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RESUMO 
 

 

O presente trabalho visa analisar a caracterização da infidelidade partidária para a 

perda do mandato eletivo quando a grave discriminação pessoal, ou seja, em que 

circunstâncias se considera grave discriminação pessoal para que venha a justificar 

a troca de partido político pelo mandatário, utilizando-se para isso a análise da 

jurisprudência do TSE e do TRE/SC. Para tanto a presente pesquisa discutiu os 

direitos políticos inerentes na CRFB/88, bem como trouxe ao debate situações de 

elegibilidade e inelegibilidades passando aos sistemas eleitorais e ainda os partidos 

políticos. Por fim determinar a função do mandato eletivo e ainda discutir em 

especial o requisito básico de elegibilidade denominado filiação partidária, sendo 

que como resultado do presente trabalho que para se justificar a grave discriminação 

esta tem que ser feita por todo o partido e impossibilite qualquer relação do 

mandatário com o partido, sendo que em qualquer outras hipóteses afasta-se a justa 

causa e determina-se a perda do mandato eletivo.  

 

Palavra-chave: Direitos Políticos; Partidos Políticos; Filiação Partidária. 
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ABSTRACT  

 

 

This study aims to examine the characterization of infidelity party for the lost of 

elective office when there is a serious personal discrimination, for circumstances that 

are considered serious discrimination personnel to come to justigy the exchange of 

political party by the agent, using for this analysis of the jurisprudence from TSE and 

TRE/SC. The present study discussed the political rights inherent in CRFB/88 and 

brought to the discussion of eligibility and ineligibility through the electoral systems 

and political parties determining the role of elective office and discussing in particular 

the basic requirement of eligibility called party affiliation, and as a result of this study, 

the justification that the serious discrimination must be done by the whole party and 

rendered impossible any relation of the representative with the party, and in any 

other cases deviates from the just cause is determined and the loss of elective office. 

 

Keywords: Political Rights, Political Parties, party affiliation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A presente monografia tem como objeto de estudo a perda do mandato 

eletivo por parlamentares que migram de partidos no curso de seus mandatos, 

caracterizando-se assim a infidelidade partidária. 

O conflito nasce vez que anteriormente ao ano de 2007 era permitida 

livremente a troca de partidos no curso dos mandatos, sem que se cogitasse 

qualquer tipo de penalidade e/ou sanção. Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral 

passou a banir tal conduta e tentando dirimir tais dúvidas emitiu a resolução nº 

22.610/07, definindo expressamente regras e datas para a possível mudança de 

partidos aos detentores do mandato eletivo de cunho legislativo. 

Todavia, a aludida resolução, tentando evitar que ocorressem perseguições 

políticas e ideológicas contra os mandatários, em decorrência da expressa vedação, 

permitiu quatro hipóteses de justa causa, as quais, portanto, quando configuradas 

permitem a manutenção do mandato.  

Assim o objetivo do presente trabalho é estudar a presente problemática, 

demonstrando quando se caracteriza a infidelidade partidária para a perda do 

mandato eletivo, de acordo com os entendimentos do Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Santa Catarina e do Tribunal Superior Eleitoral, no caso específico, 

contudo, da alegação de justa causa decorrente de grave discriminação pessoal. 

Para tanto foram argüidas as seguintes hipóteses: o que é fidelidade 

partidária; quanto se caracteriza a infidelidade partidária e quais as hipóteses que 

justificam a troca de partido no curso do mandato; se divergências entre filiados e 

chefes dos executivos contra mandatários configuram grave discriminação; se a 

quebra de acordos e projetos políticos geram grave discriminação pessoal, se 

tratamento diferenciado entre filiados como distribuição de recursos e não 

convocações para reuniões ocasionam a grave discriminação pessoal.  

Neste sentido, a presente pesquisa dividir-se-á em três partes, sendo que no 

primeiro capítulo discorrer-se-á sobre o nascimento dos direitos políticos, quais os 

modos de seu exercício e suas condições gerais, bem como os fundamentos gerais 

da democracia. 
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No segundo capítulo demonstrar-se-á as condições de elegibilidades e 

inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos, e ainda o estudo sobre os 

partidos políticos e os sistemas eleitorais. 

Já no terceiro e último capítulo irá se expor a quanto à perda do mandato 

eletivo caracterizado pela infidelidade partidária, demonstrando-se, em especial, a 

recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e do Tribunal 

Superior Eleitoral quando da caracterização desta frente a grave discriminação 

pessoal. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, será utilizado o método 

dedutivo, que consiste em pesquisas que partirão do conceito de direitos políticos, 

até a perda do mandato eletivo. 

Com efeito, a técnica utilizada é a documental indireta, ou seja, as doutrinas 

e as legislações referentes ao tema, também se utilizará à pesquisa documental 

direta, por meio de análise de jurisprudências e artigos referentes ao assunto. 

Enfim, pretende-se com a presente pesquisa, contribuir para o 

esclarecimento de alguns pontos controvertidos quando da perda do mandato eletivo 

sobre decorrente caracterização da infidelidade partidária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14
 

2. DOS DIREITOS POLÍTICOS  
 

 

2.1 A democracia no Brasil – Noções Introdutórias  
 

 

 Neste trabalho que será debatida a caracterização da infidelidade partidária 

para perda do mandato eletivo, torna-se de suma importância dar o referido 

destaque às normas constitucionais que norteiam os direitos políticos do cidadão, 

consequentemente importante posição merece a democracia neste contexto, haja 

vista que é o regime político vigente no Brasil. 

 Não obstante, antes de se iniciar os debates sobre a democracia, 

necessariamente deve-se ressaltar que regime político é o conjunto de regras, 

princípios e instituições que determinam as regras de política a serem seguidas pelo 

estado, ou seja, é o elemento funcional da estrutura estatal para que haja a atividade 

governamental.1  

 Nesta senda é a opinião ideológica de BOBBIO afirmando que “por regime 

político se entende o conjunto das instituições que regulam a luta pelo poder e o seu 

exercício, bem como a prática dos valores que animam tais instituições”.2 

 Destarte tem-se assim que, todo país, todo estado, deve adotar algum 

regime político, sendo que no caso do Brasil o seu regime político é o democrático, 

que está fundamentado na Constituição da República Federativa do Brasil de 19883, 

no parágrafo único do seu artigo 1º, que tem a seguinte redação: 

 

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 

 

                                                 
1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.124. 
2 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Tradutor João Ferreira. 
Dicionário de Política. 11ª Ed., Brasília: UNB,1998, p. 1081. 
3 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da Republica Federativa do Brasil de 5 de 
outubro de 1988. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília;DF. Disponível 
em www.planalto.gov.br, a qual passa a ser denominada pela sigla CRFB/88. 
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 Pode-se assim considerar o regime democrático como princípio do Estado 

Democrático de Direito, haja vista a própria redação do caput do artigo 1º  da 

CRFB/88. 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 

 

 Nesta senda, colocado o Estado Democrático de Direito como fundamento 

da República Federativa do Brasil, assim explicita MENDES. 

 

Em que pesem pequenas variações semânticas em torno desse 
núcleo essencial, entende-se como Estado Democrático de Direito a 
organização política em que o poder emana do povo, que exerce 
diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em eleições 
livres e periódicas, mediante sufrágio universal e voto direito e 
secreto, para exercício de mandatos periódicos, como proclama, 
entre outras a Constituição brasileira. 4 

 

 Neste sentido “democracia é um processo de convivência social em que o 

poder emana do povo, há de ser exercido, direta5 ou indiretamente6, pelo povo e em 

proveito do povo”7. 

Contudo, passa-se a perceber um pressuposto básico para a existência da 

democracia, qual visa que o poder deva vir a emanar do povo, logo se não assim o 

for, não se trata de um regime democrático.8 

Para BOBBIO existem alguns requisitos necessários para que a democracia 

encontre-se configurada como regime político, são eles: 

  

1) Existência de órgão legislativo composto por membros eleitos pelo 
povo; 2) Existência de outros órgãos eleitos pelo povo; 3) Todos os 

                                                 
4 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.  2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 149. 
5 Democracia direta é a que o povo exerce por si o poder, sem intermediários, sem 
representantes.(LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.12ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 683) 
6 Democracia indireta, na qual o povo, soberano, elege representantes outorgando lhe 
poderes, para que, em nome deles e para o povo, governem o país. LENZA, Pedro. Direito 
Constitucional Esquematizado.12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 683 
7 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.345.  
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.126. 
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cidadãos que atingirem a maior idade independentemente de cor, 
raça, credo ou sexo devem votar; 4) Todos terem o voto igual e livre; 
5) Ter prevalência o princípio da maioria numérica; 6) Reais 
alternativas para possibilidade de qualquer um vir a concorrer a 
eleição; 7) Decisões devem prevalecer não somente para a maioria 
mais também em favor da minoria; 8) O órgão do governo deve 
gozar de confiança do legislativo e do povo.9  

 

Outrossim, rechaça-se que para que o regime político da democracia venha 

realmente existir perfaz-se estritamente necessária a presença de duas condições 

básicas, sendo elas: a garantia de que toda forma de poder emane do povo sendo 

ele a única fonte de poder, bem como a garantia para que o povo possa vir a 

participar dos governos direta ou indiretamente através de representação.10 

 Diante disso, igualdade e liberdade são valores que a democracia deve 

sempre buscar.11  

Uma vez que a democracia visa “fundamentalmente, o princípio democrático 

implica a participação de todos os cidadãos, através do voto universal, na escolha 

de seus governantes e, direta ou indiretamente, a adoção de decisões públicas”.12  

SILVA destaca ainda que a democracia tem como objetivo a garantia dos 

direitos sociais a todos, recordando que: 

 
Educação, nível de cultura, desenvolvimento, que envolva melhoria 
de vida, aperfeiçoamento pessoal, enfim, tudo se amalgama com os 
direitos sociais, cuja realização cumpre ser garantida pelo regime 
democrático. Não são pressupostos desta, mas objetivos. Só numa 
democracia pode o povo exigi-los e alcançá-los.13  

 

Diante do que foi exposto percebe-se a existência de duas formas de 

democracia, sendo direta ou indireta, no entanto visando evitar a hegemonia do 

parlamento, estabeleceu-se no Brasil outro formato de democracia, denominada 

                                                 
9 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Tradutor João Ferreira. 
Dicionário de Política. 11ª Ed., Brasília: UNB,1998, p. 1081. 
10 SILVA, José Afonso da, Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.131. 
11 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo, 29ª Ed. São Paulo, 
Malheiros, 2007, p.131.  
12 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional, 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 
2004, p. 184. 
13 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.127. 
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democracia semidireta ou participativa, haja vista a existência de representantes, 

bem como a tomada de decisões por parte do povo.14   

A democracia constituída no Brasil é considerada pelos doutrinadores, tais 

como Gilmar Mendes, Pedro Lenza e José Afonso da Silva, sendo a democracia 

participativa ou representativa, que para LENZA define-se: 

 

A democracia participativa ou semidireta assimilada pela CF/88 
caracteriza-se portanto, como a base para que possa, na atualidade, 
falar em participação popular no poder por intermédio de um 
processo, no caso, o exercício da soberania que se instrumentaliza 
através de plebiscito, referendo, iniciativa popular, bem como pelo 
ajuizamento da ação popular.15   
 

Outrossim, para que se tenha o exercício da democracia representativa, 

existe a necessidade da organização dos poderes que o povo detém, por ora, 

insurgem a figura dos direitos políticos que estão insculpidos nos artigo 14 a 17 da 

CRFB/88. 

Logo, a existência no direito democrático de participação do povo no 

governo, ou através de seus representantes, perfaz necessariamente que estes 

direitos venham a ser regulados, tais direitos denominam-se direitos políticos.16 

Destarte, relaciona-se que “os direitos políticos formam a base do regime 

democrático”17. 

Nesta senda pode-se afirmar que para a designação da formação do regime 

representativo, demonstrou-se necessário que se fizessem técnicas para que o povo  

venha a proceder na escolha de seus representantes. 18 

 

                                                 
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 21 Ed. São 
Paulo: Saraiva, 1994,p. 81. 
15 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 683. 
16 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.344. 
17 MENDES, Gilmar F; COELHO, Inocêncio M. ; BRANCO, Paulo G. Gonet; Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2008, p. 729. 
18 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo.  29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.344. 
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2.2 Da cidadania – Noções Introdutórias  
 

 

Da mesma forma antes de se conceituar direitos políticos, é necessária a 

definição de cidadania que conforme resume LENZA “tem o pressuposto a 

nacionalidade19 (que é mais ampla que a cidadania) caracterizando-se como a 

titularidade de direitos políticos de votar e ser votado”20, faça-se a ressalva que os 

direitos políticos de votar e ser votado serão debatidos a diante no presente 

trabalho. 

Corroborando com tal entendimento SILVA conceitua cidadania como sendo 

o que: 

 

[...] qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das 
pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente 
do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela 
representação política.21  

 

 Resumidamente pode-se afirmar que a cidadania é a partícula que liga o 

indivíduo ao regime político.22 

 Logo, a cidadania vem a consistir na prerrogativa que se concede aos 

brasileiros, diante da verificação de certos requisitos legais, para enfim poderem 

exercer seus direitos políticos e consequentemente virem a cumprir os deveres 

cívicos.23 

No entanto para que se adquira a cidadania, é necessária a obtenção da 

qualidade de eleitor, ou seja, o indivíduo que tenha seu documento de eleitor pode-

se considerar cidadão vindo a exercer seus direitos políticos. 

                                                 
19 É o vinculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que 
esse indivíduo passe a integrar o povo daquele Estado e, por conseqüência, desfrute de 
direitos e submeta-se a obrigações. (LENZA, Pedro, Direito Constitucional 
Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 684.)  
20 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 684. 
21 SILVA, José Afonso da, Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.345. 
22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional.  21 Ed. São 
Paulo: Saraiva, 1994, p. 99. 
23 TAVARES, André Ramos. Curso de direito Constitucional.  5ª Ed. São Paulo: Saraiva,  
2007, p.719. 
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 Todavia para que se possa usufruir livremente dos aludidos direitos, o 

cidadão deve preencher gradativamente condições previstas que simplesmente se 

incorporam ao cidadão.24  

 Assim define-se cidadão como o indivíduo caracterizado pela condição de 

integrante do processo político.25 

 No entanto BARACHO afirma que ser cidadão e ter cidadania é algo muito 

mais complexo do que simplesmente ter a qualidade de eleitor, assim definindo em 

seus estudos: 

 

A cidadania, portanto, implica a participação ou a qualidade de 
membro da comunidade, pelo que formas distintas da 
comunidade política acarretam diferentes formas de cidadania. 
Nesse sentido tem-se que, por exemplo, no Estado social de 
direito a cidadania abrange, além de direitos civis e políticos, o 
gozo de direito econômicos, sociais e culturais.26 

 

 Logo, “o direito democrático de participação do povo no governo, por seus 

representantes, acaba exigindo a formação de um conjunto de normas legais 

permanentes, que recebera a denominação de direitos políticos”.27   

 

 

2.3 Direitos Políticos  
 

 

 Os direitos políticos postados na CRFB/88 têm por pressupostos serem o 

conjunto de normas que regulam e prescrevem a participação do cidadão em prol da 

soberania popular. 28 

                                                 
24 SILVA, José Afonso da, Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.347. 
25 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional.  11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
2005, p. 503. 
26 BARACHO apud CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo 
Horizonte: Del Rei,  2005, p. 504. 
27 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo.  29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.344.. 
28 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada.  8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 490. 
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 Neste aspecto, os direitos políticos são os que possibilitam ao cidadão a 

oportunidade de exercer o poder ou participar de sua escolha, sendo assim, pode-se 

considerar exercidos desde o momento da crítica de governantes até a escolha dos 

representantes, bem como diante das impugnações contra mandatos eletivos e 

denúncias para a apuração de responsabilidades de ilícitos cometidos contra o 

erário.29 

 Outrossim, pode-se determinar que “direitos políticos nada mais são do que 

instrumentos por meio dos quais a CRFB garante o exercício da soberania popular, 

atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa publica, 

seja direta ou indiretamente”. 30 

Corroborando com o entendimento supracitado, o estudo apresentado por 

Pimenta Bueno, que ao ser citado por MORAES, define de forma geral o que são os 

direitos políticos: 

 
prerrogativas, atributos, faculdades, ou poder de intervenção dos 
cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou 
indireta, mais ou menos ampla, segunda a intensidade do gozo 
desses direitos. São o Jus Civitatis, os direitos cívicos, que se 
referem ao Poder Público, que autorizam o cidadão ativo a participar 
na formação ou exercício da autoridade nacional, a exercer o direito 
de vontade ou eleitor, o direito de deputado ou senador, a ocupar 
cargos políticos e a manifestar suas opiniões sobre o governo do 
Estado.31 

 

 Destarte, o artigo 14 da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 

1988, define quais as formas a serem exercidas pela soberania popular. 

 

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: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 

 

                                                 
29 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 65. 
30 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 12ª Ed. São Paulo: Saraiva,  
2008, p. 684. 
31 BUENO, Pimenta apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2006, p.207. 
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Nesta senda, o aludido artigo, demonstra sobremaneira que no Brasil a forma 

de exercício da soberania popular dá-se através do sufrágio universal conjuntamente 

com o voto secreto, direto e igualitário ou através de iniciativa popular, referendo e 

plebiscito, que são formas de democracia direta. 32 

 A soberania popular exerce-se de pelo voto ou através de medidas de 

democracia direta, como foi elencado nos inciso I a III do artigo 14 da CRFB/88.33 

 As aludidas formas de exercício da soberania popular constantes no artigo 

14 da CRFB/88 serão discutidas a diante desta segunda seção.  

Outrossim, torna-se de importante destacar que os direitos políticos dividem-

se em duas formas pelos doutrinadores constitucionais, sendo eles: os direitos 

políticos ativos ou positivos que em suma são os que partem do ato do eleitor em 

exercer sua escolha, e os passivos ou negativos que tratam dos direitos do cidadão 

a vir a concorrer a um mandato eletivo.34  

É válido ressaltar que os direitos políticos negativos serão debatidos na 

seção 3 do presente estudo. 

Pode-se afirmar que os direitos políticos são prerrogativas, atributos e 

faculdades, que permitem ao cidadão vivenciar e escolher sobre a vida política do 

Estado.35 Sendo assim, surge-se o direito de sufrágio. 

 

 

2.4 Direito de sufrágio  
 

 

Merece relevância o fator de que os direitos políticos não têm condão em ser 

uma forma de defesa do cidadão perante o Estado, mas sim direito do cidadão em 

participar das escolhas do Estado, na qual através dos partidos políticos e de um 

                                                 
32 CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA Marcio Elias; SANTOS, Mariza. 
Curso de Direito Constitucional.  2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 159. 
33 MENDES, Gilmar F; COELHO, Inocêncio M; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.  2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 730. 
34 TAVARES, André Ramos. Curso de direito Constitucional.  5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p.718. 
35 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada.  8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 490. 
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poder legislativo livre e representativo exerce-se a organização política da 

sociedade. 36 

 A palavra sufrágio vem do latim sufragium que significa aprovação, apoio.37  

 O sufrágio consiste em um direito universal a todos os cidadãos, ou seja, 

independentemente de distinções de sexo, classe social ou econômica, salvo 

condições genéricas que constam na CRFB/88, tais como nacionalidade, idade, que 

não venham a desqualificar a condição do sufrágio como universal, haja vista que 

estão previamente previstos de forma genérica e abstrata atingindo a todos os 

cidadãos. 38 

 O sufrágio previsto na CRFB/88 é o de característica universal, pois é 

universal “quando assegurado o direito de votar a todos os nacionais, independente 

da exigência de quaisquer requisitos, tais como condições culturais ou 

econômicas”.39 

 No entanto, nem sempre foi assim na história do Brasil, ao contrário do 

sufrágio universal de que se tem hoje, já existiu a espécie de sufrágio restrito, o qual 

se subdivide em censitário e capacitário.40  

Em suma pode-se dizer que restrito aduz a aquele em que é concedido a 

algum cidadão que se encontre em situação especial.41 

 Neste diapasão caracteriza-se o sufrágio restrito censitário como sendo 

aquele que somente pode vir a ser exercido pelo cidadão que detém determinada 

situação econômica, enquanto ao sufrágio restrito capacitário somente pode ser 

exercido por cidadãos dotados de certas características intelectuais.42 

Assim é de extrema importância que o sufrágio seja universal para se ter 

realmente como regime político a democracia, como bem discorre SILVA afirmando 

que: 

                                                 
36 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei,  
2005, p. 503. 
37 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada.  8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 492. 
38 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
2005, p. 504. 
39 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 
de Janeiro: Impetus,2008,p.237 
40 MENDES, Gilmar F; COELHO, Inocêncio M; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.  2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 730. 
41 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 208. 
42 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 
de Janeiro: Impetus,2008,p.236 
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O regime político condiciona as formas de sufrágio ou, por outras 
palavras, as formas de sufrágio denunciam, em princípio, o regime. 
Se este é democrático, o sufrágio será universal. Não quer dizer que 
a existência de sufrágio universal configure, necessariamente, um re-
gime democrático, porque este não se compõe apenas de formalida-
des eleitorais. Mas é certo que o sufrágio restrito revela um regime 
elitista, autocrático ou oligárquico,5 que, para tanto, procura vários 
meios de restringir ou de privar os indivíduos do direito de sufrágio.43 

 

Outrossim, define-se o sufrágio da CRFB/88 como sendo universal, haja 

vista que todos dotados de capacidade civil maiores de 18 anos e de forma 

facultativa aos analfabetos, aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, bem 

como aos maiores de 70 possuem direito ao sufrágio.44 

Contudo a CRFB/88 consagra o sufrágio universal, mesmo apesar de 

algumas características, as quais podem vir a serem conquistadas por qualquer 

indivíduo, bem como faculta as pessoas analfabetas a exercerem seu direito de 

sufrágio ou não.45 

De forma resumida pode-se dizer então que o sufrágio é a capacidade do 

individuo em se eleger ou ser eleito. Consiste assim no direito que o cidadão tem de 

votar e de ser votado.46 

 Todavia, destaca-se o fato do sufrágio não se tratar de um simples direito do 

cidadão, como o habeas corpus47 e o mandado de segurança48, uma vez que é um 

direito dever do cidadão sendo que a CRFB/88 colocou no status de função pública, 

haja vista que é tem a função de instrumentar a vontade do povo.49 

                                                 
43 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.349. 
44
 MENDES, Gilmar F; COELHO, Inocêncio M; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de Direito 

Constitucional.  2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 731. 
45 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 
de Janeiro: Impetus,2008,p.236 
46 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 208. 
47 Habeas corpus é utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
(LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 12ª Ed. São Paulo: Saraiva,  
2008, p. 640.) 
48 O mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, qualquer que seja 
a natureza do ato impugnado, seja ele administrativo, seja ele jurisdicional, criminal, 
eleitoral, trabalhista, etc.( LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 12ª Ed. 
São Paulo: Saraiva,  2008, p. 644.) 
49 MIRANDA, Pontes apud ARAUJO, Luis Alberto David; JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. 
Curso de direito Constitucional. 11ª Ed. São Paulo, 2007, p. 239. 
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 Nesse diapasão os direitos eleitorais estão contidos no sufrágio, 

diferenciando simplesmente do voto, sendo assim, apesar de serem empregadas 

muitas vezes de forma conjunta deve-se avaliar o real sentido que a CRFB/88 lhe 

proveu.50 

 Diante disso, salienta-se geralmente ocorre confusão no uso das palavras, 

sendo assim esclarecido o entendimento feito por SILVA: 

 

Escrutínio51 e outro termo com que se confundem as palavras sufrágio 
e voto. É que os três se inserem no processo de participação do povo 
no governo, expressando: um, o direito (sufrágio), outro, o seu 
exercício de (o voto), e o outro, o modo de exercício (escrutínio).52    

 

 Conforme SILVA, Romanelli, “no ordenamento jurídico brasileiro, o sufrágio 

abrange o direito de voto, mas vai além dele, ao permitir que os titulares exerçam o 

poder por meio de participação em plebiscitos, referendos e iniciativa populares”.53 

 No entanto, tem-se o sufrágio como núcleo da formação dos direitos 

políticos, uma vez que caracteriza tanto a capacidade eleitoral ativa (direito de votar, 

capacidade de ser eleitor, alistabilidade), bem como a capacidade eleitoral passiva 

(direito de ser votado, elegibilidade) 54 

 Assim, o direito de sufrágio engloba a situação chamada de direito-dever 

uma vez que o cidadão ao poder participar das escolhas do Estado, seja direto ou 

por representação.55 

 Nesse sentido, ao se citar Kelsen, TAVARES demonstra a ligação de 

sufrágio e voto, destacando que “o direito ao sufrágio é o direito do indivíduo de 

participar do processo eleitoral dando o seu voto”.56 

                                                 
50 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.349. 
51 Escrutínio é o modo, a maneira, a forma pela qual se exercita o voto. (LENZA, Pedro, 
Direito Constitucional Esquematizado, 12ª Ed. São Paulo: Saraiva,  2008, p. 684.) 
52 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.349. 
53 SILVA, Romanelli apud MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 729. 
54 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 684. 
55 ARAUJO, Luis Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
Constitucional.  11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 240. 
56 KELSEN, Hans apud TAVARES, André Ramos. Curso de direito Constitucional. 5ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p.718.  
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 Por fim delimita-se “o direito de sufrágio, no tocante ao direito de eleger 

(capacidade eleitoral ativa) é exercido por meio de voto, ou seja, o direito ao voto é o 

instrumento de exercício do direito de sufrágio”.57 

 

 

2.5 Direito de voto 
 

 

 Como visto o direito de sufrágio vem a ser materializado pela capacidade em 

votar e vir a ser votado.58 

Nesse sentido LENZA resume que o “voto é o ato por meio do qual se 

exercita o sufrágio, ou seja, o direito de votar e ser votado.59 

 O voto é, pois, distinto do sufrágio, repita-se. Este é o direito político 

fundamental nas democracias políticas. Aquele emana desse direito. E sua 

manifestação no plano prático.60 

Todavia, “o voto é um direito público subjetivo, sem, contudo, deixar de ser 

uma função política e social de soberania popular na democracia representativa”.61  

Logo que é através de eleições diretas que se consubstancia o processo de 

decisão dos representantes para as casas legislativas e para a administração 

pública.62 

Em pensamento consoante podemos ressaltar este caráter dúplice do voto, 

haja vista que, pode ter seu caráter político por ser uma das formas de participação 

do indivíduo na escolha de seus representantes e caráter jurídico em torno de estar 

regulado, reconhecido e assegurado pelo direito.63 

                                                 
57 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210. 
58 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 
de Janeiro: Impetus,2008,p.237   
59 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 684. 
60 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.356. 
61 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210. 
62 MELO, José Tarcízio de Almeida. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del 
Rey,2008, p.465.  
63 TAVARES, André Ramos. Curso de direito Constitucional. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p.719. 
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Outrossim, o voto tem ainda uma característica sociopolítica, haja vista que 

através dele o cidadão escolhe seus representantes, governantes formando a 

democracia representativa, destacada no inicio deste capítulo. 64 

Nesse sentido SILVA, defende que o voto é um direito “público subjetivo, 

uma função social (função da soberania popular na democracia representativa) e um 

dever, ao mesmo tempo”. 

Ainda complementa os entendimentos do aludido autor sobre qual o dever 

consubstanciado no voto: 

 

Não resta dúvida de que é um dever social, dever político, pois, 
‘sendo necessário que haja governantes designados pelo voto dos 
cidadãos, como é da essência do regime representativo, o indivíduo 
tem o dever de manifestar sua vontade pelo voto’ Esse dever sócio-
político do voto independe de sua obrigatoriedade jurídica. Ocorre 
também onde o voto seja facultativo. Mas, como simples dever social 
e político, seu descumprimento não gera sanção jurídica, 
evidentemente.65 

 

É valido ressaltar que a CRFB/88 garante o voto de forma incisiva, nas 

denominadas cláusulas pétreas, contido desta forma no artigo 60 § 4º inciso II: 

 

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

 

 Cabe salientar ao que dispõe a cláusula pétrea que está consiste em 

preservar a redação da norma constitucional, evitando a mudança das normas 

ligadas aos princípios essenciais da CRFB/88. 66 

Logo, pode-se afirmar que a garantia da imovibilidade (cláusulas pétreas), é 

de suma importância para que se assegure o regime democrático, uma vez que 

torna impossível que o voto venha a ser abolido ou modificado através de emendas 

constitucionais.67 

                                                 
64 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210. 
65 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.358. 
66  MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 219. 
67  MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 223. 
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Em outro vértice o voto consubstanciado no permissivo legal insculpido no 

artigo 60 § 4º inciso II da CRFB/88 supracitado combinado com o caput do artigo 14 

também da CRFB/88 possui algumas características específicas, destarte assim 

dispõe o caput do artigo 14 da CRFB/88: 

 

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: 

 

Em suma, são características do voto, “direto, secreto, universal, periódico, 

livre, personalíssimo e com valor igual para todos”.68 

Diante da característica de o voto ser direto tem o seguinte condão de que, 

“os eleitores elegerão, no exercício do direito de sufrágio, por meio do voto 

(instrumento), por si, sem intermediários, seus representantes e governantes”.69 

Sendo assim, a característica do voto ser direto, enseja que este venha a ser 

realizado de uma forma direta e independente na sua prática, sendo que não vem a 

existir a participação de terceiros.70 

Cabe lembrar ainda que a aludida característica do voto ser direito se 

encontra resguardada, haja vista que “a escolha dos agentes políticos pelo voto 

direto da população está assegurada, impedindo-se as eleições indiretas”.71 

Já sobre a característica do voto ser secreto, destaca-se que “na medida em 

que não se dá publicidade da opção do eleitor, mantendo-a em sigilo absoluto”.72 

Cabe ressaltar que tal sigilo é também garantido pelo artigo 103 do Código 

Eleitoral73, que dispõe os dispositivos aplicados para que seja mantido o sigilo a 

respeito da decisão do eleitor: 

 

Art. 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes 
providências: 

                                                 
68 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
69 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210. 
70 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada.  8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 493. 
71 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 223. 
72 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.  12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
73 BRASIL Código Eleitoral. Código Eleitoral Brasileiro de 1965, o que passa a ser 
sinalizado com a sigla CE/65. 
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I - uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com 
modelo aprovado pelo Tribunal Superior; 
II - isolamento do eleitor em cabine indevassável para o só efeito de 
assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, 
fechá-la; 
III - verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas; 
IV - emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e 
seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas 
na ordem que forem introduzidas. 

 

 Em outra característica o voto deve ser universal, pode-se salientar que este 

não se atém a nenhum aspecto discriminatório, seja de ordem econômica, 

intelectual ou que provenham de família, nome, sexo, cor e crença religiosa. 74  

 O voto é estendido a todos os cidadãos que atendam as condições 

indicadas de forma generalizada no corpo do texto constitucional, sendo elas: a 

nacionalidade, capacidade, idade e alistamento75 eleitoral.76 O conceito de 

nacionalidade já está supracitado na página 5 e sobre capacidade e idade virá a ser 

debatido na seção 3 deste trabalho. 

 A característica de o voto ser livre destina ao poder de escolha dos 

cidadãos, consiste então em o cidadão/eleitor poder optar por um ou outro 

candidato, ou se for de preferência dele, anular ou deixar seu voto em branco.77 

 Outro destaque sobre a aludida característica da liberdade do voto é por ser 

um ato livre, nesse sentido realça MENDES:  

 

A ninguém é dado o direito de interferir na liberdade de escolha do 
eleitor. A liberdade do voto envolve não só o próprio processo de 
votação, mas também as fases que a precedem, inclusive relativas à 
escolha de candidatos e partidos em número suficiente para oferecer 
alternativas aos eleitores.78 
 

                                                 
74 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
75 É o processo através do qual o indivíduo é introduzido no corpo eleitoral. Consiste na 
inscrição do nome do interessado no rol dos eleitores. Trata-se, por assim dizer, do 
mecanismo de aquisição da cidadania. (PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade 
administrativa e responsabilidade fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.141) 
76 ARAUJO, Luis Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
Constitucional. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 241. 
77 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado.  12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
78 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 223. 
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 Inclusive interliga-se a característica do voto ser livre, com a característica 

de o voto ter que ser secreto, “tendo em vista reforçar essa liberdade, enfatiza-se o 

caráter secreto do voto. Ninguém poderá saber, contra a vontade do eleitor, em 

quem ele votou, vota ou pretende votar”.79 

  Outra característica não menos importante, é o fato do “voto só poder vir a 

ser exercido pessoalmente. Não há possibilidade de se outorgar procuração para 

votar. A identidade do eleitor é verificada pela exibição do título de eleitor”.80 

 Com isso deve se considerar o aspecto de ser um ato personalíssimo, fica 

vedado o voto feito por um procurador, ou seja, o voto é exercido pessoalmente pelo 

cidadão, vindo a ser identificado pelo título eleitoral.81 

 E finalmente, o fato de ser igualitário, significa que em um processo eleitoral 

o voto de cada cidadão e igual ao do outro cidadão, tendo o mesmo valor na 

apuração, independentemente de sexo, cor, credo, idade, posição intelectual, social 

ou situação econômica.82 

 Nesse sentido a opinião de MENDES, ressaltando “a igualdade do voto não 

admite qualquer tratamento discriminatório, seja quanto aos eleitores, seja quanto à 

própria eficácia de sua participação eleitoral”.83 

 Ainda existe a característica de obrigatoriedade ao votar, no entanto, esta 

regra não é para todos os cidadãos, como assim dispõe o artigo 14 da CRFB/88 em 

seu § 1º nos seus incisos e alíneas. 

 

§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

 

 Neste teor percebe-se que o voto é obrigatório aos maiores de 18 anos e 

menores de 70 anos, devendo comparecer às eleições, comprovados por folha de 

                                                 
79  MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva,  2008, p. 734. 
80 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210.  
81 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
82 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210.  
83 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 734. 
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presença e consequentemente depositando seu voto (independentemente de branco 

ou nulo), e em caso de não o fazer deverá pagar uma multa e justificar-se perante a 

justiça eleitoral. 84 

Todavia, além do voto, como visto, existem outras formas do cidadão 

exercer a democracia, através de instrumentos de participação direta, que foram 

inseridos no artigo 14 incisos I a III da CRFB/88, que apesar de já citado relembra-se 

sua redação: 

 
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:  
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular 

  

 Pode-se dizer que houve uma inovação visualizando as hipóteses de uma 

democracia direta, nesse sentido se criou a figura do plebiscito, o referendo e a 

iniciativa popular85, sobre os quais importa discorrer: 

 

 

2.6 Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular. 
 

 

 A CRFB/88 no artigo 14 supracitado, trouxe uma inovação em dar 

oportunidades diretas aos dos cidadãos em participarem da democracia, neste 

aspecto pode-se dizer que “a Constituição Federal prevê expressamente que uma 

das formas de exercício da soberania popular será por meio da realização direta das 

consultas populares, mediante plebiscitos e referendos.”86 

 Na opinião de BULOS, estas três formas visam reforçar a participação do 

cidadão nas escolhas do Estado, conforme cita abaixo: 

 

A fim de reforçar o principio da participação coletiva organizada, o 
constituinte incorporou no Texto de 1988, o plebiscito, o referendo e 
a iniciativa popular – três institutos da democracia semidireta que 

                                                 
84 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 210. 
85 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 750. 
86 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 212. 
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têm por escopo proporcionar ampla discussão em assuntos de 
grande alcance. Para tanto, ausculta-se a vontade do povo, 
verdadeiro destinatário das decisões governamentais. [sic]87  

 

 Sobre plebiscito pode-se ressaltar que é uma consulta ao povo sobre 

determinado assunto pode vir a ser não uma lei, simplesmente respondendo sim ou 

não as questões que são elaboradas pelo Congresso Nacional.88 

 Já o caso do referendo é uma consulta posterior a posição do governo que 

já foi tomada, basta agora aos eleitores o seu prenuncio da lei ou medida 

administrativa a ser tomada.89 

 É valido lembrar que a convocação de referendos e plebiscitos é de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, como consta no artigo 49 inciso XV 

da CRFB/88, que aduz o seguinte: 

 

Art. 49 - É da Competência exclusiva do Congresso Nacional 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito 

 

 Para que seja elaborada a convocação de qualquer um dos dois perfaz-se 

necessário a iniciativa de 1/3 dos deputados e 1/3 dos senadores. Logo, quando 

aprovado pela maioria simples dos deputados federais e senadores, sua 

exteriorização se dá por meio de decreto legislativo90.91 

  Assim, a diferença entre as duas formas dá-se porque o plebiscito é uma 

consulta prévia a população, enquanto referendo é após a sanção ou não de um 

determinado assunto, em pensamento consoante ensina MENDES: 

 

A diferença entre plebiscito e referendo concentra-se no momento de 
sua realização. Enquanto o plebiscito configura consulta realizada 
aos cidadãos sobre matéria posteriormente discutida no âmbito do 
Congresso Nacional, o referendo é uma consulta posterior sobre 
determinado ato ou decisão governamental, seja para atribuir-lhe 

                                                 
87 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada.  8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 493. 
88 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 493. 
89 CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA Marcio Elias; SANTOS, Mariza. 
Curso de Direito Constitucional.  2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 160. 
90 Decreto legislativo é o instrumento normativo através do qual serão materializadas as 
competências exclusivas do Congresso Nacional. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 383) 
91 CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA Marcio Elias; SANTOS, Mariza. 
Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 161. 



 32
 

eficácia que ainda não foi reconhecida, seja para retirar a eficácia 
que lhe foi provisoriamente conhecida.92  

 

 No entanto, outra forma de participação direta do cidadão é a iniciativa 

popular, que para sua instrumentalização perfaz-se necessário que 1% do eleitorado 

dividido no mínimo em cinco Estados, com quantidade não inferior a 0,3% dos 

eleitores totais de cada um deles, apresentem um projeto de lei à Câmara dos 

Deputados. 93  

 É válido ressaltar que este tipo de iniciativa exige no mínimo 1% do 

eleitorado nacional, ou seja, cerca de oitocentos mil eleitores.94 

 Demonstrados os requisitos dos direitos políticos, bem como a forma de 

regime político sua sistematização e definições sobre cidadania eleva-se este 

trabalho a próxima seção. 

 Sendo que a próxima seção tratará sobre os requisitos necessários para o 

exercício dos diretos políticos, bem como as causas de perda e privação, as formas 

eleitorais e os partidos políticos. 

 Diante do debate da seção 2, realizado no presente trabalho, em especial 

destaque ao direito de sufrágio, voto e direitos políticos, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 198895 demonstra a existência de alguns requisitos básicos 

para seus exercícios, em especial aos que pretendem candidatar-se a um cargo 

eletivo. Outrossim, a CRFB/88 também vem no desenvolvimento desta seção 3 dar 

ênfase à estrutura dos partidos políticos, bem como aos sistemas eleitorais que 

serão debatidos diante desta seção, para que se possa enfim demonstrar os 

requisitos essenciais da elegibilidade.  

 Inicialmente, antes de discutir cada uma das condições de elegibilidades que 

são destacadas na CRFB/88, necessita-se definir no que consiste, sendo que esta 

                                                 
92 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 750. 
93 CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA Marcio Elias; SANTOS, Mariza. 
Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 160. 
94 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 494. 
95 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da Republica Federativa do Brasil de 5 de 
outubro de 1988. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília;DF. Disponível 
em www.planalto.gov.br, a qual passa a ser denominada pela sigla CRFB/88. 
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concentra-se na aptidão do direito de votar e ser votado, denominando se de  

capacidade eleitoral ativa e passiva, como se passa a debater.96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.139. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADES  
 

 

A capacidade eleitoral ativa está presente no direito de cada cidadão, ao 

fazer seu alistamento eleitoral, e assim poder vir a exteriorizar, através de seu voto, 

a escolha de seus representantes,97 conforme segue. 

 

 

3.1 Capacidade eleitoral ativa  
 

 

Pode-se afirmar o conceito de capacidade eleitoral ativa, que se resume 

como sendo, “a capacidade eleitoral ativa consiste em forma de participação da 

pessoa na democracia representativa, por meio de escolha de seus mandatários”.98 

 No entanto, para que de fato cumpra se a capacidade eleitoral ativa, alguns 

requisitos são necessários “a capacidade eleitoral ativa, depende do preenchimento 

das condições acima: nacionalidade brasileira, idade mínima de dezesseis anos, 

posse de título eleitoral e não ser conscrito99 em serviço militar obrigatório”.100 

 Apenas reforça-se que o importante item nacionalidade brasileira virá a ser 

debatido com maior amplitude nas condições de elegibilidades.  Os requisitos sobre 

a posse do título eleitoral, que é adquirido através do alistamento eleitoral, já foi 

debatido no que tange à cidadania, já sobre a idade mínima esta surge sobre a 

faculdade disposta na letra (c) do inciso II do § 3º do artigo 14 da CRFB/88, que tem 

a presente redação: 

 
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 
II - facultativos para: 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

  

                                                 
97 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.141. 
98 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 212. 
99 Conscritos são os convocados, ou melhor, os recrutados, para o serviço militar obrigatório. 
No caso de se engajarem no serviço militar permanentemente não são conscritos. (LENZA, 
Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 684) 
100 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.356. 
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Destarte, pode-se afirmar que o cidadão que vem a votar, tem a capacidade 

eleitoral ativa.101 Mesmo assim tem-se de afirmar que “todo o elegível é 

obrigatoriamente eleitor, porém, nem todo eleitor é elegível”.102 Discorrido sobre a 

aludida capacidade, passa-se ao debate a capacidade eleitoral passiva.  

 

 

3.2 Capacidade Eleitoral Passiva (Elegibilidade) 
 

 

 Considera-se a capacidade eleitoral passiva como o direito do cidadão a 

concorrer a um cargo eletivo, através de uma eleição,103 ou seja, percebe-se que 

existindo a capacidade eleitoral ativa esta se dizendo que existe o direito de votar, 

em outro aspecto, pode-se afirmar que existindo a capacidade eleitoral passiva, 

existe o direito de vir a ser votado.104 

 Corroborando com tal idéia, sobre a capacidade eleitoral passiva LENZA a 

define como: 

 

A capacidade eleitoral passiva nada mais é do que a possibilidade de 
eleger-se, concorrendo a um mandato eletivo. O direito de ser 
votado, no entanto só se torna absoluto se o eventual candidato 
preencher todas as condições de elegibilidade para o cargo ao qual 
se candidata e, ainda, não incidir em nenhum dos impedimentos 
constitucionalmente previstos [...] 105  
 

 Para muitos doutrinadores, a capacidade eleitoral passiva se assemelha a 

elegibilidade. Nesse sentido é o entendimento de MORAES, ao afirmar que: 

“elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva que consistente na possibilidade de o 

                                                 
101 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 684 
102 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 
de Janeiro: Impetus,2008,p.237   
103 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.140. 
104 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 
de Janeiro: Impetus,2008,p.237   
105 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
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cidadão pleitear determinados mandatos políticos, mediante eleição popular, desde 

que preenchidos certos requisitos.”106 

 Logo, pode-se afirmar que a capacidade eleitoral passiva é o direito que o 

cidadão tem de vir a pleitear um mandato político.107 

 Diante disso para que concorra ao aludido mandato é necessário que o 

indivíduo preencha alguns requisitos gerais, chamados de condições de 

elegibilidade, e não venham a incidir em nenhuma das inelegibilidades previstas.108 

Ressalta-se que primeiramente irá se debater as condições gerais de elegibilidades 

e em subseqüência as inelegibilidades previstas na CRFB/88. 

 Estas condições gerais de elegibilidades estão previstas no artigo 14 § 3º 

incisos I a VI da CRFB/88, que assim dispõe: 

 

§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária;  
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou 
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
 

 Primeiramente, é valido destacar que tais requisitos devem estar presentes 

no momento em que vem a se dar o registro da candidatura, bem como é válido 

ressaltar que o rol é taxativo, não podendo vir a sofrer acréscimos, sendo assim 

vedada a recusa de candidatura que detenha tais requisitos e não incida em 

nenhuma inelegibilidade.109  

 Iniciando a análise de cada uma das condições de elegibilidades trazidas 

pela CRFB/88, logo em seu inciso I do aludido artigo 14 §3º depara-se com um 

pressuposto básico, que é a nacionalidade brasileira.  

                                                 
106 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 212. 
107 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
2005, p. 507. 
108 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 212. 
109 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 12. 
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Afirma-se que nacionalidade “é o vínculo jurídico-político que liga um 

indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o 

povo daquele Estado, e por conseqüência, desfrute de direitos e submeta-se a 

obrigações”.110 

 Cabe salientar que a Constituição destaca quais indivíduos podem ser 

considerados brasileiros, destarte insculpe a norma o disposto no artigo 12 da 

CRFB88: 

 

Art. 12 - São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa 
do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou 
venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira;  
II - naturalizados: 
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas 
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos 
e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira. 

 

É válido ressaltar que salvo alguns cargos públicos a CRFB/88 não faz 

nenhuma distinção entre o brasileiro nato111 ou o brasileiro naturalizado112, tanto que 

assim dispõe o artigo 12 em seu parágrafo 2º: “A lei não poderá estabelecer 

distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta 

Constituição”. 

 

                                                 
110 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 685. 
111  A nacionalidade primaria é imposta, de maneira unilateral, independentemente da 
vontade do indivíduo, pelo Estado, no momento do nascimento. (LENZA, Pedro. Direito 
Constitucional Esquematizado. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 670)  
112 O brasileiro naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma 
secundária, ou seja, não pela ocorrência de um fato natural, mas pelo ato voluntário. 
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 212.) 
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 Este parágrafo 2º supracitado, remete imediatamente ao que vem a dispor o 

parágrafo 3º e sendo assim faz a devida retração sob os cargos que competem tão 

somente aos brasileiros natos, assim destaca-se o aludido parágrafo 3º:   

 

São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - de Presidente do Senado Federal; 
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas 

 

Outrossim, ressalta-se que a nacionalidade brasileira pode ser por 

nascimento ou por opção, sendo que os estrangeiros que optarem pela 

nacionalidade brasileira, poderão vir a ser detentores de mandato eletivo, salvo os 

cargos da mesa da Câmara e do Senado, Presidente e Vice-Presidente da 

República.113 

 Relembra-se que como foi firmado na seção 2 deste trabalho, o cidadão 

brasileiro é o titular dos direitos políticos somente poderá vir a ser candidato aquele 

que tenha a nacionalidade brasileira, haja vista que está é pressuposto básico para 

obter-se a cidadania brasileira.114 Já para PINTO, demonstra-se o porquê da 

necessidade do candidato ter que ser detentor da nacionalidade brasileira. 

 

A exigência da nacionalidade originária ou adquirida guarda sintonia 
com a própria soberania. O destino de uma nação não pode ser 
decidido por estrangeiro, ou por pessoas sem vínculo com ela, sem 
afinidade com os ideais comuns de seus integrantes.115 
 

 No inciso II do aludido artigo 14 § 3º da CRFB/88 aduz como condição de 

elegibilidade o pleno exercício dos direitos políticos. 

  A CRFB/88 traduz causas de perda e suspensão dos direitos políticos, que 

voltará a ser discutido ainda nesta seção, mas, no entanto, cabe ressaltar que 

“aquele que teve suspenso ou perdeu seus direitos políticos não exercerá a 

                                                 
113 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 12. 
114 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.381. 
115 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.152. 
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capacidade eleitoral passiva”.116 Neste condão cabe afirmar que “a exigência da 

plenitude de direitos políticos impõe que o nacional não esteja submetido as 

restrições decorrentes de suspensão ou da perda dos direitos políticos.”117  

 Diante disso a presente consideração, de que o pleno exercício dos direitos 

políticos sem a aptidão do candidato em votar e ser votado este não pode vir a se 

alistar, bem como se filiar a partido político.118 

 A terceira condição de elegibilidade descrita na norma do artigo 14 §3º da 

CRFB/88 firmando em seu inciso III é a necessidade do alistamento eleitoral.  

 Inicialmente vale destacar que o artigo 42 do Código Eleitoral de 1966119, 

afirma, que “o alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor”. 

 O eleitor ao se alistar está cumprindo a primeira fase do processo eleitoral, 

haja vista que o eleitor ingressa no status civitalis de cidadão à luz do Direito 

Eleitoral.120    

 Cabe salientar que não basta apenas o candidato ser detentor dos direitos 

políticos, mas sim esteja alistado como eleitor, ou seja, para que se tenha a 

capacidade eleitoral passiva é necessário que já se tenha capacidade eleitoral 

ativa.121 No entanto para que se demonstre que foi respeitada a condição do 

alistamento eleitoral, deve-se fazer através da “inscrição eleitoral obtida no juízo 

eleitoral do domicilio do alistando, e por parte do candidato, com o seu titulo de 

eleitor.122     

 Nesse sentido MENDES, explicita quem pode vir a se alistar, “o alistamento 

é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e menores de 70 anos, e 

facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos”.123  

                                                 
116 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 213. 
117 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008,  p. 752. 
118 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.153.  
119 BRASIL Código Eleitoral. Código Eleitoral Brasileiro de 1965, o que passa a ser 
sinalizado com a sigla CE/65 
120 RAMAYANA, Marcos. Código Eleitoral Comentado. 2ª Ed. Rio de Janeiro :Roma Victor, 
2005, p. 124. 
121 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 19. 
122 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 213. 
123 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008,  p. 752. 
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 Já no entendimento de CARVALHO, este afirma que poderia se resumir as 

três condições supracitadas como uma só, como afirma com o seguinte texto: 

 

A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos 
políticos e o alistamento eleitoral poderiam, como requisitos de 
elegibilidade, ser reduzido à condição de ser o elegível eleitor, 
pois, se por um lado somente o brasileiro é alistável, uma vez 
cumprido esse dever de alistamento eleitoral, passa a gozar da 
presunção, júris tantum, do exercício do pleno dos direitos 
políticos. 124 

 

 Entre as condições de elegibilidades a serem exigidas encontra-se 

insculpido no artigo 15 § 3º inciso IV da CRFB/88, a fixação do domicílio eleitoral na 

circunscrição. 

 Conceitua-se domicílio eleitoral como a partícula que vincula o candidato  

para que possa vir a disputar o pleito por aquele determinado estado, país ou 

município. 125 

Contudo, define-se de forma mais flexível o conceito de domicílio eleitoral, 

uma vez que se liga a este os vínculos políticos e sociais do cidadão candidato.126 

Bem como elucida o parágrafo único do artigo 42 do CE/65 que tem a seguinte 

redação: 

 

Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência 
ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, 
considerar-se-á domicílio qualquer delas. 
 

Diante disso, apenas faça-se a ressalva da fixação do domicílio eleitoral, 

exigindo que esta seja determinada no mínimo com um ano de antecedência antes 

do pleito.127 Não menos importante é a exigência da filiação partidária que está 

elencada no artigo 14 § 3º V da CRFB/88, uma vez que é expressamente vedado o 

uso de candidaturas avulsas, sendo que a democracia representativa exige a 

intermediação das agremiações no processo eleitoral. Nesse diapasão ressalva-se 
                                                 
124 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
2005, p. 507 
125 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.156 
126 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 753. 
127 RAMAYANA, Marcos. Código Eleitoral Comentado. 2ª Ed. Rio de Janeiro :Roma Victor, 
2005, p. 124. 
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que todos os cidadãos têm direito ao livre acesso aos partidos políticos inexistindo 

assim a possibilidade de preceitos discriminatórios.128 

 O presente tema voltará a ser palco deste estudo com maior profundidade 

na quarta seção do presente trabalho monográfico.  

A CRFB/88 ao delimitar as condições de elegibilidade faz menção em seu 

artigo 14 §3º inciso VI sobre a idade mínima para a disputa de cada um dos cargos 

eletivos presentes no sistema brasileiro, apesar de supracitado relembra-se o 

conteúdo deste inciso: 

 

VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou 
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 

 O rol de idades tem caráter taxativo e cabe aqui apenas salientar que, 

“deverá ser atendido esse requisito na data do certame eleitoral e não do 

alistamento ou mesmo na do registro”.129 

Como foi ressaltado para que se tenha a capacidade eleitoral passiva, deve 

o candidato cumprir todos os requisitos de elegibilidade e não ferir nenhum dos 

requisitos de inelegibilidades, dito isso, passa-se a discutir os direitos políticos 

negativos, que tratam das inelegibilidades e da perda e suspensão dos direitos 

políticos. 

 

 

3.3 Direitos políticos negativos 
 

 

 Pode-se afirmar que diferentemente dos direitos políticos positivos os 

negativos em suma, são regras constitucionais que restringem e impedem atividades 

político partidárias, privando o cidadão do exercício dos direitos políticos, bem como 
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impedindo sua candidatura.130 Nesse mesmo sentido corrobora-se na opinião de 

SILVA sobre o conceito de direitos políticos negativos: 

 

Denominamos direitos políticos negativos àquelas determinações 
constitucionais que, de uma forma ou de outra, importem em privar o 
cidadão do direito de participação no processo político e nos órgãos 
governamentais. São negativos precisamente porque consistem no 
conjunto de regras que negam, ao cidadão, o direito de eleger, ou de 
ser eleito, ou de exercer atividade político-partidária ou de exercer 
função pública.131 

 

 A inelegibilidade tem por base a ausência da capacidade eleitoral passiva, 

neste aspecto pode-se dizer que surge um impedimento à candidatura para se 

concorrer a um mandato eletivo.132 A qual se passa a debater 

 

 

3.4 Inelegibilidades  
 

 

 Já para LENZA “As inelegibilidades são as circunstâncias (constitucionais ou 

previstas em lei complementar) que impedem o cidadão do exercício total ou parcial 

da capacidade eleitoral passiva, ou seja, da capacidade de eleger-se.”133 

Para a doutrina “as inelegibilidades se dividem em regras sobre 

inelegibilidades e normas sobre perda e suspensão dos direitos políticos”.134 No 

tocante a sua finalidade pode se afirmar que visa “proteger a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do 

exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.135  

 Pode-se então determinar que a inelegibilidade consiste em uma forma de  

suspensão da capacidade eleitoral passiva, tendo esta como seus princípios a 

                                                 
130 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
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proteção à probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, prever 

a vida pregressa do candidato, bem como evitar o abuso de exercício da função e do 

poder econômico.136   

 Todavia, dividem-se as inelegibilidades em absoluta e relativa, para os fins 

do presente estudo apenas irá se considerar as hipóteses das inelegibilidades 

previstas na CRFB/88. 

 

3.4.1. Inelegibilidade absoluta 
 

 

Das hipóteses de inelegibilidades presentes no texto constitucional somente 

considera-se inelegibilidade absoluta a que consta no § 4º do artigo 14 da CRFB/88, 

determinando que “ São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”. Pode-se 

afirmar que o inalistável é aquele que não pode ser eleitor, logo não podendo ser 

candidato, quanto ao analfabeto apesar de ser eleitor não pode ter capacidade 

eleitoral passiva.137 

 Destarte, determina o entendimento de que tal inelegibilidade vem a ser 

considerada absoluta tem como característica versar o impedimento sobre todos os 

cargos.138 bem como é válido salientar que as hipóteses de inelegibilidades 

absolutas devem ser sempre aduzidas no texto constitucional, sendo vedada leis 

que determinem inelegibilidades absolutas, por serem inconstitucionais.139 

 Findadas características da inelegibilidade absoluta, estuda-se o conceito de 

inelegibilidade relativa.  

 

 

3.4.2 Inelegibilidade relativa  
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Ao que se colaciona no artigo 14 da CRFB/88, consta nos parágrafos 5º a 9º 

as hipóteses de inelegibilidades relativas, sendo assim dispostas: 

 
§ 5º - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou 
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subseqüente.  
§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, 
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos 
devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do 
pleito. 
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e 
os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por 
adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se 
da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado 
pela autoridade superior e, se eleito, passará 
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 
§ 9º - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade 
e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, 
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou 
o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta. 

 

 Diferentemente da inelegibilidade absoluta a relativa relaciona-se com a 

condição pessoal do eventual candidato, ou seja, consiste no momento em que o 

futuro candidato se encontra, levando assim consequentemente as possíveis 

restrições para a disputa da eleição.140 

Neste aspecto pode-se dizer que é aquela que faz impedimentos apenas em 

determinados cargos, corroborando a definição obtida no estudo feito por SILVA 

 

As inelegibilidades relativas constituem restrições à elegibilidade 
para determinados mandatos em razão de situações especiais em 
que, no momento da eleição, se encontre o cidadão, O relativamente 
inelegível é titular de elegibilidade, que, apenas, não pode ser 
exercida em relação a algum cargo ou função eletiva, mas o poderia 
relativamente a outros, exatamente por estar sujeito a um vínculo 
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funcional, ou de parentesco ou de domicilio que inviabiliza sua 
candidatura na situação vinculada.141 

 

 Determina se as inelegibilidades relativas de acordo com o respectivo cargo 

pretendido em um determinado momento o tornando tal cidadão inelegível para 

determinados cargos, mas não para outros em alguns casos.142 

Nesta senda reforça-se com a opinião de LENZA, que afirma que “não pode 

eleger-se para determinados cargos, podendo, porém, candidatar-se e eleger-se 

para outros, sob qual não recaia a inelegibilidade”.143  

 Diante disso a primeira forma de inelegibilidade a ser tratada é a 

impossibilidade de reeleição para um terceiro mandato pelos chefes do poder 

executivo municipal, estadual ou federal, como consta no § 4º do artigo  14 da 

CRFB/88.  Tão somente confirma-se tal inelegibilidade em vedar a possibilidade de 

se existir o terceiro mandato sucessivo para o mesmo cargo.144  

Logo, passa-se a definição feita por DECOMAIN, chegando a um conceito 

para a inelegibilidade de um terceiro mandato: 

 

[...] a regra contém ainda sim uma inelegibilidade : a reeleição é 
admitida apenas para um mandato sucessivo. Desta forma, ninguém 
está constitucionalmente autorizado a ser mais de duas vezes 
sucessivas Presidente da Republica, Governador do Estado ou do 
Distrito Federal, ou Prefeito Municipal. Não existe, porém, qualquer 
vedação para candidaturas alternadas a esses cargos. Quem, tendo 
sido já duas vezes sucessivas Presidente da República, desejar-se 
candidatar novamente, depois de haver outro o sucedido por um 
mandato, não está impedido de assim fazer. 145 
 

 Tal medida tem cunho extremamente importante, haja vista o fundamento 

básico ao princípio republicano, que visa garantir a alternância do poder, evitando 

assim regimes ditatoriais.146 
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 Diante destas alegações fica terminantemente vedado o exercício efetivo e 

definitivo do cargo chefe do Poder Executivo por mais de dois mandatos 

sucessivos.147 

A desincompatibilização é outro motivo de inelegibilidade, que basicamente 

consiste em se renunciar o mandato atual para poder vir a se disputar outro, ou seja, 

o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do 

pleito.148 

Todavia, relembra-se que esta forma de inelegibilidade localiza-se insculpida 

no parágrafo 6º do artigo 14 da CRFB/88, que se encontra supracitado no início 

desta subseção. 

 Para concorrer a outros cargos, perfaz-se estritamente necessário o 

afastamento do Chefe do poder executivo há pelo menos 6 meses antes do pleito, 

nesse raciocínio a opinião de MELLO apud MORAES:  

 

A exigência da desincompatibilização, que se atende pelo 
afastamento do cargo ou função, só existe para aqueles que, por 
força do preceito constitucional ou legal, forem considerados 
inelegíveis. Inexistindo a inelegibilidade, não há de se cogitar de 
desincompatibilização.149  

 

Cabe apenas ressalvar que a desincompatibilização não exige a saída do 

Chefe do Poder Executivo do seu já consagrado mandato eletivo, haja vista a idéia 

da continuidade administrativa, com demonstra a redação dada por JOBIM, Nelson 

(1994) sendo citado por MORAES. 

 

Ora, admitindo-se a reeleição para cargos executivos, seria 
inconsistente manter-se a exigência da renúncia previa...a exigência 
de renúncia prévia poderia originar uma perturbação desnecessária 
na continuidade administrativa...Em realidade, o instituto da reeleição 
é prática constante na maioria dos países democráticos, tais como 
Estados Unidos e a França, sendo uma prova na crença da 
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maturidade da vontade da maioria, quando esta decide pela 
manutenção de uma administração bem-sucedida.150 

 

 Outra causa de inelegibilidades tem por base motivos de casamento, 

parentesco ou afinidade, destarte encontra-se insculpida no permissivo legal 

consoante ao artigo 14 § 7º da CRFB/88, que se encontra citado no início desta 

subseção.  

 A demonstrada situação é vergastada pelo estudo realizado por SILVA, que 

assim afirma: 

 
Por motivo de parentesco, no território de circunscrição do titular (o 
art. 14, § 7º, diz, erroneamente, no território da jurisdição do titular, 
porquanto, em relação a vínculo político-eleitoral, não se trata de ju-
risdição, mas de circunscrição), os cônjuges e os parentes 
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, ou 
do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titulares de mandato 
eletivo e candidatos à reeleição.151 

 

 Esta por sua vez, foi denominada pelos Autores de inelegibilidade reflexa, 

cuja sua finalidade é de “impedir o monopólio do poder político por grupos 

hegemônicos ligados por laços familiares152”  

 Deve-se referendar a questão como inelegibilidade reflexa, haja vista que 

acaba por impedir a participação de terceiros diante do processo eleitoral.153 

Corroborando com tal motivação e fundamentos, a opinião encontrada nos estudos 

de ARAÚJO, que assim afirma: 

 

Pretende o dispositivo impedir o nepotismo eleitoral, situação em que 
a conquista do mandato seria obtida com base em relação de 
parentesco, quer em virtude da utilização da administração pública 
em favor de um parente do candidato, quer por transferência de 
prestígio do governante a esse sucessor.154 
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 Esta inelegibilidade reflexa, que se gera contra o Chefe do Poder Executivo, 

vem a atingir a todos os cargos eletivos da jurisdição, por exemplo, no caso do 

Presidente da República a inelegibilidade atinge todo o território nacional, levando 

em consideração sua circunscrição eleitoral.155 

Sobre a inelegibilidade que atinge os militares, encontra sua fundamentação 

legal no artigo 14 § 8º da CRFB/88, que foi referendado no inicio desta seção.  

 Logo, cria-se um impasse, uma vez que o militar não pode se filiar a partido 

político por regra do artigo 142 § 3º inciso V da CRFB/88 que detém a seguinte 

redação: “o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 

políticos” 

 Para solucionar tal problemática, o TSE decidiu que, “como suprimento da 

prévia filiação partidária, o registro da candidatura apresentada pelo partido e 

autorizada pelo candidato.156 

 Visando solucionar tal contenda gerada, emite-se a resolução 17.904157 do 

TSE, que determina do registro da candidatura até a diplomação do candidato ou o 

seu regresso para as forças armadas, sendo que este se mantém na condição de 

agregado ao partido político. 

 Por fim, o militar elegível deve seguir a seguinte regra citada por MORAES. 

“Se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; Se contar 

com mais de dez anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará 

automaticamente, no ato da diplomação para a inatividade”.158  

Assim a CRFB/88, elenca em seu artigo 14 § 9º a competência e  

autorização para se vir a criar novas regras de inelegibilidade relativa, como já foi 

citado nesta subseção.  Tal norma tem o intuito “de proteger a probidade 

administrativa, a moralidade para o exercício do mandato [...]”159 

 Nessa regulamentação, ficam vedadas as inelegibilidades absolutas, haja 

vista que essas são especiais e sua competência somente pode ser considerada 
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com base no texto da CRFB/88. Outrossim, exige-se que seja feita as 

inelegibilidades com lei complementar, nesse sentido explicita MORAES:  

 

A lei complementar é a única espécie normativa autorizada 
constitucionalmente a disciplinar a criação e estabelecer os prazos 
de duração das inelegibilidades relativas, sendo-lhe vedada a criação 
da inelegibilidade absoluta, pois estas são previstas taxativamente 
pela Constituição.160 

 

 Neste caso qualquer outra forma de lei seja ela: lei ordinária federal, leis 

estaduais, distritais ou municipais, Constituições Estaduais, ou leis orgânicas 

municipais estará diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que essas 

possibilidades de determinar que tais inelegibilidades tenham de ser pela forma 

prevista de lei complementar.161 

 Destarte, fica a ressalva da criação de novas hipóteses de inelegibilidades 

relativas.162 

 

 

3.5 Privação dos direitos políticos  
 

 

 O cidadão poderá ser privado de seus direitos políticos, mas jamais poderá 

ter cassados tais direitos, conforme assim se estabelece no artigo 15 da CRFB/88, 

quando define: “Art. 15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de [...]”. 

Pelo exposto pode-se informar que em nenhuma hipótese a CRFB/88 

autoriza a cassação dos direitos políticos, tal vedação tem o intuito de evitar uma 

possível suspensão arbitrária como ocorreu em outros momentos da política 

brasileira, por perseguições políticos ideológicas.163 
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Outrossim, poderá vir a existir privações destes direitos de forma temporária 

ou definitiva considerando os direitos políticos. Nesse sentido MENDES resume:  

 

A Constituição veda a cassação de direitos políticos. Reconhece-se, 
todavia, que, em determinados casos, haverá a perda ou a 
suspensão desses direitos.A referência à perda sugere definitividade 
da decisão, a suspensão remete à temporariedade.164 

   

O efeito da privação dos direitos políticos é imediato, conforme explicita 

MORAES “a privação dos direitos políticos, seja nas hipóteses de perda seja nas de 

suspensão, engloba a perda do mandato eletivo, determinando, portanto, imediata 

cessação de seu exercício”.165 

 Lembra-se que a perda ou a suspensão faz com que se exclua a cidadania, 

neste aspecto PINTO: 

 

A supressão dos direitos políticos importa a exclusão da cidadania. 
Implica a própria retirada do nome do eleitor do rol dos integrantes 
do corpo eleitoral, ou seja, o cancelamento da inscrição. Daí por que 
o atingido por tão rigorosa sanção não pode integrar partido político, 
muito menos fundar ou comandar tais agremiações.166  

 

 A diferença sobre a perda e a suspensão dos direitos políticos pode ser feita 

com a seguinte redação “A suspensão é a perda temporária e a perda é a 

extinção.”167 Consequentemente pode-se deduzir que “a privação definitiva 

denomina-se perda dos direitos políticos; a temporária é sua suspensão.”168.  

No entanto como será debatida a seguir, a norma constitucional agasalha 

duas hipóteses de perda dos direitos políticos e três de suspensão destes direitos.169 

Tais normas estão presentes nos incisos do aludido artigo 15 da CRFB/88, que tem 

a seguinte normatização: 

 

                                                 
164 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 759. 
165 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 233. 
166 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.76  
167 MELO, José Tarcízio de Almeida. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del 
Rey,2008, p.470. 
168 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.382. 
169 ARAUJO, Luis Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
Constitucional. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 247.  
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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   

 

 Destarte, passa-se ao debate sobre perda e suspensão classificando cada 

um dos incisos que constam na privação dos direitos políticos presentes no texto 

constitucional. 

 

 

3.5.1 Perda dos direitos políticos  
 

 

 A primeira forma de privação dos direitos políticos está insculpida na perda 

destes direitos, em caráter definitivo ensejando consequentemente ao término de 

sua condição como eleitor e seus direitos como cidadão.170  

 Corroborando com tal idéia a conclusão de SILVA é que “na privação 

definitiva dos direitos políticos, com o que o indivíduo perde sua condição de eleitor 

e todos os direitos da cidadania nela fundados”.171 Nesse sentido explicita MENDES 

afirmando quais as hipóteses de perda. 

 

a) o cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado; 
b) a perda da nacionalidade brasileira, por aquisição de outra 
nacionalidade; 
c) a recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta e da 
satisfação da prestação alternativa.172 

 

 O caso de perda por motivo de cancelamento da naturalização, está 

constante da norma do artigo 15 I da CRFB/88, que se encontra supracitado. 
                                                 
170 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 511. 
171 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.383. 
172  MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 760. 



 52
 

 Consiste em cancelamento de naturalização, aquela feita por sentença 

transitada em julgada. Nesse sentido MENDES explica sobre tal hipótese que “o 

cancelamento da naturalização somente pode dar-se em razão de atividade nociva 

ao interesse nacional, mediante sentença transitada em julgado”.173 

 A única hipótese para este caso de reaquisição dos direitos políticos é via 

ação rescisória, conforme nos confirma LENZA, aduzindo nele que “perdido o direito 

político, na hipótese de cancelamento da naturalização por sentença transitada e 

julgada, a reaquisição só se dará através de ação rescisória”.174 

Outra situação a ser considerada por parte da doutrina para a perda dos 

direitos políticos é a perda da nacionalidade brasileira em decorrência da aquisição 

de outra, que se encontra no artigo 12 § 4º inciso II da CRFB/88. Destarte, explica tal 

mecanismo de perda da nacionalidade brasileira o estudo apresentado por 

MORAES: 

 

Assim, determina essa norma legal que será declarada a perda da 
nacionalidade brasileira administrativamente, quando a pessoa 
adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Como 
conseqüência desta alteração da sua condição jurídica, tornando-se 
estrangeiro, por óbvio não mais terá direitos políticos no Brasil.175 

 

 Nesse sentido, leciona LENZA, afirmando: Isso porque a nacionalidade 

brasileira é pressuposto para a aquisição de direitos políticos.176 

 A outra hipótese prevista de perda dos direitos políticos é a escusa de 

consciência que está elencada no artigo 15 inciso IV da CRFB/88.  

Define-se como escusa de consciência a recusa em prestar uma obrigação 

legal imposta a todos devidamente fixada em lei, neste caso tal recusa gera a 

sanção da declaração da perda de seus direitos políticos.177 

 Atualmente existe uma discussão sobre a possibilidade da escusa de 

consciência ser considerada possibilidade de suspensão ao contrário de perda dos 

                                                 
173 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
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2008, p. 691. 
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direitos políticos, uma vez que existe a possibilidade de se readquirir os direitos 

políticos cumprindo o serviço alternativo.178 

Quem define muito bem esta possibilidade é LENZA que diz: “já que para 

readquirir os direitos políticos a pessoa precisará tomar a decisão de prestar o 

serviço alternativo, não sendo o vício suprido por decurso do prazo”.179 

 

 

3.5.2 Suspensão dos direitos políticos  
 

 

 A suspensão dos direitos políticos “consiste na privação temporária dos 

direitos políticos”.180 Desta forma, MENDES define somente serem possíveis três 

possibilidades de suspensão dos direitos políticos, “a) incapacidade civil absoluta, b) 

Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, c) 

Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37,§ 4º da Constituição”.181 

 Sobre o fim da suspensão, basta findar-se o motivo a qual a gerou, sendo 

consequentemente reavidos os direitos políticos. 182  

 A primeira forma de suspensão dos direitos políticos encontra guarida no 

escopo do artigo 15 inciso III da CRFB/88, que se encontra supracitado na parte de 

privação dos direitos políticos, sendo esta a incapacidade civil absoluta. 

Primeiramente, para que exista a incapacidade civil absoluta esta deve ser 

decidida por sentença judicial que decreta a interdição nos moldes a que determina 

os o Código Civil Brasileiro de 2002, sendo que este perdurará enquanto durarem os 

seus efeitos. Neste aspecto pode-se afirmar que incapacidade civil somente possa  

existir caso o indivíduo já detenha direitos políticos e estes virem a ser suspensos.183    

                                                 
178 MELO, José Tarcízio de Almeida. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del 
Rey,2008, p.470. 
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 A segunda hipótese de suspensão aos direitos políticos tem escopo no 

inciso IV do artigo 15 da CRFB/88, ou seja, trata-se da condenação criminal 

enquanto durarem seus efeitos, como já foi referendado na subseção que trata de 

privação dos direitos políticos. 

  No caso de condenação criminal enquanto durarem seus efeitos, os direitos 

políticos do indivíduo serão considerados suspensos, nesse sentido MORAES aduz 

que: 

 

Todos os sentenciados que sofrerem condenação criminal com 
trânsito em julgado estarão com seus direitos políticos suspensos até 
que ocorra a extinção da punibilidade, como conseqüência 
automática e inafastável da sentença condenatória.184 

 

 Nesse diapasão, chegou a ser discutido se o condenado estando em 

liberdade provisória ou sursis teria seus direitos políticos de volta, mas após 

determinado debate, a conclusão ao tema é feita por SILVA que dispõe:   

 

Se é assim, o benefício da suspensão condicional da pena não 
interfere com a suspensão dos direitos políticos decorrente de 
condenação criminal. Vale pelo tempo que o juiz determinou, 
independentemente da observância ou não daquela.185 

 

 Ressaltando que após o cumprimento da pena imposta automaticamente se 

habilita o indivíduo a ter readquirido seus direitos políticos, nesta afirmação a súmula 

9 do TSE aduz:  

 

A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal 
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da 
pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos 
danos. 

 

 Outro debate de relevante interesse sobre a perda dos direitos políticos, 

enquanto durarem os efeitos de sentença criminal, é o caso dos parlamentares que 

não perdem automaticamente seu mandato eletivo quando condenados 

criminalmente, conforme preceitua o artigo 55 inciso VI da CRFB/88: “Art. 55 - 
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Perderá o mandato o Deputado ou Senador VI - que sofrer condenação criminal em 

sentença transitada em julgado.” 

Nesse sentido, ensina MORAES apud decisão do Ministro Nelson Jobim em 

trecho de seu voto: 

 

A perda do mandato, por condenação criminal, não é automática: 
depende de um juízo político plenário da casa parlamentar. A 
constituição outorga ao Parlamento a possibilidade da emissão de 
um juízo político de conveniência sobre a perda do mandato. Desta 
forma, a rigor, a condenação criminal, transitada em julgado, não 
causará a suspensão dos direitos políticos, tudo porque a perda do 
mandato depende de uma decisão da casa parlamentar respectiva e 
não da condenação criminal.186  

 

 No entanto, é valido lembrar que somente ocasiona-se esta decisão diante 

de seu mandato sendo impedidos de concorrerem a novas eleições cumprindo pena 

por sentença criminal.187 

 A terceira hipótese de suspensão dos direitos políticos normatizado diante 

do texto constitucional é a improbidade administrativa, que consta no artigo 15 inciso 

V da CRFB/88 este referendando se a conduta do artigo 37 § 4º188 da mesma 

CRFB/88. 

 Neste aspecto, ressalta-se que os atos de improbidade administrativa são 

casos de suspensão dos direitos políticos, haja vista que sempre que decretados 

pelo poder judiciário, independentemente da sanção penal acarretarão na aludida 

suspensão. Nesse sentido explica LENZA  

 

Os atos de improbidade administrativa, portanto, importarão a 
suspensão dos direitos políticos, bem como a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e graduação prevista em lei. Observar que a declaração de 
improbidade terá de ser via processo judicial, não podendo dar-se 
através de processo administrativo.189 
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 Enfim, para que se suspendam os direitos políticos, deve-se sempre existir o 

processo judicial, quando transitado e julgado, sua sentença deve inclusive 

estabelecer a ocorrência da improbidade e estabelecer de forma progressiva a 

reaquisição dos direitos políticos, sendo que estes são fixados na sentença.190 

  

 

3.5.3 Reaquisição dos direitos políticos  
 

 

 É valido salientar que a CRFB/88 não institui formas de reaquisição dos 

direitos políticos, sejam eles suspensos ou perdidos.191 

 Como já foram vergastados no debate acima os casos de suspensão a 

reaquisição dos direitos políticos se dar-se-á quando cessarem os motivos que 

ocasionaram a suspensão. 

 Já diante das hipóteses de perda a reaquisição somente será possível 

através de ação rescisória na perda da nacionalidade e no cumprimento da escusa 

de consciência, regularizando assim sua situação.192 

 Vencido tal discussão passa-se ao debate sobre outro instrumento 

importantíssimo para a democracia representativa que são os partidos políticos, os 

quais passa se a debater. 

 

 

3.6 Partidos Políticos 
 

 

 A democracia representativa debatida na seção 2 deste trabalho é exercida 

no Brasil por intermédio dos partidos políticos, ou seja, diante disso trata-se da 

necessidade sobre a filiação partidária para que possa concorrer a um mandato 
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eletivo, que será estudada na seção 4 desta monografia. No entanto, é válido 

ressaltar que os partidos políticos estão insculpidos no artigo 17 da CRFB/88 e em 

subseqüência foram regulamentados pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos de 

1995. No que dispõe o aludido artigo da CRFB/88, assim determina: “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”.  

 Inicialmente trazendo a discussão histórica, pode-se afirmar que no Brasil o 

primeiro momento de aparição dos partidos políticos está ligado à questão da 

independência. Estes eram divididos em facções separatistas e não separatistas.193 

 Corroborando de tal preceito histórico delimita Manuel Ferreira, ao ser citado 

por MENDES, aduz que: 

 

A história dos partidos políticos no Brasil é uma história acidentada. 
Até 1831, não existia partido político. Havia somente dias facções: 
governo e oposição. A partir de 1831, surgiram os primeiros partidos: 
o Restaurador, o Republicano e o Liberal.194 
 

“A Constituição atual liberou a criação, organização e funcionamento dos 

partidos, bem como adotou a corrente minimalista, sem controle quantitativo, mas 

com previsão de mecanismos de controle qualitativo ou ideológico e financeiro.”195 

Diante disso pode-se afirmar que a CRFB/88 tem como um dos fundamentos 

do estado de direito o pluralismo político que está elencado em seu artigo 1º inciso 

V, que tem a seguinte redação: 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
V - o pluralismo político, 

 

O pluralismo político presente na CRFB/88 preserva um direito fundamental 

para todos. As diferentes formas de expressões da convivência humana, reservando 
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assim as escolhas de cunho político, e tantas outras como religioso, cultural e 

afins.196 

Diante dessas alegações conceitua-se partidos políticos, como sendo a 

organização de um grupo social que se presta a organização, coordenação e 

instrumentalização, em vontade popular, no intuito de assumir o poder e aplicar 

determinado programa de governo.197 

Nesta senda a opinião de BASTOS apud LENZA que aduz “[...] organização 

de pessoas oriundas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de 

assumir o poder e de mantê-lo ou, ao menos, de influenciar na gestão da coisa 

pública através de críticas e oposição”.198 

A finalidade dos partidos políticos está intimamente ligada à vontade 

popular, haja vista que é através deles que organiza um programa comum, uma vez 

que atinge todas as organizações da sociedade civil e reconhece-se ao povo o 

direito de participar da gestão do Poder Público. 199 

Resumidamente pode-se então limitar que os partidos políticos nascem do 

povo e desempenham a função de canalizar projetos e ações de uma determinada 

parte da população organizando assim a vontade popular.200 

 Sobre a forma de criação dos partidos no Brasil, delimita-se que deve ser 

feita através de registro civil, e depois levado ao registro no TSE, como requer esta 

forma no artigo 17 § 2º da CRFB/88201. 

Nesta senda ensina MORAES, “Os partidos políticos após adquirirem 

personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal 

Superior Eleitoral e terão direito a recursos do fundo partidário políticos de 

organização paramilitar”.202 
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 Vergasta a discussão sobre a criação, debate-se sobre os princípios 

constitucionais que regem os partidos políticos, elevando assim a análise do caput 

do artigo 17 da CRFB/88, com a seguinte redação  

 

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.  

 

 Primeiramente deve-se destacar o princípio da liberdade partidária, que 

consiste na liberdade objetiva que é a possibilidade de criação e fusão e 

incorporação de partidos, bem com sua extinção e sua autonomia, e também na 

liberdade subjetiva que diz respeito aos direitos do cidadão e o seu livre acesso aos 

partidos políticos.203   

 Outrossim, é através deste que se torna livre a criação de novos partidos, 

destarte tem sempre a busca de demonstrar e lutar por uma parcela da população, 

sendo assim a opinião de Michel Temer apud MORAES: 

 

Tentar criar (ou fortalecer) partidos políticos sólidos, comprometidos 
com determinada ideologia, político-administrativa, uma vez que o 
partido há de ser o canal condutor a ser percorrido por certa parcela 
da opinião pública para chegar ao governo e aplicar o seu 
programa.204 

 

 Logo se tem como função essencial dos partidos políticos organizar a 

vontade popular e buscar o poder visando dar aplicação ao seu programa de 

governo, sendo assim se perfaz necessário que todo o partido tenha sua ideologia e 

um método de ação para satisfazer o interesse do povo.205 

Existem outros requisitos que estão sendo exigidos para a formação dos 

partidos políticos, sendo que estão estes requisitos firmados nos incisos do artigo 17 

da CRFB/88. Que assim os dispõe: 

 

I - caráter nacional; 
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II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou 
governo estrangeiros ou de subordinação a estes; 
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

 

O primeiro deles é o caráter nacional, que está presente na norma do inciso I 

no aludido artigo 17 da CRFB/88. Com base no referendado artigo da CRFB/88, 

resta vedado o uso de siglas regionais ou estaduais, diante disso todos devem estar 

com a possibilidade de atuação em âmbito nacional.206 Tal princípio tem como 

pressuposto evitar a formação de grupos locais ou regionais, evitando assim, 

projetos que venham a envolver tão somente grupos regionais, e sim em prol de 

todo o país.207 

Ainda, em favor da soberania nacional, fica vedado aos partidos políticos o 

recebimento de verbas do estrangeiro, assim posto o inciso II do artigo 17 da 

CRFB/88. 

Tal recebimento de recursos financeiros visa apenas a garantida da 

soberania nacional, uma vez que não se evita a aproximação ideológica mas sim o 

financiamento  partidário, o que se necessita verificar é se qualquer forma de 

aproximação não vem a colocar em risco a soberania nacional resguardada pela 

CRFB/88. 208 

No inciso III do artigo 17 da CRFB/88, os partidos políticos são colocados 

em uma situação de controle de suas contas pela Justiça Eleitoral, sendo que estes 

devem periodicamente prestar contas a esta justiça. 

Nessa senda, afirma-se a opinião de CARVALHO, firma como objetivo de tal 

exigência: 

 

A prestação de contas à Justiça Eleitoral objetiva o estabelecimento 
de mecanismos que possam evitar o abuso do poder econômico nos 
processos eleitorais, ficando obrigados os partidos políticos a prestar 
contas das doações financeiras recebidas e de todos os gastos 
realizados nos processos eleitorais.209  
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No último inciso de requisitos aos partidos políticos está prescrito o 

funcionamento parlamentar de acordo com a lei (artigo 17 inciso IV da CRFB/88) 

que afirma que os partidos políticos devem ter representação nas casas legislativas 

para utilizar de estruturas de lideranças, comissões, e afins.210 

Bem como existem regras que delimitam as possibilidades das participações 

partidárias no que tange aos parágrafos do aludido artigo 17 da CRFB/88, na 

seguinte redação: 

 

§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua 
estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os 
critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.  
§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, 
na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral. 
§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário 
e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. 
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização 

paramilitar. 

 

Por fim, pode-se destacar os princípios constitucionais que regem os 

partidos políticos, sendo a liberdade partidária, a autonomia partidária, a disciplina e 

a fidelidade partidária, e os controles dos partidos políticos.211 Todos encontrados 

nos parágrafos do artigo 17 da CRFB/88 supracitado. 

Tanto que a autonomia dos partidos políticos visa definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento inclusive para adotar os critérios de escolha e 

os regimes de suas coligações eleitorais, sem nenhuma obrigatoriedade de ter 

alguma  vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas que visem a disciplina e 

também a fidelidade partidária. 

 Nesta ressalva da autonomia partidária merece destaque a opinião feita pelo 

estudo apresentado por ARAUJO, que assim ressalta: 

 

                                                 
210 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
2005, p. 533. 
211 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.404. 
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Ademais, os partidos possuem liberdade estatutária. Em outras 
palavras, a Constituição repele qualquer injunção estatal, mesmo por 
meio de leis, na organização de partidos. Assim, estes possuem 
autodeterminação, podendo dispor sobre as questões internas como 
melhor lhes aprouver. Vale ressaltar, dentro dessa linha, que o 
estatuto deverá cuidar das matérias atinentes a disciplina e à 
fidelidade partidária. Logo, a desobediência às normas e orientações 
partidárias será sancionada segundo o que dispuser o estatuto de 
cada partido.212  

 

 Não obstante, diante dessas alegações se ressalta para a exemplificação, os 

casos de fim da filiação, como dispõe o artigo 22 inciso IV da Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos.213 Que tem a seguinte redação: “Art. 22. O cancelamento imediato 

da filiação partidária verifica-se nos casos de: IV - outras formas previstas no 

estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas 

da decisão.” 

 Destarte, abre-se a possibilidade do partido fazer o cancelamento de seus 

filiados. Outro aspecto que merece relevância é o fator dos partidos terem direito ao 

acesso a mídia e a recursos do fundo partidário como consta no parágrafo 3º do 

artigo 17 da CRFB/88.  

 Apenas para fins informativos, o objetivo do fundo partidário é financiar as 

atividades partidárias, bem como o acesso à rádio e televisão, que devem virem a 

serem regulados por lei complementar, deve-se ao direito de informação das 

atividades.214 Já o requisito que consta no § 4º do artigo 17 da CRFB/88, trata sobre 

a impossibilidade de organização paramilitar aos partidos políticos. 

Logo, recai-se a afirmação de BULOS, “O constituinte proibiu, 

expressamente, a existência de corporações privadas de cidadãos ou estrangeiros, 

armados ou desarmados, fardados e até adestrados, para servirem de partidos 

políticos”.215 

 Diante da democracia representativa e na finalidade dos partidos políticos 

estes tem maior finalidade quando diante dos sistemas eleitorais em especial o 

proporcional. 
                                                 
212 ARAUJO, Luis Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
Constitucional. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 247. 
213 BRASIL. Lei Orgânica dos Partidos Políticos (1995), a qual passa a ser denominada pela 
sigla LOPP/95 
214 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 521.  
215 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 521. 



 63
 

 

 

3.7 Sistemas Eleitorais 
 

 

 Os sistemas eleitorais têm importância relevada, pois determinam o              

“conjunto de institutos e procedimentos voltados para a regulamentação das 

eleições e da representação político-popular em um Estado”216 

 Corroborando com tal definição PINTO resume que sistemas eleitorais, “é o 

conjunto de regras que disciplinam o recebimento dos votos pelos candidatos, a 

transformação da votação em mandato e a distribuição das cadeiras no Parlamento, 

viabilizando a representação popular.”217 

 Para que este processo conclua-se de forma igualitária, relembra-se o que já 

foi citado na primeira seção que de cada voto é contado como um 

independentemente de quem votou, ou seja, o princípio da igualdade está presente 

no direito de sufrágio.218 Corroborando com o conceito inicial mencionado, pode-se 

ainda a acrescentar a idéia de CARVALHO, que assim afirma: 

 

Entende-se por sistemas eleitorais os procedimentos utilizados em 
uma eleição para transformar os votos dos eleitores em poder 
parlamentar ou de governo. Podem ainda ser entendidos como 
métodos de transformação de votos em mandatos.219 

 

 Logo dividem-se os sistemas eleitorais em dois, o sistema majoritário e o 

sistema proporcional.220 Sobre o sistema eleitoral majoritário pode-se destacar o 

                                                 
216 ARAUJO, Luis Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
Constitucional. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 248. 
217 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.171. 
218  MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 734. 
219  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del 
Rei, 2005, p. 517. 
220 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.171. 
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simples fato de ser eleito o candidato que obtiver a maioria da votação.221 Em 

definição, destaque para a explicação de CARVALHO, afirma que: 

 

Pelo sistema majoritário, divide-se o território do País em 
circunscrições eleitorais correspondentes aos mandatos, elegendo 
cada uma delas o candidato mais votado. Tal sistema comporta 
variante, como o voto distrital (há divisão de territórios em distritos 
eleitorais, onde se elege um candidato por maioria simples ou 
relativa). Pode haver, no sistema majoritário , escrutínio em dois 
turnos: se nenhum candidato alcançar maioria absoluta, realiza-se 
uma segunda votação, considerando-se eleito o candidato que tiver 
obtido maior número de votos entre os primeiros colocados na 
primeira votação.222  

 

 É valido salientar que este ainda pode-se dividir em majoritário absoluto, no 

qual, se exige ao candidato vencedor que venha a ter a metade dos votos válidos 

mais um, por exemplo, o caso de Governadores e Presidente, bem como o 

majoritário por maioria que consiste na simples conta de qual candidato alcança 

maior votação, é o caso da disputa ao Senado.223  

   O conceito de sistema proporcional é visar a colocação de cada corrente de 

opinião enviando seus representantes proporcionais a sua força eleitoral.224 Diante 

desse sistema para que realmente venha a se efetivar necessita de cinco elementos: 

 

No sistema eleitoral adotado no Brasil, impõe-se precisar (1) O 
número de votos válidos, (2) o quociente eleitoral, (3) o 
quociente partidário, (4) a técnica de distribuição de restos e 
sobras e (5) o critério a ser adotado na falta de obtenção do 
quociente eleitoral.225  

 

  Outrossim, pode-se afirmar o número de votos válidos, que são aqueles 

feitos a candidatos ou legendas partidárias, ocorrendo assim a exclusão de votos 

brancos e nulos, ou seja, contam-se somente os votos em que se teve alguma 

                                                 
221 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.171. 
222CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
2005, p. 518. 
223 ARAUJO, Luis Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
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224 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 11ª Ed. Belo Horizonte: Del Rei, 
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225 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
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escolha.226 Em subseqüência deve-se atingir o coeficiente eleitoral que consiste 

basicamente no número mínimo de votos que um partido deve receber para eleger 

um representante.227 Sendo que o quociente eleitoral é dado pela conta feita dos 

votos válidos divididos pelo número de cadeiras a serem ocupadas, ou seja, em um 

município de 14.000 eleitores com votos válidos e 9 vagas na câmara de vereadores 

têm-se o quociente eleitoral é de 1.555 votos.228 Consequentemente após a 

apuração deve-se chegar ao quociente partidário, que em suma é o número de 

votos recebidos pela legenda do partido e pelos seus candidatos.229 

 Por fim, somente falta afirmar que no caso de nenhum partido atingir o 

aludido quociente eleitoral deve-se considerar eleitos os candidatos mais votados 

independente da proporcionalidade.230 

 Logo, reforçado o entendimento diante do funcionamento dos sistemas 

eleitorais, em especial o proporcional, passa-se a discussão para a quarta seção do 

presente trabalho, para que enfim passa-se a discutir a perda do mandato eletivo por 

infidelidade partidária.  
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4. DA INFIDELIDADE PARTIDÁRIA  
 

 

 A estrutura de democracia representativa presente no Brasil está garantida 

através de cláusulas pétreas presentes na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988231, como foi supracitado na seção 2 deste estudo, faz com que surjam 

representes eleitos pelo povo detentores de mandatos eletivos. 

 Refere-se à CRFB/88 aos direitos políticos inerentes a cada cidadão e a 

suas possibilidades e formas de exercício, este como foi ressaltado na seção 2, ao 

que levam em especial a democracia representativa, aos mandatos eletivos vindo a 

ser discutidas as suas funções de representação e a sua importância para a 

consolidação do aludido regime democrático. 

 Entre as condições de elegibilidades que foram estudadas na seção 3 deste 

trabalho, releva-se para a questão problema a importância da filiação partidária, 

requisito exigido pela CRFB/88, haja vista a impossibilidade de se existir 

candidaturas avulsas, que volta ao debate nessa seção 4. 

Outro instrumento importantíssimo para que se tenha a democracia 

participativa é a figura existente dos partidos políticos, constantes esses no estudo 

apresentado na seção 3 deste trabalho, e que ganha maior ressalte neste capítulo 

para que enfim se possa estudar a caracterização da (in)fidelidade partidária para a 

perda do mandato eletivo tema proposto ao presente trabalho. 

 

 

4.1 Representação Popular 
 

 

 Inicialmente foi tratado diante da seção 2 deste trabalho, o regime político 

adotado no Brasil e percebido que tal regime trata-se de uma democracia semidireta 

ou seja, um sistema misto, haja vista que considerado as formas de exercício do  

                                                 
231 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da Republica Federativa do Brasil de 5 de 
outubro de 1988. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília;DF. Disponível 
em www.planalto.gov.br, a qual passa a ser denominada pela sigla CRFB/88. 
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povo para que exista a democracia, tanto se faz através de representantes como de 

forma direta de participação do povo em decisões.232 

No entanto para este estudo, faça-se a necessidade de se ter em ressalte o 

instituto da representação, haja vista que através da soberania popular que o  povo 

escolhe seus representantes como foi demonstração na seção 3 deste trabalho. 

 Na opinião apresentada por CARVALHO “Representar significa em si agir 

em nome de outrem, para este caso tornar presente o que se encontra ausente”.233 

 Ou seja, o regime representativo é formado pelo povo que vem a governar 

por intermédio de seus eleitos.234 Tanto que para se exemplificar assim dispõe o 

artigo 45 da CRFB/88: 

 

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada 
Território e no Distrito Federal. 

 

 Neste diapasão, pode-se apresentar a conclusão sobre o fenômeno da 

representação feita por BOBBIO “A representação, por sua vez, é um fenômeno 

complexo cujo núcleo consiste num processo de escolha dos governantes e de 

controle sobre sua ação através de eleições competitivas.”235 

 Destarte, o instituto de representação política é o recurso na vontade política 

do povo, esta representação faz-se necessário a existência dos partidos políticos 

que expressam a vontade de um determinado eleitorado.236 

 Diante disso, a estrutura da democracia representativa faz com que ocorra a 

transferência do poder do povo, ou seja, para um mandato eletivo representativo, 

demonstrando assim a finalidade evidenciada para a natureza da representação 

política.237 
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4.2 Mandato Eletivo e Função dos Representantes. 
 

 

 Como já foi demonstrado no item sobre representantes, gera-se a favor 

destes um mandato político. Este mandato político nas palavras de PINTO 

consubstancia-se da seguinte maneira: 

 

No mandato político não há figura do procurador, que pressupõe a 
identificação do outorgante. A representação genérica é institucional: 
o eleito, à luz do direito vigente no Brasil, não pode ser destituído por 
quem o elegeu o mandante neste caso, o povo, transfere todo o 
poder ao eleito abdicando, inclusive, do direito de cassá-lo, pelo que 
considere desvio de finalidade em sua atuação. A competência para 
cassação é privativa do Poder Judiciário ou da Casa Legislativa a 
que está vinculado o eleito.238 

 

Destarte, o modelo representativo desloca a soberania nacional para o órgão 

representativo e estes eleitos ficam na função de representar a vontade da Nação.239 

Tal modelo encontra-se em consonância ao que foi vergastado na seção 2 do 

presente trabalho, destacando assim a democracia representativa presente no 

Brasil. 

 Em outro aspecto, o mandato eletivo eleva o candidato eleito a uma função 

social, como já foi disposto é a procuração para que se venha representar o povo. 

 Sobre a função dos representantes diante do mandato, pode-se afirmar que 

devem exercer sua representação de forma democrática, compreendendo assim o 

ato de representar todas as classes sociais, sem exclusões pensando no país de 

uma forma global.240  

 O que atualmente não vem sendo apresentado na política brasileira, tanto 

que muitos, quando se elegem pensam somente em seus interesses pessoais e 

acabam por esquecer esta função, nesse aspecto enfatiza a opinião de PINTO: 
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Pertencer o poder ao povo, ser exercido em seu nome, traduz algo 
sublime que exige altruísmo e educação trabalhada para sua 
compreensão. É preciso esforço redobrado para disseminá-la entre 
os habitantes de países em que o egoísmo e a falta de sedimentação 
da igualdade impedem a percepção de sua essência, fragilizando a 
democracia.241 

  

 Corroborando, com a função do mandato eletivo e determinando seu 

exercício na função representativa, pode-se delimitar que o exercício dos mandatos 

políticos é uma outorga que o povo repassa a seus representantes devendo estes 

serem intermediários da vontade do povo, sendo assim um modo em que o povo 

governa.242  

 Destarte passa-se ao debate ao requisito essencial de elegibilidade para 

este trabalho a filiação partidária, haja vista que é através dos partidos políticos que 

se expressam determinada vontade de grupos que visam governar, como foi 

relacionado na seção 3 deste trabalho. 

 

 

4.3 Filiação Partidária. 
 

 

 Como já foi debatido na seção 3 do presente trabalho, a filiação partidária é 

requisito essencial para a elegibilidade do candidato, tanto que está presente na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, insculpido em seu artigo 14 

§ 3º inciso V. 

 

§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei 
V - a filiação partidária 

 

 A filiação partidária é de suma importância para o regime democrático, haja 

vista que não no sistema brasileiro candidaturas avulsas, ou seja, sem que o 

candidato esteja filiado a um partido político.243  
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243 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 22. 
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 Pode-se dizer então que fidelidade partidária é “ o vínculo do cidadão com o 

respectivo partido político”244. 

 Outrossim, a CRFB/88 permite que a lei determine um prazo mínimo de 

filiação para que se possa concorrer a um mandato eletivo.245 

 Nesse aspecto, teve advento a lei 9096/95 conhecida como Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos246, tendo como objetivo regulamentar a filiação partidária, bem 

como as divergências e direitos dos filiados, e ainda a prestação de contas a justiça 

eleitoral. 

 Na parte que demonstra suma importância para o conteúdo deste trabalho, 

ou seja, a filiação partidária destaca-se inicialmente o disposto no artigo 16 da 

aludida lei, que fixa a necessidade do eleitor estar em livre gozo de seus direitos 

políticos, afirma-se a norma com a seguinte redação: 

 

Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus 
direitos políticos. 
   

 Diante disso, eleva-se a condição de tão somente quem está em pleno gozo 

de seus direitos políticos poderá se filiar a algum partido político. 

 Sobre o procedimento da filiação partidária dispõe o artigo 17 da LOPP/95 

com a seguinte afirmação: 

 
Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação 
partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido. 
Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue 
comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido. 

 

 Logo, pode-se perceber que tal iniciativa conferida pela lei dos partidos 

políticos tem elo com a autonomia partidária, uma vez que em suma significa que os 

partidos políticos são livres para escolher sua estrutura interna, organização e 

funcionamento.247  
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 Nesse sentido DECOMAIN explícita a forma em que se dará a filiação 

partidária: 

 

A filiação partidária, a teor do artigo 17 da atual Lei dos Partidos 
Políticos, será considerada deferida com o atendimento das regras 
estatutárias do partido, ou seja, a filiação deverá ser requerida 
diretamente ao partido do qual o cidadão pretenda fazer parte, 
cabendo aos órgãos dirigentes do aludido partido, na forma dos 
respectivos estatutos, deferir ou não o pleito. Deferida a filiação, o 
partido entregará comprovante ao inscrito, no modelo adotado pelo 
partido.248 
 

 Tanto é levado em consideração o princípio da autonomia partidária que a 

LOPP/95 fixa um prazo mínimo de filiação partidária ao cidadão, mas concede ao 

partido direito de poder estender o prazo além do que determina a aludida lei, assim 

consta no artigo 20 da LOPP/95. 

 

Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, 
prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta Lei, com 
vistas a candidatura a cargos eletivos. 
 

 Com as devidas ressalvas presentes apenas no escopo do parágrafo único 

do aludido artigo, visando este defender o direito do cidadão que pretende se filiar à 

agremiação partidária para concorrer a um mandato eletivo, assim determina a 

LOPP/95: 

 

Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto 
do partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos, não podem 
ser alterados no ano da eleição. 

 

 Retornando ao debate sobre o prazo mínimo para se efetivar a filiação 

partidária fixou-se um prazo mínimo de um ano de filiação para se concorrer a 

eleição, como assim dispõe o artigo 18 da LOPP/95: 

 

Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado 
ao respectivo partido pelo menos um ano antes da data fixada para 
as eleições, majoritárias ou proporcionais. 

 

                                                 
248 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 23. 



 72
 

 Apesar de ser expressa tal situação aos cidadãos, existem pequenas 

exceções pelos cargos que venham a ocupar para a sociedade, é o caso, por 

exemplo, de juízes e membros do Tribunal de Contas, tendo seu prazo de filiação 

partidária diminuído.249  

 Bem como quando se relaciona a questão dos militares que vem a ter 

vedação expressa sobre filiação partidária, estando livre da comprovação de filiação 

partidária.250 

 A LOPP/95 exige que os partidos políticos enviem listas para a comprovação 

das filiações a justiça eleitoral, conforme consta no artigo 19 com a seguinte 

redação: 

 

Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o 
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou 
nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, 
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para 
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de 
todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número 
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. 

 

 Apenas destaca-se que para evitar omissão diante de tal regra o TSE já 

decidiu no parágrafo 5º do artigo 36 constante na resolução 19.406 de 1995251, que 

os candidatos que se considerarem prejudicados poderão exigir sua inclusão na 

lista. 252 

 Outro aspecto não menos importante que tem ênfase no presente trabalho é 

sobre o desligamento do filiado a agremiação partidária, assim prevê o artigo 21 e 

seu parágrafo único insculpidos na LOPP/95: 

 

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita 
ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for 
inscrito.   

                                                 
249 TSE Consulta n.º 353 apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 213.  
250 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 25. 
251 Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao Juiz Eleitoral da 
Zona, que intime o Partido para que cumpra, no prazo que fixar, sob pena de desobediência, 
o que prescreve o caput deste artigo 
252 MONTALVÃO, Antônio Fernando Dantas. Filiação partidária no Direito Eleitoral . Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 346, 2004. Disponível em: 
<http://jusnavegandi.com.br/doutrina>. Acesso em: 03 de maio 2009. 
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Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da 
comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos 

 

Sobre o desligamento do partido político pode o cidadão vir filiar-se primeiro 

a um partido para depois informar sua desfiliação à antiga sigla, perfazendo assim 

as obrigações exigidas pelo artigo 21 da LOPP/95, como afirma PINTO: 

 

Para desligamento do partido, a lei disponibiliza duas formas que 
acabam, visivelmente, por estimular a troca de agremiações no ano 
que antecedem o pleito, a saber: (a) O filiado comunica por escrito 
seu desligamento ao Juiz Eleitoral da Zona de sua inscrição e ao 
órgão de direção municipal do seu partido. Após dois dias de entrega 
dessa comunicação, tem-se por extinto o vínculo partidário; (b) O 
cidadão se filia a outro partido, comunicando o seu desligamento à 
agremiação partidária e ao Juiz Eleitoral de sua respectiva zona, no 
dia imediato a nova filiação.253 

 

 Tal situação supracitada consta no parágrafo único do artigo 22 da 

respectiva LOPP/95, que determina: 

 

Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao 
juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se 
não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla 
filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos 

 

 É valido ressaltar que sempre que ocorrer o desligamento do partido e o 

ingresso a outro, isto deve dar-se um ano antes das eleições, ocorrendo assim que o 

nome do futuro candidato deve estar na lista de outubro um ano antes das 

eleições.254  

 E por fim debate-se a questão sobre o cancelamento da filiação partidária, 

uma vez que está se encontra insculpida no caput do artigo 22 da LOPP/95, que 

assim dispõe:  

 

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos 
casos de: 
I - morte; 
II - perda dos direitos políticos; 
III - expulsão; 

                                                 
253 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.154. 
254 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. 1ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 24. 
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IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação 
obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão. 
 

 Quem eventualmente pode ser condenado criminalmente por força do 

dispositivo constitucional acaba por ter seus direitos políticos suspensos, como foi 

debatido na seção 3 deste trabalho, não podendo consequentemente estar filiado a 

partidos políticos.255 

 No caso de cancelamento e em detrimento de outras situações previstas no 

estatuto, apenas cabe a ressalva que mais uma vez demonstra-se o princípio da 

autonomia partidária podendo assim que o partido tome suas próprias decisões. 

 

 

4.4 Fidelidade Partidária 
 

 

 Antes de começar o debate sobre a infidelidade partidária prevista na 

resolução 22.610/07256, passa-se ao debate sobre a fidelidade presente na LOPP/95 

nos artigos 23 até 26. 

 Neste contexto, pode-se definir fidelidade partidária como a adesão feita 

pelo cidadão a um partido político compartilhando de seus métodos, meios de 

chegada ao poder e idéias de governo.257    

 Nesse sentido que o conceito de fidelidade partidária decorre dos eleitos, 

como assim afirma BASTOS: 

 

[...]a fidelidade partidária é a obrigação dos representantes políticos 
de não deixarem o partido pelo qual foram eleitos, ou de não se 
oporem às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de 
(da organização partidária) sob pena da perda do mandato.258  
 

                                                 
255 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e responsabilidade 
fiscal. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006,p.154. 
256 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral, Resolução 22.610, Lex: Disponível em 
www.tse.gov.br, em 13/05/09. 
257 SAID FAHART apud SILVA J. Napuceno; PAIVA, Sebastião Renato de. A Importância da 
Fidelidade Partidária na Reforma Política Brasileira. Associação dos Magistrados do 
Brasil, Brasil, . Disponível em <www.amb.com.br/portal/docs/artigos>  Acesso em 07 maio 
2009. 
258 BASTOS, Celso Ribeiro apud MEZZAROBA, Orides; Introdução ao direito partidário 
brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 239. 

http://www.tse.gov.br/
http://www.amb.com.br/portal/docs/artigos
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 A citação de BASTOS traduz de forma resumida o princípio que norteia a 

resolução 22.610/07, a qual será debatida a diante. 

 Antes disso debate-se a questão na aludida LOPP/95 tem-se apenas que 

afirmar que os casos suscitados nela aduzem respeito sobre a questão dos 

estatutos partidários, relevando-se mais uma vez a questão da autonomia  

partidária, como muito bem se demonstra elencado na norma prevista no artigo 25, 

que assim dispõe: 

 

O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas 
disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre 
penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, 
suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de 
todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência 
da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa 
Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, 
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. 
 

 É valido destacar que pela aludida LOPP/95 cabe ao partido estabelecer 

normas que caracterizam a infidelidade partidária, no entanto é de importante 

destaque a norma prevista no artigo 26 que em sua redação afirma: 

 

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.  

 

Percebe-se que a norma supracitada apenas faz a menção da perda de 

cargo como, por exemplo, a liderança do partido ou função em mesa diretora, mas 

ao caso não busca a perda do mandato eletivo.259   

 
 

4.5 A Infidelidade partidária 
 

 

 Em breve histórico é válido lembrar que em outras Constituições Brasileiras 

a fidelidade partidária era protegida levando os infiéis a perda do mandato, como, 

                                                 
259 PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade Partidária: à luz da resolução 
22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 42.    
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por exemplo, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1967260, no 

parágrafo único do artigo 152, que assim afirmava: 

  

Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, 
nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por 
atitude ou pelo voto se opuser às diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido 
sob cuja legenda foi eleito. 
 

 Neste aspecto PIMENTA repassa a informação dos motivos em que levaram 

o governo militar daquela época a firmar a aludida emenda. 

 

Não parece ter havido, na legislação, em nenhum momento, 
nem ontem nem recentemente, qualquer preocupação 
específica com a fidelidade partidária enquanto componente 
indissociável do regime democrático. Bem verdade que, 
quando a Junta Militar governou o país e editou a Emenda 
Constitucional n.º 1, de 1969, impôs a regras de fidelidade 
partidária, mas o objetivo era tão somente em manter, no 
Congresso Nacional, a unidade da bancada ARENA.261 

 

 Com o advento da CRFB/88 a matéria sobre a infidelidade partidária acabou 

sendo evitada, haja vista inclusive o governo autoritário militar de que se deixava 

naquele momento histórico, sendo que o que se buscava era fortalecer os partidos 

políticos.262 

É valido lembrar que os atos de infidelidades partidárias mais destacadas 

pelos partidos políticos dentro de suas autonomias, são a oposição aos ditames 

partidários utilizando assim o mandatário de voto contrário, e apoio a candidatos de 

outras agremiações partidárias.263 

Corroborando com tal entendimento informa MEZZAROBA ao compromisso 

do candidato eleito com o seu partido político: 

 

                                                 
260 BRASIL. Constituição (1967) Emenda Constitucional n.º1 de 17 de outubro de 1967. 
Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília;DF. Disponível em 
www.planalto.gov.br. 
261 PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade Partidária: à luz da resolução 
22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 41.    
262 PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade Partidária: à luz da resolução 
22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 42.    
263 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.407. 
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Entretanto, no Estado de Partidos, o representante (Deputado) 
continua sendo cidadão livre com todo direito de, no interior do 
Partido, articular e defender suas convicções políticas. Assim, à 
medida de que se exerce a sua influência no interior do partido, 
passando-se a colaborar na formação da vontade majoritária da 
organização, ele deve acatar e comprometer-se em defender 
diretrizes aprovadas por uma questão ética e democrática.264 

 

No entanto, decorridas praticamente duas décadas, o uso indiscriminado da 

troca de partidos, faz com que o TSE emita a resolução 22.610/07, que visa garantir 

aos partidos políticos o mandato eletivo do representante infiel. 

 

 

4.6 A resolução 22.610/07 
 

 

 Primeiramente pode-se dizer que o TSE visando evitar a intensa troca de 

partidos que eram feitos pelos detentores de mandato eletivo aprova a resolução 

22.610/07 que resulta aos infiéis a perda do mandato eletivo, salvo em caso de justa 

causa.  

Neste aspecto, apenas para reforçar o registro, na legislatura que teve início 

em 1995, por exemplo, os deputados federais mudaram 260 vezes de partidos 

políticos.265  

 Em entendimento a ligação da filiação partidária no momento da candidatura 

com o candidato eleito, entende MENDES: 

 

Se considerarmos a exigência da filiação partidária como 
condição de elegibilidade e a participação do voto de legenda 
na eleição do candidato, tendo em vista o modelo eleitoral 
proporcional adotado para as eleições parlamentares, parece 
certo que a permanência do parlamenta na legenda pela qual 
foi eleito torna-se condição imprescindível para a manutenção 
do próprio mandato.266 

 

                                                 
264 MEZZAROBA, Orides; Introdução ao direito partidário brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2003, p. 181 
265 AMARAL, Roberto apud PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade 
Partidária: à luz da resolução 22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 42. 
266MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 771.  



 78
 

 Isso tanto detém veracidade, que nas eleições de 2006 para deputado 

federal em Santa Catarina, o PMDB fez de votos na legenda do partido a quantia de 

41.713 votos, bem como o PT a expressiva votação de 40.931 em escolhas de 

eleitores em todo o estado de Santa Catarina.267 

 Logo, estes votos acabaram por acrescentar na legenda de cada um destes 

partidos fazendo com que ajudassem a eleger candidatos de cada uma das aludidas 

agremiações, haja vista o sistema proporcional enfocado na seção 3 deste trabalho 

monográfico. 

 Neste aspecto a representação popular liga-se diretamente a representação 

partidária que na opinião de MEZZAROBA, assim se qualifica: 

 

Com a adoção do sistema proporcional garante-se 
constitucionalmente, sobretudo no legislativo, a fidelidade da 
representação àquela pluralidade de idéias existentes no 
interior da Sociedade brasileira. Além disso, equacionam-se 
numericamente os votos dos eleitores com a representação 
parlamentar, já que uma das características do sistema 
proporcional, é procurar assegurar o maior grau de 
correspondência possível entre os votos recebidos por um 
Partido e o número de cadeiras que ocupará em uma 
legislatura.268 

   

 No entanto, não resta dúvida de que a representação popular está 

intimamente ligada à representação partidária, haja vista inclusive os votos  obtidos 

na legenda do sistema proporcional. 

 Tanto que neste aspecto eleva-se a opinião de MENDES, que em seu 

estudo vem a afirmar que: 

 

Nessa perspectiva, não parece fazer sentido, do atual prisma jurídico 
e político que eventual eleito possa, simplesmente, desvencilhar-se 
dos vínculos partidários originalmente estabelecidos, carregando o 
mandato obtido em um sistema no qual se destaca o voto atribuído à 
agremiação partidária a que estava filiado para outra legenda.269 

 

                                                 
267TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, disponível www.tre-
sc.gov.br/eleições2006/1turno/deputado federal, na data de 15 de maio de 2009. 
268 MEZZAROBA, Orides; Introdução ao direito partidário brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2003, p. 238,239. 
269 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 771. 

http://www.tre-sc.gov.br/elei��es2006/1turno/deputado
http://www.tre-sc.gov.br/elei��es2006/1turno/deputado
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 Diante disso, a mudança de legenda configura a violação da vontade do 

eleitor e consequentemente um falseamento ao modelo de representação popular 

presente na democracia representativa brasileira.270  

 No entanto, a tão bem fundamentada resolução 22.610/07 que ligou o 

mandato eletivo a representação partidária apresenta algumas possibilidades do 

desligamento do partido sem que se caracterize a infidelidade partidária, como será 

debatido a diante. 

 

 

4.7 Da Caracterização da Infidelidade Partidária para a Cassação do Mandato 
Eletivo 
 

 

 Como já foi supracitada, a referendada resolução optou em preservar os 

mandatos eletivos diante de algumas situações, haja vista que tais possibilidades 

são consideradas hipóteses de justa causa para que ocorra a desfiliação sem vir a 

acarretar a perda do mandato eletivo. 

 Significa esta justa causa que a perda do mandato não deva ser automática, 

haja vista a possibilidade do representante detentor do mandato eletivo se ter motivo 

de real relevância para deixar o partido político.271  

 A resolução 22.610/07 emitida pelo TSE, em seu artigo 1º no parágrafo 1º 

delimita em seus incisos quais seriam as hipóteses de justa causa, sendo tal rol 

taxativo, que assim dispõe: 

 

§ 1º - Considera-se justa causa: 
I) incorporação ou fusão do partido; 
II) criação de novo partido; 
III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 
IV) grave discriminação pessoal. 
 

 Entre esses quatro requisitos destaca-se para o presente estudo 

jurisprudencial, o inciso IV, denominada de grave discriminação pessoal. 

                                                 
270 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet.  Curso de 
Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 775. 
271 PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade Partidária: à luz da resolução 
22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 115.  
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 Destarte, pode-se afirmar primeiramente que a grave discriminação pessoal 

tem natureza subjetiva, onde surge a importância deste trabalhado visando estudar 

os dissídios jurisprudenciais do TSE e TRE/SC.272  

 Inicialmente descreve-se a discriminação pessoal como discernir, 

diferenciar, distinguir, separar, já para grave pode-se afirmar como sendo sinônimos 

de intenso, doloroso, penoso.273    

 Diante disso a “grave e discriminação utilizam-se de tratamento diferenciado 

com conseqüências nefastas àquele que o suporta [...] deve a grave discriminação 

ter relevância, suficientemente penosa para justificar o rompimento do vínculo 

partidário.”274 

 É válido ainda lembrar que o ônus da prova de fato extintivo do direito do 

autor (geralmente o partido político) vem a recair ao Réu, detentor de mandato 

eletivo, como assim se consubstancia no dispositivo do artigo 5º da resolução da 

22.610/07, que assim dispõe: 

 

Na resposta, o requerido juntará prova documental, podendo arrolar 
testemunhas, até o máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, 
outras provas, inclusive requisição de documentos em poder de 
terceiros ou de repartições públicas. 

 

 Logo, o detentor do mandato deverá fazer prova para justificar a sua justa 

causa diante do que vem a dispor nos incisos do parágrafo único do artigo 1º da 

aludida resolução. 

 Diante destes vértices passa-se a determinar, com base no estudo 

jurisprudencial do TRE/SC e do TSE, quando se caracteriza a grave discriminação 

pessoal para ensejar a justa causa e assim vir a garantir ao representante a 

possibilidade de se manter no mandato político. 

 Primeiramente ressalta-se o julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Santa Catarina, em seu acórdão n.º 22245 que teve como relator Claudio Barreto 

Dutra, julgado na data de 8 de julho de 2008, no texto da decisão, que assim define 

os parâmetros necessários para se justificar a justa causa: 

                                                 
272 PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade Partidária: à luz da resolução 
22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 119. 
273 MICHAELLIS, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, São Paulo, Melhoramentos, 
1998, p. 734 e 1052. 
274 PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia Prático da Fidelidade Partidária: à luz da resolução 
22.610/07.Leme: Jh Mizuno,2008, p. 120. 
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Para fins de decretação de perda do mandato eletivo por infidelidade 
partidária entende-se por grave discriminação pessoal a conduta 
destinada a segregar, de forma injusta e desarrazoada, determinado 
mandatário, de molde a impedir ou prejudicar a sua participação no 
âmbito interno do partido. São comportamentos que devem 
expressar, de modo claro e seguro, o malferimento ao princípio da 
igualdade.275 
 

 E ainda os requisitos previstos no julgado n.º 22247 do TRE/SC do relator 

Marcio Luis Fogaça Vicari, na data de 8 de julho de 2008, implementando requisitos 

para a justifica, assim dispondo no texto do acórdão: 

 

A grave discriminação pessoal exige, cumulativamente, tratamento 
distintivo, injusto e que torne impossível a convivência partidária, ou 
seja: (i) há de ser um tratamento discriminatório, específico contra 
um ou alguns filiados ou em favor de um ou alguns filiados; (ii) deve 
ser fundado em razões injustificáveis, sem base jurídica (de vez que 
as questões políticas refogem ao exame do Judiciário, blindadas pela 
autonomia partidária constitucional); (iii) devem tornar inviável a 
permanência no partido.276 

 

 Pelo exposto do texto nos dois acórdãos supracitados, para que se 

considere a grave discriminação pessoal não pode ter sido feita de forma comedida, 

e sim vir a produzir danos discriminatórios, sendo assim deve ter fatores que 

prejudiquem ou interrompam a participação no partido e vir de forma injusta e sem 

motivo, para que enfim consubstancialmente se obtenha a justa causa para justificar 

a mudança partidária. 

 Pelos requisitos expostos nos dois acórdãos acima em análise a 

jurisprudência do TRE/SC e do TSE traz a discussão alguns casos concretos em 

que se vem ou não considerando a justa causa para a desfiliação partidária. 

 A primeira tese que se remete à discussão é o mero descontentamento do 

agente político, o qual pela jurisprudência determina não ser motivo suficiente para 

ocasionar o desligamento do partido político, neste aspecto traduz-se da seguinte 

                                                 
275 SANTA CATARINA, Tribunal Regional Eleitoral, Acórdão 22245, Tribunal Pleno do 
Tribunal Regional Eleitoral, Florianópolis, SC, 08 de julho de 2008. Lex: Disponível em 
www.tse.gov.br, na data de 12/05/2009. 
276 SANTA CATARINA, Tribunal Regional Eleitoral, Acórdão 22247, Tribunal Pleno do 
Tribunal Regional Eleitoral, Florianópolis, SC, 08 de julho de 2008. Lex: Disponível em 
www.tse.gov.br, na data de 12/05/2009. 
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forma como prevê o disposto no acórdão 22310, do TRE/SC tendo como relator 

Oscar Juvêncio Borges Neto, na data de 30 de julho de 2008, afirmando: 

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO 
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA - CRIAÇÃO 
DE NOVO PARTIDO, MUDANÇA SUBSTANCIAL DO PROGRAMA 
PARTIDÁRIO E GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO - DESCONTENTAMENTO E FALTA DE 
GARANTIA DE FUTURA CANDIDATURA NÃO CONFIGURAM 
JUSTA CAUSA - PROCEDÊNCIA. 
O descontentamento com as decisões tomadas pela agremiação, 
assim como a troca de sigla partidária como estratégia eleitoral para 
assegurar candidatura nas próximas eleições, não estão 
relacionados entre as causas justificadoras de desfiliação, no rol 
taxativo do art. 1º da Resolução TSE n. 22.610/2007.277  

 

 Pelo exposto neste julgado, o simples descontentamento e a divergência 

sobre futura candidatura não configuram a grave discriminação pessoal, sendo 

assim inexistente a justa causa para a troca de partidos. 

 Neste raciocínio, percebe-se que decisões políticas feitas pelos 

parlamentares do partido não ensejam, em sua maioria, grave discriminação 

pessoal, por exemplo, o caso de discordância das decisões tomada por outros 

parlamentares, neste aspecto o TRE/SC, em seu acórdão n.º 22208, com relator 

Oscar Juvêncio Borges Neto, julgado na data de 23 de junho de 2008, no texto da 

decisão, a seguinte afirmação: 

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO 
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - VEREADOR QUE NÃO FOI 
ESCOLHIDO PELOS CORRELIGIONÁRIOS PARA O CARGO DE 
PRESIDENTE DA CÂMARA - ALEGADA GRAVE DISCRIMINAÇÃO 
PESSOAL - NÃO-CONFIGURAÇÃO - ROL TAXATIVO DO ART. 1º 
DA RESOLUÇÃO TSE N. 22.260/2007 - AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA - PROCEDÊNCIA. 
 
A discordância com a decisão tomada pelos demais vereadores do 
partido, que não elegeram o mandatário requerido para Presidente 
da Câmara de Vereadores, não é, por si só, motivo que justifica a 
desfiliação, visto não terem sido produzidas provas da grave 
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discriminação pessoal por ele sofrida, a qual seria a suposta razão 
de tal situação.278 
 

 E ainda neste mesmo sentido, o parlamentar é excluído de alguma comissão 

formada pelo partido, não vem a configurar a grave discriminação pessoal, tanto que 

na decisão prolatada pelo TRE/SC no acórdão 23318, do relator Claúdia Lambert de 

Faria, julgado na data de 27 de novembro de 2008, firmou-se entendimento que: 

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO 
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA - 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUPLENTES 
ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - 
EXCLUSÃO DO REQUERIDO DA COMISSÃO PROVISÓRIA - 
ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE PARTIDO NOVO - INOCORRÊNCIA 
- MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO PARTIDÁRIA - AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA - QUESTÃO INTERNA CORPORIS - 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.279  

 

Pelo que é demonstrado na jurisprudência, reitera-se o entendimento de que 

simples discussões políticas de comando a questões internas, tais como votações 

do partido em suas diretrizes, não determinam como grave discriminação pessoal. 

No entanto, o próprio TRE/SC firma entendimento adverso quando existe 

acordo político entre os parlamentares, enfatiza-se tal vértice ao que dispõe o 

acórdão 22272, com o Relator Marcio Luis Fogaça Vicari, julgado na data de 16 de 

julho de 2008, assim determina: 

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO - 
INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DE VALOR DA 
CAUSA E DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - 
INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE GRAVE DISCRIMINAÇÃO 
PESSOAL - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO PELAS 
PRINCIPAIS LIDERANÇAS DO PARTIDO NO MUNICÍPIO - 
QUEBRA DO PACTO APENAS EM RELAÇÃO À VEREADORA 
REQUERIDA - RECONHECIMENTO DE TRATAMENTO 
DISCRIMINATÓRIO - JUSTA CAUSA PREVISTA NA 
REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA - DESCABIMENTO DE 
CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMPROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO DE PERDA DE MANDATO. 
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Acordo firmado entre as principais lideranças partidárias no 
município que previa a assunção de destacada função aos 
vereadores da grei em sistema de rodízio e que foi descumprido 
apenas em relação a um dos edis constitui grave discriminação 
pessoal e justifica a desfiliação.280 

  

 Nos primeiros casos apenas exemplificou-se que em diferença de decisões  

partidárias não se tem motivo para grave discriminação pessoal, no entanto no 

acórdão 22272, recentemente apresentado a quebra de acordo político sobre rodízio 

de espaços políticos gera justa causa com base na grave discriminação pessoal. 

Cabe destacar ao debate, o seguinte questionamento, até que ponto 

acordos políticos, que ocorre freqüentemente nos partidos, determina mera diretriz 

partidária ou perseguição a determinado detentor de mandato eletivo, podendo 

assim eventualmente trocar-se o partido político. 

Destarte, segundo as jurisprudências apresentadas, existe certa divergência 

quanto as decisões políticas tomadas na seara partidária, haja vista, se esta restará 

suficiente ou não para ocasionar a grave discriminação pessoal e 

consubstancialmente acarretar em justa causa para a troca de partido político pelo 

detentor do mandato eletivo. 

 Nessa senda, no aspecto de enfrentamento das diretrizes partidárias e 

consequentemente falta de espaço para o detentor do mandato eletivo, o TSE traduz 

o seguinte entendimento diante do processo 2759 que foi relator o Ministro Arnaldo 

Versiani Leite Soares em recente julgado da data de 10 de março de 2009, firmando 

entendimento no texto da decisão de que: 

 

Os fatos vivenciados pelo parlamentar comprovam ter sido ele 
discriminado pela agremiação a qual se elegeu, vindo a sofrer as 
respectivas consequências, tais como a falta de espaço e 
representatividade a ele imposta na legenda, o que enseja a justa 
causa para a desfiliação.281 
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 Bem como aos casos de não respeito ao estatuto partidário quando de 

convocações para reuniões e deliberações, como afirma o entendimento do TRE/SC 

em consonância ao TSE, dispondo acórdão 22170 do relator Jorge Antonio 

Maurique, ao julgamento realizado na data de 04 de junho de 2008, afirmando que 

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO 
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - OCORRÊNCIA DE GRAVE 
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - CORRESPONDÊNCIA DO 
PARTIDO MANIFESTANDO FALTA DE INTERESSE NA 
PERMANÊNCIA DO MANDATÁRIO EM SEUS QUADROS - 
CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 
 
Configura grave discriminação pessoal o ato do partido que, 
manifestando oficialmente falta de interesse na permanência de 
mandatário filiado em seus quadros, torna insustentável sua 
situação na agremiação, obrigando-o a se desfiliar.282 

 

 As duas supracitadas decisões sustentam o entendimento de quando o 

partido não se manifesta ao interesse de manter o parlamentar dentro de seus 

quadros, como casos de grave discriminação pessoal ocasionando assim a justa 

causa para a troca de partidos políticos. 

Um dos motivos tanto quanto suficiente para se apontar como grave 

discriminação pessoal é o fato do partido político em seus atos favorecer alguns 

candidatos em detrimentos de outros. Neste diapasão eleva-se o entendimento 

jurisprudencial que exemplifica esta situação, na decisão do TSE no processo 2754, 

ao qual foi relator o eminente Ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira julgado 

na data de 17 de abril de 2008:  

 

FIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. ART. 1º, § 1º 
DA RES.-TSE Nº 22.610/2007. DESIGUALDADE. DISTRIBUIÇÃO. 
RECURSOS FINANCEIROS. CAMPANHA ELEITORAL. EXTINÇÃO. 
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. PREJUÍZO. LIDERANÇA. GRAVE 
DISCRIMINAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. JUSTA CAUSA. 
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.  
 
Preliminares de falta de interesse de agir, termo inicial para aplicação 
do entendimento adotado pela Consulta nº 1.439 e possibilidade de 
mudança para partido da mesma coligação rejeitadas, vencido o 
relator. 
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Caracterização de grave discriminação pessoal, evidenciada pela 
prova dos autos, de modo a prejudicar a liderança política exercida 
pelo requerente em município que constituía sua base eleitoral. 
Flagrante desproporcionalidade na distribuição de recursos, pelo 
partido, para a campanha eleitoral, de modo a prejudicar o 
requerente, candidato à reeleição e político de tradição no Estado. 
 
Reconhecimento de existência de justa causa para a desfiliação 
partidária.283 

 

 Tal prática partidária em não distribuir os recursos de forma igualitária, não 

relevando nem a igualdade dos candidatos quanto ao menos a tradição política do 

Réu, deputado Gervásio Silva, configurou a grave discriminação pessoal e manteve 

o deputado em seu mandato. 

 Hipótese que pode-se tornar duvidosa diante do sistema eleitoral 

proporcional é caso o detentor do mandato eletivo atinja somente com os seus votos  

o coeficiente eleitoral, para esclarecer tal duvida, recente decisão prolatada no 

processo 2766 do TSE,  tendo como relator o Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares, 

julgado na data de 12 de março de 2009, relata em seu texto: 

 

Pedido. Perda de cargo eletivo. Desfiliação partidária. Justa causa. 
Grave discriminação pessoal. 
1. A expressiva votação obtida por parlamentar, que logrou votos 
superiores ao quociente eleitoral, não o exclui da regra de fidelidade 
partidária. 
2. Embora a grave discriminação pessoal, a que se refere o inciso IV, 
do § 1º, da Res.-TSE nº 22.610/2007, possa, em regra, estar 
relacionada a aspectos partidários, não se pode excluir outros 
aspectos do conceito de justa causa para a desfiliação, inclusive os 
essencialmente pessoais, o que envolve, até mesmo, questões de 
nítida natureza subjetiva. 
3. Hipótese em que a permanência do deputado no partido pelo qual 
se elegeu se tornou impraticável, ante a sucessão de fatos que 
revelaram o abandono e a falta de apoio ao parlamentar, 
configurando, portanto, grave discriminação pessoal, apta a ensejar 
justa causa para a migração partidária. 284 

 

 Como foi decidido na aludida jurisprudência, em seu item 1, resta 

determinado que o fato de se obter o coeficiente eleitoral necessário, não exclui o 
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mandatário ser atingido pela regra da fidelidade partidária. Ressalvando que no caso 

em tela o parlamentar conseguiu a justa causa por não ter espaço político dentro do 

partido a qual pertencia.   

 Outra vertente de discussão de motivos para caracterização da grave 

discriminação pessoal é a situação de discórdia entre o mandatário do poder 

executivo e o parlamentar do partido aliado. 

 Tal hipótese no caso da troca do partido no mandato do parlamentar não 

configura grave perseguição pessoal, sendo extremamente afastada tal idéia pelo 

TRE/SC no acórdão 22191, que teve como relator Oscar Juvêncio Borges Neto 

,julgado na data de 16 de junho de 2008, que assim dispõe:  

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO 
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ALEGAÇÃO DE GRAVE 
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA TOTAL DE 
COMPROVAÇÃO - DISPUTAS COM O PREFEITO MUNICIPAL 
NÃO CONFIGURAM JUSTA CAUSA - ROL TAXATIVO DO ART. 1º 
DA RESOLUÇÃO TSE N. 22.610/2007 - PROCEDÊNCIA. 

 
A suposta perseguição funcional praticada pelo Prefeito Municipal 
contra o vereador requerido não configura a grave discriminação 
pessoal que justifica a desfiliação partidária, haja vista que esta, 
além de se dar no âmbito da agremiação partidária, tem que ser 
grave a ponto de demonstrar a total incompatibilidade existente entre 
o eleito e o partido pelo qual se elegeu.285 

 

A ligação do mandatário ao partido político é fortificada com o acórdão 

supracitado, uma vez que reforça a noção de que a grave discriminação pessoal tem 

de ser realizada no âmbito partidário.  

Corroborando com tal entendimento extrai-se do texto do acórdão 22164 do 

TRE/SC, do relator Marcio Luiz Fogaça Vicari, julgado no dia 28 de maio de 2008, 

com a seguinte redação: 

 

O eventual não atendimento pelo Chefe do Executivo a pleitos 
apresentados por edil consubstancia ato de normalidade democrática 
e institucional, dada a regra constitucional da separação de Poderes. 
Os aspectos partidários, quando em jogo as atribuições de cada um 
dos Poderes da República, são evidentemente secundários. A grave 
discriminação que é prevista pela norma de regência como justa 
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causa é a segregação partidária. Pleitos e demandas políticas no 
âmbito dos Poderes transcendem de tais limites.286 

 

 Destarte, conclui-se que as divergências políticas ocorridas entre chefes do 

poder executivo diante dos parlamentares, não são justificativas para a grave 

discriminação pessoal, haja vista que não venham a ocorrer dentro da agremiação 

partidária. 

 Nesta senda, as divergências ocorridas no partido político entre o 

mandatário e outro filiado também não são motivos para a desfiliação partidária com 

motivação na grave discriminação pessoal, bem como eventuais divergências da 

direção do partido. 

 Como se demonstra no acórdão 22327 de relatoria de Oscar Juvêncio 

Borges Neto, julgado na data de 31 de julho de 2008, vindo este a ter a seguinte 

decisão: 

 

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO 
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ALEGAÇÃO DE GRAVE 
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DISPUTAS 
COM OUTRO FILIADO DO PARTIDO NÃO CONFIGURA 
NENHUMA DAS JUSTAS CAUSAS PREVISTAS NO ROL DO ART. 
1º DA RESOLUÇÃO TSE N. 22.610/2007 - PROCEDÊNCIA. 
Divergências entre o eleito e outro filiado ao partido, assim como o 
descontentamento com as decisões tomadas pela agremiação não 
são causas justificadoras de desfiliação, previstas no rol taxativo do 
art. 1º da Resolução TSE n. 22.610/2007.287    

 

 Em consonância com a aludida decisão, o TRE/SC em outra decisão, esta 

com o número do acórdão 22245, relator Claudio Barreto Dutra, com julgamento no 

dia 08 de julho de 2008, extraindo do corpo do texto a seguinte afirmação: 

 

Por essa razão, eventuais irresignações pessoais decorrentes de 
embates internos, nos quais correntes ideológicas, capitaneadas por 
diferentes filiados, buscam fazer com que o partido se oriente para 
essa ou aquela direção, tome essa ou aquela decisão - como a 
constituição ou não de diretório em determinado município -, não 
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pode ser considerada justa causa para desfiliação, até porque 
constitui circunstância natural, e até salutar, para o desenvolvimento 
das greis partidárias.288 

 

 Pelo tocante a jurisprudência, faz crer que meras divergências partidárias ou 

atritos em decisões sobre os rumos a serem tomados pelo partido, não ensejam de 

forma alguma a grave discriminação pessoal. 

 E por fim, as exigências que o partido toma em face de seus filiados, desde 

que feito de maneira transparente com caráter objetivo e atingindo a todos os seus 

agremiados não configuram a grave discriminação pessoal. 

 Nesse sentido ressalta-se o acórdão 22189 proveniente do TRE/SC, vindo a 

ser relator Marcio Luiz Fogaça Vicari, julgado na data de 11 de junho de 2008, 

extraindo-se a seguinte afirmativa do texto decisório:   

 

É lícita a imposição partidária, dentro de seus órgãos e estratos 
regulares e de acordo com as regras estatutárias, de observância e 
obediência às diretrizes partidárias oriundas de órgãos superiores, 
pelos órgãos inferiores. A disciplina partidária regular é postulado 
constitucional e concretiza o princípio da democracia partidária que 
estrutura a República Federativa do Brasil. 
 
Não há tratamento discriminatório quando o partido não distingue 
seus filiados, elegendo critério objetivo para impor condutas, exigir 
obediência ou aplicar sanções.289 
 

 Sendo assim, fica protegida a disciplina partidária e a exigência de postura 

pública dos filiados ao partido político, que ao se exigir de todos não acarreta na 

justa causa da grave discriminação pessoal. 

 Logo, delimita-se com o presente estudo jurisprudencial que para se 

caracterizar a grave discriminação pessoal é extremamente necessário que a 

discriminação seja feita de forma contundente causando real lesão ao detentor do 

mandato eletivo. 

 Ficam assim rechaçadas as hipóteses de discriminação que tem apenas 

divergência e embates políticos, restando comprovado na análise jurisprudencial à 
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necessidade de ser intensa a discriminação e vindo consequentemente a tornar a 

filiação à determinada agremiação insustentável. 

 No entanto, destaca-se a idéia do caráter probatório, haja vista a dificuldade 

de comprovação da grave discriminação pessoal, logo muitos podem até virem a 

sofrer grave discriminação, mas não consegue comprovar que tal ato tenha ocorrido. 

 Mas, pelo que expõe o embate jurisprudencial vergastado neste trabalho, o 

que se protege é a liberdade e autonomia partidária, uma vez que somente a grave 

discriminação infundada e realizada por todo o partido pode acarretar justa causa 

para a grave discriminação pessoal. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 
Como visto, existia na história política de nosso país grave problemática 

gerada pela caracterização da infidelidade partidária dos parlamentares quando da 

troca de partidos no curso nos mandatos eletivos.  

Diante disso o TSE emitiu a resolução n° 22.610/07 que potencializou a 

perda do cargo eletivo ao mandatário considerado infiel pela despropositada troca 

de partido. 

No entanto, de acordo com a mencionada resolução, quatro hipóteses 

justificam a troca de partidos políticos e consequentemente não ensejam a perda do 

mandato eletivo, dando-se destaque neste trabalho, contudo, aos casos de grave 

discriminação pessoal. 

Inicialmente deve-se aperceber a importância que tem o tema para o 

incentivo da democracia representativa como regime político, quando se confirma a 

existência de cidadania que advém do pleno exercício dos direitos políticos 

elencados na CRFB/88. 

Logo, normas garantidoras do livre exercício dos direitos políticos são 

devidamente criadas, destacando-se dentre elas a relativa a exigência de filiação 

partidária. 

Válido também é salientar o direito de sufrágio e sua forma de exercício, o 

voto, almejando-se através destes a igualdade entre as pessoas, valorando-se todo 

o voto em um, e garantindo-se principalmente as características de liberdade e 

sigilo, tão importantes para a existência de uma verdadeira democracia. 

Outrossim, destacam-se também regras constitucionais que evitam o 

exercício indevido dos direitos políticos impondo-se limitadores no intuito de 

preservar-se, sempre, a democracia representativa. 

No entanto vale salientar que para a filiação partidária, importante 

instrumento intimamente ligado a democracia representativa, fundamental é a figura 

dos partidos políticos, que tendem a organizar a vontade popular no exercício da 

representação. 

Diante disso, ressalta-se a fundamental posição daqueles que exercem 

mandatos eletivos, qual seja de representação num regime político cujo poder 

emana do povo. 
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No entanto, para que o cidadão possa ser o escolhido para representar o 

povo, sistemas eleitorais foram criados, determinando-se formas de escolha dos 

mandatários, destacando-se nesse sentido o sistema proporcional, que vem a eleger 

os parlamentares brasileiros utilizando de votos destinados aos partidos políticos. 

Ocorre que a grandiosa troca de agremiações partidárias que vinha sendo 

utilizada pelos parlamentares, culminou na resolução 22.610/07 que determinou a 

perda do mandato eletivo aqueles detentores infiéis aos partidos que lhe elegeram. 

Porém, de fato, evitou-se a simples restrição a troca de partidos políticos 

podendo os mandatários em quatro possibilidades especifica vir a trocar de partido 

político. 

Para o presente trabalho, no entanto, fora destacado um desses requisitos 

de justa causa, denominado de grave discriminação pessoal. Tal condição, 

basicamente visa evitar que motivos gerados e proporcionados pelo próprio partido 

do mandatário não lhe autorizem a trocar, podendo este assim agir sem sofrer a 

sanção da perda do mandato. 

Neste sentido, conforme entendimento que tem prevalecido 

jurisprudencialmente, dentro das possibilidades estudadas, não causam a grave 

discriminação pessoal meras intrigas partidárias entre o mandatário e filiados. 

Da mesma forma, ficam afastadas as hipóteses de divergência entre 

mandatário e o chefe do poder executivo.  

Logo se delimita que a discriminação tem que partir do partido no seu todo, 

impedindo-se que meras intrigas entre mandatários e filiados gerem a grave 

discriminação pessoal. 

Em outro vértice encontra-se a situação da grave discriminação pessoal 

diante de atos realizados pelo partido, como por exemplo, a distribuição de recursos 

partidários para campanhas eleitorais e a não convocação de mandatários para 

reuniões e decisões partidárias. 

Quanto a estas últimas hipóteses parte da jurisprudência considera a 

postura evidentemente discriminatória, haja vista a importante função que os 

mandatários possuem quando da atuação frente aos partidos políticos. 

No entanto situações adversas, tais como a divergência das decisões do 

partido quanto o apoio à candidaturas em sua maioria não tem caracterizado a grave 

discriminação pessoal, salvo situações que visem realmente impedir o projeto 

político do mandatário ou que quebrem acordos políticos firmados entre mandatários 
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e partido. Com efeito, essas últimas, de acordo com o exposto, têm sido 

consideradas justa causa para a troca de agremiação partidária. 

Ressalta-se ainda que situações de impedimento a crescimento político 

partidário bem como a vontade expressa do partido de retirada do mandatário, 

enseja também a grave discriminação pessoal, ressalvando-se, não obstante, aos 

mandatários aos cargos em que se elegeram. 

Pelo exposto, embora a mencionada resolução tenha coibido fortemente a 

troca de partidos políticos, percebe-se que a jurisprudência tem buscado moldar-se 

ao sentido proposto, sendo que especificamente em relação a grave discriminação 

pessoal, prevalecendo-se o entendimento de que esta resta configurada quando os 

atos do mandatário tornem impossível a manutenção da filiação partidária. 
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7. ANEXOS 
 

 

7.1 Resolução 22.610/07 
 

 
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

23, XVIII, do Código Eleitoral, e na observância do que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal nos Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604, resolve disciplinar 

o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação 

partidária, nos termos seguintes: 

 

Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a 

decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem 

justa causa. 

 

§ 1º - Considera-se justa causa: 

 

I) incorporação ou fusão do partido; 

II) criação de novo partido; 

III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 

IV) grave discriminação pessoal. 

 

§ 2º - Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da 

desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subseqüentes, quem 

tenha interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral. 

 

§ 3º - O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a declaração 

da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta Resolução. 

 

Art. 2º - O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido 

relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do 

respectivo estado. 
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Art. 3º - Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará prova 

documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três), e 

requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição de documentos em 

poder de terceiros ou de repartições públicas. 

 

Art. 4º - O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito 

serão citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, contados do ato da citação. 

 

Parágrafo único – Do mandado constará expressa advertência de que, em caso de 

revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na inicial. 

 

Art. 5º - Na resposta, o requerido juntará prova documental, podendo arrolar 

testemunhas, até o máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, 

inclusive requisição de documentos em poder de terceiros ou de repartições 

públicas. 

 

Art. 6º - Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 (quarenta e oito) 

horas, o representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e, em 

seguida, julgará o pedido, em não havendo necessidade de dilação probatória. 

 

Art. 7º - Havendo necessidade de provas, deferi-las-á o Relator, designando o 5º 

(quinto) dia útil subseqüente para, em única assentada, tomar depoimentos pessoais 

e inquirir testemunhas, as quais serão trazidas pela parte que as arrolou. 

 

Parágrafo único – Declarando encerrada a instrução, o Relator intimará as partes e o 

representante do Ministério Público, para apresentarem, no prazo comum de 48 

(quarenta e oito) horas, alegações finais por escrito. 

 

Art. 8º - Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo da eficácia do pedido. 

 

Art. 9º - Para o julgamento, antecipado ou não, o Relator preparará voto e pedirá 

inclusão do processo na pauta da sessão seguinte, observada a antecedência de 48 

(quarenta e oito) horas. É facultada a sustentação oral por 15 (quinze) minutos. 
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Art. 10 - Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, 

comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para que 

emposse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 11 - São irrecorríveis as decisões interlocutórias do Relator, as quais poderão 

ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso previsto no art. 121, 

§ 4º, da Constituição da República. 

 

Art. 12 - O processo de que trata esta Resolução será observado pelos tribunais 

regionais eleitorais e terá preferência, devendo encerrar-se no prazo de 60 

(sessenta) dias. 

 

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se 

apenas às desfiliações consumadas após 27 (vinte e sete) de março deste ano, 

quanto a mandatários eleitos pelo sistema proporcional, e, após 16 (dezesseis) de 

outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário. 

 

Parágrafo único – Para os casos anteriores, o prazo previsto no art. 1º, § 2º, conta-

se a partir do início de vigência desta Resolução. 
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