvadas férias individuais e
feriados, a teor do § 2º do art. 220 do Código de Processo
Civil. (destaquei)

No entanto, os entendimentos jurisprudenciais e as resoluções acima
mencionadas

limitam-se

ao

exame

dos

prazos

processuais.

A

jurisprudência, atualmente, não está consolidada em relação à possibilidade
de se aplicarem as mesmas regras para os prazos de natureza material.
Para melhor análise do tema, oportuno diferenciar, brevemente, as duas
modalidades de prazos, os quais, no raciocínio de Humberto Theodoro
Júnior4, in verbis:
O prazo decadencial, como já afirmado, faz parte do
próprio direito potestativo. Nasce junto com ele, como um
dos seus elementos formativos. O titular adquire um direito
que vigorará por determinado tempo, dentro do qual haverá
de ser exercido sob pena de extinguir-se. É diferente do
prazo prescricional que nasce não do direito da parte, mas
de sua violação. Refere-se à prestação de exigir a pretensão
inadimplida, pretensão essa que tem prazo de exercício
próprio, distinto daquele que eventualmente tenha vigorado
para cumprimento da obrigação. Daí por que o decurso do
prazo prescricional faz extinguir a pretensão, sem
4

desconstituir o direito do credor, enquanto o transcurso do
prazo de caducidade aniquila o próprio direito. (destaquei)

Neste momento, impende apreciar a aplicabilidade do art. 220 do Código
de Processo Civil à contagem do lapso decadencial.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça era firme em assinalar que, nos casos em
que não havia previsão legal específica, admitia-se a prorrogação do termo
final do prazo decadencial – que não se interrompe e nem se suspende5 –
para o primeiro dia útil posterior ao final do recesso forense ou das férias
coletivas.
Nesse sentido, há julgado da relatoria do Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, ainda na década de 1990. Confira-se:
[...]
I – Sem embargo de ser decadencial o prazo contemplado
no art. 806, CPC, se o seu último dia cai em período de
férias, a causa, não sendo das que nelas tem curso, poderá
ser ajuizada até o primeiro dia útil subsequente.
II – Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que
possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, atento
às tendências do processo civil contemporâneo – cálculo
nos princípios da efetividade e da instrumentalidade –e a
advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca
devem servir para impedir o exercício de um direito.
(REsp n. 11.834/PB, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, 4ª T., DJ 30/03/1992, p. 3993, grifei.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp n. 257.648/RS (Rel.
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª T., DJ 11/09/2000, p. 261) e REsp n.
770.920/PE (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., DJ 24/09/2007, p.
358).
Em interpretação ainda mais favorável ao postulante, há acórdão de
relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, ao entender não apenas pela
prorrogação do termo final do prazo para o primeiro dia útil subsequente ao

5

final das férias forenses, mas para adotar a conclusão de que a contagem do
lapso temporal fica suspensa nesse interregno. Veja-se:
[...]
5. Com a superveniência do recesso (artigo 62, inciso I, da
Lei nº 5.010/66) e das férias forenses (artigo 66, parágrafo
1º, da Lei Complementar nº 35/79), o curso do prazo para
a interposição de recurso permaneceu suspenso até 31 de
janeiro de 1993, sobejando 10 dias a serem contados a
partir de 1º de fevereiro de 1993 (artigo 179 do Código de
Processo Civil), sendo forçoso reconhecer, assim, que o
prazo recursal se exauriu em 10 de fevereiro de 1993,
operando-se o trânsito em julgado do acórdão rescindendo
no dia seguinte, ou seja, em 11 de fevereiro de 1993,
quinta-feira.
[...]
7. Recursos especiais conhecidos e providos.
(REsp n. 182.918/CE, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido,
6ª T., DJ 26/4/2004, p. 222, destaquei.)

Importante mencionar que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, além do prazo para a propositura da ação principal, vinculada à
medida cautelar anterior, também abrangeu a análise do lapso previsto
para o exercício do direito de rescindir decisão definitiva. Emblemático, no
ponto, o acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ, in verbis:
[...]
1. Cuida-se de embargos de divergência interpostos com o
propósito de ver acolhida a tese segundo a qual, recaindo o
último dia do prazo bienal para o ajuizamento de ação
rescisória durante férias forenses, prorroga-se, até o
primeiro dia útil, esse lapso temporal. Como registrado nos
autos, o acórdão embargado ratificou o julgado recorrido e
negou provimento ao recurso especial sob o entendimento
de que, estando o Tribunal em funcionamento regular, não
havia motivo de direito para a pretendida prorrogação do
prazo de ajuizamento da ação rescisória. O acórdão
indicado como paradigma, por seu turno, assentou que,
expirando-se o biênio de ingresso de ação rescisória
durante as férias forenses, prorroga-se o prazo de
ajuizamento para o primeiro dia útil seguinte ao daquele
período.
2. Com razão a parte embargante. A ação rescisória não está
contemplada, de forma expressa ou tácita, como sendo ação
que tenha curso regular no período de férias forenses.

Assim, não é possível se ampliar a regra processual que
está configurada nos artigos 174 e 275 do CPC, que veda a
suspensão/prorrogação dos prazos forenses nas hipóteses
em que especifica.
3. Não é relevante para a situação o fato de se tratar, na
espécie, de férias forenses ou de recesso, uma vez que tanto
em uma como em outra hipótese, os Tribunais mantém em
funcionamento regular os serviços de protocolo, o que se
dá, inclusive, no âmbito desta Corte Superior. Também não
repercute no desate do litígio a natureza prescricional ou
decadencial conferida ao prazo.
4. Em verdade, ao se prorrogar o prazo para o primeiro
dia útil, em razão de o lapso temporal se expirar no curso
de férias forenses, está-se possibilitando à parte a opção
de utilizar ou não esse favor legal. Contudo, não se mostra
de direito o inverso, ou seja, retirar da parte o direito à
prorrogação do prazo.
[...]
(EREsp n. 667.672/SP, Rel. Ministro José Delgado, Corte
Especial, DJe 26/6/2008, grifei.)

A prorrogação do prazo para a propositura da ação rescisória para o
primeiro dia útil subsequente ao final do recesso ou das férias forenses foi
reafirmada no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia n. 1.112.864/MG (Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe 17/12/2014).
Por se tratar de diploma legal relativamente recente – vigência a partir de
17/03/2016 –, não foram localizados julgados do Superior Tribunal de
Justiça para manter ou refutar o entendimento descrito acima quanto aos
prazos decadenciais após a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil.
Todavia, acredita-se que não há justificativa plausível para alterar as
conclusões citadas somente em virtude da edição de novo diploma legal.
Com base nessas premissas, passa-se ao estudo do prazo para o exercício
do direito de impugnar mandato eletivo.

3 Termo ad quem do prazo decadencial para a propositura da Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo em face do art. 220 do Código de
Processo Civil de 2015
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo está prevista nos §§ 10 e 11 do
art. 14 da Constituição Federal, como instrumento de proteção da
probidade administrativa e da normalidade e legitimidade das eleições, a
fim de inviabilizar a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
Os dispositivos constitucionais mencionados têm o seguinte teor:
Art. 14. 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:
[...]
§ 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 econômico, corrupção ou fraude.
§ 11 - 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. (grifei)

Conforme destaca Marcus Vinicius Furtado Coêlho, “as expressões
‘corrupção’ e ‘fraude’ devem ser lidas por todos nós como abuso de poder
político”6.
Para que a impugnação do mandato eletivo seja acolhida, necessário que o
demandante evidencie a potencialidade de a conduta ilícita praticada
influenciar no resultado das eleições. Caso seja provado o prejuízo à
legitimidade do escrutínio, a consequência lógica é a perda do mandato
pelo autor da conduta ilícita.

6

Os legitimados para a propositura da ação de impugnação de
mandato eletivo são: “Qualquer partido político, coligação, candidato ou
Ministério Público Eleitoral” 7.
O lapso temporal para se questionar a legitimidade das eleições, sob a
acusação de abuso de poder econômico ou político, é de 15 dias. Trata-se
de prazo decadencial.
Como o exercício do direito de suscitar a ilegitimidade do resultado do
processo eleitoral, em decorrência de abuso do poder econômico ou do
poder político, é delimitado por prazo de natureza material, diverge a
jurisprudência a respeito da possibilidade de ser o seu termo final
prorrogado para o primeiro dia útil posterior ao final das férias dos
advogados, consoante previsão do art. 220 do Código de Processo Civil.
A Resolução n. 23.748/2016 do Tribunal Superior Eleitoral prevê, em seu
art. 7º, § 2º, que “os prazos processuais, fora do período definido no
calendário eleitoral, serão computados na forma do art. 224 do Novo
Código de Processo Civil”.
O referido dispositivo do diploma processual civil dispõe, em seu § 1º, que:
Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem
com dia em que o expediente forense foi encerrado antes
ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Seguindo o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior Eleitoral ao
editar a resolução já mencionada, os Tribunais Regionais Eleitorais
passaram a adotar, também em relação à Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo, a prorrogação do termo ad quem para sua propositura para o
primeiro dia útil após o recesso forense, que ocorre do dia 20 de dezembro
ao dia 6 de janeiro do ano subsequente.
Nesse sentido:
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[...] Como o prazo transcorreu fora do período eleitoral
(uma vez que o Calendário Eleitoral estabeleceu que este se
encerrou em 16/12/2016), o caso é contemplado no § 2º,
isso porque, nos termos da jurisprudência do TSE, aplica-se
o art. 224 do CPC (antigo art. 184 do CPC/1973) que
transfere o vencimento do prazo para o primeiro dia útil
seguinte, no caso de AIME e RCED, mesmo considerada
sua natureza decadencial. (trecho do voto prolatado pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte no Agravo Regimental no Recurso Contra Expedição
de Diploma n. 2-33.2017.6.20.0058, Rel. Juiz André
Pereira, julgado em 28/3/2017, com meu destaque.)
[...]
Por fim, ressalto que o prazo para interposição do recurso
contra expedição de diploma é decadencial, em que se
exclui o dia de início e se inclui o do final, não havendo
interrupção aos sábados, domingos ou feriados. Contudo, a
jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento no sentido da aplicabilidade do art. 224, § 1,
do Código de Processo Civil aos prazos de natureza
decadencial, de modo que a superveniência do recesso
forense no transcurso do prazo decadencial autoriza a
prorrogação de seu termo final para o primeiro dia útil
subsequente
(PRECEDENTES:
TSE,
AgR-Respe
35593/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 03.06.15; TSE, AgRRCED 6-71/PR, Rel. Designado Min. Dias Toffoli, DJE
09.04.13; TSE, AgR -AI 11450/SC, ReI. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJE 17.03.11). (excerto do voto
condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo no Recurso Contra
Expedição de Diploma n. 3-28.2017.6.26.0033, Rel. Juiz
Marcus Elidius, julgado em 7/7/2017)

Diante da adoção, pela jurisprudência eleitoral, da prorrogação do termo
final do prazo decadencial para o primeiro dia útil posterior ao
encerramento do recesso forense, passou-se a questionar se, com o advento
do Código de Processo Civil de 2015, o encerramento do lapso para o
exercício do direito à impugnação do mandato não passaria a ser o primeiro
dia útil posterior ao final das férias dos advogados, previstas no art. 220 do
Código de Ritos.

Majoritariamente, os Tribunais Eleitorais têm adotado o posicionamento de
que, por se tratar de prazo decadencial, o termo final para a propositura da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo não segue a previsão do
dispositivo citado, porquanto esta é adstrita a prazos de natureza
processual.
O argumento precípuo encontrado em tais julgados é o fato de se tratar de
prazo decadencial e, portanto, de direito material, que não obedece às
regras de direito processual. A título ilustrativo:
[...]
4. A propositura da impugnação de mandato eletivo observa
prazo de natureza decadencial, que não se interrompe nem
se suspende durante o recesso forense, prorrogando-se,
contudo, o seu termo final prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente.
5. Nos termos do caput do art. 220 do Código de Processo
Civil, no período compreendido entre 20 de dezembro a 20
de janeiro do ano seguinte ficará suspenso o curso dos
prazos processuais. Dessa feita, na medida em que a
dilação prazal concedida para o ajuizamento da AIME
possui, como dito, natureza decadencial-material, a
mencionada suspensão não se aplica a ela. Pela mesma
razão, a suspensão prevista no art. 10 da Resolução - TSE
n.º 23.478, por se reportar ao mencionado dispositivo do
Código de Ritos, também não tem força para suspender
prazos daquela natureza.
6. In casu, a diplomação dos eleitos ocorreu em 13.12.2016
e o prazo de 15 dias para sua impugnação iniciou-se no dia
imediato e findou em 28.12.2016, prorrogando-se, porém,
para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso
forense, este encerrado em 06.01.2017, uma sexta-feira.
Dessa forma, o termo final para o ajuizamento da
representação se protraiu para o dia 09.01.2017 e, havendo
sido protocolada apenas em 23.01.2017, a intempestividade
revela-se patente, havendo ocorrido o fenômeno da
decadência do direito de agir.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Julgamento pelo Tribunal. Decadência reconhecida.
Extinção da ação, com resolução do mérito. (ementa do
acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Maranhão, por maioria, no Recurso Eleitoral na
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n. 8113.2017.6.10.0083, Rel. Juiz Sebastião Joaquim Lima
Bonfim, julgado em 14/09/2017)

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ELEIÇÕES 2016. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
DECADÊNCIA. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DA AIME
É DE 15 DIAS A CONTAR DA DIPLOMAÇÃO.
DECURSO
DO
PRAZO.
DECADÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (ementa do acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo no Recurso Eleitoral n. 2-24.2017.6.26.0298, por
maioria, Rel. Juiz Marcelo Coutinho Gordo, julgado em
26/09/2017)

Contudo, não podemos deixar de considerar que toda ação eleitoral tem por
fim último proteger a própria democracia. De tal modo, a observância do
princípio republicano no direito eleitoral aduz o afastamento de práticas
abusivas de poder nas eleições para garantir a isonomia dos pleitos.
Portanto, em nosso entendimento, a interpretação das normas processuais
eleitorais deve ser feita de maneira a dar efetividade à tutela jurisdicional
eleitoral e proteger a soberania popular representada no voto.
Nesse sentido, no bojo do julgamento do recurso eleitoral interposto
perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, acima
mencionado, foram prolatados dois votos em sentido contrário ao
entendimento majoritário, por meio dos quais se defendia a prorrogação do
termo ad quem para a Impugnação de Mandato Eletivo para o primeiro dia
útil posterior ao final das férias dos advogados. Por oportuno, transcrevemse trechos dos votos vencidos:
[...]
In casu, a diplomação dos candidatos recorridos ocorreu
em 14/12/2016 (certidão de fl. 122), iniciando-se o prazo
para a propositura da ação no dia seguinte (15/12/2016).
Assim, excluído esse dia da contagem, o prazo para a
propositura da ação iniciou-se no dia 15/12/2016 e o termo
final do prazo recursal seria o dia 29/12/2016, todavia,
considerando o disposto nos artigos 220 do Código de
Processo Civil, 10 da Resolução TSE n. 23.478/20162 e 2º
da Resolução TRE/SP nº 316/20163, o prazo ad quem ficou
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, o
prazo final para o ajuizamento da presente demanda foi o
dia 23.01.2017. No caso, a ação foi proposta no dia

23.01.17 (Protocolo SADP n. 5606 - fl. 02), sendo, desse
modo, tempestivo, porquanto observado o prazo legal de 15
dias.
Oportuno ressaltar que a decadência é um direito material
que depende de um ato processual para se instrumentalizar
e considerando que este ato está suspenso até o dia
20.01.17, em razão da suspensão dos prazos processuais
(art. 220, CPC), é facultado à parte aguardar o primeiro
dia útil subsequente para a interposição do presente
recurso. Neste sentido:
[...]
Por fim, convém esclarecer que o prazo para interposição
da ação de impugnação do mandato eletivo é decadencial,
em que se exclui o dia de início e se inclui o do final, não
havendo interrupção aos sábados, domingos ou feriados.
Segundo a Jurisprudência pacífica do c. Tribunal Superior
Eleitoral o prazo para a propositura da ação de impugnação
de mandato eletivo, mesmo possuindo natureza decadencial
submete-se à regra do art. 224 do Código de Processo Civil
(antigo art. 184 do CPC/1973), de modo que a
superveniência do recesso forense no transcurso do prazo
decadencial autoriza a prorrogação de seu termo final para
o primeiro dia útil subsequente (Precedentes: TSE, HC nº
060172255 - SANTA FÉ DO ARAGUAIA – TO, Relator(a)
Min. Henrique Neves Da Silva, DJE de 26/10/2016 e
RESPE nº 138 - LUÍS GOMES – RN, Relator(a) Min.
Maria Thereza Rocha De Assis Moura, DJE de
23/03/2015).
Nesse passo, verifica-se que o termo "ad quem" restou
configurado em 23/01/2017, sendo que a presente demanda
foi ajuizada nessa mesma data, ou seja, em 23/01/2017.
(Juiz Marcus Elidius, Revisor)
[...]
Contudo, por construção jurisprudencial é pacífico o
entendimento de que o prazo para a propositura das ações
de impugnação de mandato eletivo se submete à regra do
art. 184, § 1º, do antigo Código de Processo Civil, que
corresponde ao art. 224 do Novo Código de Processo Civil,
"segundo a qual se prorroga para o primeiro dia útil
seguinte se o termo final cair em feriado ou dia em que não
haja expediente normal no Tnbunal" TSE; (Ac. de
15.9.2010 no AgR-REspe n2 69244, rel. Min. Marcelo
Ribeiro).
Dessa forma, tendo em vista que o prazo final caiu durante
o feriado forense (29/12/2016), o termo ad quem deve ser
prorrogado para o próximo dia útil.

E aqui está o cerne da questão, verificar qual o próximo
dia útil: quando do término do recesso forense, dia
06/01/2017, conforme registrou o Douto Relator ou dia
23/01/2017, nos termos do voto do Eminente Revisor, após
o término da suspensão dos prazos processuais, de acordo
com o disposto nos arts. 220 do Código de Processo Civil,
10 da Resolução TSE nº 23.478/2016 e da Resolução
TRE/SP nº 393/2016.
De início, importante registrar que não desconheço que o
prazo para a propositura de Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo é de natureza decadencial e, portanto, em
regra, por não se tratar de prazo processual, não se
suspende nem se interrompe.
Após meditar sobre o tema, entendo que a melhor
interpretação a ser dada é que haja a prorrogação do
prazo para o primeiro dia útil após a suspensão dos prazos
trazida pela regra do NCPC.
Assim, para que não ocorram limitações ao exercício do
direito de ação e, consequentemente, a fim de resguardar o
atendimento ao princípio constitucional do livre acesso à
justiça e, ainda, diante das particularidades da nova
sistemática trazida pelo Código de Processo Civil (previsão
da suspensão dos prazos), para que, não paire dúvida nem
interpretações conflitantes sobre transcurso de prazos
durante recesso ou férias, o melhor caminho a seguir é o de
se admitir como próximo dia útil aquele em que terminou a
suspensão prevista no artigo 220 do Código de Processo
Civil, e reafirmadas nos artigos 10 da Resolução TSE nº
23.478/2016 e Resolução TRE/SP nº 316/2016.
Registre-se, por oportuno, que o período fixado no citado
art. 220 do Código de Processo Civil veio dar novo
conceito às férias forenses adotando a suspensão dos prazos
em geral dentro do ordenamento jurídico.
Sobre a suspensão dos prazos prevista no art. 220, do
CPC/2015, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves
entende que "a contagem dos prazos é interrompida,
durante o período previsto por lei, sendo devolvido à parte
o saldo do prazo ainda não transcorrido antes do início do
período de suspensão". E exemplificando prossegue, in
verbis:
[...]
Com a devida escusa, não deve prosperar o entendimento
de que os prazos decadenciais têm natureza material e, por
isso, não são passíveis de interrupção ou suspensão, pois
segundo orientação do STJ, que perdura até hoje:
"independentemente de se tratar da natureza do prazo, se
decadencial ou prescricional, o objetivo da lei processual é
disponibilizar às partes condições de acesso ao judiciário,

sem nenhuma restrição. Sabidamente, e por sua própria
natureza, férias forenses e recesso forenses são períodos
nos quais, de algum modo, o Poder judiciário, no que se
refere ao ajuizamento de ações, não opera de forma plena"
(STJ - EREsp n.º 667.672 SP 2007/0160889-0, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 21/05/2008, CE CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2008).
(Juiz Marcelo Vieira de Campos)

Tal posicionamento judicial, a nosso ver, reconhece acertadamente que o
art. 220 do CPC 2015 amplia o conceito de férias forenses para incluir
nessa categoria o descanso dos advogados – no período de 20/12 a 20/01 –
e ratifica a posição constitucional da advocacia, enquanto função
indispensável à administração da Justiça.
Na mesma linha do posicionamento minoritário acima mencionado, há
decisão colegiada – unânime – do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Goiás, in verbis:
[...]
A controvérsia recursal resume-se na definição da forma de
contagem do prazo decadencial da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME), sobretudo com o advento do
novo Código de Processo Civil.
A sentença recorrida, de forma didática, esclarece que (fl.
42):
Como é notório, o prazo decadencial tem natureza
material e não processual. Assim, a suspensão dos
prazos processuais entre os dias 20 de dezembro a 20
de janeiro, prevista no Novo Código de Processo Civil
e regulamentada pela Resolução nº 23.478/2016 do
TSE, não interfere na contagem dos prazos de
decadenciais.
A Recorrente alega que a correta contagem do prazo para
propositura da AIME inicia-se em 19/1/2016 (dia útil
seguinte à diplomação dos eleitos), suspende-se em
20/1/2016 (início do recesso forense) e reinicia-se em
23/1/2017 (dia útil seguinte ao fim do recesso), sobretudo
em razão de interpretação do novo Código de Processo
Civil, que ao estabelecer o "recesso forense" entre os dias
20 de dezembro a 20 de janeiro, pretendeu conceder
"férias" aos advogados, portanto, não se poderia contar
qualquer prazo nesse período.
Sem razão a Recorrente.

Nos termos da jurisprudência desta c. Corte [Tribunal
Superior Eleitoral], o prazo para ajuizamento de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo é decadencial, e, portanto,
não se interrompe ou suspende durante o recesso forense.
Todavia, o seu termo final deve ser prorrogado para o
primeiro dia útil seguinte se cair em dia que seja feriado
ou que não haja expediente normal no Tribunal, conforme
regra do art. 184, § 1°, do CPC. Precedentes. (Recurso
Especial Eleitoral nº 37631, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir
Guimarães Passarinho Junior, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Data 05/08/2010, Página 81/82, sem
grifos no original)
Impende ressaltar que o novo Código de Processo Civil não
alterou a regra de contagem dos prazos decadenciais e nem
poderia, por serem estes regras de direito material, com
previsão expressa no Código Civil (arts. 207/211).
In casu, a diplomação dos eleitos do município de Goiás
ocorreu em 16/12/2016, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial para a propositura da AIME em 17/12/2016,
com termo final em 31/12/2016, contudo, prorrogado para
o primeiro dia útil seguinte à retomada do curso dos
prazos processuais, suspenso do dia 20 de dezembro a 20
de janeiro (art. 220, CPC/2015). Porquanto "o prazo para a
propositura da ação de impugnação de mandato eletivo,
mesmo tendo natureza decadencial, submete-se à regra do
art. 184, § 1°, do Código de Processo Civil de 1973,
segundo a qual se prorroga para o primeiro dia útil. " (TSE
- Recurso Especial Eleitoral nº 253, Acórdão, Relator(a)
Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE -Diário da
justiça eletrônico, Data 26/10/2016, Página 32).
Assim, 23/1/2017 (segunda-feira) foi o termo final para o
ajuizamento da AIME A Recorrente ajuizou a AIME em
31/1/2017 (fl. 2), quando já operada a decadência. (excerto
do voto condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Goiás no Agravo Interno
no Recurso Eleitoral n. 1-95.2017.6.09.0012, Rel. Juiz Abel
Cardoso Morais, julgado em 7/8/2017)

Da análise dessas decisões das E. Cortes Eleitorais pode-se aferir que a
classificação da natureza decadencial ou processual do prazo não é
relevante no que se refere a suspensão das atividades processuais durante a
ocorrência de férias e recessos forenses, vez que a situação fática será a

mesma, qual seja, a suspensão, total ou parcial, das atividades
jurisdicionais que prescindem da participação das partes8.
Podemos aferir desse entendimento, ainda minoritário, que a prorrogação
do termo final do prazo para o ajuizamento da AIME para o dia útil
subsequente ao término das férias dos advogados resguarda o exercício do
direito de ação e reverencia o princípio constitucional do livre acesso à
justiça.

4 CONCLUSÃO
A definição do prazo ad quem para interposição da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo é tema atual do direito processual eleitoral. Feita uma
análise sobre a matéria podemos concluir o seguinte:
(i) A realidade fática das férias e recessos forenses
sobrepõe-se sobre a discussão da natureza material ou
processual dos prazos;
(ii) O objetivo das ações eleitorais é, em última instância,
proteger a própria democracia;
(iii) As normas processuais eleitorais devem ser
interpretadas de modo a dar efetividade à tutela
jurisdicional eleitoral e proteger a soberania popular
representada no voto;
(iv) O princípio constitucional do livre acesso à justiça e
o pleno exercício do direito de ação são resguardados ao
prorrogar-se o termo final do prazo para o ajuizamento da
AIME para o dia útil subsequente ao término das férias
dos advogados;
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(v) O conceito de férias forenses é ampliado pelo art. 220
do CPC/2015 para incluir os profissionais da advocacia,
indispensáveis à administração da Justiça;
Dessa forma, conclui-se que o melhor entendimento é no sentido de que as
férias dos advogados – período entre 20/12 e 20/01, instituídas pelo art.
220, do Código de Processo Civil de 2015, prorrogam o prazo para o
ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo para o primeiro
dia útil subsequente, incorrendo a decadência do direito no período das
férias.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE
NAS ELEIÇÕES: MAIS UM MECANISMO APTO A MORALIZAR
O PROCESSO ELEITORAL

1

Paulo Sergio Iwagoe

RESUMO
Fundado na Doutrina, na Legislação Eleitoral e na atual Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o presente artigo analisa a possibilidade de
reparação de danos decorrentes de atos antijurídicos praticados pelos
candidatos durante a eleição e com potencial de ocasionar a perda da
chance de seus adversários ascenderem ao poder. A expectativa é que a
coerção indireta exercida por fenômeno desse jaez obste, ao menos em
parte, a prática de ilicitudes durante a disputa eleitoral. Visa-se, assim,
conferir proteção tanto aos candidatos quanto à própria sociedade. O
desenvolvimento inicia-se pelo conceito e pontos de relevo da
Responsabilidade Civil, após, segue-se à Teoria da Perda de uma Chance,
quando serão tecidos comentários sobre o enquadramento dessa
modalidade no direito e processo eleitoral; e, por fim, são apresentados,
exemplificativamente, os eventos em que a situação tem aptidão para ser
aplicada. Em considerações finais, avalia-se a relevância que a medida tem
para moralizar as eleições.
Responsabilidade Civil – Perda de Uma Chance – Direito Eleitoral Eleições
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CIVIL RESPONSIBILITY FOR THE LOSS OF AN ELECTION CHANCE:
MORE MECHANISM TO MATCH THE ELECTORAL PROCESS

ABSTRACT

This article analyzes the possibility of redressing the damages resulting
from illegal acts practiced during the election and with the potential to
cause the loss of the chance of candidates to ascend to power. It is expected
that the indirect coercion exerted by this phenomenon will, at least in part,
hinder the practice of illicit acts during the electoral contest. It is thus
intended to provide protection to both candidates and society itself. The
development begins with the concept and most important points of Civil
Responsibility, followed by the Theory of Loss of a Chance, when will be
made comments on the framework of this modality in the law and electoral
process and, finally, examples, the events in which the situation may be
applied. In the end, it is evaluated the relevance that the measure has to
moralize the elections.

Liability - Loss of a Chance - Elections

1

INTRODUÇÃO

A seara eleitoral é campo fértil para transgressão de direitos inerentes às
mais diversas esferas da ordem jurídica. Durante o pleito eleitoral verificase inconsequente combate entre os candidatos com vistas à elevação a
cargo político-eletivo. Incessantemente, buscam-se alternativas capazes de
moralizar essa disputa e impedir que os limites legais e morais sejam
suplantados.
Nesse contexto, o presente trabalho analisa a legitimidade ativa que o
candidato prejudicado tem para reparação dos danos decorrentes de atos
antijurídicos praticados pelo seu oponente durante a eleição, e com
potencial de ocasionar a perda da chance de ascenderem ao poder. A
expectativa é que a coerção indireta exercida por fenômeno dessa dimensão
impeça, ao menos em parte, a prática de ilicitudes durante a disputa
eleitoral. O objetivo é conferir proteção tanto aos candidatos quanto à
própria sociedade, por vezes iludida e manipulada por instrumentos
ardilosos empregados por candidatos mal-intencionados.
Dessa forma, o indivíduo que deixa de obter êxito no processo eleitoral em
virtude de ato ilícito ou abuso de direito praticado por seu adversário
estaria apto a buscar, na esfera cível, indenização de seu oponente pelo
dano suportado, valendo-se do instituto da Responsabilidade pela Perda de
uma Chance.
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BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A RESPONSABILIDADE
CIVIL

A Responsabilidade Civil, à luz do Direito Contemporâneo, revela-se maior
que uma mera expressão ou simples nome que designa instituto de Direito.

Trata-se de fenômeno que aponta e reflete o que nela se contém,
mostrando-se, ora como luz, ora como sombra, de um conjunto de normas
vigentes que, em uma sociedade, compõem o contorno sistemático do
Direito. (FACHIN, 2014).
No atual estágio da Ciência Jurídica, a Responsabilidade Civil se
manifesta, simplificadamente, como o dever de indenizar os danos
causados em situação na qual determinada pessoa sofra prejuízos jurídicos
como consequência de atos ilícitos praticados por outrem. Conforme
leciona Maria Helena Diniz, a Responsabilidade Civil:
é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a
reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em
razão de ato praticado por ela mesma, por pessoa pela
qual ela responde, por coisa a ela pertencente ou
decorrente de simples imposição legal. (DINIZ, 2011).

O dano a ser reparado decorre de ato ilícito ou abuso de direito e tem
previsão nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil de 20022. Segundo
Silvio Salvo de Venosa (VENOSA,2013) na noção de dano está sempre
presente a noção de prejuízo. Somente haverá possibilidade de indenização,
como regra, se o ilícito ocasionar dano. “Cuida-se, portanto, do dano
injusto, aplicação do princípio segundo o qual a ninguém é dado prejudicar
a outrem (neminem laedere)”. (VENOSA, 2013, p. 38).

2
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.

No que tange à indenização, observa-se que será medida, em regra, pela
extensão do dano e, se a prestação não for possível, há possibilidade de
conversão em moeda, conforme preceitua os artigos 944 e 947, também do
Código Civil3.
Cabe destacar que a Responsabilidade Civil é, por muitas vezes, o
fenômeno mais respeitado e eficaz na modelagem de conduta, sobretudo
em face de indivíduos situados em patamares sociais mais elevados; eis
que, historicamente, sabe-se que nem sempre são suficientemente
pressionados pelo viés penal presente no sistema jurídico-coercitivo.
(STRECK, 2012).
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A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA
CHANCE

A Teoria da Perda de uma Chance (perte d’une chance) é fruto de
construção doutrinária e jurisprudencial francesa e sua primeira aplicação
foi em 17 de julho de 1889, na Corte de Cassação da França. Ela propicia à
vítima prejudicada por ilegalidade ou abuso do direito a busca de reparação
pela perda da chance de se obter algum benefício ou se evitar um prejuízo.
(SILVA, 2014).
Tem-se a distinção de outras modalidades de indenização, como dano
moral, lucros cessantes ou o dano emergente. Nas palavras da Ministra
Nancy Andrighi:

3
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor,
em moeda corrente.

A perda da chance, em verdade, consubstancia uma
modalidade autônoma de indenização, passível de ser
invocada nas hipóteses em que não se puder apurar a
responsabilidade direta do agente pelo dano final. Nessas
situações, o agente não responde pelo resultado para o
qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela
chance de que ele privou a paciente.
A chance em si - desde que seja concreta, real, com alto
grau de probabilidade de obter um benefício ou de evitar
um prejuízo - é considerada um bem autônomo e
perfeitamente reparável. (BRASIL, 2012)

Destaca-se - quanto aos pressupostos – que, além daqueles inerentes à
Responsabilidade Civil, como a conduta, em regra a culpa, o dano e o nexo
– segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
é possível falar em indenização com fundamento na perda
da chance se a parte apresenta elementos que demonstram,
de forma objetiva, a grande probabilidade de ocorrência
do evento, que não se concretizou apenas em razão da
conduta ilícita praticada.
Não se trata de reparar a perda de uma simples esperança
subjetiva, em conferir ao lesado a integralidade do que
esperava caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente sua
chance. É necessário que tenha ocorrido um ato ilícito e,
daí, decorresse a perda da chance de obter o resultado que
beneficiaria o lesado. (BRASIL, 2012)

Em outros julgados assevera-se que o dano deve ser certo e atual: a
chamada teoria da perda da chance, adotada em tema de responsabilidade
civil, “aplica-se quando o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo
de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou
incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável”
(BRASIL, 2009).
Assim, extrai-se dos julgados apresentados, que, além dos pressupostos
clássicos da Responsabilidade Civil, haverá aferição dos pressupostos
específicos da teoria da perda de uma chance, explicitados como sendo a
chance concreta, real e com alto grau de probabilidade de sua ocorrência;
e o dano certo, atual e decorrente de ato ilícito.
Outro ponto a ser observado é a indenização. Segundo Tanzi , Alterini e
Cabana (1995, p.330) apud Venosa (2016):

a indenização deverá ser da “chance” e não do ganho
perdido. Não se identifica com o que se deixou de receber;
a medida desse dano deve ser apreciada judicialmente
segundo o maior ou menor grau de probabilidade de
converter-se em certeza e sem que deva se assimilar com
eventual benefício perdido. (VENOSA, 2016).

Dessa forma, tem-se que a indenização não expressa o resultado material
que seria obtido caso a chance não fosse perdida, mas sim a própria chance,
quantificada segundo aferição judicial conforme cada caso a ser apreciado.
Tendo em vista que não há como saber se houve o dano final, apura-se
exclusivamente a perda da chance em si.
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RESPONSABILIDADE NO PROCESSO ELEITORAL

A Constituição Federal de 1988, previu, no capítulo destinado aos Direitos
e Garantias Fundamentais, o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição,
consagrado no art. 5º, inciso XXXV, e segundo o qual “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
No tocante à reparação de danos, o próprio Código Eleitoral também prevê
acesso à jurisdição cível, independentemente das demais esferas jurídicas,
para fins de indenização de dano moral ocorrido durante o pleito, conforme
preceitua o art. 243, § 1º:
O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo
e independentemente da ação penal competente, poderá
demandar, no Juízo Civil a reparação do dano moral
respondendo por êste o ofensor e, solidariamente, o
partido político dêste, quando responsável por ação ou
omissão a quem que favorecido pelo crime, haja de
qualquer modo contribuído para êle. (BRASIL, 1965).

Outro ponto é que em 24 de abril de 2010 o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu que a aplicação da teoria da perda de uma chance é cabível no
caso de vereador que perdeu a eleição por diferença mínima de votos,
conforme segue:
Aplica-se a teoria da perda de uma chance no caso de
candidato a Vereador que deixa de ser eleito por reduzida
diferença de oito votos após atingido por notícia falsa
publicada por jornal, resultando, por isso, a obrigação de
indenizar. STJ. 3ª Turma, REsp 821.004/MG, Rel. Min.
Sidnei Beneti, julgado em 19/08/2010. (BRASIL,2010).

Os pressupostos considerados - além da conduta, dano e nexo – foram a
falsidade da notícia publicada, em jornal de circulação local, às vésperas da
eleição e a reduzida diferença de oito votos. A hipótese, no entanto, foi
apenas instilada pelo Tribunal, visto que se tratava de matéria fática não
reexaminável em sede de Recurso Especial.
Nesse contexto, nota-se que o reconhecimento ou não de ilegalidade por
outros ramos do Direito não inibe a busca pela reparação civil quando
houver, no caso concreto, enquadramento dos pressupostos necessários.
Embora nos entes federativos de elevadas proporções demográficas haja
menor probabilidade de ocorrência, a votação com reduzida margem de
diferença, nos municípios menos populosos, é passível de ocorrer com
frequência, conforme os dados a seguir, extraídos das Eleições de 2016
para o cargo de Prefeito:

Fonte: elaboração própria.

Pondera-se que o fato de o STJ ter reconhecido como pressuposto a
pequena margem de diferença na votação não impede a reflexão sobre
novos métodos e critérios para se provar a incidência da situação em
análise, desde que idôneos e aptos ao convencimento dos julgadores.
Por fim, ressalta-se que os casos supracitados foram relativos aos cargos de
Prefeitos, no entanto, não se nota, primo ictu oculi, óbice quanto a
aplicação do instituto em outros cargos políticos, inclusive destinados às
casas legislativas – Vereadores, Deputados e Senadores.

4.1 PERDA DE UMA CHANCE DECORRENTE DA PROPAGANDA
ELEITORAL

A propaganda eleitoral é a espécie de propaganda política destinada à
obtenção de votos para ascensão a cargo eletivo. Nos termos de José Jairo
Gomes:
Denomina-se propaganda eleitoral a elaborada por
partidos políticos e candidatos com finalidade de captar
votos do eleitorado para investidura em cargo públicoeletivo. Caracteriza-se por levar ao conhecimento público,
ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada,
candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de
que o beneficiário é o mais apto para o cargo em disputa.
(GOMES, 2015).

Assim, trata-se de período em que os candidatos disseminam as promessas
ao eleitorado, apontam dados com potencial de lhes favorecer e, por vezes,
propalam a denominada Propaganda Negativa com fim de desestimular a
votação em seus adversários.
Segundo previsão legal constante no art. 36, “caput”, da lei 9.504/97 – Lei
das Eleições4, a propaganda eleitoral será permitida somente após o dia 15
de agosto dos anos em que haja eleição.
Os principais meios de propagação são: rádio e televisão; jornais e revistas;
internet; folhetos, adesivos e volantes; mesas de distribuição de materiais;
comícios, caminhadas, passeatas, alto-falantes e carros de som.

4
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

A legislação eleitoral, notadamente a Lei n.º 9.504/97, prevê os limites e
proibições que, transcendidos, são capazes de acarretar prejuízo a
terceiros5. Além disso, outras situações com potencial de indenizar podem
ser analisadas em juízo se, porventura, houver perda da chance do
candidato se eleger mais o enquadramento nos pressupostos que envolvem
a teoria da Perda de uma Chance. Exemplificativamente, tem-se:
a) Propaganda extemporânea: considera-se extemporânea tanto a

propaganda antecipada quanto aquela divulgada após o termo
final do prazo legal.
b) Promessas impossíveis: também denominado “estelionato
eleitoral”, a prática de promessas impossíveis é mais um fator
que pode ocasionar a perda da chance dos adversários se
elegerem.
c) Apresentação de dados falsos: é a mentira com relação aos
dados apresentados. Ainda que dentro do prazo a prática pode,
eventualmente, gerar dever de indenizar, quando apresentadas
informações falsas capazes influir no eleitorado.

5

Podem ser mencionadas as proibições em bem particular: art. 37, §§ 2º e 8º, da Lei n.º 9.504/97;

em bens dependentes de cessão ou permissão do poder público ou de uso comum: art. 37, caput e §5º, da
Lei n.º 9.504/97; em vias públicas: art. 37, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 9.504/97; na internet: arts. 57-A, 57-B,
57-C, 57-D, da Lei n.º 9.504/97; em rádio e televisão: art. 45, incisos I a VI e § 1º e art. 46, caput, II, III,
§§ 2º e 3º, da Lei n.º 9.504/97; na imprensa: art. 43, caput, §1º, da Lei n.º 9.504/97; sobre telemarketing:
art. 243, inciso VI, da Lei 4.737/65 - Código Eleitoral; em eventos: art. 39, § 7º, da Lei n.º 9.504/97 e
arts. 222 e 237, da Lei 4.737/65 - Código Eleitoral; e em outdoors: art. 39, §8º, da Lei n.º 9.504/97;

Em decorrência da amplitude da divulgação, o que pode ser notado ante aos
meios de propagação das ideias (ex.: rádio e televisão), e impacto na
opinião do eleitorado a Propaganda pode ser considerada o momento da
disputa mais suscetível de se atingir direitos alheios, ocasionando prejuízos
jurídicos e gerando o dever de indenizar.

4.2 PERDA DE UMA CHANCE ENVOLVENDO A ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS E GASTOS ELEITORAIS

A atual conjuntura social e política - tanto no Brasil quanto no mundo revela que o candidato melhor favorecido economicamente tem potencial
de se sobressair, nas campanhas, perante outros com capacidade financeira
reduzida. Além disso, observa-se também, nos recentes noticiários, um
forte vínculo de dependência entre os candidatos eleitos e aqueles
organismos que financiaram suas campanhas, resultando em atividades
alheias ao interesse público. (ALESSI, 2015).
Nesse cenário, a disciplina da arrecadação de recursos e gastos eleitorais
emerge como instrumento destinado a coibir o abuso do poder econômico e
a tornar a disputa eleitoral mais igualitária. Nas palavras do jurista Marcos
Ramayana:
O objetivo da fiscalização da arrecadação e prestação de
contas é assegurar a lisura e a probidade na campanha
eleitoral, através do controle dos recursos financeiros nela
aplicados, com vistas a viabilizar a verificação de abusos e
ilegalidades

ocorridos

durante a disputa

eleitoral.

(RAMAYANA, 2015).

É possível que haja responsabilização pela perda de uma chance, se
atendidos os demais pressupostos, quando se realiza arrecadação de
recursos e gastos eleitorais ilicitamente.

No tocante aos Gastos Eleitorais, a análise sobre evolução da legislação
prevê atuação cada vez mais intensa da Justiça Eleitoral na fiscalização da
arrecadação e dos gastos de campanha. Nota-se atuação ainda mais clara
quando se analisa o recente estabelecimento de limites para gastos e se
define a respectiva punição, caso tais limites sejam transcendidos. A
limitação de gastos é estabelecida por cargos (artigos 5º, 6º e 8º, da Lei n.º
13.165/2015), mediante Resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
(BRASIL,2015).
As consequências jurídicas estão previstas na própria Lei 9.504/90 (artigo
18 – b) e na Lei 64/90 (artigo 22). As que possuem maior relevo são: a
multa equivalente a cem por cento da quantia que exceder o limite e
possibilidade de responder por abuso do poder econômico, além de outras
sanções. Como outras sanções, entende-se, no contexto do presente
trabalho, que poderá ser pleiteada a indenização pela perda de uma chance
caso haja incidência dos pressupostos e os limites sejam ultrapassados
ilicitamente.
Além da superação dos limites, outras hipóteses que podem gerar o dever
de indenizar são as despesas vedadas por lei, constantes na lei 9.504/97:
•

Artigo 39, § 6º: dispõe sobre a proibição de confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de
brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.

•

Artigo 39, § 7º: proibição de gastos com showmícios e eventos
assemelhados para promoção de candidatos;

•

Artigo 39, § 8º: realização de gastos com outdoors, inclusive
eletrônicos.

Com relação à Doação e Arrecadação, cumpre inferir que o regramento
prevê limitação tanto para as pessoas físicas quanto para CNPJ (Partidos
Políticos e Candidatos utilizando CNPJ de campanha).
Assim, a obrigação de indenizar pode advir - entre outros casos - de
doações ilegais de pessoas físicas, recursos de origem não identificada ou
ainda derivada de fontes vedadas de arrecadação.
•

Doações de pessoas físicas. O limite para doação por pessoas
físicas é de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no
ano anterior ao da eleição (§ 1º do art. 23 da Lei das eleições).
Excetuam-se as doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador,
desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (§ 7º, do
artigo 23 da Lei das Eleições).

•

Recursos de origem não identificada. Há necessidade de
identificação das doações para análise e verificação se foram ou
não decorrentes de fontes vedadas. Considera-se não identificada
quando há falta ou identificação incorreta do doador, falta de
identificação do doador originário nas doações financeiras, falta
da informação ou invalidade do CPF do doador pessoa física ou
do CNPJ do doador partido político ou candidato (§ 1º do artigo
26, da Res. 23.463/2015).

•

Fontes vedadas de arrecadação. São consideradas fontes vedadas
para arrecadação de recursos eleitorais aquelas provenientes de
Pessoas Jurídicas, de origem estrangeira e de pessoas que exerçam
atividades comerciais decorrentes de concessões ou permissões do
Poder Público.

Em todos os casos supramencionados, se forem ultrapassados os limites
estabelecidos em lei e provados os pressupostos da responsabilidade pela
perda de uma chance, poderá surgir o dever de indenizar (art. 24, da Lei
9.504/97).
Cabe frisar que o principal objetivo da sujeição ao regramento atinente à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais é assegurar o Princípio
Constitucional da Isonomia durante a disputa eleitoral, bem como garantir a
plena independência nas atividades administrativas ou legislativas dos
candidatos eleitos para cargos políticos.
4.3 PERDA DE UMA CHANCE DERIVADA DAS PESQUISAS
ELEITORAIS

A pesquisa eleitoral é o instrumento apto a captar a intenção de voto da
população. Além disso, constitui-se em fator de influência na vontade do
eleitorado. Nas palavras de Carlos Mario da Silva Veloso:
O seu real objetivo é demonstrar a tendência eleitoral da
população, funcionando como fator de avaliação da
campanha. Elas possibilitam, ainda, se os resultados não
forem os desejáveis, a correção nos rumos da disputa.”
“Pesquisas eleitorais são, tecnicamente falando, forma de
propaganda eleitoral, no entanto, vários candidatos e
marqueteiros políticos entendem que elas podem conduzir
a vontade dos eleitores. (VELOSO, 2014)

Verifica-se, então, pelo viés de condução da vontade popular, que as
pesquisas podem implicar em alteração do resultado das urnas e, por
consequência, em tese, quando a alteração derivar de ato antijurídico ou
abuso de direito o fato pode implicar em dever de indenizar.

O artigo 33, da lei 9.504/97, traz o rol de requisitos que devem ser
registrados em conjunto com a pesquisa. A divulgação da pesquisa somente
poderá ser realizada depois de transcorridos cinco dias a partir desse
registro, tal período é empregado para análise e eventuais impugnações
pelo Ministério Público, Coligações ou Partidos Políticos adversários.
Algumas formas capazes de acarretar o dever de indenizar, envolvendo as
pesquisas eleitorais, são:
•

Divulgação de pesquisa sem se revestir dos requisitos previstos em lei. Os requisitos são: a) quem contratou a pesquisa; b) valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; c) metodologia e período de realização da pesquisa; d)
plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de
instrução, nível econômico e área física de realização do
trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem
de erro; e) sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo; f) questionário completo aplicado ou a ser aplicado
e g) nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.

•

Divulgação de pesquisas falsas. Trata-se da pesquisa inexistente que foi produzida mediante fraude. Nesse caso,
além da eventual indenização, a medida constitui crime e
tem previsão no §4º, do art. 33, da lei 9.504/97.

•

Divulgação de pesquisas com dados falsos. É aquela com
manipulação de dados verdadeiros ou inserção de dados
falsos. Também constitui crime punível de acordo com §4º,
do art. 33, da lei 9.504/97.

•

Divulgação de pesquisas sem o prévio registro. A regra é
prevista no próprio “caput” do artigo 33, da lei 9.504/97,
segundo o qual é obrigatório o registro, junto à Justiça
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação. Sem esse
requisito a divulgação é considerada ilegal e pode gerar o
dever de indenizar.

Importante frisar que a divulgação da Pesquisa não é realizada pela Justiça
Eleitoral, esta disponibiliza apenas os dados referentes aos requisitos
previstos em lei. A divulgação é concretizada por empresa, entidade ou
órgão veiculador.
Nos termos do artigo 35, da lei 9.504/97, os representantes legais da
empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador também podem ser
responsabilizados pelos crimes decorrentes da divulgação. Nesse contexto,
a responsabilização pela reparação do dano decorrente da perda de uma
chance também poderia ser indenizada.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como salientado no início do trabalho, a disputa eleitoral induz e envolve
um complexo de relações intersubjetivas que repercutem nas mais diversas
esferas da ordem jurídica: Civil, Eleitoral, Administrativa e Penal. Observase, portanto, ante a apresentação de apenas alguns eventos do processo
eleitoral, a gama de possibilidades suscetíveis de ocasionar prejuízo
jurídico durante o pleito.
Assim, se houver enquadramento nos pressupostos legais e construídos
pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores, a reparação civil pode ser
meio apropriado à indenização do dano causado, sendo o quantum definido
pelo órgão julgador na apreciação de cada caso concreto.

Por fim, a medida se revela como uma importante forma de coerção
indireta, visto que incide diretamente sobre o patrimônio pessoal do agente
causador do dano, obrigando-o a indenizar seu adversário. Tem como efeito
positivo, por um lado, favorecer uma disputa mais respeitosa entre os
candidatos e, por outro, diminuir instrumentos ardilosos tencionados à
manipulação do corpo social, tornando-se, então, mais um instrumento
moralizador das eleições.
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RESUMO

A Suprema Corte brasileira considerou lícita a gravação ambiental
clandestina como prova em ação penal na Questão de Ordem no RE nº
583.937. A disseminação do uso de meios eletrônicos acabou se tornando
uma prática sórdida no meio político-eleitoral, em especial pelo
acirramento das disputas eleitorais e, por isso, esse precedente há de ser
analisado à luz da realidade de uma eleição em que são utilizadas práticas
políticas antiéticas, nada edificantes. Este artigo confirma a existência do
distinguishing (very distinguished) a reconhecer a constitucionalidade dos
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral que reconhecem a ilicitude do
uso de gravação clandestina em ambiente privado em processos eleitorais
cíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Direito eleitoral – Gravação ambiental clandestina
– Ilicitude - distinguishing – Direito à privacidade.

ABSTRACT
The Brazilian Supreme Court considered as legal the environmental
conversations without consent as evidence in a criminal process in the
Question of Order in RE nº 583,937. The dissemination of the use of
electronic equipments has become a sordid practice in the politicalelectoral environments, especially in electoral disputes and, therefore, this
precedent has to be analyzed observing the reality of an election in which
political practices are used unethical, nothing edifying. This paper confirms
the existence of a distiguishing (very distinguished) to recognize the
constitutionality of precedents of the Superior Electoral Court that
recognize the illegality of the use of environmental conversations without
consent in private places in electoral-civil judicial process.
KEYWORDS: Electoral law – Environmental conversation without
consent – Illegal – distinguishing – The right to privacy.

GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA COMO PROVA NAS
CORTES ELEITORAIS

Sumário: Introdução. 1.A gravação ambiental como prova em ação penal: o conteúdo do RE nº 583.937.
2. O distinguishing e a aplicação da tese nas ações eleitorais. 3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. 4. Considerações finais. Referências.

Introdução
É de todos conhecida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a
constitucionalidade da gravação ambiental utilizada como prova quando ela
é realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. O
Plenário de nossa Suprema Corte considerou lícita essa prova no
julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 583.937, de
Relatoria do Ministro Cezar Peluso, e que teve a sua repercussão geral
reconhecida no julgamento concluído em 19 de novembro de 2009, com a
reafirmação da jurisprudência da Corte acerca da admissibilidade de seu
uso.
Desde então, esse precedente tem sido aplicado em todos os processos
criminais. O tema, no entanto, tem sido objeto de novas reflexões na área
eleitoral, principalmente pelas características que envolvem sua disputa,
como os interesses, os objetivos de algumas ações específicas e o
acirramento da disputa, inclusive, sob o ponto de vista emotivo, de todos
aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente com as eleições
no período pré e pós sufrágio.
Com a pesquisa foi possível levantar a jurisprudência focada no Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de reconhecer a existência de distinguishing
entre o precedente da Suprema Corte e a tese que há de ser aplicada às
ações eleitorais. A conclusão tem sido no sentido de considerar ilícita essa

espécie de prova quando obtida em local privado, a fim de alcançar um
processo eleitoral justo.
Pretende-se com esse singelo trabalho analisar os fundamentos jurídicos e
os elementos fáticos que envolvem essas demandas eleitorais, inclusive os
aspectos constitucionais e infraconstitucionais, com o fito de verificar o
acerto ou não da jurisprudência que hoje predomina na Justiça
especializada. É evidente que não se pretende esgotar o assunto, mesmo
porque penso que a própria Suprema Corte, em algum momento, revisitará
essa matéria sobre a sua aplicação na seara eleitoral. A questão não é
pacífica e se espera que o debate posto neste artigo científico e técnico
possa também contribuir para que os parâmetros jurídicos abordados
viabilizem um novo pensar sobre a produção de provas no âmbito das
ações cíveis eleitorais.
1. A gravação ambiental como prova em ação penal: o conteúdo do RE
nº 583.937
Não há dúvida de que a nossa Constituição Federal de 1988, inspirada pelo
art. 32, 6, da Constituição portuguesa, efetuou clara opção pelo repúdio à
prova ilícita, ao dispor em seu art. 5º, inciso LVI, que “[s]ão inadmissíveis
no processo as provas obtidas por meios ilícitos".
Antecipo preliminarmente o que penso: independentemente da opção
legislativa que tenha sido realizada, resultando em norma com seus efeitos
jurídicos quando define o que é prova lícita ou não, a sua ilicitude será
inequívoca sempre que houver violação a um direito fundamental. Nessa
linha de raciocínio, em magnífico voto sobre o tema, o Ministro Sepúlveda
Pertence assim se manifestou: “Ninguém aqui desconhece a disceptação,
ainda insepulta, entre as duas posturas básicas acerca da admissibilidade no
processo das provas ilícitas - como tais consideradas as que obtidas com
violação de direitos fundamentais”. Continua, em seguida, com a
capacidade intelectual que lhe é característica, que “a primeira - por séculos

predominante - fiel à velha máxima male captum bene retentum: ao juiz só
caberia decidir da existência, ou não, do crime e não, de como lhe
chegaram - lícita ou ilicitamente - as provas do fato. Se ilicitamente
obtidas, que se aplicassem ao responsável pela ilicitude as sanções civis,
administrativas ou penais cabíveis”. Ao se referir às decisões pioneiras da
Suprema Corte dos Estados Unidos, esclarece que essas “partem da
unidade da ordem jurídica e da necessidade de impor contenção eficaz à
tentação da violência de todos os organismos policiais e negam se possam
admitir no processo provas obtidas por meios tão ou mais criminosos que
os delitos a reprimir. Pelos últimos, valha por todos a lição, na doutrina
alemã, de Amelung - colacionada por Costa Andrade - segundo a qual ‘o
Estado cairá em contradição normativa e comprometerá a legitimação da
própria pena, se, para impor o direito, tiver de recorrer, ele próprio, ao
ilícito criminal’. Pois, argumenta, ‘o fim da pena é a confirmação das
normas do mínimo ético, cristalizado nas leis penais. Esta demonstração
será frustrada se o próprio estado violar o mínimo ético para lograr a
aplicação de uma pena. Desse modo, ele mostra que pode valer a pena
violar qualquer norma fundamental cuja vigência o direito penal se propõe
precisamente assegurar’.” (STF, HC nº 80.949, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. em 30.10.01).
Há de se diferenciar a gravação ambiental feita por um dos interlocutores,
daquela que é feita por terceiro. Iniciemos pela gravação que é feita por
terceiro, denominada comumente de interceptação ambiental. O sistema
constitucional e infraconstitucional só resguardam sua validade e higidez
quando houver autorização judicial. Esta interceptação consiste na captação
de sons ou imagens, feita por terceira pessoa, de duas ou mais pessoas, sem
que estas saibam que estão sendo monitoradas ou vigiadas. Cuida-se de
forma procedimental para a produção de provas e pode ser realizada com
ou sem a presença desse terceiro.

Na interceptação entre presentes, a captação sub-reptícia da conversa entre
presentes se dá dentro do ambiente em que se situam os interlocutores, com
o desconhecimento destes.
Considerada eficaz medida investigatória em todo o mundo, em especial,
para a responsabilização criminal, tem-se ampliado a noção de
interceptação ambiental - até então entendida na doutrina nacional como a
captação clandestina de conversa - por terceiro ou por um dos
interlocutores, no próprio ambiente em que ela se desenvolve. Esse ato
investigatório está previsto no inciso IV do artigo do 2º da Lei 9.034/95,
acrescentado pela Lei 10.217/01, que dispõe que “[e]m qualquer fase de
persecução criminal são permitidos, sem prejuízo dos já previstos em lei, os
seguintes procedimentos de investigação e formação de provas: (...) IV – a
captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou
acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização
judicial”.
Pela referida lei de regência, poderão efetuar essa gravação os agentes de
polícia, mediante prévia autorização judicial e pela instalação de aparelhos
de gravação de som e imagem em ambientes fechados, inclusive
residências e unidades prisionais, ou até mesmo em locais abertos, como
em ruas, praças, etc, desde que haja a finalidade de gravar não apenas os
diálogos travados entre os investigados, mas também de filmar condutas.
A despeito da norma mencionada, a problemática surgiu com a utilização,
como prova judicial, de gravações ambientais efetuadas por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro. Em paradigmática decisão, já
sob a nova sistemática da repercussão geral instituída pela EC nº 45, a
nossa Suprema Corte assim julgou, reafirmando o que se entendeu como a
jurisprudência reiterada daquele tribunal. Eis o texto da ementa do acórdão
que transitou em julgado em 17 de fevereiro de 2010, embora tenha o

resultado do julgamento sido publicado em 18 de dezembro de 2009,
julgando o Tema nº 237, a saber:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização
por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso
extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita
a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem conhecimento do outro (STF, RE-QO-RG nº
583937, Relator o Ministro Cesar Peluso, DJe de 18/12/09).

Para compreendemos bem os argumentos fáticos e jurídicos utilizados no
referido julgamento, importante se faz descrevermos os principais
elementos que sustentaram o veredicto final. O recorrente, no seu apelo
extremo, havia sido condenado a cumprir um ano de detenção, em regime
aberto, substituída aquela pela pena restritiva de direitos, pela acusação de
prática de crime de desacato em que teve como ofendido o magistrado da 2ª
Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo/RJ, durante uma audiência
judicial. Ocorre que o próprio recorrente havia realizado a gravação
ambiental durante essa audiência e por isso requereu a juntada da
degravação do material no processo crime, pleito que foi indeferido pelo
magistrado criminal de primeira instância e que foi mantido em acórdão de
segundo grau de jurisdição.
O extraordinário acabou sendo interposto sob o fundamento de que a prova
produzida pelo réu seria lícita, principalmente sob o fundamento de que as
audiências criminais seriam públicas e que, diante da leitura dos arts. 1º,
inciso III e 5º, incisos X, LIV e LV da CF, não haveria qualquer objeção
constitucional para a sua gravação e a utilização da gravação de “colóquio
interpessoal, em ambiente público, mesmo que clandestina ou sem
conhecimento da gravação pelo outro interlocutor”.
O nobre Relator, Ministro Cesar Peluso, sustentando a constitucionalidade
do uso de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores como
prova, fundado na mesma ratio sobre a validade de gravação telefônica

efetuada por um dos interlocutores - pois em ambos os casos não se trata de
“interceptação” (vide RE nº 402.717, Plenário, Relator o Ministro Cesar
Peluso, DJe de 13/2/09), sua Excelência assentou os seguintes fundamentos
jurídicos em seu voto vencedor: a) a prova que se pretende utilizar deve ter
como objetivo a sua defesa própria em procedimento criminal; b) a matéria
não se confunde com o sigilo de comunicações telefônicas (art. 5º, XII,
CF); c) a gravação ambiental não se confunde com a interceptação, cuja
reprovabilidade jurídica vem do seu “sentido radical de intromissão que,
operada sem anuência de um dos interlocutores, excludente de
injuridicidade nem autorização judicial na forma da lei, rompe o sigilo da
situação comunicativa, considerada como proprium dos respectivos
sujeitos, que, salva as exceções legais, sobre ela detêm disponibilidade
exclusiva, como expressão dos direitos fundamentais de intimidade e
liberdade” e, assim, quem releva conversa da qual foi partícipe não
intercepta, mas dispõe de parte de direito que também é o seu, o resultado
das comunicações ocorridas; d) a necessidade de se privilegiar a verdade
real no processo deve prevalecer sobre a proteção da intimidade; e) há
nesse caso um paralelo entre a gravação ambiental e os depoimentos
pessoais e testemunhais quando esses exprimem o conteúdo de conversas
entretidas; f) a Suprema Corte, ao adotar esse entendimento, açambarcou
compreensão sobre o tema que já vinha sido acolhido em alguns países,
como é o caso da Alemanha, que no seu § 298 do Código Penal, na redação
de 22 de dezembro de 1967, introduziu para a proteção da intimidade das
pessoas o crime de abuso da gravação e da interceptação de som por
aparelhos, mas que resguarda a hipótese de causa de exclusão da ilicitude
se ocorre para impedir uma extorsão ou outro fato delituoso (WELZEL:
1969, p. 338).
Observe-se que este último argumento só pôde ser utilizado para afastar a
ilicitude da gravação e divulgação da conversa telefônica para servir como

prova da prática de um crime. Precedente nesse sentido foi o julgamento do
HC nº 75.338, Relator Ministro Nelson Jobim, inclusive mencionado no
voto do Ministro Cesar Peluso, em que se acentuou ser inconsistente e que
feriria o senso comum “falar-se em violação do direito à privacidade
quando o interlocutor grava diálogo, com sequestradores estelionatários ou
qualquer tipo de chantagista”.
Essa conclusão ficou ainda mais evidente quando no voto se fez menção a
outro julgamento em que se decidiu pela validade de gravação clandestina
quando aviada por um dos interlocutores, membro do Ministério Público,
para comprovar a prática de crime por aquele que desconhecia que a
conversa estava sendo gravada. Eis o teor da ementa:
“PROVA CRIMINAL: gravação telefônica por um dos interlocutores
de oferta de vantagem indevida em troca de ato de ofício seu:
legitimidade. Não constitui prova ilícita a gravação por um dos
interlocutores de conversa telefônica na qual lhe é feita proposta de
suborno, configurando corrupção ativa: a hipótese nem configura
interceptação de comunicação telefônica, nem implica violação da
intimidade ou de dever jurídico de sigilo”(STF, Agravo Regimental
em AI nº 232.123, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, in RTJ 168/1022).

Penso ser importante, portanto, observar as premissas fáticas e jurídicas
que foram utilizadas para a tese aprovada, quais sejam: a) que o réu em
ação penal pela prática de suposto desacato pugnou pelo uso de gravação
efetuada durante uma audiência judicial, o que nos leva a concluir que não
se poderia alegar no caso concreto violação à intimidade; b) a parte
condenada, suposto autor desse delito, era réu em processo crime, o que lhe
legitimava plenamente a utilização da gravação como prova processual; c)
e os julgados utilizados no referido acórdão de repercussão geral
apontavam para a tese da licitude da gravação como meio de prova sempre
que houvesse justa causa.

Portanto, importante salientar cada um desses parâmetros - que foram
observados no acórdão do RE nº 583937, para que possamos delimitar o
precedente judicial e indicar os casos em que a tese jurídica é cabível.
2. O distinguishing e a aplicação da tese nas ações eleitorais
Nem sempre é fácil realizar o distinguishing. Como se sabe,
o distinguishing ou distinguish cuida-se de técnica de decisão que, com
origem na common law mas que se incorporou em nosso direito, deve ser
aplicada sempre que “houver distinção entre o caso concreto (em
julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos
fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio
decidendi (tese jurídica) constante no precedente; seja porque, a despeito de
existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em
julgamento afastam a aplicação do precedente” (DIDIER et. al.:2012, p.
43).
Para a teoria do stare decisis - do latim stare decisis et non quieta movere1 que ganhou corpo com a doutrina e jurisprudência norte-americanas, exigese que para a adequada aplicação da ratio decidendi ao novo caso concreto,
é necessário que se faça um cotejo entre os fatos que deram origem ao
precedente e os fatos do caso em julgamento. A referida técnica de
aplicação do precedente, denominada de distinguishing, somente será
exigível quando o caso em julgamento está inserido no âmbito de
incidência da tese jurídica firmada no precedente. Caso contrário, não há
que se falar em distinção por motivos óbvios (MARINONI: 2010, p. 326).
O distinguishing não decorre de ampla discricionariedade do julgador; mas
pelo contrário há vinculação, na medida em que a doutrina especializada
exige para a aplicação da técnica adequada, que os fundamentos para a
1

Numa tradução livre significa “respeitar as coisas decididas e não mexer no que está
estabelecido”, expressão que tem sido utilizado no Direito para indicar a tese jurídica de que as decisões
de um determinado órgão judicante geram precedentes e vinculam o julgamento de futuras decisões de
casos idênticos ou similares.

distinção hão de ser detalhadamente justificados na decisão, na mesma
linha do que se exige para motivar a inaplicabilidade de uma determinada
lei ou reconhecer até mesmo uma inconstitucionalidade de uma norma no
exercício de um controle difuso. Isso porque, os princípios da segurança
jurídica e da igualdade, que fundam a teoria dos precedentes, deve sempre
nortear a conduta dos julgadores (TUCCI: 2004, p. 172).
Verificada a distinção entre os casos, são dois os posicionamentos que
podem ser adotados. Vejamos. No caso do restrictive distinguishig, há uma
interpretação da ratio decidendi de forma restritiva, diante das relevantes
particularidades do caso em julgamento. Nessa situação, o intérprete, por
compreender que as características do caso em exame não permitem a
aplicação do precedente, o juiz passa a ter ampla liberdade para decidir de
forma diferente do precedente apontado – o que temos aqui é apenas o
afastamento do precedente. Por outro lado, se as particularidades
verificadas no caso não impedem a aplicação da ratio decidendi do
precedente, há que se atribuir a essa uma interpretação mais ampla,
estendendo a solução ao caso em julgamento, o que a doutrina denomina
de ampliative distinguishing.
Há uma importante situação que pode gerar até mesmo outro precedente,
inclusive de cunho vinculante. Anota a doutrina que a superação do
precedente será possível em situações em que ocorra uma rejeição
frequente da sua aplicação, o que, por vezes, revela também a rejeição de
seu conteúdo e, nessa situação, o precedente se torna very distinguished2
(MARINONI: 2010, p. 327 e 328).
Nesse particular ponto em que se encontra a já conhecida divergência
jurisprudencial a respeito do tema, cabe salientar que as posições
extremadas - tanto a firmada no sentido da aceitação acrítica da gravação
ambiental clandestina como aquela defendida pela corrente que preconiza a
2
Termo pouco utilizado na doutrina, inclusive estrangeira, mas que é reconhecido por alguns
autores, inclusive ingleses. Vide DEVLIN, Patrick. The Judge. Oxford: Oxford University Press, 1981, p.
92 e 93.

sua inadmissibilidade no processo cível-eleitoral - têm sido objeto de
ferrenhas críticas e acalorados debates, que culminaram por trazer ao
Colendo Superior Eleitoral uma recentíssima compreensão sobre o assunto.
A disseminação do uso de meio eletrônicos, principalmente para a gravação
em todos os ambientes, acabou se tornando uma prática sórdida no meio
político-eleitoral. Isso porque, o acirramento das disputas eleitorais acabou
sendo trazido para os processos eleitorais – cíveis e criminais – e esse tema,
por isso, há de ser analisado, interpretado à luz da realidade de uma eleição
em que são utilizadas práticas políticas antiéticas, “práticas políticas nada
edificantes”3.
O quadro fático a justificar o distinguishing é tão amplo, que as cortes
eleitorais, em especial, o TSE, não tiveram outra opção senão afastar a
aplicação da tese estabelecida no mencionado Tema nº 237 de repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal para entender que essa gravação
ambiental clandestina, aquela realizada de forma sub-reptícia, por meio de
áudio ou vídeo, por um interlocutor sem o conhecimento do outro, é ilegal
na medida em que viola o direito fundamental da privacidade e da boa-fé.
Eis alguns dos fatores que devem ser observados a impedir o
reconhecimento da licitude da gravação como prova judicial no âmbito dos
processos cíveis-eleitorais e que foram bem desenvolvidos em extenso
artigo escrito por Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos:
a) O cenário que as envolve carga um clima de acirradas disputas políticas,
b)
c)

d)
e)
f)

onde ânimos acalorados e paixões por vezes condenáveis são uma constante;
Há premeditação por parte do interlocutor;
o interlocutor se usa da clandestinidade ao escamotear-se para possibilitar a
promoção desses elementos, de modo que o interlocutor diverso não tenha
qualquer conhecimento ou suspeita;
a produção se dá de forma sub-reptícia, ou seja, maliciosa, ardilosa, por meio
de aleivosias etc;
o interlocutor age como engodo, ou isca;
e assim age por interesses políticos, com a finalidade de possibilitar o
manejo da gravação, em juízo, por parte de terceiros que não o próprio, ou

3
Esta última expressão tem sido utilizada em diversos votos do eminente Ministro Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto (TSE).

por interesses particulares, utilizando-se o mesmo da gravação como ‘moeda
de troca’, de modo a satisfazer interesses particulares;
g) por fim, tais gravações, uma vez firmadas, são manejadas com o desiderato
único e exclusivo de desencadear, por meio de terceiros que não o
interlocutor, a persecução eleitoral, de modo a, por meios espúrios, objetivarse a desconstituição da vontade popular sufragada nas urnas.
Assim, na presença dos elementos acima narrados é que as gravações
ambientais acabam por ser trazidas ao âmbito do contencioso eleitoral,
assim o sendo por terceiros que não o hábil interlocutor, algo que se
dá, na massiva maioria dos casos, em ações que denunciam a pretensa
prática de captação ilícita de sufrágio ou ‘compra de votos’, como
visto” (BARCELOS: 2014, p. 116).

Além desses argumentos, não podemos nos olvidar que as gravações em
regra não são utilizadas para a defesa de acusados em processos crimes,
não são um instrumento de legítima defesa, mas acabam se transformando
em instrumentos obtidos premeditadamente, por induzimento e insinuações
para sustentar ações cíveis eleitorais que serão propostas por terceiros candidatos ou não, políticos que não serão qualquer um dos interlocutores
que acabaram por efetuar a gravação - com o fito de impedir que o
interlocutor vítima da camuflagem participe do pleito eleitoral ou pior, com
o objetivo de impedir a diplomação ou cassá-lo do mandato que muitas
vezes se obteve de forma legítima e democrática.
É evidente que o direito fundamental que se garante com o reconhecimento
da ilicitude da prova obtida é o da privacidade, que há de ser respeitado, em
especial durante o período que antecede as eleições, quando os ajustes
políticos são realizados a portas fechadas e cujo espectro é amplíssimo, não
se podendo sequer imaginar alcançar todas as espécies de acordos que
podem ser fechados nessas conversas reservadas.
Nem se diga que a gravação substituiria a prova testemunhal que pode ser
produzida, substituindo assim a prova oral. A gravação não admite por si só
as diversas hipóteses de suspeição e de impedimento reconhecidos pela
processualística civil e os contextos fáticos acima mencionados também
colocam sempre em xeque a ética da forma como a pretendida prova é
obtida.

Conforme decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (Corte
europeia), caso Handyside contra o Reino Unido, Appl nº 5493/1972 de 7
de dezembro de 1976, o direito à privacidade é um conceito amplo de
proteção da autonomia individual e da relação entre o ser humano e a
sociedade, incluindo governo, sociedade e empresas, abrangendo uma vasta
gama de direitos como proteção de intrusões na vida privada e familiar e
até mesmo o sigilo das comunicações que são feitas, inclusive entre os
particulares. Esse direito, inclusive, é reconhecido pela maioria dos tratados
internacionais, como no art. 12 da DUDH, art. 17 do PIDCP, art. 8º da
Convenção Europeia, arts. 5, 9 e 10 da Declaração Americana sobre
Direitos Humanos e o art. 11 da Carta Africana.
É certo que o direito fundamental à privacidade, previsto expressamente no
nosso art. 5º, inciso X, assim como em todos os demais direitos
constitucionais, não é absoluto. Entretanto, em não passando pelo teste da
ponderação, esse direito se torna definitivo. Esta acabou sendo a percepção
do eminente Ministro Gilmar Mendes, até para se admitir o uso de
gravação clandestina somente quando não há uma situação a comportar a
defesa da privacidade, a saber: “ainda que permaneça cautelosa em relação
aos deturpados interesses que por vezes motivam os autores da gravação, o
TSE passou a admitir a gravação ambiental clandestina, quando realizada
em locais públicos e em pequenas circunstâncias em que não se mostre
razoável a expectativa de privacidade por parte dos demais interlocutores
da conversa gravada” (cf. decisão monocrática proferida no REspe nº 45307, DJe de 17/11/15).
Não bastasse isso, com o fito de garantir a segurança jurídica, merece
registro o fato de que o Colendo Tribunal Superior Eleitoral - preocupado
com a possibilidade de surgimento de indesejável casuísmo, sob o
fundamento do art. 16 da CF/1988, acabou por firmar entendimento no
sentido da inadmissibilidade da gravação ambiental clandestina em relação

aos feitos provenientes das “Eleições 2012”, de modo a evitar a aplicação
de modificação de entendimento quando encerrado processo eleitoral. Esse
é o posicionamento que se extrai da ementa do AgR-REspe 368-38/SC, e
decidido por unanimidade de votos, verbi gratia:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. VEREADOR. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO
ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/1997. OFERECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL E DINHEIRO A ELEITOR.
[...]
2. Conquanto guarde reservas em relação à tese de que é prova ilícita a
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
- mormente porque não se cuida de interceptação telefônica sem
autorização realizada por um terceiro estranho à conversa -, está
consolidada, quanto às eleições de 2012, a conclusão acerca da
ilicitude desse meio de prova, merecendo reflexão para pleitos futuros.
3. [...] eventual modificação deve incidir em pleitos futuros, em
respeito ao princípio da segurança jurídica, implicitamente previsto no
art. 16 da Constituição Federal.
4. A segurança jurídica recomenda que, neste processo, referente às
eleições de 2012, aplique-se a tese da ilicitude da gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, evitando-se modificação de
entendimento após o encerramento do processo eleitoral, a sugerir
indesejável casuísmo. (...) (REspe nº 494-19/RN, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 2/3/15).

Penso que na defesa do processo democrático justo, o Tribunal Superior
Eleitoral tem acertado ao garantir esse espaço jurídico indevassável que é o
da privacidade, afastando em razão do very distinguished, o leading case
do Supremo Tribunal a impedir a sua subsunção na órbita dos processos
eleitorais. Vejamos em seguida os principais argumentos que foram
utilizados pela Corte Superior.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
Em decisão monocrática proferida no REspe nº 25.2013.6.20.0038,
proferida pelo Ministro Herman Benjamin, publicado no DJe de 28/09/16,
Sua Excelência acompanhou os precedentes do TSE para considerar ilícita
gravação ambiental realizada em espaço estritamente particular, por um dos

interlocutores, sem conhecimento dos demais. Embora tenha guardado na
oportunidade a devida ressalva quanto a essa posição, que a seu ver
demandaria estudo mais cuidadoso, reiterou o entendimento de que se deve
atentar à necessidade de se preservar a lisura do pleito e a equivalência de
armas entre candidatos, e assim manteve o entendimento para as “Eleições
2012”, com observância inclusive ao postulado da segurança jurídica (art.
16 da CF/88). Tendo naquele caso a gravação sido realizada em local
privado - dentro da residência do então prefeito, sem o conhecimento dos
demais e sem autorização judicial -, entendeu-se ser inaplicável o novo
entendimento jurisprudencial firmado pela Suprema Corte, não se
prestando à comprovação do ilícito eleitoral, uma vez que é violadora da
intimidade. A regra aplicada foi a proteção à privacidade. Ainda, ao
apreciar o caso concreto, ressaltou que “não se deve esquecer que o
interlocutor que gravou o diálogo - tido como simpatizante da candidatura
situacional - fez a dita gravação em reservada reunião na casa do então
Prefeito, e, menos de uma semana depois, a despeito do que fez parecer,
surpreendeu a todos, revelando-se entusiasta correligionário da candidatura
de oposição, fazendo, inclusive, discursos em seu palanque. Esse fato
remete necessariamente a uma dúvida razoável quanto à existência de
armadilha política: por qual razão o interlocutor somente deixou para se
revelar oposicionista após a gravação do diálogo? Ao menos parte dessa
resposta é óbvia: porque precisava da confiança da candidata implicada
para obter a prova infame”.
Observe-se que as circunstâncias particulares desse caso exemplificam bem
os motivos pelos quais não há como se reconhecer a licitude da prova. A
má-fé foi o contorno de toda a operação realizada para obter a gravação,
tudo a revelar a inexistência de uma justa causa para o acolhimento do que
se gravou, clandestinamente, como prova judicial.

Essa tem sido a posição unânime do TSE, inclusive para impedir a
produção de prova oral fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada4,
ou seja, para inadmitir as provas derivadas daquela obtida ilicitamente,
Vide:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES 2012.
[...]
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de
2012 se consolidou no sentido de ser ilícita a gravação ambiental
realizada de forma clandestina, sem autorização judicial, em ambiente
fechado ou sujeito à expectativa de privacidade. A segurança jurídica
impõe a preservação desse entendimento em feitos relativos ao mesmo
pleito, ainda que existam ressalvas e possibilidade de rediscussão
futura da matéria. Precedentes.
7. Inadmissibilidade das provas testemunhais derivadas da gravação
ilícita. Os depoimentos colhidos em juízo, derivados da prova
considerada ilícita, não podem ser admitidos, pois, na linguagem de
José Barbosa Moreira, estar-se-ia expulsando a prova pela porta e
permitindo seu retorno pela janela. [...] (REspe nº 697-31, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 6/6/16)
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA. PREFEITO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
ESCUTA
CLANDESTINA.
GRAVAÇÃO. INTERLOCUTOR. LICITUDE. PRECEDENTES DO
STF. CASO DOS AUTOS. FRAGILIDADE DA PROVA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer repercussão geral
sobre a matéria, assentou a licitude da gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores para utilização em processo penal (RE
583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 18.12.2009), entendimento
que deve orientar a jurisprudência desta Corte Superior.
2. A licitude ou a ilicitude da prova, conforme assentado na doutrina e
na jurisprudência, liga-se ao modo de sua obtenção, com desrespeito
aos direitos fundamentais de privacidade e intimidade, e não a
qualquer outra razão, como a motivação egoística, com fins eleitorais.
3. No caso dos autos, a gravação que embasou a denúncia é ilícita,
assemelhando-se ao flagrante preparado. É incontroverso que o seu
autor é historicamente apoiador dos adversários políticos do paciente e
induziu todo o diálogo visando obter do seu interlocutor alguma
declaração sobre o suposto oferecimento de bem ou vantagem em

4
A metáfora jurídica que em inglês é denominada de fruits of the poisonous tree, cuida-se de
teoria que tem origem na Suprema Corte dos Estados Unidos extraída do caso Siverthorne Lumber Co.
vs. United States, em julgamento realizado em1920, com o objetivo de coibir as provas ilícitas por
derivação. No caso, a referida Corte passou a proibir as provas lícitas contaminadas por ilegalidade.

troca de votos, circunstância que comprometeu a necessária
espontaneidade do diálogo travado.
4. Ordem concedida para trancar a ação penal.(HC nº 30990, Relator
Min. João Otávio de Noronha, DJe de 5/11/15)

É evidente que esse entendimento não poderia ser aplicado quando a
gravação é realizada em local público, eis que privacidade não existirá
nesse caso. Em determinado recurso especial, decidiu o tribunal que não há
falar em proteção da privacidade, pois a prova examinada consiste em
gravação de imagens realizadas por câmeras de vigilância de empresa
privada, constituindo “gravação de segurança normalmente utilizada de
forma ostensiva em ambiente público, como ocorre, por exemplo, nos
bancos, centros e lojas comerciais, ou mesmo nas ruas” (REspe nº 637-61,
Rel. Min. Henrique Neves), e na espécie, verificou-se que a conclusão do
acórdão regional estava fundamentada na configuração da captação ilícita
de sufrágio consistente no fato de o candidato recorrente ter oferecido
quantia monetária a determinadas pessoas com o intuito de angariar votos,
porquanto a entrega do dinheiro vinha com um pedido de “ajuda” a sua
candidatura. (AI nº 60569, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe de 18/04/16).
Em outro caso, os pacientes, prefeito e vice-prefeito de cidade do interior
de São Paulo foram denunciados por desviar recursos públicos da área de
educação, simulando ou superfaturando notas fiscais de serviços de
empresa de autopeças contratada pela Prefeitura, com objetivo de financiar
sua campanha à reeleição mediante "caixa dois" (arts. 350 do Código
Eleitoral e 1º, I, do DL 201/67). Na hipótese, cuidava-se da ação penal e a
denúncia foi instruída com gravações ambientais realizadas por J.C. (réu e
funcionário da empresa) em que alguns dos denunciados descreveram o
modus operandi do esquema e a destinação dos recursos para churrasco de
campanha. Embora os impetrantes do habeas corpus perante o TSE tenham
aduzido que a prova era ilícita e tenham citado o que decidido no AgRREspe 553-64, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 11.9.2014, que cuida de

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), inclusive com base nos
mesmos fatos, havia nos autos do habeas em julgamento dois relevantes
aspectos para assentar-se a licitude dessa prova: a) no acórdão regional da
AIJE, consignou-se de modo expresso que as gravações deram-se em
ambiente externo e público; b) e à época do decisum da Ministra Luciana
Lóssio, a Corte Superior ainda não fazia distinção entre local aberto e
particular, o que teve início apenas no REspe 637-1/MG, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 21/5/15, quando se decidiu que na primeira
hipótese a prova é válida (cf. HC nº 21460, Relator Min. Antonio Herman
de Vasconcellos e Benjamin, DJe de 3/10/16).
Em um terceiro caso, as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão
regional - livre acesso e mais de 50 pessoas presentes - revelaram o caráter
público da reunião, em que a candidata proferiu discurso e cooptou votos
de maneira ilícita mediante promessa de vantagem aos eleitores. Inexistia
na espécie, portanto, argumentos a justificar existir ofensa ao princípio da
segurança jurídica. Concluiu-se, a partir da moldura fática do aresto a quo,
que as provas dos autos – gravação ambiental e depoimento - comprovaram
de forma contundente compra de votos e abuso de poder econômico pela
candidata (REspe nº 54542, Relator Min. Antonio Herman de Vasconcellos
e

Benjamin,

DJe

de

20/3/17).

Restou

assim

consolidado

esse

posicionamento, nesse sentido, ainda, in verbis:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.
LICITUDE. VIA PÚBLICA.
(...)
5. Diversa é a situação em que a gravação registra fato que ocorreu à
luz do dia, em local público desprovido de qualquer controle de
acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da
expectativa de privacidade. A gravação obtida nessas circunstâncias
deve ser reputada como prova lícita que não depende de prévia
autorização judicial para sua captação(...) (REspe nº 166034, Relator
Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 14/05/15)
NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL

(...)
8. Constam dos autos gravações ambientais, realizadas por policiais
civis, de diálogos com participantes do evento, nas quais os
interlocutores afirmaram que a candidata C. fora responsável pela
festividade e pela bebida.
9. Vídeo realizado em local aberto ao público e sem nenhum controle
de acesso não está protegido pelas garantias constitucionais de
privacidade e intimidade (art. 5º, X, da CF/88), sendo, portanto, lícito.
Precedentes.
10. Ademais, inexistiu induzimento. Os policiais apenas perguntaram
acerca da gratuidade de entrada e de bebidas, sem instigar as pessoas
que constam das gravações. (...) (REspe nº 8547, Relator Min.
Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, DJe de 19/12/16)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LOCAL PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES UNILATERAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO.
VIOALAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVOS
REGIMENTAIS
DESPROVIDOS.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não ofende o direito à
privacidade, a gravação ambiental realizada em local público.
Ressalva do meu ponto de vista.
3. O que contido em declarações unilaterais, quando confirmadas em
juízo, sob o crivo do contraditório, pode ser usado como prova.
4. Agravos regimentais desprovidos. (AI nº 62315, Relator(a) Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJe de 04/08/16)
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO, CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. LOCAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
INTIMIDADE. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A
ALICERÇAR A CONDENAÇÃO.
(...)
3. Não existe flagrante preparado quando a atividade policial não
provoca ou induz ao cometimento do delito.
4. No caso, as filmagens traduzem a mera captação de fatos ocorridos
em ambiente externo e de acesso público, sem qualquer intromissão
ou interceptação de conversa alheia. Não houve, portanto, qualquer
desrespeito à esfera de intimidade ou de privacidade dos envolvidos.
Daí a licitude da prova.
5. Todavia, mesmo assentando a legalidade da filmagem realizada em
ambiente externo e de acesso público, na espécie os fatos revelados
por essa prova não demonstram a suposta doação de bens custeados
pelo erário em troca de voto.

6. Recurso especial conhecido e provido. (REspe nº 19770, Relatora
Min. Laurita Hilário Vaz, Publicação, DJe de 20/05/15)

O respeito ao princípio da segurança jurídica, em especial, para as eleições
de 2012, quando a tese jurídica acabou por prevalecer na Corte especial,
acabou por servir de precedente definitivo para todos os casos em que se
debateu essa questão jurídica. Eventuais dúvidas levantadas sobre a tese
tinham como fundamento o que restou julgado pela Suprema Corte na
definição da Tese nº 237, e não porque viram os juízes eleitorais a
necessidade de se realizar novas ponderações ou porque teriam visto
violação aos princípios do processo justo ou do pleno contraditório. Tanto é
que mesmo com o reconhecimento da ilicitude das gravações clandestinas
privadas, a colheita de outras provas possibilitaram, em alguns casos, o
reconhecimento da prática de ilícitos eleitorais. Segue ementa de acórdão
que bem confirma esse posicionamento:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. VEREADOR. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART.
41-A DA LEI Nº 9.504/1997. OFERECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E
DINHEIRO A ELEITOR.
(..)
3. Equivoca-se o Ministério Público Eleitoral ao afirmar que, na ponderação
de valores, a decisão agravada prestigiou o direito à privacidade, pois a
decisão impugnada simplesmente afirmou que a tese da ilicitude da gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores está consolidada na
jurisprudência do TSE quanto às eleições de 2012, cuja eventual
modificação deve incidir em pleitos futuros, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, implicitamente previsto no art. 16 da Constituição
Federal.
4. A segurança jurídica recomenda que, neste processo, referente às eleições
de 2012, aplique-se a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada por
um dos interlocutores, evitando-se modificação de entendimento após o
encerramento do processo eleitoral, a sugerir indesejável casuísmo.
5. A gravação ambiental realizada por eleitor foi a prova que ensejou o
requerimento do Ministério Público Eleitoral, na qualidade de custos legis,
para ouvir aquele cidadão, sendo essa prova, o depoimento, ilícita por
derivação, pois somente surgiu com a gravação ambiental - na linha da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto às eleições de 2012.
Conclusão jurídica que nem sequer foi infirmada pelo agravante.
6. Agravo regimental desprovido. (REspe nº 36838, Relator(a) Min. Gilmar
Ferreira Mendes, DJe de 05/03/15)

A cristalização da jurisprudência, nesse sentido, inclusive para a defesa do
princípio da igualdade e da boa-fé pode ser extraída também dos seguintes
julgados: REspe nº 38873, Relator Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
20/02/17; REspe nº 10270, Relatora Min. Rosa Maria Weber Candiota da
Rosa, DJe de 20/10/16; REspe nº 100611, Relatora Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, DJe de 21/09/16; REspe nº 45307, Relator Min. Gilmar
Ferreira Mendes, DJe de 20/04/16; REspe nº 75057, Relator(a) Min. João
Otávio De Noronha, DJe de 12/11/15; e REspe nº 253, Relator Min.
Henrique Neves da Silva, DJe de 26/10/16.
Mesmo havendo o reconhecimento em parte de nossa doutrina de que a
teoria da fruits of the poisonous tree não é absoluta - não se vislumbrou nos
casos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral o cabimento da primeira
exceção, denominada pela doutrina norte-americana de “independent
source”, em que existe uma fonte independente a revelar uma relação entre
a ação ilegal e a prova obtida; tampouco da segunda exceção, conhecida
como “inevitable discovery”, conhecida entre nós como a descoberta
inevitável, que indica situações em que a prova decorrente da ilícita possa
ser inevitavelmente descoberta por outro meio juridicamente considerado
como legal. Pelo contrário, o posicionamento da Corte eleitoral acabou, na
análise dos casos levantados, por concluir pela impossibilidade de ser
utilizada a gravação clandestina privada como prova emprestada e
tampouco se admitiu, como já sustentando anteriormente, a licitude das
provas derivadas da gravação, ou seja, pela substituição desta prova ilícita
pelo depoimento de envolvidos na gravação.
Como já salientado anteriormente, esse posicionamento é aplicado apenas
nas ações eleitorais cíveis e não nas criminais. No caso dos processos
penais pela prática de crimes eleitorais, a Corte chegou a concluir, inclusive
em alguns julgados, que quando realizada pelos próprios eleitores que

venderam o voto, pode ser utilizada contra eles no processo penal. Do
contrário, a eles seria permitido aproveitar-se da ilicitude a que deram
causa. Vejamos alguns desses julgados:
ELEIÇÕES
2012. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO. AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA EMPRESTADA.
ILICITUDE.
RETORNO
DOS
AUTOS
AO
TRE/MS.
DESPROVIMENTO.
1. Quanto à possibilidade de ser utilizada gravação ambiental,
precedida de autorização judicial, como prova emprestada em
processo cível-eleitoral, esta Corte assentou recentemente que "a
prova emprestada somente é admissível quando formada sob o crivo
do contraditório dos envolvidos, possibilitando à parte contrária
impugnar o seu conteúdo, bem como produzir a contraprova, com
base nos meios de provas admitidos em direito" (RO n°1919-42/AC,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.10.2014).
2. No caso dos autos, apesar de precedida de autorização judicial, a
gravação ambiental apontada na inicial serviu para instruir vários
procedimentos investigatórios, tanto cíveis, quanto criminais, de
forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa
não restando evidenciada na delimitação do acórdão regional sua
efetiva utilização durante a instrução de ação penal, o que impediu a
aferição da licitude do uso de tal prova, de forma emprestada, para
instruir processo cível-eleitoral.
3. Agravo regimental não provido. (REspe nº 22653, Relatora Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJe de 20/03/15)
ELEIÇÕES
2012. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
AMBIENTE
FECHADO. ILICITUDE. PROVAS TESTEMUNHAIS. ILICITUDE
POR DERIVAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Na espécie, consta do acórdão regional que as duas gravações
ambientais impugnadas foram realizadas em ambiente fechado e
privado, o que evidencia sua ilicitude, nos moldes da firme
jurisprudência desta Corte.
2. As provas testemunhais produzidas em juízo, e advindas da prova já
considerada ilícita - gravação ambiental clandestina -, são ilícitas por
derivação, aplicando-se ao caso a teoria dos frutos da árvore
envenenada.
3. Recursos especiais providos. (REspe nº 19090, Relatora Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJe de 21/06/16)
ELEIÇÕES 2012. HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. GRAVAÇÃO

AMBIENTAL
REALIZADA
PELOS
ELEITORES
QUE
VENDERAM O VOTO. LICITUDE DA PROVA.
1. A gravação ambiental que registra o crime de corrupção, quando
realizada pelos próprios eleitores que venderam o voto, pode ser
utilizada contra eles no processo penal. Do contrário, a eles seria
permitido aproveitar-se da ilicitude a que deram causa.
2. A gravação ambiental não viola a privacidade e intimidade de quem
teve a iniciativa da diligência.
3. É irrelevante que a gravação ambiental tenha sido considerada
ilícita em relação ao prefeito em ações eleitorais julgadas por esta
Corte.
4. Ordem denegada. (HC nº 44405, Relatora Min. Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, DJe de 05/05/16)

4. Considerações finais
A democracia como regime político não possui valor como um fim
pretendido, a ser alcançado em si mesmo, mas cuida-se de instrumento para
a efetivação de valores que são essenciais para a adequada convivência do
homem pela vontade do povo. O sistema democrático implica na existência
de um conjunto de regras e de procedimentos a organizar o sistema político
e o sufrágio a possibilitar a elaboração do melhor caminho para a obtenção
da decisão política de um povo, como a definição do universo de eleitores,
composição de partidos políticos, regras dos processos eleitorais, etc. Um
sistema que não respeite o resultado das urnas, quando obtidos os votos de
forma legítima, ou que deturpe a manifestação da vontade do povo num
processo eleitoral coloca em xeque a própria democracia. Todas as razões
jurídicas e as peculiaridades descritas neste trabalho, que envolvem uma
gravação clandestina para fins eleitorais não podem ser ignoradas, servindo
elas de razões para o distinguishing (very distinguished) necessário para
afastar a tese que restou consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da QO no RE nº 583.937 de repercussão geral.
Assim, pode-se concluir que o entendimento prevalente em nosso Tribunal
Superior Eleitoral bem levou em conta as importantes circunstâncias que
envolvem uma eleição, na qual, nas palavras do Ministro Marco Aurélio,
“as disputas são acirradas, prevalecendo, muitas vezes, paixões

condenáveis” (TSE, REsp 50-706) e está a preservar de forma adequada os
direitos e garantias fundamentais relevantes: o direito à privacidade, a
segurança jurídica, a boa-fé, o processo justo e o respeito ao resultado do
sufrágio.
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RESUMO
São fixados a esse artigo, discussões, posicionamentos e entendimentos
com aplicabilidade nos dias de hoje sobre Fidelidade Partidária e Cláusula
de Barreira. Como método de pesquisas foram usadas: doutrinas, consultas
aos recentes julgados, conversas com colegas militantes no direito eleitoral
e as legislações vigentes. Não se pretendeu, no entanto, detalhar neste
trabalho todas as inovações sobre os temas abordados, contudo, faz-se
necessário a fidelidade partidária que fortalece os partidos políticos no
Brasil e a cláusula de barreira, porque a sua falta implica em criação de
muitos partidos pequenos, sem ideologia, uma proliferação que em nada
tem contribuído para a nossa democracia.

Palavras-chave:
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partidária, cláusula de barreira, regime jurídico dos partidos.

ABSTRACT
Fixed to this article, discussions, positions and understandings with
applicability these days on Party Fidelity and Barrier Clause. As method of
research were used: doctrines, consultations with recent judges,
conversations with militant colleagues in electoral law and current
legislation. It was not intended, however, to detail in this work all the
innovations on the topics addressed, however, it is necessary to have party
loyalty that strengthens the political parties in Brazil and the barrier clause,
because its lack implies the creation of many parties small, without
ideology, a proliferation that has in no way contributed to our democracy.
Keywords: political parties, party system, party infidelity, barrier clause,
legal regime of parties.
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1.

Origem do partido político

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os partidos representam diferentes
ideologias e convicções políticas existentes na sociedade, reunindo, como
seus filiados, cidadãos adeptos à sua corrente de pensamento.
Os partidos políticos são instrumentos necessários para preservação do
Estado Democrático de Direito, regulamentado pela Constituição Federal,
afirmando a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção.
Tamanha é a importância dos partidos no debate político e nas discussões
sobre os rumos do país, que a CRFB/88 dotou-lhes de autonomia
administrativa e financeira, conferindo a eles, recursos do fundo partidário
e acesso gratuito ao radio e à televisão, nos termos da lei, exigindo em
contrapartida, a obrigação de prestar contas das receitas arrecadadas e
despesas realizadas ordinariamente durante o ano e durante as campanhas
eleitorais, as noções de partido politico e de democracia (governo do povo
para o povo), estão intimamente ligadas, pois a divulgação, pelos partidos,
de diversas doutrinas existentes no mundo tem fomentado o debate e a
busca de soluções para as diversas mazelas que afligem nossa sociedade,
favorecendo assim, a formação de opinião sobre as principais questões que

envolvem o país e o amadurecimento do eleitor para o exercício da
cidadania.
A liberdade partidária é reconhecida pela Constituição Federal, que impõe
algumas condições em seu art. 17º, nos diversos incisos e a Lei 9.504/97,
art. 6º, exige dos partidos: caráter nacional; permite as coligações dentro da
mesma circunscrição; proibição de recebimento de recursos financeiros de
entidades ou governo estrangeiro ou a estes subordinados; prestação de
contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei,
contudo, assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna, organização e funcionamento, limitando a organização
paramilitar partidária (art. 17, § 4, CRFB/88).
Os partidos políticos, após adquirirem na forma da Lei Civil, a
personalidade jurídica, são pessoas jurídicas de direito privado e deverá
registrar seu Estatuto, no Tribunal Superior Eleitoral, assim, terá direito a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e a televisão, na
forma da lei, além de outras funções: garantir o estado Democrático de
Direito.
A Constituição Federal exige que os partidos políticos estabeleçam normas
de fidelidade e disciplina partidária no âmbito de seus próprios estatutos
partidários (art. 17, § 1), dessa forma, o candidato já eleito que descumprir
o estatuto, cometendo atos de infidelidade ou indisciplina, poderá ser
expulso do partido, seria uma punição interna.
É vedado, no entanto, a perda de mandato com forma de penalidade
conforme pode ser observado no art. 15º, da CRFB/88, logo, o parlamentar
não perde seu mandato, aja vista que não consta nas hipóteses de perda de
mandato elencadas no art. 55º, da CRFB/88.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada
em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §
4º.
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no
artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa,
à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que
pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos
previstos nesta Constituição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado.
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos
casos definidos no regimento interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato
será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de
partido político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que
vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste
artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações
finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

Os principais instrumentos da cidadania, os direitos e garantias
fundamentais, dentre os quais estão os direitos e deveres individuais e
coletivos (art. 5º, CRFB/88), direitos sociais (art. 6º a 11ª, CRFB/88), da
nacionalidade (art. 12º e 13, da CRFB/88), dos direitos políticos (art. 14 a
16) e dos partidos políticos (art. 17º, CRFB/88).
1.1 Sistema eleitoral proporcional
Esse

sistema, proporcional, objetiva

a necessidade de proteger,

politicamente, os interesses da minoria, tem o intuito de fortalecer o regime
democrático e assegurar aos partidos políticos uma representação
correspondente à força partidária, de diversidades ideologias.
Somente se fala em sistema proporcional, se existir mais de dois cargos a
serem preenchidos, pois só há proporcionalidade se houver pluralidade de
eleitos, havendo somente um ou dois cargos, não há o que se falar em
proporcionalidade, sendo adotado neste caso o sistema majoritário.
No Brasil usamos esse sistema para eleições de deputados Estaduais e
Federais, e também para vereadores municipais.
Para se chegar ao resultado final do sistema proporcional, aplica-se o
quociente eleitoral válido (QE), que é definido pela soma do número de
votos válidos e partidário (QP) que significa o resultado do número de
votos válidos obtidos. Vale lembrar que para obter o número de votos
válidos, deve-se subtrair o número de eleitores que votavam nulo e em
branco, conforme preceitua o art. 107, da Lei 9.504/97 que revogou o
paragrafo único do art. 106 do Código Eleitoral que determinava a
contagem de votos em branco como votos válidos para obtenção do QE.

Havendo sobra de vagas, se divide o número de votos válidos do partido ou
da coligação pelo número de lugares obtidos, mais um, quem alcançar o
maior resultado assume a cadeira restante.
O mandato do parlamentar, nesse sistema proporcional é do partido,
Resolução nº 22.610 e Lei nº 13.165/15, logo, se o parlamentar eleito
decidir, por exemplo, mudar de partido sem justa causa, ele sofrerá um
processo na Justiça Eleitoral que pode resultar na perda do seu mandato.
O Tribunal Superior Eleitoral entende que no contexto do sistema
representativo proporcional (eleições de deputados estaduais e federais, e
de vereadores), a pessoa do candidato é secundária, dessa forma, o
parlamentar que muda de partido perde a vaga, seria uma espécie de
renúncia ao mandato. A ideia é a de que os mandatos pertencem aos
partidos ou coligações, e não aos candidatos eleitos.
1.2

Sistema eleitoral majoritário

No sistema majoritário, o candidato escolhido é aquele que obteve mais
votos, não importando o quociente eleitoral nem o quociente partidário. Em
pleitos dessa natureza, os eleitores votam no candidato, pouco se
importando com seu partido político, ou seja, com o partido político que o
candidato é filiado.
Nesse caso, no sistema majoritário, a perda de mandato por infidelidade
partidária é contrária à soberania popular.
2.

Fidelidade partidária

Há de se destacar que o tema da fidelidade partidária não é recente na
história legislativa do Brasil. A Constituição federal de 1967, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 01/69, previa a perda do mandato de
senador, deputado e vereador que fosse contra uma diretriz estabelecida
pela direção do partido ao qual era filiado.

O processo era feito através de representação do partido político junto a
Justiça Federal, assegurado o direito à ampla defesa.
Em 1984, uma grande discussão envolveu o tema fidelidade partidária, se
discutia a possibilidade de aplicar esse princípio aos parlamentares
candidatos à Presidência da República, após muitas discussões o Tribunal
Superior Eleitoral decidiu que não se aplicaria ao caso, a infidelidade
partidária, tendo feito prevalecer o entendimento que o Colégio Eleitoral
era um órgão constitucional de natureza unitária e inconfundível,
suprapartidário, do qual derivaria uma legitimação de competência e de
inviolabilidade específicas, tal decisão fixada através da Resolução nº
12.017 do TSE, abriu caminho para a publicação da Emenda Constitucional
nº 25/85 que ao possibilitar uma ampla reforma política no país, aboliu a
aplicação da penalidade de perda do mandato eletivo do parlamentar infiel
ao seu partido político, ou seja, exigia a fidelidade partidária e previa a
perda do mandato do parlamentar que abandonasse o partido pelo qual fora
eleito. A Constituição Federal de 1988 remeteu a questão da fidelidade
partidária ao estatuto de cada partido (art. 17, § 1º).
Essa Emenda Constitucional prevaleceu durante quase toda fase da nova
República, mesmo diante da previsão Constitucional do artigo 17, §1,
estabelecendo regras sobre fidelidade partidária e disciplina partidária.
Art. 17. 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: .
§ 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.

Vale ressaltar que a troca de partido não ocorre apenas no Brasil, sendo
comum em outros Estados, igualmente democráticos, no entanto, no Brasil
essa pratica se tornou endêmica após a redemocratização de 1985, na
câmara dos deputados entre 1985 e 2002 foram 1.041 trocas de legenda,
envolvendo 852 deputados, entre titulares e suplentes.
Em verdade, a migração partidária faz com que as bancadas que terminam
a legislatura sejam bem diferentes daquelas que iniciaram.
As bases para o entendimento da fidelidade partidária na Constituição
Federal estão previstas nos art. 4º e 17º, o primeiro, ao dispor sobre as
condições de elegibilidade (art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, determina a
filiação partidária como uma das exigências para o cidadão postular sua
candidatura a qualquer cargo eletivo, além de outros requisitos
(nacionalidade

brasileira),

pleno

exercício

dos

direitos

políticos,

alistamento eleitoral, domicílio eleitoral e idade mínima de trinta e cinco
anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador, trinta anos
para Governador e Vice-Governador dos Estados e do Distrito Federal,
vinte anos para Governador e Vice-Governador dos Estados e do Distrito
Federal, vinte e um anos para Deputado Federal, estadual e Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de paz, e dezoito anos para Vereador.
Fidelidade partidária, a qual se define, Augusto Aras:
Lealdade e disciplina do individuo a um determinado
partido, observando-se o programa partidário e as decisões
tomadas

nas

diversas

instâncias

deliberativas

intrapartidárias.

Tem-se, que a fidelidade partidária se delimita a partir da filiação de um
indivíduo a determinado partido político, impondo a ele o dever de lealdade
e observância aos programas partidários.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 91, em 18 de fevereiro
de 2016, a dúvida sobre a abrangência da “janela” para troca de partidos foi
dirimida, a nova emenda permitiu ao detentor do mandato eletivo, de forma
excepcional, desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias
seguintes à promulgação da referida emenda, ou seja, de 19 de fevereiro a
19 de março de 2016, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação
considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de
acesso gratuito a rádio e televisão. Uma emenda que afronta o princípio da
fidelidade partidária.
Todavia temos o art. 55º, CRFB/88, que não prevê a perda do mandato,
logo, o art. 26º, da Lei 9.096/95 seria, em tese, inconstitucional.
Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que
exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da
proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido
sob cuja legenda tenha sido eleito.

2.1 Consulta ao Tribunal Superior Eleitoral
O partido intitulado DEM, Democratas, antigo Partido da Frente Liberal –
PFL questionou o TSE, em consulta nº 1.398, se o partido de coligação
teria o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema proporcional de voto,
no caso, se um candidato eleito pedisse ao partido que o elegeu o
cancelamento da filiação partidária ou a sua transferência para outro
partido.Tendo como base a resposta da Consulta, o TSE, em típico exemplo
de ativismo judicial, baixou as Resoluções nº 22.610 e 22.733, regulando o
procedimento para justificação da desfiliação partidária e a perda do cargo
eletivo.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os mandatos conquistados pelos
deputados federais de 2006, pertenciam ao partido político e não ao
parlamentar eleito, ou seja, os partidos políticos e as coligações partidárias
têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional,

caso não ocorrendo razão legítima, ouse já, uma justa causa que justifique o
eleito a cancelar a sua filiação partidária ou se transferir para outro partido.
2.2 Infidelidade partidária e perda do mandato
A infidelidade partidária por violação a algum preceito normativo constante
do estatuto do partido político, esta disciplinada pela Lei 9.096/95, artigo
7º, § 1, e ganhou um novo art. 22-A, incluído pela Lei 13.165/15.
Lei 13.165/15 alterou a Lei 9.096/95 fixando a “fidelidade partidária” legal
em sentido semelhante ao apontado pela Resolução nº 22.610, assim,
considerando todos os incisos do art. 1º, § 1º, da resolução, perdera o
mandato o detentor do cargo que se desfiliar, sem justa causa, do partido
pelo qual foi eleito.
O processo de perda do cargo eletivo em razão de infidelidade partidária
tem natureza constitutiva, extingue-se o mandato, tendo como causa de
pedir a inexistência de justa causa, no caso da justificação da desfiliação
partidária que tem natureza declaratória, deve haver uma declaração que
justifique e fundamente a desfiliação partidária.
Tanto o processo de perda de cargo eletivo quanto o processo de
justificação de desfiliação partidária estão disciplinados na Resolução
22.610 do TSE.
Em que pese à r. decisão do STF, entendemos que tanto as
Resoluções quanto a novel legislação, art. 22-A da Lei n. 9.096/95, na
redação da Lei 13.165/15, são inconstitucionais, por terem usurpado da
competência da própria Constituição (porquanto a matéria – perda de
mandato - está disciplinada no art. 55º, da CRFB/88, em cujo rol não se
encontra a desfiliação partidária), e da competência reservada pela
Constituição Federal aos partidos políticos (art. 17, § 1º).

Mandatários eleitos considerados infiéis serão julgados pela Justiça
Eleitoral, já os partidos que perderam seus parlamentares para outras siglas
partidárias; cancelamento de filiação ou transferência de eleito para outro
partido poderá requerer ao Tribunal Superior Eleitoral a recuperação dos
respectivos mandatos, sendo esse último competente para julgar os pedidos
relativos aos mandatos federais e os Tribunais Regionais Eleitorais
competentes para os demais casos.
Assim, pela Constituição Federal de 1988, a perda do mandato ocorria
somente nos casos relacionados no art. 55º, onde não consta a desfiliação
partidária.
Importante destacar a questão relativa ao direito de sucessão da vaga, o
Superior Tribunal federal decidiu que o reconhecimento da justa causa para
transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por
infidelidade partidária, ela não transfere ao novo partido o direito de
sucessão, tendo em vista que o voto do eleitor foi manifestado ao partido de
origem do parlamentar e não ao partido final.·.
Posto isso, a infidelidade partidária restaria caracterizada, a partir do
desrespeito e não obediência no âmbito intrapartidário, bem como pelo
simples abandono do partido pelo filiado sem uma determinada
justificativa.
2.3 Desfiliação partidária
A desfiliação é a extinção do vínculo jurídico entre o cidadão filiado e o
partido político, exige a comunicação ao partido e ao juiz eleitoral,
passando a gerar efeitos jurídicos após 48 horas dessa comunicação.
A mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou
proporcional, ao término do mandato vigente, ocorre se respeitadas as
hipóteses para desfiliação partidária.

O titular do mandato deve estar no último ano do exercício e a mudança de
partido deve ser realizada no período de 30 dias anteriores ao prazo de
filiação partidária, que, atualmente, se encerra seis meses antes das
eleições.
Embora não conste do rol do art. 55º da CRFB/88, a desfiliação partidária
sem justa causa, além das sanções administrativas que forem previstas nos
estatutos do partido a que esteja filiado (advertência, exclusão do partido,
etc.), também pode acarretar a perda do mandato para o parlamentar.
Anoto, no entanto, que, para os cargos obtidos com base no sistema
majoritário, o STF concluiu que não se pode impor a perda do mandato
àqueles que mudam de legenda, pois nessas eleições o eleitor vota
preponderantemente no candidato e não no partido (ADI 5.081, j. de
27.05.2015). Nesse sentido a Súmula 67 do TSE: “A perda do mandato em
razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo
sistema majoritário”.
3.

Coligação partidária

É facultado aos partidos políticos, celebrarem coligações partidárias dentro
da mesma circunscrição para concorrer nas eleições, seja no sistema
eleitoral majoritário ou proporcional, podendo ainda, no sistema
proporcional ter formação de mais de uma coligação dentre os partidos
integrantes daquela formada para disputar o pleito majoritário.
Formada a coligação, terá como característica a temporariedade, no
entanto, esse “novo partido”, terá direitos e deveres durante todo o processo
eleitoral e legitimidade para atuar no interesse dos partidos integrantes.
Sobre a solidariedade no pagamento de multas que decorram da
propaganda eleitoral, os partidos ficam isentos pelos atos dos demais
componentes da coligação, “in verbis”:

Lei 12.891/13, § 5º, A responsabilidade pelo pagamento de
multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária
entre os candidatos e os respectivos partidos, não
alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de
uma mesma coligação.

As coligações, conforme dito pelo do ilustre Desembargador Dr. Luis
Francisco Aguilar Cortez, em palestra no dia 09 de outubro de 2017 na
Escola Paulista de magistratura “levava a uma comercialização de vagas”.
A Constituição Federal, com adição da Emenda Constitucional nº 97,
passara a vetar as coligações partidárias, no lugar das coligações, os
partidos poderão se juntar em federações a partir do ano de 2020, in verbis:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97, DE 4 DE
OUTUBRO DE 2017
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição
Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição
Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no
rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de
2030.
Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo
partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão
os partidos políticos que:
I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados,
no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos,
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos
votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação;

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados,
no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos,
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos
votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação;
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados,
no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades
da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por
cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação.

A diferença para o sistema atual é que as federações não podem se desfazer
durante o mandato, isto é, as legendas terão de atuar juntas como um bloco
parlamentar durante toda a legislatura, contudo, alguns parlamentares
criticaram a decisão de adiar o fim das coligações para 2020. Hildo Rocha
(PMDB-MA): “A coligação é a raiz causadora dos problemas que estamos
vivendo hoje, você junta na mesma coligação partidos que pensam
diferente, o que não representa a vontade do eleitor”.
4.

Cláusula de barreira

No Brasil, o conceito surge com o Código Eleitoral de 1950,
posteriormente, a cláusula de barreira, também conhecida por cláusula de
exclusão ou cláusula de desempenho, é uma norma que impede ou
restringe o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançar
determinado percentual de votos. Reapareceu na Constituição de 1967, no
seu art. 149º, VIII. As emendas constitucionais de 1969, 1978 e 1985

modificaram a regra que foi abolida com a CRFB/88, constando inclusive,
no seu texto final, a posição contraria dos constituintes no que tangia à
cláusula de barreira, contudo, foram introduzidos na Lei 9.096/95, os art.
12º e 13º, os quais constituem a cláusula de barreira que seria aplicada nas
eleições de 2006.
O partido político, em cada eleição na câmara dos deputados, deveria
alcançar no mínimo 5% dos votos válidos apurados, distribuídos em, pelo
menos, um terço dos Estados, com no mínimo 2% do total de votos
apurados em cada um deles, é a chamada cláusula de barreira, que
historicamente, foi prevista para se aplicar a partir das eleições gerais de
2006, assim, os partidos que não obtivessem esses números, na pratica,
seriam “eliminados”, passando a ter restrições ao funcionamento
parlamentar, ao acesso gratuito ao rádio e televisão e ao recebimento do
fundo partidário.
No entanto, após as eleições de 2006, foram propostas pelos partidos PC do
B e pelo PSC, às ADI nº 1351-3 e 1354-8, sob o argumento de que a
cláusula de barreira seria inconstitucional por afrontar o princípio da
liberdade partidária, julgando essas ADI’s, o STF, por decisão unânime,
derrubou a cláusula de barreira, sob o argumento de que prejudicaria os
pequenos partidos, a regra determinava que os partidos com menos de 5%
dos votos nacionais não teriam direito a representação partidária e não
poderiam indicar titulares para as comissões, incluindo CPI’s (comissão
parlamentar de inquérito), não teriam direito à liderança ou cargos de mesa
diretora.
Atualmente, os dispositivos em vigência estão inseridos na Lei nº 9.096/95.
Os dispositivos estabelecem controle quantitativo ao funcionamento dos
partidos nas Casas Legislativas. O artigo 12º indica que os partidos nas
Casas Legislativas devem funcionar em lideranças de bancada de acordo
com o regimento da Casa Legislativa. O artigo 41-A estabelece o

percentual que cada partido tem direito ao fundo partidário. Por sua vez, o
artigo 49º assegura o direito de antena dos partidos, sendo que quanto
maior número de parlamentares aumenta o tempo de programa.
O plenário do senado, em votação no dia 03 de outubro de 2017, aprovou
em dois turnos, a PEC (proposta de emenda à constituição federal), que
cria uma cláusula de barreira para eleição de 2018, para restringir o acesso
de partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e
televisão, acaba também com coligações partidárias para o ano de 2020.
Essa emenda pode atingir ao menos 40% dos partidos políticos existentes
hoje no Brasil, segundo levantamento feito pelo jornal “Folha de São
Paulo”, com base no pleito de 2014, os 14 partidos que não conseguiriam
obter pelo menos 1,5% dos votos nacionais são o PT do B, PCO, PHS,
PSL, PRP, PTN (hoje Podemos), PEN (partido pelo qual Jair Bolsonaro
pretende concorrer à Presidência da República em 2018), PSDC, PMN,
PRTB, PTC, PSTU, PPL e PCB.
Hoje os partidos podem se unir livremente, fazendo com que as votações
das legendas coligadas sejam somadas e consideradas como um grupo
único no momento de calcular a distribuição de cadeiras no legislativo, no
entanto, depois de promulgada a Emenda, as coligações partidárias para
deputados e vereadores acabarão a partir no ano de 2020.
O Senado aprovou a PEC, seis dias depois de a câmara dos deputados
concluírem o segundo turno de votação da matéria, que foi apresentado no
ano de 2016 pelos então senadores Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e Aécio
neves (PSDB-MG), essa proposta já havia sido aprovada em novembro de
2016, no senado, mas como passou por mudanças na câmara, teve que
voltar para a casa de origem.
A partir de 2030, somente os partidos que obtiverem no mínimo 3% dos
votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço, 9 dos 27 Estados

Brasileiros, terão direito aos recursos do fundo partidário, para ter acesso
ao benefício, os partidos também deverão ter elegido pelo menos 15
deputados distribuídos em pelo menos um terço dos Estados.
O mesmo critério supra, será adotado para definir o acesso dos partidos à
propaganda eleitoral gratuita no radio e na televisão, a mudança, no
entanto, será gradual, começando pelo piso de 1,5% dos votos válidos e
nove deputados federais eleitos nas eleições de 2018; 2,5% e 13 eleitos em
2026, até alcançar o índice permanente de 3% e 15 eleitos em 2030.
A cláusula de barreira é caracterizada como mecanismo para corrigir as
distorções do sistema eleitoral relativo ao funcionamento parlamentar,
objetivando controlar a fragmentação excessiva de partidos políticos. De
acordo com a regulamentação normativa da cláusula pode se negar tanto a
existência partidária quanto a representação parlamentar dos partidos que
não obtiverem determinado percentual de votos válidos nas eleições.
5. Aplicabilidades hoje e posicionamentos
Desde a promulgação da CRFB/88, tornou-se comum os casos de trocas de
partidos por parlamentares, após as eleições, no curso do mandato, no
entanto, hoje, no Brasil, as candidaturas a cargos eletivos só é viabilizada
através de filiação a partido politico, vedando a candidatura avulsa, esse
entendimento pode ser mudado com a reforma política eleitoral.
As Resoluções nº 22.610 e 22.733, ambas do Tribunal Superior Eleitoral,
cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal federal,
como já foi dito (STF, Pleno, ADI 3.999-7-DF, rel. Joaquim Barbosa, j.
12.11.2008, DJe 071, pub. 17.4.2008), hoje está disciplinada no artigo 22-A
da Lei 9.096/95, na redação da Lei 13.165/15, que assim dispõe e que
revogou as Resoluções acima naquilo que for incompatível, como por
exemplo, as hipóteses de justa causa:

Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se
desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a
desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses.
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa
partidário.
II - grave discriminação política pessoal; e.
III - mudança de partido efetuada durante o período de
trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei
para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento do Acórdão
externado pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal –
DF, a seguir transcrita:
AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DESFILIAÇÃO PARA
CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO. JUSTA CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. No julgamento da Consulta n° 755-35/DF, o TSE
reafirmou a justa causa para desfiliação com objetivo de
criação de novo partido e indicou como prazo razoável
para sua realização o período de 30 dias contados do
registro do estatuto partidário pelo TSE.
2. Foi observado o prazo de trinta dias
3. Hipótese de justa de causa de desfiliação, conforme
disposto no art. 1°, §1°, inc. II da Resolução TSE n°
22.610.
4. Improcedência dos pedidos.
(Petição 68438, Acórdão nº. 4617, de 39/02/2012, Relator:
Des. Evandro Pertence, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, DJE: 02/03/2012, fls. 4).

O Plenário do STF, que antes entendia ser cabível a perda do mandato para
cargos do sistema eleitoral proporcional e majoritário mudou seu
entendimento no ano de 2015, quando decidiu que não se aplica aos cargos
de sistema majoritário de eleição (prefeitos, governadores, senadores e
Presidente da República), a regra de perda de mandato em favor do partido,
por infidelidade partidária, a decisão, unânime, se deu no julgamento ADI
5081, Sumula 67 – TSE, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.
O TSE editou a Resolução nº 22.610, relatada pelo Ministro Cezar Peluso,
disciplinando o processo de perda de cargo eletivo, censurando a prática
rotineira de troca de partidos:
Não parece, destarte, concebível que um candidato, para
cuja eleição e posse concorram recursos de seu partido, e
recursos

não

apenas

financeiros,

senão

também

compreendidos no conceito mesmo de patrimônio
partidário de votos, abandone os quadros do partido após
repartição de vagas conforme a ordem nominal de votos.

O STF, por sua vez, tendo em conta a existência do dever constitucional de
observância do princípio da fidelidade partidária (MSs 26.602, 26.603 e
26.604), reconheceu a constitucionalidade das Resoluções 22.610/2007 e
22.733/2008, do TSE (STF, Pleno, ADI 3.999-DF, rel. Joaquim Barbosa, j.
12.11.2008, DJe 071, pub. 17.4.2008). Não cabe, entretanto, a perda do
mandato eletivo se houver justa causa para a troca de partido (STF, Pleno,
MS 27.938-DF, rel. Joaquim Barbosa, j. 11.3.2010, DJe 076, pub.
30.4.2010).
Em 16 de outubro de 2007, a edição da resolução 22.610 do TSE que teve
como base decisão do STF no julgamento dos Mandados de Segurança
supracitados, ocasião em que foi decidido que o mandato de deputado
pertence ao partido e que a desfiliação partidária, implicaria a perda do
mandato, essa resolução se estendia também aos mandatos majoritários.

As decisões do TSE e do STF sobre fidelidade partidária, após longos
debates nos referidos tribunais, definem o entendimento de que a mudança
do parlamentar de uma legenda para outra, tem como consequência jurídica
a perda de seu mandato.
Ressalta-se que até essas decisões, era normal o entendimento da Suprema
Corte do país no sentido de que a infidelidade partidária não deveria atingir
o mandato do parlamentar, sendo que a maior punição que o partido
poderia impor ao filiado infiel seria a expulsão.
6. Conclusão
O Objetivo da perda do mandato para o partido através da infidelidade
partidária é fortalecer os partidos políticos no Brasil, através da fidelidade
partidária, conforme preceitua (art. 17, § 1, CRFB/88), evitando assim a
troca de partidos.
Uma reforma política pode ter como trazer mais independência ao
candidato à eleição, tendo a possibilidade de uma candidatura avulsa, o que
pode gerar muitas discussões a cerca da exigência do artigo 14º, § 3º, V, da
CRFB/88, visto que hoje a filiação partidária é obrigatória para fins de
elegibilidade, dessa forma, não haveria mais a obrigatoriedade de filiação
partidária e consequentemente a infidelidade partidária não existiria.
A Cláusula de barreira esta ligada a infidelidade partidária, a falta da
cláusula de barreira contribuiu para que fossem criados muitos partidos
pequenos, com a falta da cláusula de barreira explodiu o número de
partidos, se discutia outras regras para conter a proliferação dos partidos
políticos, dito isso, foi necessário criar novamente a cláusula de barreira
também conhecida como cláusula de desempenho para que os partidos
tenham acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de propaganda
gratuita, esse texto foi aprovado em recente decisão do Senado, em 07 de
outubro de 2017.
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RESUMO
A presente investigação científica tem como objeto a intercessão entre
improbidade administrativa e inelegibilidade segundo a Constituição Federal, a
Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e a LC nº 64/90 (Lei de
Inelegibilidades). O objetivo do trabalho é enfatizar a dimensão ética
representada pelos postulados da moralidade e da probidade administrativa e sua
importância para o fortalecimento e a credibilidade da democracia
representativa. Tais questões foram abordadas à luz da jurisprudência do

Tribunal Superior Eleitoral, por meio de casuística que revela os atuais
posicionamentos do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral brasileira, concluindose que os institutos em questão têm desempenhado papel fundamental na
depuração ética da cena política.
Palavras-chave: improbidade administrativa – inelegibilidade – processo
eleitoral – direitos políticos – capacidade eleitoral passiva.

ABSTRACT
The present scientific research has as its object the intercession between
administrative improbity and ineligibility according to

the

Brazilian

Constitution, Law No. 8.429/92 (Administrative Improbity Law) and
Complementary Law No. 64/90 (Law of Ineligibilities). This study aims to
emphasize the ethical dimension represented by the postulates of morality and
administrative probity and its importance for the strengthening and credibility of
representative democracy. These issues were addressed according to the
jurisprudence of the Superior Electoral Court, through case study that reveals the
current positions of the Brazilian Electoral Justice highest body, and concluded
that the institutes in question have played a fundamental role in the ethical
purging of the political scene.
Keywords: administrative improbity - ineligibility - electoral process - political
rights - passive electoral capacity.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADES À LUZ
DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL

I.

Introdução: a moralidade e a probidade administrativa sob o
prisma constitucional
O entrechoque entre improbidade administrativa e inelegibilidade é

assunto de grande incidência prática na pauta de preocupações da Justiça
Eleitoral e, não raras vezes, divide o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas
suas composições mais recentes.
O relevante debate encontra ambiente fértil diante da crise ética que
assola as instituições públicas em nosso país, cujo descontrole deflagra
danos incomensuráveis à estrutura e à credibilidade da democracia
brasileira. O combate a tamanhos desequilíbrios perpassa pelo manejo das
barreiras legais e institucionais erigidas para refrear a intensa erosão
democrática deflagrada pela corrupção. Nesse compasso, a crescente
intervenção do Poder Judiciário, para restaurar a moralidade na condução da
res publica, vem gerando instigantes debates e questionamentos sobre o que
a mídia e parte da comunidade jurídica vêm cunhando de criminalização e
judicialização da política.
Todavia, ao revés de fomentar tais críticas à legítima atuação do
Poder Judiciário, calcada no sistema de proteção de direitos delineado no
texto constitucional, o objetivo do presente trabalho é, justamente, enfatizar

a dimensão ética representada pelos postulados da moralidade e da
probidade administrativa em sua função de promover o fortalecimento do
Estado brasileiro e da própria democracia.
Ao tratar do princípio da moralidade, Gilmar Ferreira Mendes (2013)
leciona:
Tendo em vista que a Administração Pública deve pautar-se
pela obediência aos princípios constitucionais a ela dirigidos
expressamente, mas também pelos demais princípios
fundamentais, tem-se que, sem sua atuação, deve ser capaz
de distinguir o justo do injusto, o conveniente do
inconveniente, o oportuno do inoportuno, além do legal do
ilegal. (MENDES, 2013, p. 821-822)

A definição precisa de moralidade da administração pública é tarefa
espinhosa em razão da complexa e fundamental relação entre política, direito
e moral. O Estado moderno tem como alça de mira o interesse público,
lastreado no bem-estar social, o que só se fará mediante o exercício da
denominada “boa administração”.
Cármen Lúcia Antunes Rocha (1994) assevera que a moralidade
administrativa interessa prioritariamente ao cidadão, já que a ruptura deste
princípio
[...] agride o sentimento de Justiça de um povo e coloca sob
o brasão da desconfiança não apenas o ato praticado pelo
agente, e que configure um comportamento imoral, mas a
Administração Pública e o próprio Estado, que se vê
questionado em sua própria justificativa. (ROCHA, 1994, p.
208)

E, de acordo com o art. 37, § 4º, da CF/88, “os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Destarte, o corolário do descumprimento do dever de probidade,
imposto a todos os agentes públicos, atinge a esfera dos direitos políticos, os
quais podem ser suspensos na hipótese de condenação por improbidade
administrativa, ex vi do art. 15, V, da Constituição Federal, cujos
desdobramentos infraconstitucionais residem, essencialmente, na Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
A par da suspensão dos direitos políticos que atinge a capacidade
eleitoral ativa e passiva dos gestores públicos, bem como dos particulares
que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma (art. 3º da LIA), a Carta Política, precisamente
em seu art. 14, § 9º, também tutela a probidade administrativa e a
moralidade

para

exercício

de

mandato,

delegando

ao

legislador

complementar a previsão das hipóteses de inelegibilidade e respectivos
prazos de cessação, os quais foram disciplinados pela LC nº 64/90 (Lei de
Inelegibilidades), tonificada pela LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), de
forte caráter moralizador.
Devem-se distinguir, portanto, as hipóteses de suspensão dos direitos
políticos, ultimadas com o trânsito em julgado da decisão condenatória (art.
20 da LIA) daquelas geradoras de inelegibilidade (restrição à capacidade
eleitoral passiva), porquanto apenas estas últimas serão abordadas na
presente investigação científica.
Após esse brevíssimo panorama constitucional, fundamentalmente,
são dois os dispositivos que tratam da improbidade administrativa no
contexto da LC nº 64/90, previstos, respectivamente, nas alíneas g e l do
inciso I do art. 1º do aludido diploma legal, cujo estudo será precedido de
alguns apontamentos sobre a Lei nº 8.429/92.

II.

Apontamentos sobre a Lei nº 8.429/92
Marçal Justen Filho (2016, p. 178-179), em percuciente abordagem

sobre a configuração de ato de improbidade administrativa, pontifica que “a
LIA previu o sancionamento civil, administrativo e penal por condutas de
agentes públicos que mereçam reprovação exacerbada, em vista da violação
a valores de grande relevo ou da produção de efeitos de grande nocividade”
e complementa que “existem diversos graus de reprovabilidade e a punição
cabível refletirá a intensidade da reprovação apropriada para a vontade do
sujeito”.
Os efeitos catalogados na lei abrangem a esfera política (suspensão
dos direitos políticos por um período de três a dez anos), administrativa
(perda de função pública e proibição de contratar com o Poder Público e de
auferir benefícios fiscais ou creditícios) e civil (perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento do dano causado ao
Erário). Os interesses tutelados por meio das ações de improbidade
administrativa são públicos e indisponíveis, pois atingem a moralidade e o
patrimônio público.
A responsabilidade do agente é subjetiva, como explicitado na obra
de Waldo Fazzio Júnior (2015, p. 136). Ao mencionar o vínculo subjetivo,
tal qual delineado na legislação penal, o qual reclama verificação in
concreto do vínculo que liga o agente ao fato ilícito, o autor esclarece: “para
que se considere um ato como passível de sofrer sanções, não é suficiente a
existência de conexão causal objetiva (entre a ação [ou omissão] e o
resultado), nem sua subsunção típica (num artigo da Lei nº 8.429/92)”,
sendo “imprescindível a culpabilidade (culpa lato sensu) do agente público”
e arremata: “não se pune com fulcro em responsabilidade objetiva”. Vale

frisar, nem toda ilegalidade importa em ato de improbidade administrativa,
devendo-se aferir se a conduta revestiu-se de reprovabilidade em grau
compatível com as sanções previstas na LIA, sob pena de violação ao
postulado da proporcionalidade. Tal aspecto se revela na intenção do agente,
ou seja, se esse atuou de forma consciente e voluntária no sentido de violar
os deveres inerentes ao exercício da função pública e causar os efeitos
ilícitos.
Os atos de improbidade estão elencados nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei
nº 9.429/92, os quais contemplam, respectivamente, condutas que importem
enriquecimento ilícito, lesão ao Erário e atentatórias aos princípios da
administração pública. O elemento subjetivo, em regra, é o dolo, que pode
ser direto, quando o agente age de forma intencional, visando à obtenção dos
resultados alcançados, sendo cabível, contudo, o dolo eventual ou genérico,
conforme bem esclarecido no seguinte precedente do TSE: “[...] para fins de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g,
da LC nº 64/1990, exige-se ‘o dolo genérico, relativo ao descumprimento
dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público’”
(ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
9.5.2013). [...]” (REspe nº 332-24/RJ).
A modalidade culposa vem expressa no art. 10, atinente aos atos que
causam lesão ao Erário, a qual pode configurar-se a partir da imprudência,
negligência ou imperícia do infrator. Logo, também se configuram como
ímprobos aqueles atos que resultarem em danos inadmissíveis ao patrimônio
público, qualificados por seu alto grau de lesividade, resultantes do descaso
do agente no cumprimento de suas obrigações.

Ainda sobre a tipicidade dos atos descritos na LIA, vale menção ao
voto paradigmático proferido pelo saudoso Min. Teori Zavascki no Resp nº
479.812/SP, em acórdão proferido pela Primeira Seção do STJ:
2. As duas Turmas da 1ª Seção já se pronunciaram no sentido de que o
elemento subjetivo é essencial à configuração da improbidade: exige-se
dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos artigos 9º e 11 da
Lei 8.429⁄92, ou pelo menos culpa, nas hipóteses do art. 10. Nesse
sentido, os seguintes precedentes: REsp 805080⁄SP, 1ª T., Min. Denise
Arruda, DJe de 06⁄08⁄2009; REsp 804052⁄MG, 2ª T., Min. Eliana
Calmon, DJe de 18⁄11⁄2008; REsp 842428⁄ES, 2ª T., Min. Eliana
Calmon, DJ de 21⁄05⁄2007; REsp 1.054.843⁄SP, 1ª T., Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23⁄03⁄2009, esse último assim ementado:
[...]
No voto-condutor do aresto, manifestei-me da seguinte forma:
2. Todavia, o recurso especial merece provimento quanto à questão
central. Tem razão o recorrente quando defende seu direito de produzir
prova tendente a afastar a configuração de dolo ou culpa na conduta que
lhe é imputada, o que lhe foi negado com o indeferimento dos pedidos
nesse sentido, feitos na oportunidade própria. Com efeito, é firme a
jurisprudência desta 1ª Turma do STJ no sentido de que o elemento
subjetivo é essencial à configuração da improbidade: exige-se dolo para
que se configurem as hipóteses típicas dos artigos 9º e 11 da Lei
8.429⁄92, ou pelo menos culpa, nas hipóteses do art. 10. Nesse sentido:
[...]
1. A classificação dos atos de improbidade administrativa em atos
que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam
prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da
Administração Pública (art. 11) evidencia não ser o dano aos cofres

públicos elemento essencial das condutas ímprobas descritas nos
incisos dos arts. 9º e 11 da Lei 9.429⁄92. Reforçam a assertiva as
normas constantes dos arts. 7º, caput, 12, I e III, e 21, I, da citada
Lei.
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a
improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do
agente público. Somente em hipóteses excepcionais, por força de
inequívoca disposição legal, é que se admite a configuração de
improbidade

por

ato

culposo

(Lei

8.429⁄92,

art.

10).

O

enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei de
Improbidade, portanto, não pode prescindir do reconhecimento de
conduta dolosa.
3. Recurso especial provido. (REsp 604.151⁄RS, Rel. p⁄ Acórdão
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.06.2006)
[...]
Realmente, o princípio da legalidade impõe que a sanção por ato de
improbidade esteja associada ao princípio da tipicidade. Reflexo da
aplicação desses princípios é a descrição, na Lei 8.429, de 1992, dos
atos de improbidade administrativa e a indicação das respectivas penas.
Tais atos estão divididos em três grandes 'tipos', cujos núcleos centrais
estão assim enunciados: '(...) auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta Lei'
(art. 9º); ensejar, por 'qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa (...),'
a 'perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
Lei' (art. 10); e violar, por 'qualquer ação ou omissão (...)', 'os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições'
(art. 11).

Apenas para as condutas do art. 10 está prevista a forma culposa, o que
significa dizer que, nas demais, o tipo somente se perfectibiliza
mediante dolo. A tal conclusão se chega por aplicação do princípio da
culpabilidade, associado ao da responsabilidade subjetiva, por força dos
quais não se tolera responsabilização objetiva nem, salvo quando
houver lei expressa, a penalização por condutas meramente culposas. O
silêncio da lei, portanto, tem o sentido eloquente de desqualificar as
condutas culposas nos tipos previstos nos arts. 9º e 11.

Um dos grandes desafios relativos à aplicabilidade da lei reside,
justamente, na prova do elemento subjetivo, que geralmente se produz por
meio de elementos indiretos (indícios denunciadores), ou seja, do exame das
circunstâncias que permeiam o caso, como, por exemplo, a conduta prévia
do agente (quando há reiteração do comportamento lesivo, há forte
indicativo de dolo), a obediência a pareceres técnicos e jurídicos que
precedem a edição do ato administrativo, entre outros elementos que
permitam aquilatar o grau de reprovabilidade da conduta.

III.

A improbidade administrativa como elemento constitutivo das
hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, alíneas g e l, da
LC nº 64/90 e sua interpretação jurisprudencial no âmbito do
TSE

A norma prevista na alínea g ganhou nova redação pela LC nº
135/2010, a qual previu, como requisito para a configuração da
inelegibilidade, que a conduta motivadora da rejeição das contas evidencie
ato doloso de improbidade administrativa. Entretanto, mesmo antes da nova

dicção legal, a jurisprudência já havia conferido tais contornos
interpretativos à hipótese de incidência, justamente para afirmar que nem
todo vício, nem toda ação contrária à lei seria capaz de ensejar o gravame.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “o Tribunal de Contas Estadual emitiu
pronunciamento favorável à aprovação das contas anuais do prefeito,
consignando que as irregularidades averiguadas não comprometiam a lisura
da gestão, por ausência de indícios de dolo, má-fé ou dano ao erário” e, “em
face disso, não há como entender existente decisão de rejeição de contas,
apta a configurar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, em razão
da mera circunstância de que, ante as irregularidades averiguadas, foi
imposta multa” (RO nº 4601-77, julgado em 15.9.2010) e ainda: “a
insanabilidade pressupõe a prática de ato de má-fé, por motivação
subalterna, contrária ao interesse público, marcado pela ocasião ou pela
vantagem, pelo proveito ou benefício pessoal, mesmo que imaterial” (REspe
nº 235-65, julgado em 21.10.2004).
Segundo a atual jurisprudência do TSE, posterior às alterações
promovidas pela Lei da Ficha Limpa, caracterizam irregularidades
insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa, para
fins de incidência da alínea g do inciso I do art. 1º da Lei de
Inelegibilidades:
a)

Aplicação de verbas federais repassadas ao município em desacordo

b)

com convênio (RO nº 344-78);
Celebração de contratos individuais de locação de automóveis a
preços superfaturados, ocasionando o enriquecimento ilícito próprio e
de terceiros, por terem sido beneficiados vários vereadores (AI nº
1897-69);

c)

Desvio de finalidade na aplicação de recursos de convênio com

d)

imputação de débito ao administrador (REspe nº 493-45);
Contratação de pessoal sem a realização de concurso público e não
recolhimento ou repasse a menor de verbas previdenciárias (REspe nº

e)

254-54);
Falta de repasse integral de valores relativos ao ISS e ao IRPF (REspe

f)
g)

nº 89-75);
Violação ao art. 37, XIII, da CF/88 (REspe nº 455-20);
Não aplicação de percentual mínimo de receita resultante de impostos

h)

nas ações e nos serviços públicos de saúde (REspe nº 441-44);
Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou da
Constituição Federal quanto à aplicação do piso fixado para o ensino

i)

(REspe nº 196-62);
Pagamento a maior de subsídio a vereadores, em descumprimento ao
art. 29, VI, da CF/88 (REspe nº 93-07); pagamento indevido de diárias

j)
k)

(REspe nº 237-22);
Descumprimento da Lei de Licitações (REspe nº 55-27);
Pagamento indevido de horas extras, por terem a mesma natureza
excepcional das diárias, também consiste irregularidade insanável que
configura ato doloso de improbidade administrativa (RO nº 3890-27).
Por outro lado, não se reconhece a incidência da alínea g quando

ausente o dolo preconizado pela norma de incidência, a qual não admite o
alargamento do seu alcance devido a implicar restrição ao jus honorum,
conforme sedimentado em iterativos precedentes. Vale mencionar: “em caso
de dúvida sobre o exigido dolo na conduta do candidato, deve prevalecer o
direito fundamental à elegibilidade – capacidade eleitoral passiva" (REspe nº
115-78). E isso porque “as normas de direito eleitoral devem ser

interpretadas de forma a conferir a máxima efetividade do direito à
elegibilidade” (AgR-REspe nº 137-81).
Nessa linha de entendimento, foi preservado o direito à elegibilidade,
afastando-se

a

incidência

da

alínea

g

nas

seguintes

passagens

jurisprudenciais: “nem toda desaprovação de contas por descumprimento da
Lei de Licitações gera a automática conclusão sobre a configuração do ato
doloso de improbidade administrativa, competindo à Justiça Eleitoral
verificar a presença de elementos mínimos que revelem essa conduta” (RO
n° 598-83). Nesse julgado, conquanto tenha havido violação a preceitos
legais, o TSE não vislumbrou a presença do ato doloso de improbidade
administrativa na conduta impugnada, consistente na utilização indevida de
verbas de gabinete em alimentação, por ser inviável extrair postura da qual
se presuma desonestidade ou intenção em causar dano ao Erário, sobretudo
se considerada a insignificância do valor irregular.
Já no RO n° 585-36, reafirmou-se o entendimento segundo o qual “a
insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das contas, para fins de
inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio de valores
ou benefício pessoal” (AgR-REspe nº 631-95/RN). No caso concreto,
concluiu-se que, se o serviço foi efetivamente prestado, sem indicativo de
superfaturamento da obra, o fato não estaria compreendido na cláusula de
inelegibilidade da alínea g.
Colacionam-se, ainda, outros julgados:
a)

“Não é possível reconhecer o caráter doloso dos atos irregulares [...]
porque tais atos não evidenciam, per se, a intenção de causar dano ao
erário ou má-fé, enriquecimento ilícito ou lesão grave ao Erário,
sobretudo se considerados os valores correspondentes às falhas
identificadas” (REspe 314-63);

b)

Impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista nessa alínea
quando ausente ato doloso de improbidade administrativa ou intenção

c)

de causar dano ao Erário (REspe nº 25-46 e RO nº 995-74);
A inelegibilidade não incide quando demonstrada a regularidade da
aplicação dos recursos e ausência de prejuízo ao Erário, a despeito da
omissão do dever de prestar contas ou de sua apresentação

d)

extemporânea (REspe nº 272-72 e REspe nº 529-80);
“A ausência de disponibilização pública das contas da Câmara, sem a
comprovação de dolo, má-fé ou prejuízo à administração pública, não
configura ato doloso de improbidade administrativa” (REspe nº 108-

e)

07);
Decisão do Tribunal de Contas pela qual se ordenou o arquivamento
dos autos, sem aplicar sanção pecuniária ou determinar a
recomposição do Erário e sem que haja a aferição de prejuízos

f)

concretamente verificados (RO nº 703-11);
A prática da conduta com respaldo em lei municipal afasta a
tipificação do ato como doloso de improbidade administrativa, de
acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual se
presume a legalidade do ato praticado durante a vigência da lei
autorizativa, assim como de que gozam tais leis municipais de

g)

presunção de constitucionalidade (REspe nº 82-51);
“Não há que se falar em dolo genérico ou eventual do gestor que
adquiriu medicamentos para a autarquia de saúde da municipalidade
com dispensa de licitação após pareceres jurídicos que opinaram por
essa modalidade de compra, pois não ficou caracterizado, no caso
concreto, que o agente público assumiu os riscos de não atender a
comandos constitucionais e legais” (REspe nº 163-81).

O segundo dispositivo previsto na LC nº 64/90 tem como desvalor a
condenação do agente, pela Justiça Comum, por ato de improbidade
administrativa, não bastando, contudo, o mero juízo condenatório, pois a
norma prevê que:
Art. 1º – São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos
políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em
julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena. (grifos nossos)
A norma exige, portanto, a presença dos seguintes requisitos: a)

condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de
improbidade; d) que o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
Quanto à presença simultânea de ambos os elementos, o tema foi
discutido em dois julgados atinentes às eleições de 2016, nos quais foram
fixadas teses importantes para a compreensão e o alcance da norma prevista
no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. Em um primeiro ponto, o TSE reafirmou a
tese, já albergada em pleitos anteriores, quanto à possibilidade de se extrair,
do acórdão da Justiça Comum, os requisitos exigidos pelo dispositivo legal.
Ao apreciar o REspe nº 50-39, oriundo do município de Ipojuca/PE,
prevaleceu a orientação majoritária, no seguinte sentido:

Não merece prosperar a alegação veiculada no recurso
especial de suposta violação ao disposto no art. 1º, I, l, da
LC nº 64/90 quando possível extrair do inteiro teor do
acórdão que deu causa à inelegibilidade a presença
simultânea e cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do
Poder Judiciário; b) condenação em improbidade
administrativa na modalidade dolosa; c) conduta ímproba
que acarrete dano ao erário e enriquecimento ilícito; d)
suspensão dos direitos políticos; e e) prazo de inelegibilidade
não exaurido.

A Corte entendeu competir à Justiça Eleitoral análise que não
desnature, em essência, condenações por improbidade levadas a efeito na
Justiça Comum, a partir de sua ratio decisória. Assentou-se que, “para fins
de inelegibilidade, não só é lícito, mas também imprescindível à Justiça
Eleitoral examinar o acórdão da Justiça Comum – em que proclamada a
improbidade – em seu conjunto, por inteiro, até mesmo para ser fiel ao
alcance preciso e exato da decisão”, sem, contudo, admitir a inclusão ou
supressão de elementos, requalificação de fatos e provas, adendos, sendo
legítimo interpretar o alcance preciso, exato, da decisão de improbidade. E,
na conclusão daquele julgamento, consignou-se que: “in casu, muito embora
a parte dispositiva do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco – no qual proclamada a improbidade dolosa –, não tenha sido
‘categórica’ quanto ao reconhecimento do enriquecimento ilícito, é
perfeitamente possível entendê-lo presente na condenação”, pois, a partir da
leitura do acórdão do TJPE, verificou-se que os agentes públicos, a pretexto
de participarem de evento profissional, realizaram viagem essencialmente
turística e que “[...] foram condenados à perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios, bem como à restituição do valor gasto com a referida viagem,
registrando, assim, a existência de dolo real, concreto e direto”.
Tal interpretação não fere o disposto na Súmula nº 41/TSE, segundo
a qual “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de
Contas que configurem causa de inelegibilidade”, porquanto o exame
realizado pela Justiça Eleitoral não visa ao rejulgamento ou à revisão do que
foi decidido pela Justiça Comum, mas, tão somente, a verificar a presença
simultânea dos requisitos previstos na norma de regência, quais sejam: a)
condenação

por

ato

de

improbidade

administrativa

que

importe,

simultaneamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito; b)
presença de dolo; c) decisão definitiva ou proferida por órgão judicial
colegiado; e d) sanção de suspensão dos direitos políticos.
Desse modo, quando o édito condenatório não evidencia, nem na
fundamentação, nem na parte dispositiva, a ocorrência simultânea do dano
ao Erário e do enriquecimento ilícito, não há como reconhecer a
inelegibilidade do art. 1°, I, l, da LC n° 64/90.
Outro julgado paradigmático foi oriundo do município de Quatá/SP
(REspe nº 49-32), no qual se confirmou que os requisitos do dano ao Erário
e do enriquecimento ilícito devem ser cumulativos, e não alternativos.
Consta da ementa do aludido acórdão:
1. Para a incidência da alínea l do art. 1º do inciso I da LC nº
64/90, é necessária a condenação por ato doloso de improbidade
administrativa que implique, concomitantemente, lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, em proveito próprio ou de terceiro, ainda
que tal reconhecimento não conste no dispositivo da decisão

judicial (RO nº 1408-04/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de
22.10.2014; RO n° 380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, PSESS de 11.9.2014).
2. O legislador, após o recebimento de proposta de lei
complementar de iniciativa popular e das conformações realizadas
pelo Congresso Nacional, determinou requisitos cumulativos para
o reconhecimento de inelegibilidade no que concerne à
condenação por improbidade administrativa.
3. 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 partem.
4. Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou expressamente o
locupletamento pessoal e reconheceu tão somente a existência de
lesão ao erário, não havendo, portanto, elementos no dispositivo
ou na fundamentação do decisum que permitam aferir a ocorrência
de enriquecimento ilícito, o que

impede,

na linha da

jurisprudência, a incidência da referida inelegibilidade.
5. Conforme a Súmula nº 41 deste Tribunal Superior, não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de
Contas que configurem causa de inelegibilidade.
6. Nos termos do voto do Ministro Herman Benjamin, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral merece revisão, para
eleições vindouras, com a fixação da tese de que não se exige,
para a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90,
que a suspensão de direitos políticos por ato doloso de

improbidade

administrativa

decorra,

cumulativamente,

de

enriquecimento ilícito e dano ao erário. Contudo, na ótica da
maioria, além de não ser possível adotar tal interpretação, descabe
indicar, desde logo, alteração da jurisprudência para pleito
vindouro, pois não é possível vincular o entendimento de
colegiado cuja composição será diversa, em razão da renovação
natural que é característica desta Justiça.
7. Anotação, apenas a título de sinalização aos jurisdicionados,
para que não se alegue insegurança jurídica, de que a matéria
poderá ser objeto de rediscussão nas próximas eleições. [...]

Um marco importante desse julgamento foi a sinalização, pro futuro, de
que os requisitos da lesão ao Erário e do enriquecimento ilícito pudessem ser
exigidos de forma alternativa, e não cumulativa, como proposto no voto-vista
apresentado pelo e. Ministro Herman Benjamin, cuja linha mestra pautou-se pelos
valores abrigados no seio do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, conducente à
seguinte proposição de Sua Excelência: “a jurisprudência do TSE quanto à
cumulatividade de dano ao Erário e enriquecimento ilícito deriva única e
exclusivamente de interpretação gramatical ou literal, sem levar em conta o fim da
norma e o disposto na Constituição Federal”. Com base nesse respeitável
entendimento, o preclaro ministro, em invulgar manifestação, a fim de coibir o
esvaziamento da norma, assim concluiu: “com todas as vênias dos que entendem
em sentido contrário, o art. 1º, I, l, da LC 64/90 deve ser objeto de interpretação
teleológica e sistemática, levando-se em conta os valores ético-jurídicos que
fundamentam o dispositivo, e de modo algum pode ser dissociado dos arts. 14, §
9°, e 37, caput § 4º, da CF/88”.
Entretanto, em prol da segurança jurídica, a Corte deliberou por manter a
jurisprudência e prestigiar o direito à elegibilidade por meio de interpretação mais

restritiva do dispositivo legal, nos termos do voto da e. Relatora Ministra Luciana
Lóssio. Conquanto fortalecido pelos fecundos debates provocados por esse novo
olhar, o TSE manteve-se fiel ao dever atribuído a todo e qualquer tribunal de
uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, de modo
que seja obrigatoriamente observada por juízes e tribunais, isto é, com eficácia
vertical e horizontal (arts. 926 e 927, do CPC/15).
Outra discussão de relevo ocorreu no julgamento do REspe nº 187-74, em
que o TSE deliberou no sentido de que os requisitos devem ser cumulativos na
mesma condenação e não em processos distintos. Confira-se elucidativo excerto da
ementa:

2. Na espécie, a despeito de o candidato ter sido condenado em
duas ações de improbidade administrativa, em nenhuma delas
houve a cominação da pena de suspensão dos direitos políticos, o
que impossibilita a incidência da cláusula de inelegibilidade em
questão.
3. A norma é cristalina ao exigir que os elementos configuradores
da

inelegibilidade

em

comento

estejam

presentes,

necessariamente, em um mesmo processo, e não em processos
distintos, como ocorreu na hipótese dos autos. [...]

Presentes os requisitos, portanto, de forma cumulativa, em uma única
decisão condenatória, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que “o
ato doloso de improbidade administrativa pode implicar o enriquecimento
ilícito tanto do próprio agente, mediante proveito pessoal, quanto de

terceiros por ele beneficiados.” Nessa linha, “configura a inelegibilidade da
alínea l do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 a condenação à
suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade
administrativa, consistente no pagamento ilegal de gratificação a
servidores e no desvio de bem público” (REspe nº 275-58) (grifos nossos).
Por outro lado, afasta-se a incidência da cláusula de inelegibilidade
quando as condenações por ato doloso de improbidade administrativa forem
fundadas apenas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 (RO nº 1809-08 e REspe nº
67-10).
IV.

Cadastro de Improbidade e Inelegibilidade do CNJ1

No contexto nacional, relativamente ao tema em debate, surgiu uma
novidade interessante, a saber, o Cadastro Nacional de Condenados por
Improbidade Administrativa, instrumento eficaz no combate à corrupção e
na valorização das decisões judiciais dos tribunais brasileiros. O sistema
contém informações sobre processos já julgados que identificam entidades
jurídicas ou pessoas físicas que tenham sido condenadas por improbidade,
nos termos da Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
A Corregedoria Nacional de Justiça implementou, em 23 de agosto
de 2017, uma versão nova para o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa e Ato que Implique Inelegibilidade
(CNCIAI) de pessoas condenadas na Justiça. A partir de agora, uma
ferramenta (WebService) vai atualizar automaticamente o cadastro com os
dados inseridos pelo sistema eletrônico processual de cada tribunal. Dessa
forma, juízes e servidores não precisarão mais cadastrar manualmente cada
1

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 24 nov. 2017.

condenação judicial. O propósito é centralizar todas as informações sobre
condenações por ato de improbidade administrativa e ato que implique
inelegibilidade no CNCIAI do CNJ, facilitando, assim, o acesso às
informações e a efetividade das condenações, principalmente quanto ao
ressarcimento de valores ao Erário, pagamento de multas civis, proibição de
contratação com a administração pública e recebimento de incentivos fiscais
e creditícios. A medida decorre de sugestões feitas por um grupo de trabalho
que discute a efetividade das condenações por ato de improbidade
administrativa. CNJ, Ministério Público Federal, Banco Central, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia,
Receita Federal e Controladoria-Geral da União integram o grupo de
trabalho. As alterações feitas no cadastro vão permitir, ainda, que
Controladoria-Geral da União, Receita Federal, Banco Central e instituições
financeiras recebam, em tempo real, as informações sobre condenações de
pessoas na Justiça por improbidade e inelegibilidade.

V.

Conclusões

Curioso notar que a Lei Complementar nº 135/10, mais conhecida
como Lei da Ficha Limpa, só tem cinco anos de máxima efetividade,
porquanto se aplicou, pela vez primeira, às eleições de 2012.
Mesmo assim, parece estar enraizada, de forma definitiva, com sabor
de perenidade, na ordem jurídica brasileira.
Isso não quer significar que não existam dificuldades pontuais na sua
aplicação prática. Aliás, o e. Ministro Alexandre de Moraes, no TSE, ao
proferir voto no AgR-REspe nº 29-56.2016.6.11.0040, de Primavera do
Leste/MT, bem disse da “dificuldade de compatibilizar a Lei de Improbidade

Administrativa – que não é uma lei bem escrita – com a consequência da Lei
da Ficha Limpa nesse aspecto, que também não é uma lei bem escrita”.
Não obstante isso e para além de qualquer dúvida razoável, no
campo das inelegibilidades decorrentes de improbidades administrativas, a
lei tem desenvolvido papel fundamental na depuração ética de cena política,
contribuindo, sobremaneira, para a necessária reversão do quadro de
progressiva erosão da democracia representativa, em frequente crise de
legitimidade.
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