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“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver 

prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 

injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes 

nas mãos dos maus, o homem chega a 

desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter 

vergonha de ser honesto”. (Rui Barbosa). 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma evolução ao logo da 

história desde os tempos do Brasil Colônia até os dias atuais, no que diz respeito 

a Eleições. Para lograr tal objetivo buscou-se compreender as diversas mudanças 

ocorridas no Direito Eleitoral, tendo que com isso sofrer necessidade de 

atualizações e implantações de leis e regulamentos eleitorais que melhor se 

adequassem à sociedade da época. A Constituição da República trouxe consigo 

importantes alterações na vida política do País, exemplo, inviolabilidade do voto, 

voto secreto e intransferível. Contudo, não podemos afirmar que uma 

determinada legislação foi ou é melhor que a outra sem que tenha a verdadeira 

certeza da fundamentação para a elaboração desta lei especial, o que se percebe 

facilmente quando o povo exige tais modificações, às vezes é necessária no 

momento, no entanto, passado o tempo não há mais a sua adequação, e esta se 

não revogada cai no esquecimento. A importância do povo para o Direito Eleitoral 

é tão grandiosa que nem mesmo ele acredita nisto. O Direito Eleitoral dá ao 

indivíduo a possibilidade de buscar seus direitos consagrados. Não podemos falar 

de povo sem poder e de poder sem povo, um depende da existência do outro, 

mas a fome de poder é tanta que os menos desavisados caem em situações que 

acabam por permitir que o seu direito seja surrupiado sem prévio aviso.  

 

   



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto aprofundar os 

conhecimentos sobre os crimes e fraudes eleitorais, definir suas principais 

diferenças e semelhanças, visto que são comumente confundidos, visando 

esclarecer os aspectos da adequação tipológica com base em alguns julgados do 

Tribunal Regional Eleitoral e demais normas jurídicas reguladoras do assunto. 

O seu objetivo é demonstrar que os crimes e fraudes 

eleitorais são considerados em momentos diferentes, estes ferindo a fé pública e 

as eleições, que por mais seguro que seja o sistema eleitoral brasileiro, ainda 

existe falhas quanto à possibilidade de fraude e crimes, a partir do momento em 

que envolve o ganho de poder a quem é eleito.  

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando dos 

conceitos existentes para o Direito Eleitoral, também demonstra um histórico de 

toda a história eleitoral ao longo da história brasileira, que vai desde o Brasil 

Colônia até a os tempos atuais, neste ínterim existem diversas situações que o 

país teve por mãos ditatoriais a perda de sua democracia. 

Mais adiante, no Capítulo 2, tratar-se-á do sistema eleitoral 

atual com todas as suas nuances, desde os conceitos de voto e escrutíneo, os 

sistemas eleitorais existentes, como estes evoluíram ao longo de toda a história, 

com conseqüência de suas características particulares e a forma que a Justiça 

Eleitoral desempenha seu papel.   

Por fim, no Capítulo 3, serão abordadas as diferenças e 

semelhanças entre o crime e a fraude eleitoral. Tratar-se-á do Código Eleitoral, 

Lei nº. 4.737/65 e se dará enfoque quando à posição de alguns julgados do 

Tribunal Regional Eleitoral, em sede de enquadramento e adequação aos 

aludidos tipos penais, demonstrando que não há uma segurança aos eleitores, 

que até mesmo são comprados, como se sabe, e, portanto, não há uma 

segurança democrática justa e igualitária. 
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre as diferenças e semelhanças entre crime e fraude nas eleições. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses, as quais, após o desenvolvimento da pesquisa, serão confirmadas ou 

não nas Considerações Finais: 

� Não existe uma eleição totalmente limpa. 

� O crime eleitoral e as fraudes existem e a justiça ainda peca por 

não agir como deveria. 

� A diferença principal entre o crime e a fraude reside na vontade de 

ferir a fé pública. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados 

o Método Cartesiano, e o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica. 

 



CAPÍTULO 1  

DIREITO ELEITORAL: CONCEITOS E BASES HISTÓRICAS 

1.1 CONCEITO 

 

O Direito Eleitoral, como disciplina jurídica, tem o 

relacionamento com outros ramos jurídicos do Direito Público, como inclusive, do 

Direito Privado. Para o conceito temos o ensinamento de Ribeiro1: 

“Direito Eleitoral precisamente dedica-se ao estudo das normas e 

procedimentos que organizam e disciplinam o funcionamento do 

poder de sufrágio popular, de modo a que se estabeleça a precisa 

equação entre a vontade do povo e a atividade governamental”. 

Para Costa2,  

“Consiste o Direito Eleitoral num sistema de normas de direito 

público que regula o dever do cidadão de participar na formação 

do governo constitucional, o exercício tanto dos direitos pré-

eleitorais como daqueles que nasçam com o processo eleitoral e, 

ainda, as penas correlatas às infrações criminais e administrativas 

concernentes à matéria eleitoral”. 

O Direito Eleitoral é uma atuação da soberania popular, e 

assim, concedido ao cidadão o direito e capacidade eleitoral, portanto nas 

palavras de Cerqueira3 temos: 

“Direito Eleitoral é o ramo do Direito (Direito Constitucional) que 

visa o direito ao sufrágio, a saber, o direito público subjetivo de 

natureza política que confere a cidadão a capacidade eleitoral 

                                                 
1
 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 
2
 COSTA, Elcias Ferreira da. Direito eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 
3
 CERQUEIRA, Thales Tácito Luz de Pádua. Direito eleitoral brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 
2000. 
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ativa (de eleger outrem – direito de votar – alistabilidade) e 

capacidade eleitoral passiva (de ser eleito – elegibilidade), bem 

como o direito de participar do governo e sujeitar-se à filiação, à 

organização partidária e aos procedimentos criminais e cíveis 

(inclusive regras de votação, apuração etc.) e em especial à 

preparação, regulamentação, organização e à apuração das 

eleições”. 

Portanto, existe um conjunto de regras que dá suporte para 

a atuação da soberania popular, conforme preleciona o artigo 14 da Magna Carta, 

onde: 

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: (...). 

Sob esta maneira de agir do indivíduo, temos o acolhimento 

da definição de Bueno4: 

“[...] prerrogativas, atributos, faculdades, ou poder de intervenção 

dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou 

indireta, mais ou menos ampla, segundo 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”. 

Portanto, as normas existentes seguem um princípio 

democrático, ou seja, “todo o poder emana do povo, que exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente
5
”. 

O direito eleitoral cada vez adentra o campo do Estado 

moderno, uma vez que adquire uma grande importância, pois assim assinala 

                                                 
4
 BUENO, Pimenta. Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Rio de Janeiro: 
Nova Edição, 1985. 
5
 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania. São Paulo: Saraiva, 1995. 
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Hariou6 que: “o poder eleitoral, sobretudo a partir do sufrágio universal, tem adquirido 

considerável importância, tanto que nos obrigará a incluí-lo entre os poderes do governo, 

ao lado do poder executivo e do poder legislativo”. 

Sendo que o Direito Eleitoral Brasileiro é um sistema 

disciplinado de medidas tendentes que serão distribuídas no corpo eleitoral. 

 

1.2 A DEMOCRACIA  

 

A palavra democracia deriva etimologicamente do grego 

demockatía, que significa governo do povo: soberania popular. Demos: povo e 

Kratos: força, poder. A democracia, em sua conjuntura é o regime de governo que 

garante a participação livre do povo no Estado através da vontade da maioria.  

Portanto, a democracia nasce de própria vontade popular 

que vai a busca de valores fundamentais de convivência humana.  

É, portanto um regime político, no qual o poder emana do 

povo.  

Assim, é o governo do povo feito pelo próprio povo, ou seja, 

o próprio povo tem o direito de escolher seu representante, de forma direta ou 

indireta, para que o mesmo possa organizar socialmente as vontades do povo, ou 

seja, interesses populares de bem comum.  

Segundo Silva7: 

“A democracia é um processo de convivência social em que o 

poder emana do povo, há ser exercitado, direta e indiretamente, 

pelo povo e em proveito do povo. Diz-se que é um processo de 

convivência, primeiramente para denotar sua historicidade, depois 

                                                 
6
 HARIOU, Maurice. Princípios de Derecho público Y Constitucional. Trad. De Carlos Ruz Del 
Castilho, 2ª ed. Madrid: Instituto Editorial Réus, 1989. 
7
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004.  
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para realçar que, além de ser uma relação de poder político, é 

também um modo de vida, em que no relacionamento 

interpessoal, há de verificar-se o respeito e a tolerância entre os 

convivente”. 

 

1.2.1 Democracia Representativa ou Indireta 

 

Democracia representativa ou indireta é o momento quando 

o povo delega poderes e deveres aos seus representantes para agir em seu 

nome, no que diz respeito à administração do Estado como um todo, ou pelo 

próprio governo. A democracia representativa é a vontade do povo, que é 

expressa por meio de seus representantes. O Brasil adota este modelo 

democrático. 

Sobre este modelo representativo nos explica José Afonso8: 

“É no regime de democracia representativa que se desenvolvem a 

cidadania e as questões da representatividade, que tende a 

fortalecer-se no regime de democracia representativa. A 

Constituição de combina representação e participação direta, 

tendendo, pois, para democracia participativa. É o que, desde o 

parágrafo único do art. 1º, já está configurado, quando, aí, se diz 

que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos (democracia representativa), ou 

diretamente (democracia participativa)”.   

Ainda, salienta José Afonso9: 

“Democracia indireta chamada democracia representativa, é 

aquela na qual o povo é fonte primária do poder, não podendo 

dirigir os negócios do Estado diretamente, em face da extensão 

territorial, da densidade demográfica e da complexidade dos 

problemas sociais, outorga as funções de governo aos seus 

representantes, que elege periodicamente”. 

                                                 
8
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. p. 137. 
9
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. p.136. 
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1.2.2 Democracia Participativa ou Direta 

 

A Democracia Participativa é aquela em que o povo exerce o 

poder sem interferência de um representante. O povo atua diretamente nas 

decisões que dizem respeito à sociedade, seja através do Referendo, do 

Plebiscito ou da Iniciativa Popular, regulamentados pela Lei nº. 9.709/98.  

A iniciativa popular pode ser exercida por uma apresentação 

direta à Câmara dos Deputados de um projeto de lei subscrito por, no mínimo, um 

por cento do eleitorado brasileiro, que serão distribuídos em cinco Estados, com 

não menos de três décimos dos eleitores de cada Estado. 

O referendo é um procedimento formal regulado por lei, 

conforme determina a Constituição Federal, onde os cidadãos têm o direito de se 

manifestar sobre certas decisões governamentais, onde confirmam ou recusam 

decisões, mediante o voto pessoal. Como acontece com o plebiscito, no referendo 

o resultado é vinculante, não podendo ser desrespeitado pela Administração.  

Silva10 confirma: 

“Atendida certas exigências, tais como pedido de certo número de 

eleitores, de certo número de parlamentares ou do próprio Chefe 

do Executivo, de sorte que o projeto se terá por aprovado apenas 

se recebe votação favorável do corpo eleitoral, do contrário, 

reputa-se a rejeitado está previsto no art. 14, II, sendo da 

Competência exclusiva do Congresso Nacional autorizá-lo (art. 49, 

XV); na Constituição não estabelece as condições de seu 

exercício, fica livre o Congresso Nacional de autorizá-lo também 

em matéria Constitucional; ele pode mesmo expedir uma lei 

definindo critérios e requisitos para seu exercício”.   

O plebiscito é uma consulta popular de um projeto de lei a 

ser aprovada. Primeiramente será consultado o povo, diferente do referendo, que 

primeiro se aprova pelo legislativo e depois passa pela consulta popular. 

Expresso no art. 14, inciso I, da CF, é um dos primeiros instrumentos da 

                                                 
10
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. p. 142. 
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Democracia Participativa, visto que está à disposição do povo. É uma espécie de 

consulta, que será vinculante, independente de seu resultado, mesmo porque 

gerará um reflexo em toda a sociedade. 

 

1.3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Estado Democrático de Direito assegura o exercício dos 

direitos sociais e individuais, ou seja, direitos coletivos, como a liberdade, 

segurança, saúde, trabalho, educação, igualdade, dignidade da pessoa humana. 

Silva11 explica: 

“O regime brasileiro da Constituição de 1988 funda-se no princípio 

democrático. O preâmbulo e o art. 1º o enunciam de maneira 

insofismável. Só por aí se vê que a Constituição institui um Estado 

Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores 

supremos de uma sociedade fraterna, livre, justa e solidária e sem 

preceitos (art. 3º, II e IV), com fundamento na soberania, na 

cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e no plularismo político. Trata-se 

assim de um regime democrático fundado no princípio da 

soberania popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes, ou diretamente 

(parágrafo único do art. 1º CF)”. 

No caput do art. 1º da Constituição Federal está definido o 

regime de governo, que se funda na República Federativa do Brasil, constituída 

em um Estado Democrático de Direito, pois todos estão submetidos à força de 

leis. 

“Estado Democrático de Direito é aquele que permite a efetiva 

participação do povo na administração da coisa pública, visando, 

                                                 
11
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. p. 125. 
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sobretudo a alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, em 

que todos (inclusive os governantes) estejam igualmente 

submetidos à força de leis que representam os anseios da 

maioria12”. 

Mas não foi sempre assim, como veremos a seguir. 

 

1.4 O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO 

1.4.1 A Evolução Histórica 

1.4.1.1 A vocação democrática do Brasil  

 

O Brasil, com seu sistema eleitoral, traz em seu bojo uma 

forte tradição. Foi assim desde seu descobrimento até os tempos atuais, mesmo 

porque a “Justiça Eleitoral acompanhou o desenvolvimento político e institucional do 

país, e também o avanço da legislação pertinente13”. Sabemos que no princípio da 

história brasileira tínhamos a submissão à Corte de Portugal, que em nada 

impediu de ser realizada eleições desde a sua colonização. É importante salientar 

que o reconhecimento do processo eleitoral era embrionário. 

À época da colonização tínhamos as eleições diretas e 

legitimadas pelo sufrágio popular. A tratar deste tema, temos a lição de Stoco14 

onde: 

“Nessa época as eleições não eram diretas e legitimadas pelo 

sufrágio popular, mas indireta e, em certos períodos, em dois 

turnos, realizadas a cada três anos. Contudo, como o mandato 

dos oficiais era de um ano, em cada eleição elegiam-se três 

conselhos. Somente tempos depois é que adotou-se o sistema 

                                                 
12
 CHIMENTI, Ricardo Cunha. CAPEZ, Fernando. ROSA, Márcio Fernando Elias. SANTOS, Marisa 

Ferreira dos. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
13
 Disponível em: <http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/historico-da-justica-eleitoral-no-brasil> 

Acesso em: 07/08/2007. 
14
 STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e 

Jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
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direto, em um único turno e através de um colégio eleitoral. 

Significa que essa evolução traduz e reflete o estágio cultural, 

social e político do povo em determinado momento histórico”. 

 

1.4.1.2 As eleições do Reino 

 

As eleições no reino contam das datas das primeiras vilas, 

como afirma Ferreira15 quando: 

“Logo após o Descobrimento, as primeiras vilas e cidades que 

foram sendo fundadas no Brasil começaram a ter seu Conselho 

eleito pelo povo. Realmente, era o povo que elegia os oficiais das 

Câmaras, exatamente da mesma maneira como se procedia em 

Portugal”. 

No período do Brasil reinado de Portugal, as eleições nas 

vilas e cidades eram realizadas pelo sistema indireto e em dois turnos: 

“O livre exercício do voto surgiu com os primeiros núcleos 

povoadores, logo depois da chegada dos colonizadores, resultado 

da tradição portuguesa de eleger administradores dos povoados 

sob o domínio luso. Mal pisavam a nova terra descoberta, 

passavam logo a realizar votações para eleger os que iriam 

governar as vilas e cidades que fundavam16”. 

Durante mais de trezentos anos, portanto, desde a 

colonização do Brasil até o ano de 1828, (ou seja, “quatro anos após a outorga da 

primeira Constituição da Política do Império por D. Pedro I
17”), esse foi o processo 

eleitoral para a ocupação das Câmaras Municipais no Brasil.  

    

                                                 
15
 FERREIRA, Manoel Rodrigues. A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro. Senado Federal, 

organização da Secretária de Documentação e Informação do TSE, Brasília, 2001, p-39. 
16
 Disponível em: http://www.tse.gov.br/site institucional/historico> Acesso em 07/08/2007. 

17
 MOREIRA, Ricardo. Sistema eleitoral brasileiro: evolução histórica. JusNavigandi, Teresina, ano 

7, nº 60, nov. 2002. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3468. Acesso em 
13/12/2007. 
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1.4.1.3 As ordenações do Reino  

 

A história nos lembra que no início havia um código.  

Sendo o primeiro “Código Eleitoral” a viger no Brasil, 

chamava-se “ORDENAÇÕES DO REINO18”. Estas leis foram elaboradas em 

Portugal, no fim da Idade Média e utilizadas até 1828.  

Em seu primeiro livro, Título 67, as Ordenações 

determinavam o procedimento que deveria ser adotado para a as eleições dos 

oficiais das câmaras. Sob a vigência deste código o então Rei de Portugal, D. 

João VI, mediante decreto de 07 de março de 1821, convocou as primeiras 

eleições gerais para a escolha de seus representantes junto às cortes de Lisboa, 

para então após eleitos participarem da primeira Carta Constitucional, ou primeira 

Constituição da monarquia portuguesa. 

Ferreira19 lembra que: 

“O alvará de 12 de novembro de 1611 foi uma das leis mais 

importantes sobre a matéria eleitoral, após as Ordenações do 

Reino de 1603, pois procurava justamente preencher certas 

lacunas das referidas Ordenações”. 

É importante registrar que a partir de 1821 as leis eleitorais 

para as eleições gerais passaram a ser transitórias e foram substituídas.  

Em 19 de junho de 1822 foi publicada a primeira lei eleitoral, 

que foi elaborada por D. Pedro I. Esta tinha por objetivo regulamentar uma eleição 

para a “Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, a ser composta por Deputados das 

províncias do Brasil
20”. 

                                                 
18
 SOUZA, Francisco Belisário Soares. O Sistema eleitoral no império: com apêndice contendo a 

legislação eleitoral no período 1821-1889. Brasília, Senado Federal, 1979. 
19
 FERREIRA, Manoel Rodrigues. A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro. p. 59. 

20
 SOUZA, Francisco Belisário Soares de. O Sistema eleitoral no império: com apêndice contendo 

a legislação eleitoral no período 1821 – 1889. p. 180.  
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Foi considerada perfeita para a época. O sistema era 

indireto, em dois graus: o povo escolhia eleitores, os quais, por sua vez, iriam 

eleger os deputados. Não havia, ainda, partidos políticos.  

As eleições para a Assembléia Constituinte realizaram-se 

após a proclamação da Independência, no dia 25 de março de 1824, quando D. 

Pedro I outorgou sua primeira Constituição Política, que teve por base o 

estabelecimento do Poder Legislativo, e este sendo exercido pela Assembléia 

Geral, que seria formada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

também determinou eleições indiretas e em dois graus e estabeleceu o voto 

censitário e a verificação dos poderes.  

Deste marco importante podemos retirar o seguinte 

fragmento, referente à exposição de motivos da ocorrência da primeira Lei 

Eleitoral Brasileira21: 

“Tendo a maioria do Povo Brasileiro aprovado o projeto de 

Constituição organizado pelo Conselho de Estado, e pedido que 

ele fosse jurado, como foi para ficar sendo a Constituição do 

Império: E cessando por isso a necessidade das Eleições de 

Deputados para a nova Assembléia Constituinte, a que Mandei 

proceder por Decreto de 17 de novembro do ano próximo 

passado: Hei por bem que, ficando sem efeito o citado decreto, se 

proceda à eleição dos Deputados para a Assembléia 

simplesmente Legislativa, na forma das instruções, que com este 

baixam assinadas por João Severino Maciel da Costa, do Meu 

Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos 

Negócios do Império. O mesmo Ministro e Secretário de Estado o 

tenham entendido, e o faça executar com os despachos 

necessários. Paço, em 26 de maço de 1824, 3º da Independência 

do Império”. 

No ano de 1842, uma nova lei, ou melhor, um Decreto, o de 

número 157, de 4º de maio de 1842, estabeleceu os procedimentos para as 

eleições gerais e provinciais, instituindo o alistamento prévio, a eleição das mesas 

e proibiu o voto por procuração. Esta lei, em particular, tinha em seu capítulo II a 

                                                 
21
 SOUZA, Francisco Belisário Soares de. O Sistema eleitoral no império: com apêndice contendo 

a legislação eleitoral no período 1821 – 1889. p.187. 
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formação da mesa Paroquial e o procedimento de entrega de cédulas, 

presumindo-se assim que a eleição ocorria na igreja matriz de cada povoado, com 

a presença de um pároco e um escrivão.  

Ressalta-se que estas eleições sempre aconteciam em um 

dia de domingo, onde habitualmente os habitantes compareciam. Cada eleitor 

ditava o nome das pessoas que deveriam ser compromissários, sendo que não 

poderiam “votar em si mesmas22”. 

 

1.4.1.3.1 As Juntas Eleitorais do Reino23 

 

As juntas eleitorais eram reunidas no dia da eleição e 

deveriam ser compostas de acordo com as eleições a ser realizadas.  

No primeiro turno, a juntas eleitorais deveriam se reunir com 

o povo na Casa do Conselho, sob a presidência do juiz ou vereador com auxilio 

de um padre e dois escrutinadores. Após a nomeação de um secretário 

escolhidos entre eles deveria ser dado início a eleição. 

No segundo turno os eleitos deveriam seguir para as 

comarcas, onde se reuniriam no Passo do Conselho sob a presidência do 

corregedor da comarca, dois escrutinadores e um secretário, escolhidos entre 

eles. 

Já para a eleição dos deputados, os eleitores da província 

estariam reunidos no Paço do Conselho com a maior autoridade civil do local 

presidindo a sessão. 

 

                                                 
22
 Disponível em: <http://www.tse.gov.br/site/institucional/historico> Acesso em: 07/08/2007. 

23
 Disponível em: <http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/historico-da-justica-eleitoral-no-brasil> 

Acesso em: 14/10/2007. 
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1.4.1.4 As primeiras Leis Eleitorais e a Constituição de 1824 

 

A primeira lei propriamente eleitoral, que foi elaborada pelo 

Poder Legislativo, foi assinada pelo Imperador por determinação da carta 

Constitucional, sendo assinada em 19 de agosto de 1846. Levou o número 387, e 

regulava “a maneira de proceder às Eleições de Senadores, Deputados, Membros de 

Assembléias Provinciais, Juizes de Paz e Câmaras Municipais24”. 

De acordo com Stoco25 esta lei: 

“[...] revogou todas as disposições anteriores e condensou as 

instruções para as eleições provinciais e municipais 

estabelecendo, pela primeira vez uma data para eleições 

simultâneas para todo o império”.  

Tivemos um marco importante com essa lei, sendo 

assegurada por ela uma espécie de moralização. 

No ensinamento de Moreira26 podemos colher o seguinte: 

“[...] o marco final da aplicação das Ordenações do Reino em todo 

Império do Brasil, constituindo-se em marco importante na história 

da evolução das leis eleitorais do Brasil, pois ela é considerada a 

primeira lei eleitoral brasileira, elaborada por determinação da 

Constituição Brasileira e dispunha de um capítulo especial sobre o 

alistamento dos eleitores. Ela teve o mérito de procurar moralizar 

as eleições posto que uma junta deveria listar todos os eleitores 

ativos da paróquia”. 

No dia 19 de setembro de 1855 o Imperador assinou 

Decreto de uma nova Lei Eleitoral, com apenas 20 artigos, que foi denominada a 

lei dos círculos e fazia modificações importantes. Por exemplo, o seu parágrafo 

                                                 
24
 SOUZA, Francisco Belisário Soares de. O Sistema eleitoral no Império: com apêndice contendo 

a legislação eleitoral no período 1821 – 1889. p. 208. 
25
 STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e 

Jurisprudência. p. 282. 
26
 MOREIRA, Ricardo. Sistema eleitoral brasileiro: evolução histórica. JusNavigandi, Teresina, ano 

7, nº 60, nov. 2002. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3468. Acesso em 
07/08/07. 
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terceiro determinava que as províncias deveriam ser dividas em tantos distritos 

eleitorais quantos fossem os seus deputados, de modo que pudesse somente 

haver um deputado por distrito. Esta lei foi chamada de voto distrital. 

Em 1875, durante o que se chama de Segundo Reinado, 

surgiu a Lei do Terço, que resguardava o direito de representação das minorias, 

que tem seu nome originado, de acordo com Santos27: 

“A lei do Terço, que tem seu nome derivado do fato de que o 

eleitor votava em dois terços do número total dos que deveriam 

ser eleitos. Destacou-se do conjunto das leis imperiais por ter 

introduzido a participação da justiça comum no processo eleitoral 

e pela instituição do título de eleitor”. 

No dia 9 de janeiro de 1881, foi sancionada a mais 

importante de todas as legislações eleitorais no Brasil. Esta Lei foi instituída 

através do Decreto nº. 3.029, e regulamentada pelo Decreto nº. 8.213, de 13 de 

agosto de 1881.  

Esta lei foi projetada por Rui Barbosa, que foi encarregado 

pelo Conselheiro Saraiva, que foi convertida em lei, esta foi considerada muito 

avançada para seu tempo, principalmente no tratamento da matéria eleitoral. Para 

Stoco28: 

“[...] considerada avançada para seu tempo, a ponto de exercer 

nítida influência nos sistemas eleitorais futuros. Esse conjunto de 

normas instituiu o voto direto e previa a realização de um censo 

em todo o reino visando o alistamento de eleitores. Ademais de 

dispor sobre o sistema eleitoral, as eleições em si, duração dos 

mandatos e condições de elegibilidade, tal lei tipificou os crimes 

eleitorais e penas respectivas. A eleição para o cargo de Senador 

somente era realizada em caso de morte ou aumento do número 

de Senadores, pois os cargos tinham o atributo da vitaliciedade”. 

                                                 
27
 SANTOS, Oséias José. Direito Eleitoral: doutrina, jurisprudência e legislação. Campinas: Agá 

Júris, 1997. v.1. 
28
 STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e 

Jurisprudência. p. 282. 
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Conforme a narrativa de Ferreira29: 

“[...] a 07 de setembro de 1822 D. Pedro I declara o Brasil 

Independente português. Realizadas as eleições convocadas por 

decreto de 03 de junho e presididas pelas instruções de 19 do 

mesmo mês, é inaugurada, a 03 de maio de 1823, a Assembléia 

solvida pelo Imperador a 13 de novembro do mesmo ano. A 17 de 

novembro é convocada nova Constituinte e, a 25 de março de 

1824, D. Pedro I outorga ao povo brasileiro a sua primeira 

Constituição política”. 

Portanto, a primeira Constituição devidamente juramentada 

foi a do ano de 1824. Nesta Constituição temos a repartição dos seguintes 

poderes: Poder Moderador (exercido pelo Imperador); Poder Legislativo 

(composto pela Câmara dos Deputados e pela Câmara do Senado); o Poder 

Judicial, tendo ainda as Câmaras Municipais, compostas por Vereadores. 

Estes poderes políticos foram devidamente expressos pelo 

art. 10 da Constituição de 1824, onde assim dispunha: 

“Art. 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do 

Império são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o 

Poder Executivo e o Poder Judicial”. 

Sobrinho30 comenta que: 

“Os integrantes do Poder Legislativo eram escolhidos pela via 

indireta: a população escolhia os eleitores da paróquia; estes 

escolhiam os eleitos da província que, por sua vez deveriam 

escolher os Deputados e Senadores. Contudo, enquanto os 

deputados eram escolhidos pelos eleitores das de província para 

um mandato de quatro anos, os senadores tinham o atributo da 

vitaliciedade no cargo, cabendo ao Imperador escolher um terço 

do total de Senadores, a partir de lista tríplice elaborada pelos 

eleitores de províncias”. 

Percebe-se com isso que as eleições que foram aludidas 

pela Constituição de 1824, tinham um prazo para os eleitos.  

                                                 
29
 FERREIRA, Manoel Rodrigues. A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro. p. 135. 

30
 SOBRINHO, Barbosa Lima. Constituições Brasileiras: 1946. Brasília: Senado Federal, 2000. 
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Chama a atenção o art. 9231, da mesma Constituição, onde 

em seu caput determina quem são excluídos de votar:  

“I – Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não 

compreendam os casados, e os oficiais militares, que forem 

maiores de vinte e um anos, os bacharéis formados, e clérigos de 

ordens sacras; II – Os filhos-famílias que estiverem na companhia 

de seus pais, salvo se servirem ofícios públicos; III – Os criados 

de servir, em cuja a classe não entram os guarda-livros, e 

primeiros-caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa 

Imperial, que não forem de galão branco; e os administradores 

das fazendas rurais e fábricas; IV – os religiosos e quaisquer, que 

viverem em comunidade claustral; V – os que não tiverem de 

renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, 

comércio, ou emprego”.  

Estas novas fórmulas eleitorais, dispostas em lei, foram as 

que substituíram as Ordenações do Reino, mesmo porque existiam nesta época 

duas leis eleitorais, uma de 26 de março de 1824 e a outra de 1º de outubro de 

1828. 

A primeira tinha como referência as eleições gerais de 

senadores e deputados do Império, e a segunda destinada a eleições de 

vereadores às Câmaras Municipais. Estas leis então foram adotadas no Brasil, e 

se percebemos bem, pouco tinha diferença da lei anterior. 

 

1.4.1.5 O Primeiro Título de Eleitor 

 

Até o ano de 1875, com a vigência da Constituição de 1824, 

o Brasil não dispunha de um titulo de eleitor. Havia somente um sistema de 

qualificação pelos membros das mesas votantes no momento da votação, era um 

sistema de qualificação no ato. 

                                                 
31
 SOUZA, Francisco Belisário Soares de. O Sistema eleitoral no império: com apêndice contendo 

a legislação eleitoral no período 1821 – 1889. p. 190. 
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O título propriamente dito foi instituído pela primeira vez pelo 

Decreto 2.675, de 1874, a Lei do Terço.  

Conforme o entendimento de Manoel Rodrigues Ferreira32: 

“[...] a regulamentação dessa Lei (Dec. 6.097 de 1876), em seu 

Capítulo VII, cuidava pormenorizadamente do assunto. [...] esse 

modelo era enviado ás Câmaras Municipais das províncias, as 

quais deveriam mandar imprimi-los e fornece-los às Juntas de 

Qualificação. Os títulos não eram impressos avulsos. Constavam 

de livros-talões, ou seja, a parte do lado esquerdo constituía o 

canhoto do livro de títulos. Eram eles assinados pelo Secretário da 

Câmara Municipal e pelo Presidente da Junta Municipal de 

Qualificação”.  

Stoco33 ainda afirma que: 

“Exigia a lei que o título fosse numerado e contivesse, ainda, o 

nome da Província, do município, da paróquia, do distrito e do 

quarteirão (ou seja, os bairros rurais distantes). Também devia 

registrar a qualificação do votante: nome, idade, estado civil, 

profissão, renda, filiação, domicílio e era simples vontade ou se 

podia ser eleitor. Finalmente, constava a seguinte observação: 

‘declarar-se-á especialmente se sabe ou não ler e escrever’”.  

 

1.5 O BRASIL REPÚBLICA  

 

Logo após a proclamação da República, e tendo com isso a 

queda total do regime monárquico, teve inicio na história brasileira uma nova era, 

principalmente no que diz respeito à “Legislação Eleitoral Brasileira34”. 

 Deste momento em diante passaram a ser considerados 

eleitores todos aqueles cidadãos brasileiros que estavam em gozo dos seus 

                                                 
32
 FERREIRA, Manoel Rodrigues. A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro. p. 251. 

33
 STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e 

Jurisprudência. p. 287. 
34
 PORTO, Walter Costa. Constituições Brasileiras. Senado Federal, 2001. v. 3. 
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direitos civis e políticos, que soubessem ler e escrever. Moreira35 observa que 

“neste ponto cabe destacar que foram extintos todos os privilégios eleitorais do período 

do império”. 

Com certeza este foi o momento que se deu o início ao 

sufrágio universal no Brasil, e sendo assim temos no dia 23 de junho de 1890 a 

data em que foi publicada a primeira Lei Eleitoral da República, através do 

Decreto nº. 511. Este decreto foi conhecido como regulamento Alvim, do então 

Ministro do Interior. 

Este regulamento tinha como base a Lei Saraiva,  

principalmente quanto ao processo de eleição, sendo que esta em especial daria 

um “norte” aos brasileiros quanto à eleição Republicana, já que naquela eleição a 

seriam eleitos os deputados constituintes. 

É importante salientarmos que o Regulamento Alvim previa, 

como afirma Moreira36;  

“[...] nomeação dos deputados e dos senadores que eram feitas 

pelos Estados através de eleição popular e direta, onde cada 

Estado teria direito a três senadores e quantos deputados fossem 

necessários para coibir a proporcionalidade de sua população”. 

1.5.1 A Constituição de 1891 

 

Ressaltasse que a Constituição Federal de 1891, sendo 

promulgada no dia 24 de fevereiro do mesmo ano, é a primeira Constituição da 

República. República que nasceu com a organização de Estados, Distrito Federal 

e Municípios.  
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Nesta Constituição, o art. 16, § 2º dispôs que a eleição para 

Senadores e Deputados far-se-ia simultaneamente, em todo o País. Cada 

legislatura durava três anos (art. 17, §2º). 

A Constituição de 1891 tinha a disposição mais concisa, “de 

todas as seis Constituições da República
37
”.  

Pois, como afirma Silva38: 

“[...] noventa e um artigos em seu corpo, mais oito artigos 

referentes às Disposições Transitórias. A Constituição era dividida 

em cinco Títulos e subdividida em Seções e Capítulos. O Título I 

tratava da “Organização Federal”, era estruturada sob a forma de 

governo representativo e presidencialista em uma República 

Federativa. Neste título regulavam-se os Três Poderes Nacionais, 

segundo a Clássica divisão de Montesquieu”.  

Esta Constituição de 1891 dispunha em seu conteúdo que o 

poder legislativo seria exercido pelo Congresso Nacional, “na forma bicameral 

dividindo-se em Câmara dos Deputados e Senado Federal39”.  

As eleições para deputados e senadores, seriam 

simultâneas em todo o território nacional e cada legislatura teria duração de três 

anos. Os deputados e senadores seriam eleitos pelo voto direto (sufrágio direto) e 

este teriam o tempo de três anos para o cargo. 

Conforme a art. 24 da Constituição do Brasil de 1891, o 

número de cadeiras que seriam preenchidas seria de um deputado para cada 

setenta mil habitantes, e que o número mínimo de deputados por Estado seria 

quatro.  

O art. 30 da mesma Constituição determinava que o Senado 

fosse composto por cidadãos brasileiros, maiores de trinta e cinco anos de idade, 

no gozo dos seus direitos civis e políticos, e sendo assim “cada Estado e o Distrito 

Federal elegiam três Senadores cada, para um mandato de nove anos, com renovação 
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de um terço a cada três anos40”, portanto, seriam eleitos três senadores cada um, 

para um mandato de nove anos, sendo que haveria a renovação de somente um 

terço do Senado, ocorreria uma renovação trienal. 

O sistema eleitoral para Presidente e Vice–Presidente da 

República não tinha diferença do sistema atual, pois como afirma Stoco41: 

“[...] os candidatos deveriam ser brasileiros natos, estar no gozo 

de seus direitos políticos e ter mais de 35 anos de idade, sendo 

considerados eleitos os candidatos que obtivessem a maioria 

absoluta dos votos, através do sufrágio direto. O mandato era de 

quatro anos, vedada à reeleição”.  

Para tanto a competência era privativa do Congresso 

Nacional nas questões relativas ao processo eleitoral. Utilizando-se da antiga Lei: 

Lei Saraiva de 1881, estavam aptos a votar os cidadãos brasileiros maiores de 21 

anos e também todos os que se alistarem na lei vigente. 

 

1.5.2 O Código Eleitoral de 1932 

 

No ano de 1932 foi promulgado o Código Eleitoral. 

Consagrado por princípios, sendo o mais destacado a 

universalidade do sufrágio, onde o voto foi considerado um dever cívico. 

Sabe-se, no entanto, que a base do Código Eleitoral 

Brasileiro, como afirma Moreira42 é: 

“[...] a estrutura do direito eleitoral brasileiro baseou-se no Código 

Eleitoral de 1932 e na Lei Saraiva de1881, pois estas leis foram 

um marco revolucionário pela sua importância, alcance e 
                                                 
40
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influência, devido a instituição da representação proporcional e do 

voto secreto”. 

O voto é uma garantia essencial. Assim descreve Barbosa 

Lima43: 

“E quem pensasse, hoje, em suprimir o voto direto, ou voto 

secreto, não estaria propondo reformas eleitorais, mas 

conspirando, perigosamente, contra o propósito regime 

representativo”. 

O Código Eleitoral de 1932 possibilitou aos habitantes do 

país o conhecimento de várias linhas do pensamento que eram praticadas no 

mundo, na época da promulgação deste código. Desta forma os brasileiros 

puderam sentir a criação de princípios basilares da democracia, principalmente no 

que diz respeito a partidos políticos. 

Assim nos diz Bonavides44: 

“O partido político é uma organização de pessoas que inspiradas 

por idéias ou movidas por interesse, buscam tomar o poder, 

normalmente pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se 

para a realização dos fins propostos e segundo Kelsen seria uma 

ilusão ou hipocrisia sustentar a possibilidade de uma democracia 

sem partidos políticos”. 

Foi nessa época que ocorreu o nascimento da Justiça 

Federal e mais um ramo da magistratura, pois como afirma Moreira45, é uma 

“missão e competência para decidir acerca do sistema eleitoral e das questões eleitorais 

que se apresentassem desde o alistamento de eleitores até a proclamação dos 

resultados”. 

Assim, ressaltasse que era da responsabilidade da recém 

criada Justiça Eleitoral para agir no alistamento do eleitor e proclamar vencedores 

os eleitos, e todo o material destinado à eleição. 
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A Justiça Eleitoral ficou encarregada da apuração dos 

sufrágios, bem como dar pareceres sobre processos eleitorais – dúvidas e 

impugnações; além de organizar as mesas e nomear mesários, e determinar os 

locais para as seções eleitorais. 

  

1.5.3 A Constituição de 1934 

 

Esta Constituição, promulgada em 16 de julho de 1934, 

continha 187 artigos distribuídos em oito títulos e subdivididos em capítulos e 

seções.  

Esta Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil manteve como forma de governo o regime representativo e teve a divisão 

de Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. 

Quanto à Câmara de Deputados, “esta seria composta 

mediante o sistema proporcional dos votos universal, direto e igualitário, além de 

representantes eleitos pelas organizações profissionais46”. 

Os deputados e senadores teriam mandato de quatro anos e 

foi mantido também o sistema bicameral, de acordo com o art. 22 da Constituição 

de 1934.  

Assim, temos o art. 89 da Constituição de 1934, onde o 

Senado Federal seria composto de dois representantes de cada Estado e do 

Distrito Federal, sendo estes eleitos mediante sufrágio universal, igual e direto por 

oito anos, dentre brasileiros natos, alistados, eleitores e maiores de 35 anos. 

Desta forma a representação de cada Estado e do Distrito 

Federal, no Senado Federal, renovava-se pela metade, conjuntamente com a 

Câmara de Deputados. 
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De acordo com Stoco47, o Presidente da República era eleito 

por quatro anos e sendo assim:  

“O Presidente da República era eleito por quatro anos, vedada a 

reeleição para período imediato, através de sufrágio universal, 

direto, secreto e maioria de votos (art. 52). Eram condições 

essenciais para e eleição ser brasileiro nato, estar alistado como 

eleitor e ter mais de 35 anos de idade”. 

Podemos ainda destacar que desde a primeira Constituição 

não tínhamos uma atribuição como a da Justiça Eleitoral no sentido que a própria 

Justiça Eleitoral havia sido considerada como uma instituição, sendo composta 

por um “Tribunal Superior de Justiça Eleitoral na Capital da República e um Tribunal 

Regional na Capital de cada Estado48”.  

Entretanto, cabe ressaltar, que o art. 83 da referida 

Constituição estabelecia que a Justiça Eleitoral tivesse a competência privativa 

para a elaboração do processo eleitoral federal, estadual e municipal.  

Poletti49 comenta sobre o grande avanço no sistema eleitoral 

brasileiro, pois tratava dos direitos políticos dos brasileiros onde: “Os artigos 

elencados no Título III, Capítulo I, da Constituição de 1934, foram de grande avanço na 

sistemática eleitoral brasileira, pois tratavam dos direitos políticos dos brasileiros”.  

O art. 108 da Constituição de 1934 consagrou com direito 

constitucional o voto para as mulheres, sendo possível, portanto, o voto a ambos 

os sexos, dando a possibilidade de direitos aos eleitos de assumirem suas 

cadeiras, desde que estivessem devidamente alistados. 
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1.5.4 A Constituição de 1937 

 

Para esta Constituição, promulgada no final do governo 

provisório de Getúlio Vargas, temos o seguinte registro na História Brasileira50. 

“A eleições para presidente se aproximavam e Vargas não queria 

largar o poder. Agindo como se estivesse protegendo o país da 

ameaça vermelha, simula a existência de um plano comunista 

para derrubar o governo, o “O Plano Cohen”. Fecha o congresso e 

decreta uma nova Constituição. Estava dado o golpe. Inicia-se a 

fase ditatorial da era Vargas: o Estado Novo”. 

Em 10 de novembro de 1937 foi outorgada ao povo 

brasileiro a sua quarta Constituição. No entanto foi considerada uma Carta 

Constitucional obscura e forçosa.  

Com o intuito de, como havíamos citado acima, manter 

Getúlio Vargas no poder, muitos salientarem que sua principal meta era a de 

manter preservada a ordem política e social do país, além de uma grande obra 

administrativa. 

Sobre esta Constituição temos o artigo de Francisco 

Campos51, publicado no Jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, datado de 03 

de março de 194552, que dava a Constituição publicada ares de Carta Magna 

adequada a todo o povo, pois, ela trouxe um capítulo destinado a garantias 

individuais; 

“Mas a constituição de 1937 não é fascista, nem é fascista a 

ditadura cujos fundamentos são falsamente imputados a 
                                                 
50
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Constituição. O nosso regime tem sido uma ditadura puramente 

pessoal, sem o dinamismo característico das ditaduras fascistas, 

ou uma ditadura nos moldes clássicos das ditaduras sul-

americanas”. 

Percebemos, no entanto que esta Constituição retrocedeu a 

tudo o que até o momento havia sido criado, pelo seu modo forçoso de vigorar e 

pelos direitos que foram retirados ou suspensos. 

Muito embora o sistema eleitoral não tenha sofrido nenhuma 

alteração profunda, não previu um fundamento adequado ao Tribunal Superior de 

Justiça Eleitoral. 

Na verdade, estabeleceu-se no Brasil um sistema de 

eleições indiretas, com a nomeação partindo exclusivamente do Presidente para 

os Governadores e destes para os Prefeitos. 

Nesta época houve a eleição do Presidente por um suspeito 

colégio eleitoral formado para este fim, sendo que o Poder Judiciário foi 

enfraquecido. Este período da história, com a promulgação da Constituição de 

1937, ficou conhecido como “Governo Constitucional53”. 

 

1.5.5 A Constituição de 1946 

 

Em fevereiro de 1946 instalou-se no País a Assembléia 

Constituinte, que teve seu fim culminado com a Constituição de 1946. 

Porém, todo o seu começo teve início com o final da 2ª 

Guerra Mundial, onde o Brasil estava completamente contraditório com a história 

mundial, pois vinha lutando ao lado do 5º Exército Americano na Itália, onde lá se 

deram conta que estavam lutando por ideais democráticos em países amigos 

sendo que o próprio País vivia em uma ditadura. 
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  Com isso houve oposição ao Governo Vargas, por parte 

“dos estudantes da elite mineira, dos oficias em batalha na Europa, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, dos escritores54”. 

Enquanto isso, Vargas, prevendo um rumo novo aos 

acontecimentos, decretou o Ato Adicional, onde previa eleições presidenciais. 

Articulava uma “[...] transição para a democracia que o mantivesse no poder usando o 

movimento chamado Quererismo (a palavra de ordem era: Queremos Getúlio). 

Fracassada a idéia, Getúlio renunciou em 29 de outubro de 194555”. 

 Então com a queda de Getúlio Vargas, em 1945, 

determinou a realização de eleições para a Presidência da República. Assim a 

história conta56; 

“[...] Dutra venceu as eleições e assumiu a presidência em 1946. 

Neste mesmo ano convocou uma Assembléia Constituinte para 

elaborar sua Quinta Constituição do país. Todos os partidos 

políticos, inclusive o Partido Comunista, participaram da 

elaboração da nova Constituição. [...]”. 

“A Constituição de 1946 restaurou a democracia representativa, a 

divisão de poderes e institui eleições diretas para escolher os 

candidatos a cargos, públicos legislativos e executivos em nível 

federal, estadual e municipal. Os analfabetos, que formavam 

grande parte da população, não podiam votar”. 

Assim, esta Constituição muito bem elaborada, devolveu ao 

povo todos os direitos retirados com o antigo regime “Estado Novo”, além de dar 

ao povo liberdade democrática, o respeito às instituições e a verdadeira 

independência entre os poderes, pois segundo Moreira57 teve uma contribuição:  

“[...] o que mais contribuiu na elaboração da carta política, no 

entanto, foi à coincidência de dois fatores políticos: a) a limitação 
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dos atos do Presidente em reação contra exageros do 

presidencialismo da república velha e, b) uma reação contra as 

tendências ditatoriais, que modelaram a Carta de 1937”. 

A Eleição para Deputados e Senadores seria realizada 

simultaneamente em todo o País (art. 38). 

A Câmara de Deputados compunha-se de representantes do 

povo, eleitos segundo o sistema de representação proporcional, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Territórios (art. 56). Cada legislatura tinha duração de 

quatro anos (art. 57). 

O Senado Federal compunha-se de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário (art. 60), o 

presidente e o vice-presidente da república eram eleitos pelo voto direto, para um 

mandato de cinco anos (art. 82). Os governadores e prefeitos não podiam ser 

reeleitos para período imediato (art. 7º, VII, d), enquanto que o presidente tornar-

se-ia inelegível se se candidatasse para período imediato. 

Este regime já previa o voto obrigatório, tanto para homens 

quanto para mulheres (art. 131), mas somente brasileiros maiores de 18 anos 

poderiam alistar-se.  

Stoco58 afirma que existia uma previsão de suma 

importância no art. 134, onde: 

“O art. 134 trazia importantíssima, moralizadora, dando início a um 

dos melhores sistemas eleitorais do mundo: Art. 134. O sufrágio 

universal e, direto; o voto é secreto; e fica assegurada a 

representação proporcional dos Partidos Políticos nacionais, na 

forma que a lei estabelecer”. 

Com a vigência desta Constituição, e o País sendo 

governado por Jânio Quadros, que não tinha apoio político algum, pois os 

próprios correligionários de partido desconfiavam de suas atitudes, no ano de 
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1961 o Presidente encaminhou ao Congresso Nacional sua carta de renúncia, 

tendo, no entanto uma tentativa frustrada, pois “acreditava que o Congresso e as 

Forças Armadas não aceitariam sua renúncia para que o poder não fosse passado para 

seu vice, João Goulart59”.  

Assim, no dia 02 de setembro de 1961 o Congresso através 

de suas Mesas e da Câmara de Deputados promulgaram a Emenda 

Constitucional 04, que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Esta emenda ficou 

conhecida como “Ato Adicional”, sendo, no entanto, uma solução apaziguadora 

entre militares e os congressistas, “pois os militares não queriam de maneira alguma 

que o vice-presidente de Jânio Quadros assumisse a Presidência60”.  

E mesmo assim João Goulart assumiu a presidência, com os 

poderes reduzidos pelo sistema implantado. Sendo assim, a cada novo primeiro 

ministro indicado pelo Presidente este era rejeitado pelo Congresso, mostrando 

assim a dificuldade de aceitação deste tipo de Governo. 

Contudo, “Jango conseguiu o retorno ao presidencialismo através 

de um plebiscito61”, que foi efetivado através da emenda constitucional nº. 6, datada 

de 23 de fevereiro de 1963.  

Mas de nada adiantou, no dia 31 de março de 1964, um 

novo golpe militar depôs o Presidente João Goulart.       

 

1.5.6 O Golpe Militar e as Constituições Militares de 1967 e 1969 

 

No dia 31 de março de 1964, os Comandantes-em-Chefe 

das Forças Armadas, sob a alegação de restaurar no País a ordem econômica e 

financeira, política e moral, e da preservar o grande prestígio Internacional do 
                                                 
59
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Brasil, promoveram a revolução militar, que culminou no afastamento do 

Presidente da República.  

Assim, em 09 de abril de 1964, como afirma Moreira62, os 

militares: 

“[...] investidos no excercício do Poder Constituinte, que segundo 

os próprios militares revolucionários definiram como sendo a 

forma mais expressiva e a mais radical de poder que poderia se 

manifestar tanto a através da eleição popular como pela 

revolução, e, representando o Povo e em seu nome exercendo o 

Poder Constituinte, de quem era o único titular e assim, editaram o 

ato Institucional nº. 1 mantendo a Constituição de 1946 em vigor e 

o Congresso Nacional funcionando com as Devidas Limitações”.  

Temos abaixo um fragmento da abertura do Ato Institucional 

nº. 163, onde: 

“[...] a revolução se distingue de outros movimentos armados pelo 

fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um 

grupo, mas o interesse e a vontade da Nação [...]. A revolução 

vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se 

manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta forma mais 

expressiva e mais radical do Poder Constituinte [...]. Nela se 

contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte [...]. Os 

chefes da revolução vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas 

e ao apoio inequívoco da Nação, representam o Povo e em se 

nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único 

titular [...].”  

Após este ato, em 09 de abril de 1964, a Constituição de 

1946 foi mantida. 

Por meio deste Ato Institucional foram decretados vários 

outros atos institucionais, dentre eles a história destaca64:  
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“AI – 1, o comando Supremo da Revolução cassou os direitos 

políticos dos últimos três presidentes, além dos vários políticos 

contrários ao Golpe de Estado”; 

“AI – 2, aumentava o poder do presidente para cassar mandatos 

políticos, extinguia os antigos partidos e criava apenas dois: um a 

favor do governo e outro de oposição moderada”; 

“AI – 3, decretava o fim das eleições diretas para governadores e 

prefeitos, os governadores seriam indicados pelo presidente e os 

prefeitos, pelos governadores”; 

“AI – 4, permitiu a elaboração de uma nova Constituição que 

fortalecia o poder do presidente e enfraquecia o Legislativo e o 

Judiciário”; 

“AI – 5, dava ao presidente poder para perseguir e reprimir as 

oposições, decretar estado de sítio, intervir nos estados e 

municípios”. 

Em 24 de janeiro de 1967 foi promulgada uma nova 

Constituição e a Estrutura do Sistema Eleitoral foi mantida. Entretanto, a eleição 

tornou-se indireta para o cargo de Presidente da República, que era eleito por um 

Colégio Eleitoral (art. 76). 

A bem da verdade, o Brasil possuiu um regime ditatorial com 

a restrição total de direitos políticos, mesmo porque não havia um sistema político 

definido, acreditavam que era democrático sob a forma de governo republicano, e, 

no entanto não esclareceram se a república seria presidencialista ou 

parlamentarista. 

Como percebemos, o país vivia um verdadeiro caos, não se 

sabia ao certo qual governo vigorava, mesmo sendo um governo ditatorial. Assim 

temos o ensinamento de Rosseau65 em sua obra: “O Contrato Social66”, que diz 
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que mesmo com todos os problemas não se admite um corpo intermediário entre 

o indivíduo e seu representante, nem mesmo com uma representação, mesmo 

porque é ele quem exerce diretamente o poder.   

Em 1969, surgiu a Emenda Constitucional 01, sendo esta 

adotada como Constituição. Esta emenda foi outorgada pela junta militar e fazia a 

eleição voltar a ser da competência do Colégio Eleitoral, compostos por membros 

das Casas do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas Assembléias 

Legislativas dos Estados. Palhares Moreira Reis67 ensina que: 

“[...] reunido em sessão pública e com votação nominal para a 

escolha do Presidente e Vice-Presidente da República para um 

mandato de cinco anos. [...] considerando-se eleito o General 

Ernesto Geisel. Na EC-8, de 1977 foram alterados o período de 

cinco para seis anos e a representação das Assembléias 

Legislativas, [...], tendo ocorrido a eleição do Presidente João 

Figueiredo. Já em 1982, tendo sido revogados os Atos 

Institucionais e Complementares desde janeiro de 1979 pela EC-

11, foi promulgada a EC-22, que no concernente à eleição 

presidencial, alterava a composição dos delegados dos Estados, 

que passavam a ser 6, igualmente, não mais eleitos pela 

Assembléia Legislativa, mas indicados pela bancada do partido 

majoritário, entre seus membros. Essa foi a regra que elegeu 

Tancredo Neves e José Sarney. A súbita enfermidade do 

Presidente faz que o Vice-Presidente tome posse em 15 de março 

de 1985, o substitua até seu falecimento e o suceda em seguida 

para terminar o mandato de seis anos. Dois meses depois da 

posse do Presidente Sarney, o Congresso Nacional aprovou a 

EC-25, devolvendo ao povo brasileiro a eleição presidencial pela 

via direta. Sufrágio universal, voto direto e secreto, maioria 

absoluta de votos no primeiro turno, e maioria simples no segundo 

e eleição conseqüente do vice-presidente com ele registrado”. 

                                                                                                                                                    

demais recebem o seu poder, que denomina-se Monarquia. Note-se que todas essas formas são 
suscetíveis de ampliações ou reduções. Há assim, um ponto em que cada forma de governo se 
confunde com a forma seguinte, e que com apenas três denominações o governo é realmente 
suscetível de tantas formas diversas quanto o Estado tem de cidadãos. Muito se discutiu, em 
outros tempos sobre a melhor forma de governo, sem levar em consideração que cada uma delas 
é a melhor em certos casos e a pior em outros’.  
67
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Foram estas disposições que deram fortalecimento ao 

surgimento da Constituição de 1988. 

 

1.5.7 A Constituição de 1988 

 

Com a EC-26, de 27 de novembro de 1985, foi convocada a 

Assembléia Nacional Constituinte, que redigiu a nova Constituição. Afirma 

Magalhães68: 

“A nova Constituição foi feita com a ajuda de diversos autores. O 

texto contava com 245 artigos. As principais características foram: 

- o Brasil confirmou o regime político, Estado Democrático de 

Direito; - forma de governo república; - racismo e ação de grupos 

armados contra a democracia são crimes inafiançáveis (não 

admitem pagamento de fiança); - para brasileiros maiores de 18 

anos é obrigatório o voto; - para analfabetos, menores de 18 anos 

e maiores de 16 anos e maiores de 70 anos e o voto é facultativo; 

-[...]”.  

Portanto, em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a 

Constituição em vigor, chamada de “CONSTITUIÇÃO CIDADÃ”. Esta Carta 

Constitucional garantiu direitos fundamentais individuais e coletivos, tornados 

cláusulas pétreas e, portanto, imutáveis. O art. 12, §3º trouxe a reserva para 

brasileiros natos da possibilidade de serem eleitos para o Cargo de Presidente e 

Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara de Deputados, Presidente 

do Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, entre outros. 

Todos os cargos dos Poderes Executivo e Legislativo, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, serão eleitos pelo 

voto direto e secreto (exceto nos territórios, conforme art. 18, §2º), sendo estes 

cargos de: Presidente da República e seu Vice; Governadores e vice; Prefeitos; 

Senadores; Deputados Federais e Estatuais e Vereadores. 
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A atual Constituição, ao contrário das anteriores, admite a 

reeleição. Esta situação se deu através da Emenda Constitucional nº. 16, de 

04/06/1997, onde possibilitou a reeleição para o Chefe do Poder Executivo 

Federal, Estadual e Municipal. 

É previsto no art. 14, §3º, as condições de elegibilidade, sem 

prejuízo de outras hipóteses que sejam estabelecidas por lei complementar. 

Os §§ 5º a 8º do art. 14 estabeleceram hipóteses casuísticas 

de inelegibilidades.  

Portanto, a Constituição de 1988 adotou como forma de 

Estado o Federalismo, que Dallari69 afirma como sendo uma “aliança ou união de 

Estados”, que é baseada em uma constituição quando:  

“[...] os Estados que ingressam na federação perdem a soberania 

no momento mesmo do ingresso, preservando, contudo, uma 

autonomia política e limitada”. 

Estamos em um país democrático imposto, portanto por 

nossa CF. Nela existem regras que são seguidas passo a passo, principalmente 

no que se refere ao Sistema Eleitoral Brasileiro, e sobre estas disposições ora 

Constitucionais ora de Leis Extravagante ou de Leis Ordinárias e que trataremos 

no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69
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1987. 
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CAPÍTULO 2  

O ATUAL SISTEMA ELEITORAL E PARTIDÁRIO BRASILERO 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

 

O atual Sistema Eleitoral Brasileiro encontra sua base nas 

regras da Constituição Federal de 1988. 

Torquato Jardim70 lembra que: 

“[...] o processo eleitoral é o liame que une a eficácia social da 

República à eficácia legal da Constituição que lhe dá forma 

jurídica. A soberania popular é a pedra angular da República. [...] 

o papel da Justiça e do processo eleitoral e, diante da República, 

este: o de assegurar aos titulares da soberania, que o processo 

institucional aos titulares da soberania, que o processo 

institucional se realizou legítima e validamente, que seus 

representantes eleitos foram escolhidos legítima e validamente. A 

ausência desta certeza fere de morte a República”. 

O próprio sistema eleitoral está ligado ao sistema partidário, 

pois é um regime estabelecido na legislação, no que também Stoco71 confirma: 

“[...] dado o regime estabelecido em nossa legislação e o fato de 

que as normas que estabelecem esses sistemas foram editadas 

para assegurar a eleição direta daqueles que irão responder pelos 

Poderes Executivo e Legislativo no âmbito federal, estadual e 

municipal. Esse sistema eleitoral e partidário está supedaneado 

por legislação fracionária, com leis e regulamentos editados e 

momentos diversos e sob inspiração e enfoques diversos, de 

modo a estabelecer difícil convivência entre o processo eleitoral 
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antigo e superado e modernos mecanismos, extremamente 

avançados”. 

Os principais diplomas que norteiam a estrutura e amparo ao 

sistema eleitoral são: 

I – A Constituição Federal de 1988 (nos artigos 14 a 17; 22, 

inciso I; 27 a 29; 45; 46; 77 e 118 a 121); 

II – A Lei Complementar 64, de 18/05/90 (A Lei de 

Inelegibilidades); 

III - A Lei nº. 9.096, de 19/09/95 (A Lei dos Partidos 

Políticos); 

IV – A Lei nº. 9.504, de 30/09/97 (A Lei das Eleições);  

VI – Lei 6.996, de 07/06/82 (Dispõe sobre a utilização de 

processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais). 

As normas expostas são as disciplinadoras do processo 

eleitoral, expressando princípios que são básicos, pois vêm reafirmados na Carta 

Constitucional, sendo então: a) sufrágio universal; b) o voto secreto; c) a 

representação popular, representação proporcional; liberdade de organização 

partidária. 

Sérgio Sérvulo da Cunha72 ensina-nos sobre alguns 

princípios: 

“[...] tais princípios, que constituem o núcleo do SEP (sistema 

eleitoral partidário) brasileiro, remontam à reforma eleitoral de 

1932, que consagrou as principais reivindicações da revolução de 

1930”. 

Com todos os diplomas atuais e antigos temos que aceitar 

que existem conflitos, de modo que o sistema eleitoral e partidário apresenta 
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contradições e algumas dificuldades, mesmo porque temos a Lei nº. 4.737/65, 

que contém certas disposições que a Constituição atual não recepcionou como 

bem lembrou o professor Gaspar73: 

“[...] o que ocorre no Brasil são algumas incoerências com as 

características do sistema adotado, misturando-se com as do 

sistema majoritário. A Constituição Brasileira prevê o sistema 

proporcional para a Câmara Federal de representação popular, o 

sistema majoritário para o Senado Federal de representação dos 

Estados-membros e para a Presidência da República no sistema 

presidencialista de governo. O sistema eleitoral adotado leva crer, 

de acordo com a doutrina, que conduz a uma democracia 

partidária. Chega-se a essa conclusão, embora tenhamos 

mecanismos de participação direta do povo, como o plebiscito, o 

referendo popular e a iniciativa popular. Há uma representação 

popular e a participação direta do povo. É semidireta, 

representativa partidária devido à eleição proporcional dos 

representantes; admitir o voto de legenda e mesmo na atuação 

direta do povo há participação dos parlamentares que só podem 

ser eleitos se inscritos em partidos”. 

Portanto, temos uma convivência no sistema eleitoral, sendo 

verdadeiramente direto no momento em o próprio eleitor vota naquele que ele 

quer ver eleito, sendo estes para o cargo de Poder Executivo e Senador e o 

indireto, adotado pelo sistema proporcional para os cargos da Câmara Municipal e 

Assembléias Legislativas de acordo com o art. 45 e Cód. Eleitoral, art. 84. 

Acerca deste aspecto temos o ensinamento de Búrigo74: 

“Com o sistema vigente, o eleitor brasileiro, ao votar em 

determinado candidato nas eleições proporcionais, na verdade dá 

à Justiça Eleitoral, em suma, a mensagem de que deseja ser 

representado pelo partido ou coligação escolhidos, mais 

precisamente pelo candidato que indicou; acaso o mesmo não 

consiga ser eleito ou mesmo já tenha obtido votos suficientes para 

tanto, fica a Justiça Eleitoral autorizada a transferir seu voto para o 
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candidato do mesmo partido ou coligação que esteja mais próximo 

de obter a vitória”. 

Comparato75 é mais enfático quando observa: 

“[...] criamos, com efeito, um sistema originalíssimo de 

representação proporcional [...], com voto uninominal em lista 

aberta de candidatos”. 

Existem aspectos contraditórios da legislação vigente, pois 

não se poderia utilizar uma lei tão arcaica e autoritária quanto é o Cód. Eleitoral 

de 1965. Por isso que foi editada a Lei nº. 9.504/97 (Lei das Eleições), contendo 

disposições de natureza administrativa, processual e tipos penais sem, contudo, 

revogar o Código por inteiro. Estabelece-se uma convivência difícil e conflituosa. 

Stoco76 identifica ainda: 

“Identifica-se contradição, ainda, no sistema proporcional de 

eleição para a Câmara de Deputados, trazendo como 

conseqüência distorção na representação de Estados com baixa 

população, em evidente desproporção com subrepresentação dos 

Estados maiores e mais populosos. Critica-se, ainda, a 

desigualdade de tratamento dos partidos políticos, posto que a 

legislação eleitoral trata desigualmente os partidos políticos, 

favorecendo os mais fortes quanto ao uso de recursos do fundo 

partidário e à utilização do tempo gratuito no rádio e televisão”. 

 

2.2 O VOTO E O SUFRÁGIO 

 

O voto teve sua origem na escolha dos chefes militares da 

antiguidade, por meio da aclamação dos guerreiros
77. Como esses chefes passaram a 
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governar também em tempo de paz, surgiu a necessidade de organizar uma 

escolha. 

As referências mais antigas sobre este processo eleitoral 

remontam à Grécia do século IX a.C. com Licurgo.  

O lendário Legislador de Esparta, que definiu as regras para a 

escolha da assembléia, e ao maior equilíbrio do poder, antes exercido quase com 

exclusividade pela aristocracia78. Na mesma época em Roma, a reforma de Sérvio 

Túlio favoreceu a formação de um corpo eleitoral e de processos de votação79.  

E por meio do voto que o eleitor manifesta sua vontade de 

exercer um dever cívico. Maluf80 diz que  

“O sufrágio é o poder que se reconhece a um certo número de 

pessoas, qualificadas na Constituição como politicamente aptas, 

para participar a gerência da vida púbica”. 

Para José Cândido81 o conceito de sufrágio é exato, nos 

seguintes termos: 

“Sufrágio é o poder ou o direito de se escolher um candidato; o 

voto é o modo ou instrumento através do qual se escolhe esse 

candidato, e a cédula, e finalmente, é o documento oficial onde se 

assinala o voto indicativo dessa escolha. O sufrágio é universal e 

direto, ou seja, todos os cidadãos qualificados pela Justiça 

Eleitoral, sem intermediários, têm o direito de escolher os titulares 

dos mandatos e dos cargos eletivos. Por sua obrigatoriedade do 

voto se entende a exigência do Estado de que cada um, sob 

sanção, manifeste sua vontade nas urnas, como dever, além de 

um direito; e, finalmente, por secreto se compreende que 

ninguém, fora o eleitor, pode saber quem por ele foi escolhido, 

punindo-se quem violar esse sigilo”. 
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Portanto, temos o sufrágio, que é apenas um direito, 

enquanto o voto (CF, art. 14, §1º) é um dos atos de exercício desse direito. O 

direito de votar e que caracteriza o eleitor.  

Assim o sufrágio é o direito político fundamental nas 

democracias políticas; o voto é a sua manifestação no plano prático. Desta forma, 

todos os votos emitidos nas assembléias legislativas, no pleno exercício do 

mandato político, são formas do exercício do sufrágio; então, o voto é o exercício 

do sufrágio, e o sufrágio é o processo de seleção dos eleitores.   

A propósito, temos as considerações de Pinto82, quando nos 

diz que: 

“A liberdade do voto consiste na prerrogativa assegurada ao 

eleitor de somente votar em quem efetivamente desejar. É 

viabilizado pelo sigilo, garantindo este através de cabine 

indevassável. A violação do sigilo do voto acarreta-lhe a nulidade. 

A coação ao eleitor e o abuso do poder para a captação 

acarretam a nulificação da votação obtida pelo infrator”. 

 

2.2.1 O Escrutínio 

 

Para Silva83 o escrutínio não significa apenas o ato de 

contagem dos votos, tem significação mais ampla: “o modo de exercício do voto in 

concreto. Compreende, pois, as operações de votação (depósito e reconhecimento dos 

votos nas urnas) e as operações de apuração dos votos”. 

Para Plácido e Silva84, o significado de escrutínio é: 
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“O escrutínio deriva do latim scrutinium, de scrutari (sondar, 

prescrutar), indica a maneira ou o processo utilizado para tomar 

votos, referentes à escolha de uma pessoa para a ocupação de 

cargo ou à aprovação de um ato submetido à deliberação de uma 

coletividade. Nesta razão, escrutínio quer significar o ato de votar, 

fazendo recolher em uma urna o papel em que se consigna o 

voto. Somente se diferencia a votação ou aclamação, enquanto no 

escrutíneo, que é a maneira de votação, este sempre se processa 

por voto dado por meio de papel escrito, que se recolhe em um 

receptáculo destinado a isso. Diz-se que o escrutíneo é secreto 

quando a forma de indagação do voto é processada de modo que 

não se divulgue ou não se saiba qual opinião do votante, que seu 

voto em papel escrito encerrado em envelope, onde em segredo o 

colocou. Mas, a rigor, o escrutínio revela, em verdade, a votação 

sob discrição, ou em segredo. Escrutínio secreto, realmente, 

parece-nos redundância. Escrutínio. Por extensão, também se dá 

a denominação  para o próprio recipiente em que se recolhem os 

votos”.  

 

2.3 PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Os partidos políticos são uma organização de parte ou 

parcela do povo, segundo as mesmas idéias políticas, com o objetivo de 

desenvolver uma ação voltada ao exercício dos negócios do Governo. Estão 

voltados a assegurar o regime democrático que vem explicitado no sistema 

representativo. Portando, defende os direitos fundamentais definidos na 

Constituição Federal (art. 1º da LC 64/90), mesmo porque existe na CF um 

capítulo próprio, com preceitos seguros de formação e atuação. 

Os partidos políticos exercem fundamental relevância na 

vida da Nação, pois por eles é que se assegura o regime da democracia, o 

sistema autêntico e representativo na defesa dos direitos fundamentais definidos 

na CF. 
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Para Ribeiro85 temos: 

“[...] o partido político é no Brasil uma corporação de derivação 

associativa exercendo atividades públicas por expressa 

autorização legal, dispondo de capacidade normativa, de poder 

disciplinar, auferindo e aplicando recursos financeiros mediante 

controle aplicável às instituições públicas”. 

Como se percebe sobre partidos políticos, temos 

disposições constitucionais, pois prestam serviços de interesse público em 

benefício de um grupo social. Têm caráter nacional, sendo regidos além da CF 

pela Lei 9.096/95 – Lei dos Partidos Políticos, e Res. do TSE 19.406/95. 

 

2.4 DIREITOS POLÍTICOS 

 

Os Direitos Políticos são disciplinados no art. 14 da CF, e 

também por consagração expressa no art. 1º, § 1º da CF, onde dispõe que “todo 

o poder pertence ao povo e em seu nome é exercido”. 

Portanto, pelo povo o poder é exercido indiretamente, pois 

são os seus representantes eleitos que vão fazer valer este poder. Assim, a este 

poder garantido é dado o nome de Direitos Políticos. 

Pinto86 conceitua direitos políticos como sendo “aqueles que 

credenciam o cidadão para exercer o poder ou participar da escolha dos responsáveis 

pelo comando do grupo social”. 

Não podemos falar de Direitos Políticos sem falar no 

sufrágio, este último é o núcleo da essência dos Direitos Políticos. O direito de 

sufrágio é a capacidade de eleger e de ser eleito, ou seja, a capacidade eleitoral 

                                                 
85
 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

86
 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: Improbidade administrativa e Responsabilidade Fiscal. São 

Paulo: Atlas, 2003. 



 43 

ativa (direito de votar – alistabilidade) e capacidade passiva (direito de ser votado 

– elegibilidade).   

Todavia, a capacidade ativa é a capacidade de ser eleitor, a 

capacidade de votar; a capacidade eleitoral passiva é o poder de ser eleito, sendo 

o poder de ser votado. 

Os Direitos Políticos positivos consistem no direito e, 

principalmente, no dever que cada cidadão brasileiro tem de participar da vida 

política do país. Conforme preceitua o art. 14 da CF onde:  

“A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da 

lei [...]”. 

 Temos uma faculdade da lei para os menores de 18 anos e 

maiores de 16 anos (capacidade ativa), pois estes votam se assim desejarem; já 

para os maiores de 18 anos temos uma obrigação. Além disso, poderá ser eleito 

(capacidade passiva) vereador aos 21 anos, poderá ser deputado federal, 

deputado estadual, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz; aos 30 anos, ou poderá 

ser governador, vice-governador de Estado ao do Distrito Federal e, finalmente 

com 35 anos, quando a lei realmente dá plenitude dos direitos políticos, poderá 

candidatar-se Presidente, Vice-Presidente e Senador. 

Os Direitos Políticos negativos são aqueles que 

correspondem a certas previsões constitucionais que restringem o acesso do 

cidadão à participação em órgãos governamentais, pelas candidaturas que lhe 

são impedidas. Existem, pela divisão de Moraes87, as seguintes regras: a 

inelegibilidade e normas de perda e suspensão dos direitos políticos. 

A inelegibilidade pode ser absoluta e/ou relativa. A 

inelegibilidade absoluta consiste em um impedimento eleitoral para qualquer 

cargo eletivo. 
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Assim, por estar impedido não poderá concorrer a nenhuma 

eleição. Com isso não poderá pleitear nenhum mandato eletivo. Sendo assim, 

poderão ser inelegíveis os inalistáveis, mesmo possuindo a capacidade eleitoral 

ativa, sendo todos aqueles que não podem ser candidatos. Nesta capacidade 

temos os analfabetos e os menores de 16 anos.  

A inelegibilidade relativa consiste em restrições a 

elegibilidade para certos pleitos eleitorais e a determinados mandatos, e em razão 

da situação especial no momento da eleição, ou seja, no momento da eleição 

poderá candidatar-se. 

Alexandre de Moraes88 explica: 

“As inelegibilidades relativas, diferentemente das anteriores, não 

estão relacionadas com determinada característica pessoal 

daquele que pretende candidatar-se, mas constituem restrições à 

elegibilidade para certos pleitos eleitorais e determinados 

mandatos, em razão de situações especiais existentes, no 

momento da eleição, em relação ao cidadão. O relativamente 

inelegível possui elegibilidade genérica, porém, especificamente 

em relação a algum cargo ou função eletiva, no momento da 

eleição, poderá candidatar-se”. 

Em definitivo ou temporário o indivíduo poderá ser privado 

de seus direitos políticos, como a perda ou a suspensão. Ocorre a perda dos 

direitos políticos com a privação definitiva, nos casos de cancelamento de 

naturalização por sentença transitada em julgado e descumprimento da 

obrigação. 

 

2.5 DAS ELEIÇÕES 

 

Essa é a parte mais importante e expressiva das eleições 

em geral. É complexa, pois a eleição é uma formadora de novas decisões 
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políticas. Contudo, exige uma simplificação possível, mesmo porque não há como 

deixarmos o indivíduo reconhecido para fazer parte de uma sociedade 

politicamente organizada.  

Para que as eleições sejam simples se faz necessário uma 

redução de custos e mecanismos que lhe sejam convenientes. Sobre estes temos 

as palavras de Nicolau89 onde nos diz que: 

“Quase que unanimemente se reconhece que o mecanismo mais 

conveniente, para fins de redução dos custos decisionais, consiste 

na participação popular através das eleições. Estas permitem, e 

de alguma forma garantem, ao menos no sistema ocidental de tipo 

liberal-democrático, não só na escolha de pessoas a quem se 

confia à alavanca do Governo, mas também a expressão do 

consenso e do dissenso, a representação dos interesses, o 

controle das atividades do Governo e a mobilização das massas”. 

Como procedimentos para a atribuição de encargos por 

parte de membros da organização, existem a eleição, que sem dúvida são 

bastante antigas, como já vimos anteriormente. Percebemos ao longo dos anos e 

séculos, que a sua função e suas dimensões adquiriram uma importância 

crescente a partir da época em que o próprio Estado começou a perder suas 

características para assumir de fato ser um Estado Democrático de Direito. 

Não podemos mensurar, no entanto, quantos modelos de 

Sistemas Eleitorais já existiram ao redor do globo. Por isso não vamos aqui expor 

todos, vamos nos ater às que, no nosso sistema pátrio, nos dizem respeito. 

São dois os modelos tradicionais existentes: o sistema de 

eleição majoritária e o sistema de eleição proporcional, que segundo Bobbio90, 

todos os outros não são nem mais nem menos do que modificações e aperfeiçoamentos 

destes. 

 

                                                 
89
 NICOLAU, João Mário. Sistema Eleitoral e Reforma Política. Rio de Janeiro: Foglio, 1993. 

90
 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASSQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 

Tradução de Carmen C. Varrialle. 5. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2000. 



 46 

2.5.1  O Sistema de Eleição Majoritária 

 

Este sistema eleitoral baseia-se no princípio que é eleito o 

candidato que obtém o maior número de votos do colégio eleitoral, este sistema é 

adotado na CF para a eleição dos Chefes do Executivo Federal, Estadual e 

Municipal, e também para o Senado Federal. Este sistema vem designado nos 

artigos 28 e 32, §2º, artigo 29, inc. II, artigo 46, e artigo 77, §2º, todos fazendo 

menção direta ou ainda indireta à eleição majoritária. 

Teixeira91 registra ainda: 

“Registre-se que para Presidente da República, Governadores e 

Prefeitos de Municípios com mais de 200.000 eleitores (artigo 29, 

inc. II, artigo 28, caput, e artigo 77) a eleição dá-se em dois turnos, 

salvo se, no primeiro turno, um dos candidatos obtiver a maioria 

absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos (artigo 

77, §2º). [...]. Nas eleições de Senadores, ocorridas de quatro em 

quatro anos, quando a renovação for de um terço, será eleito o 

mais votado; no caso de renovação de dois terços, eleitos serão 

os dois candidatos que obtiverem maior número de votos. Neste 

último caso é possível a eleição de candidatos com votação 

inferior a cinqüenta por cento dos eleitores”. 

O Sistema de Eleição Majoritária é o que se divide em duas 

espécies básicas: o sistema majoritário puro ou simples e sistema majoritário de dois 

turnos92. 

O sistema majoritário puro ou simples é o que pretende 

considerar eleito aquele candidato que obtiver o maior número de votos. A 

Constituição de 1988 prevê este sistema para a eleição de Senadores da 

República (art. 46) e também para a eleição de prefeitos municipais em 

Municípios com menos de 200 mil eleitores (art. 29, inciso II). 
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O sistema majoritário de dois turnos é o que considera eleito 

aquele candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. Ocorrendo a 

não contabilização dos votos válidos, deverá ser feito um novo escrutínio. De 

acordo com Ramayana93: 

“Prioriza-se a pessoa do candidato. Trata-se de voto 

personalíssimo, sendo eleito o candidato que obtiver o maior 

número de votos em relação aos competidores”. 

 

2.5.2 O Sistema de Eleição Proporcional 

 

O Sistema de Eleição ou Representação Proporcional está 

previsto na Constituição Federal e no Código Eleitoral. 

O art. 45, §§1º e 2º da CF estabelece:  

“Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 

em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal”. 

“§1º O número total de Deputados, bem como a 

representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 

estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 

anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades 

da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 

Deputados”. 

“§2º Cada território elegerá quatro Deputados”. 

Para Ramayana94 tem o seguinte objetivo:  

“Objetiva contemplar as minorias na disputa eleitoral, bem como 

valorizar mais o quociente partidário e, por via direta, os próprios 
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partidos políticos. Serve para as eleições de deputados e 

vereadores”.  

Dessa forma Explica Pinto Ferreira95: 

“A representação proporcional é um sistema através do qual se 

assegura aos diferentes partidos políticos no Parlamento uma 

representação correspondente à força numérica de cada um. Ela 

objetiva assim fazer do Parlamento um espelho tão fiel quanto 

possível do colorido partidário nacional”. 

A própria Lei das Eleições de 97, Lei nº. 9.504, no art. 5º 

prevê que: nas eleições proporcionais contam-se como válidos apenas os votos 

dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.  

Pelo ensinamento de Ferreira Filho96 temos:  

“Busca este sistema retraçar no órgão coletivo a diversidade de 

correntes populares, em proporção às forças de cada uma destas. 

Pressupõem partidos, pois sem estes não há meio de se 

mensurarem essas correntes. A proporcionalidade gera sempre a 

multiplicação de partidos que têm interesse a sublinhar os pontos 

de divergência, e não os pontos comuns, em relação aos outros”.  

A eleição proporcional visa à representação da população de 

determinada circunscrição eleitoral, almejando assegurar a participação dos 

diversos segmentos da sociedade, organizados em partidos políticos. É através 

da eleição proporcional que são escolhidos os Vereadores, Deputados Estaduais 

e Distritais (neste caso para o Distrito Federal) e Deputados Federais. Acontece 

diferente do Sistema de Eleição Majoritário, onde o candidato mais votado será 

eleito. É necessário que o partido (ou coligação) receba da população que deseja 

representar um mínimo de apoio manifestado pelo voto.  

Esse mínimo de apoio popular é verificado através do 

quociente eleitoral, que é a divisão de todos os votos válidos (os votos nominais 

somado aos votos da legenda) pelo número de vagas a serem preenchidas. Só 
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poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos e coligações cuja soma 

dos votos válidos tiver alcançado o quociente eleitoral. 

Para que possamos entender melhor este cálculo do 

quociente eleitoral e distribuição de vagas, vamos recorrer a um exemplo do 

TRE97. 

Em uma eleição municipal o número total de votos válidos foi 

25.320, sendo 15 o número de vagas a se preencher na Câmara 

Municipal. Assim teremos o seguinte cálculo: 

25.320 / 15 = 1.688 > Quociente eleitoral (QE) = 1.688. 

Uma vez obtido o QE passa-se a distribuição das vagas a serem 

preenchidas. Na primeira fase, a distribuição das vagas é feita 

através do quociente partidário (QP) que é a divisão do número de 

votos válidos de um partido pelo quociente eleitoral. Supondo que 

3 partidos (PX, PY e PW) tenham alcançado o quociente eleitoral, 

com a seguinte votação. 

PX = 10.200 votos – PY = 6.300 votos – PW = 5.250 votos 

Teremos então a seguinte distribuição de vagas. 

PX = 10.200 / 1.688 = 6  

PY = 6.300 / 1.688 = 3 

PW = 5.250 / 1.688 = 3 

Assim 12 vagas foram distribuídas através do QP. Pelo sistema de 

médias serão distribuídas as vagas restantes (não preenchidas 

pelo QP), dividindo-se o total de votos válidos de cada partido pelo 

número de vagas já preenchidas mais 1. O partido que obtiver a 

maior média ficará com a vaga. O cálculo se repetirá para a 

distribuição de cada um dos lugares restantes. Neste exemplo 

serão 3 (três) rodadas de cálculos. Assim teremos: 
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PX = 10.200 / (6 + 1) = 1.457 

PY = 6.300 / (3 + 1) = 1.575 

PW = 5.250 / (3 + 1) = 1.312  

Nesta a primeira vaga fica com o PY. 

PX = 10.200 / (6 + 1) = 1.457 

PY = 6.300 / (4 + 1) = 1.260 

PW = 5.250 / (3 + 1) = 1.312 

Nesta a segunda vaga fica com o PX. 

PX = 10.200 / (7 + 1) = 1.275 

PY = 6.300 / (4 + 1) = 1.260 

PW = 5.250 / (3 + 1) = 1.312 

Nesta a terceira vaga fica com o PW. 

OBS: o preenchimento das vagas com que cada partido ou 

coligação for contemplado obedecerá à ordem de votação 

recebida por seus candidatos. 

A fórmula criada para encontrar o quociente eleitoral (QE) é 

prevista no art. 106 do Código Eleitoral. 

Este sistema foi criado na Bélgica no ano de 1900 e acolhido 

por outros Estados, entre eles o Brasil. Por este sistema os partidos têm o direito 

à representação estabelecendo-se a uma proporção entre o número de votos 

recebidos pelo partido e o número de cargos que ele obtém. Os defensores, 

assim como Sartori98, afirmam que “este sistema assegura uma participação das 

minorias do governo”. 
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2.5.3 O Sistema de Eleição Distrital 

 

Neste sistema o colégio eleitoral é dividido em distritos 

eleitorais, devendo o eleitor votar somente em candidatos daquele distrito.  

No sistema distrital, ao contrário dos demais, os eleitos 

ficariam submetidos ao escrutínio permanente de seus eleitores. Todos saberiam 

quem representa cada distrito e poderiam chamá-los a prestar contas de seus 

atos na Câmara Federal, na Assembléia Legislativa ou na Câmara Municipal, sob 

pena de perda do mandato na eleição seguinte. 

Há defensores deste sistema, “pois tornará o processo eleitoral 

mais transparente, o voto distrital tende a exercer forte influência sobre a estrutura 

partidária, estimulando a concentração de forças políticas e a redução do número de 

partidos representados no Legislativo99”. Ou seja, haverá de contribuir para uma 

formação de uma maioria parlamentar estável e um aumento considerável da 

governabilidade. 

 

2.5.4 Dos Lugares da votação (Código Eleitoral - arts. 135 a 138). 

 

O Código Eleitoral previu sabiamente os passos do processo 

de votação, onde se estabelece regras minuciosas acerca de todas as fases, 

como por exemplo, os atos preparatórios da votação; a organização e 

funcionamento das seções eleitorais e das mesas receptoras inclusive a sua 

composição e as suas atribuições; a fiscalização perante as mesas receptoras e o 

material necessário à votação. 

O material necessário para a eleição vem determinado pelo 

art. 138, qual seja: 
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Art. 138. No local destinado à votação, a Mesa ficará em 

recinto separado do público; ao lado haverá uma cabina 

indevassável, onde os eleitores, à medida que 

comparecerem, possam assinalar a sua preferência na 

cédula. (grifo nosso). 

Devemos, no entanto, considerar as circunstâncias atuais, 

pois o conceito de “cabina indevassável” servia quando os eleitores votavam em 

cédulas. Agora, com o processo eleitoral informatizado, assegure um local 

separado do público e com a segurança do sigilo do voto. 

Ainda constando como material necessário: uma lista de 

candidatos em ordem alfabética; caderno de votação dos eleitores da seção com 

os respectivos comprovantes destacáveis de comparecimento; lista dos eleitores 

da seção impedidos de votar; cabina de votação; envelopes para remessa de 

documentos à junta eleitoral; senhas; canetas; folhas de impugnação; ata da 

eleição; embalagem para disquete; exemplar com as instruções do tribunal e 

outros materiais de escritório, de acordo com art. 133 e incisos do Cód. Eleitoral. 

Os lugares de votação são regulamentados pelo Cód. 

Eleitoral, onde prevê que serão designados pelos Juízes Eleitorais sessenta dias 

antes da eleição (art. 135 do Cód. Eleitoral) sempre com a preferência de edifícios 

públicos, sendo recorrido aos particulares se este faltar. 

Percebe-se que tanto o lugar da votação como a votação 

tem um valor sem igual, pois o próprio TSE cominou em uma “nulidade as votações 

contidas em urnas de seções designadas em local diverso, à revelia do juízo”. (Ac. – 

5735 – Rel. Rodrigues Alckmin – BE 296/230).  

Também os locais de cultos religiosos não podem ser 

requisitados pela Justiça Eleitoral, como já decidiu o TSE na Res. 9.863, Rel. 

Peçanha Martins, BE 290/430. 

Stoco100 confirma esta possibilidade: 
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“E não poderia ser diferente, considerando que o nosso sistema 

federativo-institucional e político é laico, não obstante o preâmbulo 

da Constituição Federal em vigor invoque a proteção de Deus. 

Ademais as igrejas e templos não reúnem as condições ideais 

para a instalação de mesas receptoras e seus ofícios religiosos 

são permanentes e constantes”. 

Como se percebe a lei teve uma preocupação especial 

assegurando, contudo a plenitude sigilosa do voto. 

 

2.5.5 Da Votação Eletrônica 

 

A votação eletrônica iniciou-se com as eleições municipais 

no ano de 1996, sendo neste ano uma eleição parcial, e nas eleições gerais de 

1998. Para cada pleito o TSE editou uma resolução própria que, além da 

respectiva lei, ainda integrou um conjunto normativo disciplinador do voto 

eletrônico. Todas essas resoluções foram as de nº. 19.515 de 18.4.1996 e nº. 

20.105, de 4.3.1998.  

Com isso temos percebido que o procedimento eleitoral com 

o voto eletrônico não muda de eleição para eleição. No entanto, ficam por conta 

do que consta da evolução tecnológica, além do que reduziu a coação, de acordo 

com Pinto101,  

“(...) explícita dos cabos eleitorais, o êxito da urna eletrônica fica 

sempre na dependência de rigorosa fiscalização dos partidos 

sobre os programas eletrônicos implantados e sobre a identidade 

do eleitor”.  
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2.5.6 Da Polícia dos trabalhos eleitorais (Cód. Eleitoral arts. 139 a 141). 

 

Existem algumas considerações acerca deste em especial, 

pois muito já se discutiu pela sua pertinência e as suas hipóteses de incidência. 

Para tanto, vamos aproveitar a conceituação de Mello102 como sendo: 

“A atividade da Administração Pública, expressa em atos 

normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua 

supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade 

dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, 

ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um 

dever de abstenção (“non facere”) a fim de conforma-lhes os 

comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema 

normativo”. 

Entretanto, existem questões controvertidas quando do 

exercício da polícia, isto nas palavras de Nogueira103; 

“Polícia judiciária eleitoral: Questão controvertida se refere ao 

exercício da polícia judiciária eleitoral. A rigor, trata-se de 

competência exclusiva da Polícia Federal, prevista no art. 144, § 

1°, IV, da Constituição de 1988. Tem-se admitido, porém, o uso 

das polícias civis estaduais para o trabalho investigatório, inclusive 

abertura de inquérito sobre casos envolvendo crimes eleitorais, na 

falta da Polícia Federal”. 

Contudo, a nossa legislação pátria tratou do tema, em nosso 

Código Tributário Nacional, na Lei 5.172/66104, onde assim dispõe que: 

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração 

pública que, limitando ou disciplinado direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 

de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 
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ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” 

Machado105 conceitua o poder de polícia como sendo: 

“[...], poder de polícia não é atividade da Administração. É poder 

do Estado. Deve ser exercido mediante produção legislativa. [...]. 

Exercendo o poder de polícia, ou mais exatamente, exercitando 

atividade fundada no poder de polícia, o Estado impõe restrições 

aos interesses individuais em favor do interesse público, 

conciliando esses interesses.” 

Entretanto, a própria lei concedeu ao presidente da mesa 

receptora e ao juiz eleitoral, o direito sob a polícia dos trabalhos eleitorais, que o 

fazem para pelo fiel cumprimento dos trabalhos eleitorais. Sabemos, no entanto 

que o juiz eleitoral pela sua garantia de cargo já tem de maneira própria as 

funções jurisdicionais e administrativas. Contudo, como dissemos anteriormente 

ao cidadão comum, ou seja, ao presidente da mesa receptora, que também foi 

conferido o poder de polícia, e a este cidadão ressaltasse que não dispõe de 

cargo público, entretanto a lei assegura a possibilidade de exercer este poder 

enquanto o processo eleitoral durar.  

Neste ínterim, a própria lei dá os primeiros acordes, onde “a 

polícia dos trabalhos eleitorais” pode atuar, como sendo o lugar onde se encontra 

a mesa receptora e durante o período de votação. 

Para Stoco106 o poder de polícia é: 

“No âmbito das eleições significa que o presidente da mesa 

receptora tem como limites de poder de polícia assegurar a 

liberdade e o exercício do voto, bem como a regularidade dos 

trabalhos. Tem o poder de guardar a ordem e a compostura 

necessárias. Para tanto poderá fazer retirar do recinto quem 

esteja dificultando esses objetivos; requisitar ajuda ou reforço 

policial tão-só para assegurar esse desiderato e decidir acerca 

das questões que lhe são afetas e as obrigações que lhe foram 
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cometidas pela Justiça Eleitoral. Encerrados os trabalhos cessa o 

seu poder de polícia”. 

Portanto, de acordo com o art. 140 do Cód. Eleitoral, temos 

que não poderá intervir ninguém em seu funcionamento normal, salvo o juiz 

eleitoral, deste modo poderá permanecer no recinto da mesa receptora os seus 

membros, os candidatos, um fiscal e um delegado de cada partido, bem como o 

cidadão eleitor pelo tempo que lhe convier para a votação.   

 

2.6 A JUSTIÇA ELEITORAL SUA COMPETÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO 

2.6.1 A Justiça Eleitoral 

 

A Constituição Federal, no art. 22, inciso I, preceitua a 

competência privativa da União de legislar sobre o direito eleitoral. 

Assim o regramento necessário ao sistema eleitoral é de 

competência exclusiva da União, cabendo-lhe editar as leis necessárias para sua 

manutenção e disciplina.  

As eleições no Brasil têm toda uma manutenção de sistema 

eleitoral: o sistema organizacional, o alistamento, preparação, execução e 

apuração nos três níveis da Federação (União, Estados e Municípios), 

“constituindo atribuições da Justiça Eleitoral como um ramo do Poder Judiciário107”.  

Ao Tribunal Superior ainda coube a regulamentação de todo 

o sistema eleitoral, e este vem desempenhando seu papel com total eficiência. 

Para que isto aconteça temos a Resolução de caráter normativo, no parágrafo 

único do art. 1º da Lei 4.737, de 15/07/65 (Código Eleitoral), onde serão 

expedidas instruções para sua fiel execução.  

                                                 
107
 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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São Órgãos do Poder Judiciário os Tribunais e Juízes 

Eleitorais (CF/88, art. 92, V). 

Para atender e essa necessidade, a Constituição Federal 

criou o art. 118, como órgãos da Justiça Eleitoral temos: I – o Tribunal Superior 

Eleitoral; II – Os Tribunais Regionais Eleitorais; III – Os Juízes Eleitorais; IV – as 

Juntas Eleitorais. 

 

2.6.2 A Competência da Justiça Eleitoral  

 

Vimos anteriormente as regulamentações da justiça eleitoral, 

os seus meios e divisões, contudo, não podemos deixar de apresentar sua 

competência, já que temos em nosso país, diversos escândalos envolvendo 

políticos. E sendo assim não menos importante temos uma justiça especializada 

em processar e julgar estes crimes eleitorais descritos em lei.  

Torquato Jardim108 ensina que “[...] na competência da Justiça 

Eleitoral, portanto, distinguem-se matérias de natureza jurisdicional propriamente dita de 

natureza administrativa, de jurisdição voluntária e de natureza regulamentar”. 

A competência desta é encontrada no momento em que é 

utilizada, por exemplo, em um caso de crime praticado por um prefeito municipal, 

este será processado e julgado por uma Justiça Especial, ou seja, pela Justiça 

Eleitoral, visto que como bem acentua Stoco109 é:  

“[...] de competência originária e não residual. Aliás, a Constituição 

Federal tomou a preocupação de sempre ressalvar a competência 

da Justiça Eleitoral, ao tratar da competência para processo e 

julgamento de autoridades e detentores de cargos públicos”. 

                                                 
108
 JARDIM, Torquato. Processo e Justiça Eleitoral – Introdução ao Sistema Eleitoral Brasileiro. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília, jul. – set/93, ano 30, nº. 119, p. 26.   
109
 STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e 

Jurisprudência. p. 374. 
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Tendo em vista o que acima foi apresentado, há a pergunta: 

Como se chegou a determinar a Competência da Justiça Eleitoral? Vamos 

responder a esta pergunta tomando por base o texto de Pizzolatti110: 

“A competência de qualquer órgão judiciário é sempre encontrada 

mediante a utilização sucessiva de critério de exclusão. [...]. No 

caso da Justiça Eleitoral, a operação é lógica de determinação de 

sua competência é mais simples que aquela necessária para 

afirmar que uma causa é da competência da Justiça Comum 

Estadual, caso em que se exigem sucessivas operações. A 

pergunta será sempre uma só: é matéria eleitoral, ou não? Se for, 

a competência será da Justiça Eleitoral. Contudo, tormentosa será 

a tarefa de determinar o que seja ‘matéria eleitoral’, diante da 

possibilidade de a lei complementar expandir ou retrair a 

competência da Justiça Eleitoral. De qualquer modo, os juizes e 

tribunais eleitorais, quando verifiquem que o caso que lhes é 

submetido a julgamento não é de sua competência, terão sempre 

por força art. 113 do Código de Processo Civil, de fazer uma ou 

mais das operações lógicas de determinação de competência, 

para saber a que justiça e órgão judiciário remeter a causa. [...]”.   

Assim, quando do crime de calúnia, sendo este praticado 

fora do período oficial de “eleições” ou ainda, o crime contra a honra pessoal do 

candidato, não é mais de competência da Justiça Eleitoral, pois já estão faltando 

os requisitos que lhe são definidos como crime eleitoral. 

 Portanto, a Justiça Eleitoral trata dos crimes previstos no 

Código Eleitoral (Lei nº. 4.737/65) e em outras leis extravagantes, como no art. 11 

da Lei nº. 6.091, de 15/08/74 (que disciplina o fornecimento gratuito de transporte 

em dias de eleição); na Lei nº. 6.996 de 07/06/82 (dispõe sobre o processamento 

eletrônico de dados nos serviços eleitorais); no art. 25 da LC 64, de 18/05/90 (Lei 

de Inelegibilidades) e na Lei nº. 9.504, de 30/09/97 (Lei das eleições). 

    

 

                                                 
110
 Disponível em: <http:www.tre-sc.gov.br/sj/cdj/doutrinas/pizolatti1.htm> Acesso em 22/01/08. 
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2.6.3 A Administração da Justiça Eleitoral  

 

Segundo precisa definição de Nelson Hungria111, a 

administração pública é uma atividade do Estado, assim: 

“A administração pública é a atividade do Estado, de par com 

outras as de outras entidades de direito público, na consecução 

de seus fins, quer no setor do poder executivo (administração 

pública no sentido estrito), quer no do legislativo ou do judiciário”. 

Neste sentido, Fragoso ensina que, em Direito Penal não se 

deve tomar a acepção de Administração Pública no sentido técnico e estrito, isto 

é, como conjunto de órgãos do Poder Executivo realizando serviços públicos, mas 

a lei penal considera a, “atividade funcional do Estado em todos os setores em que se 

exerce o Poder Público (com exceção da atividade política)112”. 

Quando tratamos de matéria criminal, o conceito de 

Administração Pública vem entendido em sentido diverso, ou seja, mais amplo, 

pois compreende a totalidade de todas as atividades do Estado, e de outros entes 

considerados públicos, ou públicos na consecução exata do bem estar de uma 

sociedade. Englobando com isso, todas as atividades administrativas, esta última 

no sentido estrito, e também as legislativas e judiciárias em prol do 

desenvolvimento social.  

Por sua vez, o próprio Direito Penal, aproveitando-se da 

noção já descrita, e acreditando que esta é um gênero, estabelece para a 

Administração Pública um conjunto de órgãos responsáveis pela proteção da 

soberania popular exercida “pelo sufrágio universal e do voto direto e secreto, 

conferido com valor igual a todos113”. Também, com o alistamento eleitoral, registro 

de candidatos, fiscalização da propaganda política, organização da votação, 

apuração e diplomação dos eleitos. A competência da Administração Eleitoral 

                                                 
111
 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v.9. 

112
 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Especial. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1986. v. 2.   
113
 Cf. Lei nº. 9.709, de18 de novembro de 1998, que regulamentou o disposto nos incisos I, II, III 

do art. 14 da Constituição Federal.  
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figura com o processamento e julgamento das ações iniciais e dos recursos 

eleitorais (art. 121. §§ 3º e 4º, da CF) e a apuração, processamento e julgamento 

dos crimes eleitorais. 

Para tanto é de se figurar normas de proteção para todo o 

emaranhado de falhas que ainda existem, e casos de lesão na sociedade como 

um todo.  

Portanto, veremos no capítulo 3 alguns crimes que lesam de 

maneira substancial a sociedade e a maneira que a Justiça Eleitoral pune estes 

infratores, notasse apesar de tudo que os criminosos agem de maneira cada vez 

mais astutas para conseguirem o que desejam. 
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CAPÍTULO 3  

CRIMES E FRAUDES ELEITORAIS 

Os Crimes e Fraudes Eleitorais vêm se destacando 

constantemente na mídia televisiva e radiofônica, com atenção a esta 

importância, e com a consolidação de nosso Estado de Direito e sem dúvida a 

plenitude das liberdades democráticas, especialmente as que a nossa 

Constituição Federal – Constituição Cidadão, consagrou após sua promulgação, 

não podemos de maneira alguma nos furtar de analisar os Crimes e Fraudes 

Eleitorais.  

Contudo, tendo a consciência de que não será uma tarefa 

fácil, já que não dispomos de um processamento judiciário, e tão pouco de um 

Cód. Eleitoral e leis extravagantes que regem com eficiência o tema.   

O panorama político eleitoral brasileiro sempre foi marcado 

por gravidades em termos de moralidade e legalidade, aonde os atos de 

corrupção e de violência vinham demonstrados em todos os cenários políticos. 

Percebe-se isto desde a Primeira República, pois se para o eleitor faltava à 

liberdade a manifestação com fortes tolhimentos políticos e econômicos, para o 

processo eleitoral, onde não havia indícios de honestidade e de moralidade na 

apuração dos votos, na declaração dos eleitos onde nem sempre eram os mais 

votados. 

Os crimes e fraudes eleitorais de nosso sistema eleitoral não 

estão dispersos, vem destacados em capítulo especial de nosso Cód. Eleitoral. 

Portanto, ao falarmos de um, como atitudes anti-sociais lesivas as regras que já 

são preestabelecidas entenderão que o mesmo será reconhecido para o outro ou 

vice e versa. 

Os crimes eleitorais são importantes de modo que há 

sempre na denúncia a descrição tipificada, contudo sem “a observância dos fatos 
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sem a adequação da conduta do acusado à norma penal incriminadora quando do 

recebimento da denúncia pelo magistrado”. (STF – TP – Inq. 537 – Rel. Min. Maurício 

Corrêa j. 17.10.2002 – RTJ 187/56).    

Deste modo, as mesmas regras aplicadas no Direito 

Processual Penal e de Direito Penal são comumente aplicadas conjuntamente e 

subsidiariamente aos Crimes e Fraudes Eleitorais, como uma forma de 

interpretação e integração.  

 

3.1 O CONCEITO DE CRIME GERAL 

 

O crime é composto por vários elementos. Sobre estes 

elementos, Bastos Júnior114 assim ensina: 

“Do ponto de vista dos elementos que compõem, o crime é, para 

uns, fato típico antijurídico e culpável. Para outros, simplesmente 

um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da 

pena. Outros, ainda, acrescentam à estrutura do crime a 

punibilidade, mas esta, para a maioria dos autores, é sua 

conseqüência, não elemento constitutivo. [...].”. 

 

3.2 O QUE SÃO CRIMES E FRAUDES ELEITORAIS? 

 

Crimes eleitorais são atitudes anti-sociais lesivas à regra 

jurídica preestabelecida, onde essas atitudes são vinculadas a todos os atos 

eleitorais. Com isso o entendimento é unânime quando consideramos crime 

eleitoral todos aqueles que buscam atingir as eleições em qualquer de suas fases, 

desde a inscrição do eleitor até a sua diplomação. 

                                                 
114
 BASTOS JÚNIOR, Edmundo José de. Código Penal em Exemplos Práticos. Florianópolis: 

OAB/SC, 2002. 
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Pinto115, ainda no tocante a crime eleitoral, professa que: 

“São infrações tipificadas no CE e em leis extravagantes, punidas 

com multa, detenção ou reclusão, objetivando a preservação da 

lisura na formação do corpo eleitoral, a normalidade do processo 

eletivo e a regularidade na indicação dos representantes do povo 

para o exercício do mandato.” 

Buscando atingir as eleições, o crime eleitoral é uma espécie 

de crime político, pois buscam englobar os crimes contra a segurança do Estado 

e os crimes eleitorais, sendo verdadeiros atentados a todos os atos eleitorais, ou 

sendo praticados com objetivos eleitorais. 

Pelo ensinamento de Ribeiro116 temos: 

“Os crimes políticos dividem-se em duas categorias, estando a 

primeira ocupada pelos crimes contra a segurança nacional e a 

ordem política e social; e a segunda referir-se-ia as crimes 

eleitorais”. 

O direito eleitoral tem sua legislação criminal própria, que se 

desloca do direito penal comum, onde consta dos artigos 289 a 354 do Cód. 

Eleitoral.   

A fraude eleitoral aqui também é considerada uma hipótese 

de crime, mesmo por quem em nossa eleição a máxima que acontece entre os 

políticos é a seguinte “em eleição vale tudo, feio é perder”. 

Deste modo, sabemos que em nossa cultura existem 

práticas fraudulentas. Existe, no entanto, pela norma do art. 315 do CE, uma 

conduta, que se novamente for usada será penalizado igualmente, haja vista que 

o artigo citado não foi revogado, neste caso deverá ser utilizada a Lei nº. 6.996/82 

em seu art. 15, onde incorrerá nas penas do art. 315 quem alterar resultados no 

processamento eletrônico das cédulas, sendo combinada com a Lei nº. 9.504/97, 

no art. 72, que relaciona os crimes ao sistema de tratamento automático de dados 

                                                 
115
 PINTO, Djalma. Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal. p. 314. 

116
 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. 4. ed. São Paulo: Forense, 1996.   
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usado pelo serviço eleitoral, com o fim de alterar a apuração ou a contagem dos 

votos.  

Ou seja, este artigo de lei resguarda a autenticidade de 

documentos eleitorais. É toda lisura das eleições,  

Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a 

votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses 

documentos votação que não corresponda às cédulas 

apuradas: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

Neste caso, é uma conduta gravíssima, como se percebe no 

preceito secundário sancionador, pois reconhece uma pena de reclusão de 5 

(cinco) anos, significando que aquele que venha a ser condenado, seja ele agente 

público, poderá ficar proibido temporariamente de exercer o cargo, ou deste 

ficando suspenso, ocorrendo in casu, uma interdição temporária de direito.  

Isto porque há dispositivo no art. 56 do Código Penal, onde 

também poderá perder definitivamente o cargo ou função pública como efeito de 

condenação, nos termos do art. 92, incisos I e II do CE. 

Pinto117 sobre o tema já verberou: 

“Maior nocividade, porém, representa quem altera mapa ou 

boletim contendo o resultado da votação. Um delinqüente da pior 

estirpe deve assim ser qualificado o autor deste crime, descrito no 

art. 315 do Cód. Eleitoral. Trata-se de criminoso sem escrúpulo 

que adultera a manifestação da vontade do eleitor. Faz ruir toda a 

essência da soberania popular. Estabelece uma farsa na outorga 

dos mandatos. A reclusão de até cinco anos e o pagamento de 

cinco a quinze dias-multa parecem pequenos para dimensão do 

mal causado à sociedade democrática”.  

                                                 
117
 PINTO, Djalma. Direito eleitoral. São Paulo: Atlas, 2003. 



 65 

Neste caso temos que tutelar a regularidade do processo de 

votação e apuração dos votos, especialmente o valor originalmente exposto dos 

votos que foram contabilizados pela Justiça eleitoral.  

 

3.2.1 Os Sujeitos do Crime Eleitoral 

 

“O sujeito ativo do crime é aquele que realiza a conduta objeto da 

norma penal incriminadora, descrita ou proibida pela lei penal
118
”. É a pessoa física que 

pratica ação ou omissão típica, antijurídica e culpável que tem por meio a violação 

ou ainda a exposição de perigo de um bem jurídico, e sobre o qual recai a pena, 

conseqüência natural do crime. 

“Sujeito passivo, por seu turno, é o titular de um determinado bem 

ou interesse tutelado ou protegido pela norma penal que é violado ou ameaçado pelo fato 

punível
119”.  

Atendendo à classificação ora adotada, passamos 

preliminarmente aos crimes contra a organização administrativa da Justiça 

Eleitoral.  

Os ilícitos eleitorais que são cometidos contra os órgãos 

eleitorais confirmados pelo art. 118 da CF têm ofensa direta na administração 

eleitoral, onde sua organização e seus serviços, patrimônios, e segurança, bem 

como a regularidade da votação, tem a certeza da licitude e a moralidade do 

processo eleitoral. Os sujeitos ativos desses crimes podem ser pessoa física (art. 

289, 290, 293, 296, 303, 304,344, 346, 347, todos do CE). O sujeito passivo 

imediato (formal) será o Estado, pois é o titular do bem jurídico “Administração 

Eleitoral”, sujeito passivo imediato (material) a coletividade, sendo esta em se 

todo turbada em seu interesse de preservar e manter a moralidade eleitoral e a 

regularidade do processo eleitoral. 

                                                 
118
 ALVES, Roque de Britto. Direito Penal. Parte Geral. 3. ed. Recife: Inojosa, 1977. 

119
 ALVES, Roque de Britto. Direito Penal. Parte Geral. p. 312. 
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No entanto, os crimes estão disciplinados em tipos que 

protegem a lisura de documentos e os resultados do pleito eleitoral, a ordem dos 

trabalhos de apuração e de fiscalização do processo eleitoral, para estes os 

agentes elencados pelo CE são, via de regra, os juízes eleitorais e os membros 

das juntas eleitorais (art. 174, §3º e art. 316 do CE), ou ainda qualquer pessoa 

física de acordo com art. 316, 348 e 354 do CE.  

As vítimas dessas ações típicas antijurídicas e culpáveis, 

onde sendo imediatamente o Estado, titular do bem jurídico a “Administração 

Eleitoral”,  

“[...] vítimas mediatas os eleitores candidatos e partidos políticos, 

também turbados no seu interesse de manutenção e fiscalização 

do legal processo eleitoral. Enquadram-se, ainda nesse rol de 

delitos, os tipos constantes dos arts. 349, 350 e 353, do CE. 

Tendo absoluta identidade de tipo, respectivamente, com os 

artigos 298, 299, 300 e 304 do CP, diferenciando-se, todavia a 

finalidade especial (eleitoral) daqueles120”. 

Naquilo que concerne o sigilo e o exercício de voto tem 

como o objeto a tutela do Direito Penal Eleitoral, quando há um instrumento pelo 

qual o cidadão exerce o direito ao sufrágio: o voto, especialmente em seus 

atributos constitucionais de liberdade e sigilo (art. 14 da CF).  

A tutela penal dos partidos políticos tem uma importância 

extraordinária, pois tem a preparação de alternativas políticas que são 

indispensáveis ao caracterizar o Estado Democrático.  

Para Dallari121 os crimes cometidos ou tentados contra os 

partidos políticos são, “o objeto de ataque são os partidos políticos, pessoas jurídicas 

de Direito Privado, importantíssimas para a existência e conservação de uma verdadeira 

Democracia”. 

                                                 
120
 CÂNDIDO, Joel J. Direito eleitoral brasileiro. 13. ed., revista, atualizada e ampliada. Bauru: 

EDIPRO, 2008. 
121
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. 
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A ação humana criminosa se dirige, pois, à formação, 

filiação, organização entre outros direitos constitucionalmente assegurados. Os 

sujeitos ativos dos delitos contra os partidos políticos podem ser qualquer pessoa 

(arts, 320 e 321 do CE), o eleitor (arts. 319 e 320 do CE) e particularmente, no 

delito de preterição à prioridade postal, os empregados públicos da empresa de 

serviço postal nacional (art. 338 do CE).  

É sujeito passivo imediato o Estado, titular do bem jurídico 

como sendo a “Administração Eleitoral”; vítimas mediatas os partidos políticos, 

candidatos e eleitores em face dos seus interesses e direitos constitucionais 

elevados à cláusula pétrea constante no art. 17, incisos I a IV e §§ 1º ao 4º da 

Carta Constitucional.  

Britto122 lembra que, “a atividade criminosa poderá ser praticada 

por uma ou mais de uma pessoa”. 

 

3.3 NATUREZA JURÍDICA E CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES ELEITORAIS 

 

Não é de todo pacífica a doutrina em relação à natureza 

jurídica dos delitos eleitorais.  

Para Ribeiro123 os crimes têm subdivisões onde: 

“[...] os crimes compõem subdivisões dos crimes políticos, ao lado 

dos crimes militares, o que justifica existirem duas justiças 

especializadas competentes para julgar e processar (a Eleitoral e 

Militar)”.  

Para o jurista, essa inclusão é conseqüência da própria 

essência do crime eleitoral. Com efeito, esses delitos afetam imediatamente o 

povo no seu poder natural de participar da constituição e administração da Nação, 

                                                 
122
 ALVES, Roque de Britto. Direito Penal. Parte Geral. p. 498 e 499. 

123
 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. 5. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000.  
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e as instituições representativas, as estruturas básicas da organização política 

democrática do Estado de Direito.  

Vale novamente ressaltar que o crime eleitoral é, portanto, 

um delito político porque, além de violar ou atentar contra o direito político do 

cidadão, é uma forma de ameaça ou uma lesão ao próprio Estado Democrático 

de Direito. 

Temos, no entanto, um problema, que de certa classe é 

também delituosa, onde também se demonstra por uma definição o bem jurídico, 

que tem incidência a proteção de direito em seu próprio gênero, o bem ou 

interesse jurídico é penalmente protegido e que se dispõe de uma reforçada tutela 

penal, com isso o Estado protege o que é importante no sentido de garantir o 

poder punitivo. Protegido é todo o bem jurídico quando a sociedade, que é 

tutelada pelo Estado com o fim de proteger os princípios constitucionais que, 

“salvaguardam o indivíduo no sentido de sua participação igualitária na interação 

social124”. 

Assim temos várias classificações que são dadas aos delitos 

nas eleições, no entanto, a lei não autoriza uma classificação uniforme, não há no 

Código Eleitoral nenhum critério. Para o jurista Ribeiro125 a classificação dos 

delitos eleitorais é 

“[...] tarefa que se revela sobremodo difícil dado que as categorias 

delituosas nem sempre se ajustam comodamente aos esquemas 

propostos, pois várias são as hipóteses que apresentam aspectos 

complexos, irradiando-se de uma para outra direção, tendo-se de 

determinar os pontos preponderantes”.  

Percebemos estes pontos no art. 355 do CE, que define que 

os crimes são de ação pública, onde:  

“Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de 

ação pública.” 

                                                 
124
 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. 1. ed. São Paulo: 2003. 

125
 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. p. 623. 
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Assim, como bem descreve Pinto126: 

“[...], o bem jurídico protegido não diz respeito ao interesse 

individual do candidato ou de agremiação partidária. A proteção 

priorizada pelo legislador é normalidade da escolha dos 

representantes do povo e a regularidade do respectivo processo”. 

Mesmo assim é ainda difícil conseguir categoricamente 

descrever o que os crimes eleitorais fazem no bem jurídico, mesmo ele sendo 

protegido, deste modo o CE descreve em seu artigo 325, o crime de difamação, 

no âmbito eleitoral onde:  

“Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a 

fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

Pena – detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 

cinco a 30 dias-multa”. 

Então para o caso, o bem jurídico tutelado tem a 

preocupação que na verdade vem destinada a seriedade do processo eletivo, 

com isso a respeitabilidade mútua entre os concorrentes. 

Contudo, o CE não possui uma parte geral, em que nela se 

achem,  

“[...] expostos à teoria do crime e os principais institutos de Direito 

Penal. Ao contrário do Código Penal, que se limita a descrever as 

hipóteses dos crimes sem se reportar ao processo para apuração 

e aplicação da sanção, o CE descreve os tipos penais e as 

normas procedimentais para a aplicação das penas. Reúne, pois, 

direito material e processual. Tanto à parte geral do Código Penal, 

como o Código de Processo Penal, aplicam-se de forma 

subsidiária ou supletiva no Direito Eleitoral (arts. 287 e 364, do 

CE). Leis extravagantes também contêm descrição de conduta 

qualificada pelo legislador como crime. Por exemplo, a Lei 

9.504/97, em seu art. 40, afirma ser crime punível com detenção 

de seis a um ano o uso na propaganda eleitoral de símbolos, 

frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas 

por órgão de governo ou sociedade de economia mista. Em 2002, 

o Tribunal Regional do Acre cassou o registro de candidato a 
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governador daquele Estado, invocando a utilização de uma árvore 

como símbolo de campanha e de governo. [...]127”. 

 

3.4 DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL E DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL SUBSIDIARIAMENTE AO CÓDIGO ELEITORAL 

 

“Os crimes eleitorais estão especificados e enumerados no 

Código Eleitoral. O Código Eleitoral de 1965, Parte Quinta, mais 

extensa, tem seu Título IV, com três capítulos alusivos ao assunto, 

com as disposições preliminares, os crimes eleitorais, como os 

chama especificamente, e o processo das infrações. Admite-se a 

aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Penal 

(art. 364), no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos 

comuns que lhes digam respeito. São competentes para apreciar 

os crimes eleitorais os próprios órgãos da Justiça Eleitoral, 

conforme o caso em tela, isto é, os juízes eleitorais, os Tribunais 

Regionais e o próprio Tribunal Superior Eleitoral128”.  

O art. 287 do CE preceitua: 

“Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta Lei as 

regras gerais do Código Penal”. 

Por sua vez, o art. 364 do CE dispõe:  

“Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e 

dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos 

recursos e na execução que lhes digam respeito, aplicar-se-

á, como subsidiária ou supletiva, o Código de Processo 

Penal”. 

Portanto, o Código Penal tem aplicação subsidiária, 

enquanto o Código de Processo Penal tem aplicação subsidiária e supletiva, 

quando se trata de fatos que são incriminados no CE, e em outras leis eleitorais 
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de natureza penal. Ou seja, as condutas previstas como infração penal de 

natureza eleitoral.  

Significa então que a aplicação do Código Penal como 

substantivo geral não ocorre apenas em casos omissos como é clássico constatar 

de leis especiais ou extravagantes, de como é exemplo os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais que foi instituído pela lei 9.099/95 que dispõe: “Aplicam-se 

subsidiariamente as disposições dos Códigos: Penal e Processo Penal no que 

não forem incompatíveis com esta Lei”.  

Deste modo, como CE contém disposições de diversas 

naturezas sendo elas: penal, processual penal, processual civil, administrativas, 

política e de mera ordenação dos trabalhos eleitorais, se mostra carente, por 

outro lado de disposições que são próprias da Parte Geral dos códigos 

processuais. 

Nas palavras de Stoco129, o Código Penal tem uma 

influência maior como assim veremos: 

“[...] Código Penal exerce influência maior do que uma lei 

meramente subsidiária exerceria. Dessarte, sem objetivo de 

esgotar a matéria, aos crimes eleitorais previstos no Código 

Eleitoral e leis especiais eleitorais que criam figuras penais 

incidem as regras do Código Penal acerca da aplicação da lei 

penal; do crime (relação de causalidade, consumação, tentativa, 

desistência, arrependimento, descriminantes); da imputabilidade 

penal; do concurso de pessoas e regras acerca do regime de 

penas, direitos do preso etc., desde que não entrem em conflito 

com as regras da legislação eleitoral”. 

No entanto, é inegável a grande importância jurídica do 

Direito Eleitoral, como afirma Ramayana130: 

“É inegável a importância jurídica do Direito Eleitoral como 

complexo de normas estruturantes e garantidoras das condições 

de elegibilidade, do pleno exercício da cidadania, dos direitos 
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políticos, das hipóteses vedatórias das inelegibilidades e da 

própria organicidade dos partidos políticos. A necessidade de 

preservar os direitos eleitorais e a declaração jurisdicional de sua 

inviolabilidade pertencem à garantia da própria democracia 

contemporânea”. 

Para exemplificar o que temos:  

“O Código Penal é fornecedor dos princípios e norma gerais 

aplicáveis aos crimes eleitorais, quanto a concurso de delitos; co-

autoria; delimitação da impossibilidade; causas excriminantes e 

justificativas; fixação de penas; circunstâncias agravantes e 

atenuantes; e causas extintivas de punibilidade. É o Código Penal 

uma das fontes de Direito Eleitoral, como são outros ramos do 

Direito. Daí o art. 287 do Cód. Eleitoral, socorrer-se, 

expressamente das regras gerais do Código Penal. (TRE/SP – RC 

111.786 – Rel. Juiz Alberto Mariz) 131”. 

No que tange as regras quanto à dosagem da pena, em sua 

aplicação o Código Penal é diferente do Cód. Eleitoral.  

Neste último há uma parte específica em seu texto, 

adotando o sistema trifásico, contudo, havendo uma omissão do que aumenta ou 

diminui a pena.  

O diploma eleitoral assim estabeleceu em seu art. 285, o 

quantum que agrava e atenua a pena, 

“Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação 

da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixa-la entre 

1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço), guardado os limites da 

pena cominada ao crime”.  
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3.4.1 Do Processo Penal Eleitoral 

 

O processo penal, no que diz respeito ao rito eleitoral, é de 

ação pública (art. 355 do CE). Portanto, sabemos que é uma ação exercida pelo 

Ministério Publico, iniciando-se pela denúncia. Entretanto, a “notitia criminis” 

poderá ser comunicada à Justiça Eleitoral por qualquer cidadão que dela tiver 

conhecimento.  

Guerrero132 apresenta-nos a como proceder à ação penal 

eleitoral; 

“A ação penal eleitoral é pública incondicionada. A propositura da 

ação penal independe de representação do ofendido e, tampouco, 

pode ser promovida pelo particular atingido pelo ilícito penal. É 

que, em qualquer dos casos, o Estado é sempre sujeito passivo. 

Observe-se, no entanto, que, se outras vítimas pode haver no 

crime eleitoral, além do Estado, inclusive podendo atuar como 

assistência acusatória, a estas, consoante garantia do art. 5°, LIX, 

da Constituição da República, será possível a ação penal privada 

subsidiária”. 

A denúncia é uma exposição de maneira descrita do fato 

criminoso. Sendo assim, é algo que acontece fora dos padrões normais em que 

vive a sociedade, muito bem explica Muccio133 quando ensina que a denúncia ou 

a queixa é:  

“Constitui a denúncia, portanto de um ato processual escrito ou 

oral do Ministério Público que, em nome do Estado-administração, 

nos crimes de ação penal pública, seja incondicionada, ou 

condicionada à requisição do Ministro da Justiça ou a 

representação do ofendido, ou de quem legalmente o represente, 

desde que presente a condição (representação ou requisição), 

invoca perante o Estado-juiz a prestação da tutela jurisdicional, 

deduzindo-lhe com observância dos requisitos previstos no art. 41 

do CPP e demais outros decorrentes do próprio ordenamento 
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jurídico processual penal, a pretensão punitiva, dando início à 

ação (ao processo) contra o autor da infração penal, objetivando 

sua responsabilização e aplicação do direito penal objetivo”.  

O Art. 356 do Código Eleitoral inteligentemente nos diz que, 

as ações são sempre ‘PÚBLICAS’: 

Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração 

de penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral 

da zona onde a mesma se verificou. 

§1º Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade 

judicial reduzi-la a termo, assinado pelo representante e por 

2 (duas) testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério 

Público local, que procederá na forma deste Código.  

§2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores 

esclarecimentos e documentos complementares ou outros 

elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de 

quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-

los. 

Este é um procedimento de ação pública, não sendo 

permitido a intervenção de qualquer pessoa, seja a vítima ou o queixoso, se 

considerarmos como aquele que levou o caso à autoridade competente para 

notícia do fato criminoso.  

No entanto, este artigo em seu caput apresenta a regra 

exata de competência, em razão do local, como bem leciona Ramayana134: 

“O caput traduz, de certa maneira, uma regra de competência em 

razão do local, porque, ao obrigar a comunicação da notitia 

criminis ao juiz da zona eleitoral em que se verificou, procurou o 

legislador adotar a competência territorial (CPP art. 70), 

ressalvando-se a regra do foro por prerrogativa de função e as 

hipóteses de conexão. Outrossim, no art. 5º §3º, do Código de 

Processo Penal é prevista a delatio criminis, quando qualquer 

pessoa poderá levar ao conhecimento da autoridade policial a 
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comunicação de crime. Trata-se de mera faculdade do eleitor ou 

não eleitor. No entanto, poderá o agente ter o dever de comunicar 

e praticar contravenção penal do art. 66 da LCP, nas hipóteses 

em que teve conhecimento no exercício da função pública eleitoral 

ou não eleitoral (CE art. 283). O § 1º trata da remessa pelo juiz da 

notícia criminal ao Ministério Público. Não é o caso do Ofício 

requisitório (CPP art. 39. §4º) porque não se trata de 

representação. Quanto ao § 2º, caberá ao órgão do Ministério 

Público com atribuições eleitorais (promotor eleitoral, procurador 

regional eleitoral ou procurador geral eleitoral – PGR) verificar os 

elementos mínimos e indispensáveis para formular a 

exteriorização da opinio delicti”. 

Há possibilidade de atuação subsidiária do ofendido na ação 

penal pública definida para os crimes eleitorais que são previstos não só no CE 

com também nas leis extravagantes. 

 

3.5 OS CRIMES ELEITORAIS EM GERAL 

 

Os crimes eleitorais vêm dispostos no Código Eleitoral e em 

outras leis extravagantes. O entanto, não veremos todos, selecionamos os que 

reputamos mais importantes, mesmo porque se nos dispuséssemos a explicar 

todos, a presente pesquisa seria extensa. Deste modo, os crimes abaixo descritos 

já foram julgados pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral, que reputamos como 

sendo de suma importância, haja vista o seu envolvimento com a sociedade e o 

fiel julgamento do Tribunal.  

 

3.5.1 Crime de Compra e Venda de Votos  

 

O crime de compra e venda de voto tem a disposição  no art. 

299 do CE. Este artigo bem tutela o livre exercício do voto, afastando assim o 
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comércio ilícito eleitoral, e de modo importante, pois determina a condição de 

crime de corrupção eleitoral, ou seja, a compra e venda de votos.  

Nosso Tribunal Regional pelo acórdão 17.264 julgou o crime 

considerado como compra de votos. Este crime foi praticado na cidade de 

Ituporanga/SC, onde na região os eleitores eram comprados com medicamentos.  

Deste modo é um crime que poderá ser praticado por cabos 

eleitorais, pré-candidatos, eleitores, pessoas comuns do povo135.  

No caso apresentado, o crime foi praticado por uma pessoa 

comum, que era proprietário da farmácia do lugar, onde em troca de votos a um 

candidato a vereador, o cidadão comum dava-lhes medicamentos.  

O crime em tela vem disposto no art. 299, ou seja: 

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si 

ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra 

vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou 

prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: 

Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 

dias-multa. 

De acordo com Cândido136, a classificação para este crime é 

da seguinte forma: 

“É crime formal e de ação múltipla. Para sua caracterização, basta 

à promessa de vantagem e esta não precisa ser aceita. Para a 

sua consumação, independe do resultado das eleições. Todavia, 

para que haja crime, é necessário que a solicitação ou 

recebimento da dávida se vincule à promessa de voto”. 

A norma deste artigo ora comentado se mostra de 

fundamental importância, pelo que a consideração tem por objetivo primordial 

assegurar a liberdade do voto com a livre manifestação da escolha do candidato.  
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Segundo a observação de Niess137 o voto não é ou 

mercadoria, ou seja, “o voto não é uma mercadoria exposta à venda ou à troca, mais 

uma premiação que deve ser conquistada após a justa disputa, pelas idéias e pela 

história de cada competidor”. 

Comungamos da idéia de que este crime não foi alterado 

pela tipicidade “nova” que trouxe o artigo 41, porque Lei nº. 9.504 de 30 de 

setembro de 1997, assim estabeleceu as normas para as eleições, sendo na 

ocasião acrescentado pelo art. 41-A, onde assim prescreveu: 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, 

constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o 

candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, 

com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 

qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, 

desde o registro da candidatura até o dia da eleição, 

inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil UFIR, e 

cassação do registro ou do diploma, observado o 

procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº. 

64, de 18 de maio de 1990. 

Este é na verdade um tipo penal que protege a liberdade do 

sufrágio. Sendo que “a lei criminaliza o aspecto mercantil da votação138”.  

Gomes139 assim dispõe: 

“[...]. Na verdade esse dispositivo em nada alterou a disciplina 

penal pertinente ao crime de corrupção eleitoral, que continua 

incólume, pelo que incide no delito tipificado no art. 299 do Código 

Eleitoral tanto o candidato como qualquer outra pessoa que 

realize as figuras típicas ali descritas. A mudança está que, sendo 

o autor da infração um candidato, além de responder 

criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Eleitoral, 

submete-se também às penas previstas no art. 41-A da Lei nº. 

9.504/097, com redação dada pela lei 9.840/99, sendo que o 

procedimento para a apuração é o previsto na LC 64, de 18 de 
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maio de 1990, em seu artigo 22, na denominado de investigação 

judicial”. 

Ou seja, o art. 41-A de forma alguma tem conotação na 

esfera penal eleitoral, tendo em vista, no entanto que se o sujeito praticante do 

crime – sujeito ativo -, for um candidato, este responderá criminalmente pela 

corrupção eleitoral, sem prejuízo de sofrer a sanção extra penal.  

Deste modo, como leciona Ramayana140,  

“[...] não partilhamos de eventual posição sobre o entendimento de 

que o art. 299 do Código Eleitoral seja uma norma penal em 

branco em sentido amplo e, portanto, o art. 41-A lhe colmataria 

aspectos jurídicos-eleitorais”.   

Em análise destes dois artigos, podemos dizer sem medo de 

errar, que as formas ora apresentadas estão caracterizadas, quando se firma o 

entendimento de que quando o sujeito tenta corromper, dando, oferecendo, 

prometendo solicitando ou recebendo a vantagem para obter ou dar voto, este 

está agindo contra a livre manifestação do voto, deste modo uma norma não 

complementa a outra, sendo apenas uma duplicidade de incidência sobre as hipóteses 

de captação do sufrágio141.  

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “o artigo 41-A da Lei 

9.504/97 não alterou a disciplina do art. 299 do Cód. Eleitoral, o que permanece o crime 

de corrupção eleitoral incólume”. (HC 81 – j. 03.05.2005 – informativo TSE 18).  

 

3.5.2 Crime de Uso de Documentos Falsos e Inscrição Fraudulenta 

 

Os artigos 290 e 353 do Código Eleitoral são os 

disciplinadores, onde tutelam o alistamento eleitoral e a fé publica eleitoral.  
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Sobre estas disposições, o Tribunal Regional Eleitoral já 

julgou um processo, que resultou no acórdão 29.584; tendo o crime eleitoral 

ocorrido na cidade de Capivari de Baixo/SC, onde foram devidamente 

demonstrados a autoria e a materialidade dos crimes acima descritos. Conforme 

dispôs a peça acusatória, alguns vereadores, munidos de formulários em branco 

que tinha o destino de alistar o eleitor, eram a eles entregue por duas funcionárias 

do Cartório Eleitoral, onde deste modo teriam aliciado eleitores residentes em 

outros municípios, induzindo-os a transferir seu domicílio eleitoral para Capivari 

de Baixo, anexando atestados de residência com falsas declarações de domicílio, 

que eram firmadas por testemunhas inidôneas. 

Deste modo, como foram dois crimes julgados em um único 

processo crime, veremos cada um deles em separado.  

O art. 290 do Código eleitoral dispõe em especial sobre o 

aliciamento do eleitor.  

Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração 

de qualquer dispositivo deste Código: 

Pena – reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-

multa. 

A inscrição de eleitores ora comentada busca impedir, coibir 

a prática que possa levar a fraude ou impedir o alistamento. 

Deste modo, temos o comentário de Feltrin142 a respeito da 

prática de aliciar eleitores:  

“Aliciar o eleitor, no sentido de seduzi-lo e atrair sua atenção para 

determinado candidato nada tem de errado. Afinal a propaganda 

com difusão de mensagens, de propostas, de idéias, é até uma 

necessidade para quem aspira à preferência popular. O que a lei 

veda é o aliciamento que desvirtua ou deturpa a realidade das 

coisas, com o objetivo de captar o voto do eleitor”. 
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É um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa, que 

pode induzir e convencer alguém a inscrever-se como eleitor. Então há de se 

entender que a norma incriminadora contém que somente será considerado crime 

aquele que induzir alguém a inscrever-se, ferindo assim o Código Eleitoral que 

desde o art. 42 vem disciplinando todas as exigências para a inscrição correta do 

eleitor.  

Stoco143 leciona que:  

“A regulamentação do alistamento, através da qualificação e 

inscrição está disciplinada a partir do art. 42 do Cód. Eleitoral. O 

descumprimento de quaisquer exigências ali contidas representa 

infração a seus dispositivos. Assim, configura o crime sub 

examine a indução de alguém a inscrever-se mais de uma vez, ou 

mediante declaração falsa com relação a idade, ao domicílio, ou 

seja, mediante falso material”. 

Protege-se em seu todo o sistema eleitoral, preservando 

com isso a seriedade do pleito e da fé pública.  

No que tange ao crime do uso de documento falso vem 

disposto no art. 354 do Cód. Eleitoral, que assim dispõe: 

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados 

ou alterados, a que se referem os arts. 348 a 352: 

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração. 

O preceito que incrimina vem disposto desta forma: fazer uso 

de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem o os artigos 348 

a 352.  Neste caso temos a classificação de Jesus144, onde há “crime remetido”, ou 

seja, faz referência a outros, sorte que depende do uso de falso.  

Portanto, em suma haverá o crime de uso de documento 

falso descrito no CE, se este foi ou não produzido para esse fim.  
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Portanto, segundo Gomes145:  

“A conduta delituosa pressupõe a saída do documento da esfera 

pessoal do agente, de molde a que venha a repercutir em relação 

a outras pessoas. Assim, a ação do agente, para caracterizar o 

delito deve evidenciar a utilização ou emprego do documento falso 

como se fosse verdadeiro, para fins de natureza eleitoral”. 

E completa Noronha146, “usa-se o documento quando ele se 

inicia uma relação jurídica, seja em juízo ou fora dele. [...]. [...] ou, de qualquer modo 

quando ele sai da esfera do agente, entrando em circulação”. 

É um crime pode ser praticado por qualquer pessoa que 

esteja usando o falso documento. 

O crime em questão revelou dois artigos que foram feridos. 

Ferida também à fé pública eleitoral, onde estes indivíduos transferiram de 

maneira fraudulenta pessoas de outro domicilio eleitoral para votarem no domicílio 

eleitoral que a eles convinha ganhar como vereadores, sendo que também 

traziam consigo documentos falsos para apresentar no momento da votação. 

 

3.5.3 Crime na Propaganda Eleitoral 

 

O crime definido na propaganda eleitoral que analisaremos a 

seguir trata da chamada propaganda de “boca de urna”, e sobre este tema nosso 

Tribunal Regional já julgou no acórdão nº. 20.554, pela norma exposta no art. 39, 

§ 5º, inciso II da Lei das Eleições, Lei nº. 9.504/97.  

Neste acórdão o fato era de ter candidato a vereador 

aliciado eleitores no dia do pleito, com propaganda em poder deste.   

Desta forma o artigo destacado assim se apresenta: 
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Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda 

partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não 

depende de licença da polícia. 

[...] 

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com 

detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de 

prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e 

multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: 

[...] 

II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca-

de-urna; 

[...]  

Podemos definir a propaganda como sendo técnicas que 

são empregadas durante a campanha para dar sugestões para tomadas de 

decisões dos eleitores. Assim, compartilhando desta idéia temos Amaral147 que 

leciona: 

“A jurisprudência é mansa e pacífica na caracterização como 

propaganda eleitoral aquela destinada à conquista de votos, não 

se confundindo, por exemplo, com manifestações como votos de 

feliz ano-novo, ou feliz Natal ou similares. Não configura 

propaganda eleitoral prematura a fixação de adesivo em veículo 

de propriedade particular, contendo seu nome e menção a seu 

trabalho, bem como a distribuição de calendários (acórdãos 

15.273, de 17-11-1998; 15.307, de 24-01-2000, e 1858, de 29-2-

2000). Tem entendido o TSE como caracterizador do tipo 

propaganda eleitoral aquele ato que leva ao conhecimento geral, 

ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que 

apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver, 

ou razões que induzem a concluir que o beneficiário é o mais apto 

ao exercício de função pública. Sem essas características, o ato 

configura promoção pessoal, inatingida pela vedação legal. 

Podendo configurar abuso de poder, político ou econômico, a 
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promoção pessoal não configura propaganda eleitoral (acórdão 

16.183 do TSE, de 17-2-2000)”. 

Stoco148 explica que: 

“Impõe-se alertar que a antiga previsão dessa norma, 

anteriormente ao advento da Lei 11.300/2006 restou absorvida 

pelo disposto nos incisos do § 5º do art. 39 da Lei 9.504/97. Isto 

porque a “distribuição de material de propaganda política, 

inclusive volantes e outros impressos” (redação anterior) é o 

mesmo que “divulgação de qualquer espécie de propaganda de 

partidos políticos ou de seus candidatos, mediante publicação, 

cartazes, camisas, bonés, broches ou dísticos em vestuário” 

(redação do inciso III), embora o âmbito de abrangência tenha 

sido alargado com a especificação dos meios de propaganda e da 

expressão “de qualquer espécie””.  

Temos que entender, contudo o que é boca de urna, nas 

palavras de Stoco149, a “propaganda de boca de urna pressupõe aquela feita em no dia 

designado para a votação e durante o horário fixado”.  

Na verdade, o que temos que considerar é que no dia das 

eleições nenhuma propaganda deverá ser veiculada, se for veiculada ela será 

caracterizada como crime, ficando o agente sujeito a penas previstas. 

 

3.5.3 Condutas Vedadas aos Agentes Públicos 

 

O crime cometido por agentes públicos no uso de funções é 

vedado. Nosso Tribunal Regional Eleitoral por unanimidade julgou no acórdão nº. 

21.707, que o chefe do executivo feriu o art. 73, § 10 da Lei 9.504/97, acrescido 

pela Lei nº. 11.300/06, onde tem como objetivo precípuo com a moralidade e, a 

probidade administrativa, deste modo o Governo estadual, na pessoa de seu 

                                                 
148
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chefe de estado, da época, descumpriu a lei quando efetuou a doação de 6 (seis) 

móveis e 28 (vinte e oito) veículos.  

O artigo infringido é o seguinte: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade 

de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

[...] 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a 

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte 

da administração pública, exceto nos casos de calamidade 

pública, de estado de emergência ou de programas sociais 

autorizados em lei e já em execução orçamentária no 

exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 

promover o acompanhamento de sua execução financeira e 

administrativa.  

Para tanto devemos analisar o seguinte, o governo estadual 

da época que foi empossado no cargo era então o vice-governador, já que o 

governador eleito renunciou para concorrer à reeleição. Vemos esta atitude de 

doar como a dar possibilidade de reeleição para o antigo candidato ao governo 

estadual. 

Devemos entender como agentes públicos a seguinte 

conceituação de acordo com Cândido150: 

“Por agentes públicos ou não temos todos os que, 

independentemente da natureza ou peculiaridade do cargo ou 

função, pertencem ao serviço público federal, estadual ou 

municipal, [...].”  

Deste modo temos um principio especial que veda a conduta 

destes agentes de acordo com Cândido151: 
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“[...], é novo e visa a proteger e tornar eficaz o Princípio Igualitário 

entre partidos e candidatos, assim como resguardar a probidade 

administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, a 

normalidade e a legitimidade das eleições”.  

Este princípio é uma regra normativa, no sentido de 

resguardar condutas dos agentes públicos. No caso que apresentamos o chefe do 

executivo estadual havia renunciado ao cargo para postular uma nova chance no 

governo, sem que tivesse necessidade, mesmo assim o fez.  

No entanto, a lei ora analisada evita algum abuso de 

autoridade, do poder político e econômico, sobretudo diante da possibilidade “de 

reeleição do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, 

bem como dos Prefeitos152” sem a necessidade da desincompatibilização desses agentes 

políticos, permitindo-lhes a permanência nos seus cargos enquanto postulam novo 

mandato eletivo.  

É imprescindível que se evite a “utilização da máquina estatal 

pelos ocupantes de cargos, empregos ou funções na administração153”, pois fazer a 

separação entre o patrimônio público e o patrimônio privado é conduta que se 

impõe a todos aqueles que utilizam à coisa pública, já que os bens públicos não 

podem servir como instrumento de barganha ou de utilização para obtenção de 

fins pessoais.  

Pois assim já assevera o art. 73, como sendo o conceito de 

agente público dado pela Lei bem abrangente, incluindo todos os agentes que 

exerçam, ainda que de forma transitória ou mesmo sem remuneração, por meio 

de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou 

entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. 

Segundo a prescrição do artigo analisado é vedado a 

qualquer servidor público “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido 

político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta 
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e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”. 

Stoco154 ainda comente que “ainda que o bem não pertença à 

Administração Pública direta ou indireta, mas encontrando-se aquele sob 

responsabilidade de convenção partidária”.  

Mesmo sendo tão abrangente Costa155 exclui aqueles que 

prestam serviço terceirizado, “porque seu vínculo seria com a empresa contratada e 

não com a administração”. 

Não há dúvida que, embora as condutas vedadas aos 

agentes públicos em campanha eleitoral previstas em lei não sejam suficientes 

para inibir a prática de abusos, elas se constituem em instrumento de fomentação 

da moralidade e probidade administrativa, bem como de consagração do princípio 

da igualdade no âmbito do processo eleitoral, necessário para obtenção de um 

regime verdadeiramente democrático na nossa sociedade, cabendo a todos os 

cidadãos e os agentes da Justiça Eleitoral a fiscalização das condutas dos 

agentes públicos. 

 

3.6 AS PENAS NOS CRIMES ELEITORAIS 

 

Pena segunda a definição de Jesus156,  

“É uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação penal, 

ao autor de uma infração (penal) como retribuição de seu ato 

ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, e cujos fins é 

evitar novos delitos”. 
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Deste modo o CE – Lei 4.737/65 – determina para os crimes 

eleitorais as seguintes penas: reclusão, detenção e multa (arts. 289 a 354), e 

nestes esclarece que, não havendo indicação do grau mínimo, entende que será 

de 15 dias para a pena de detenção e de um ano para a reclusão (art. 284). 

Conforme dispõe o art. 286 do CE consiste ao Tesouro 

Nacional uma soma em dinheiro fixada em dias multa.  

O Tribunal Superior Eleitoral em matéria administrativa 

eleitoral que determinou uma norma para o valor do pagamento da multa eleitoral, 

a base de cálculo para a aplicação da multa penal. 

“Resolução 21.538, de 14/10/2003. Processo Administrativo 

18.463/DF. Relator: Ministro Barros Monteiro. Interessada: 

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. Dispõe sobre 

alistamento e serviços eleitorais mediante processamento 

eletrônico de dados, a regularização de situação de eleitor, a 

administração e a manutenção do cadastro eleitoral, o 

sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitorado e a 

fiscalização dos partidos políticos, entre outros. Art. 85 A 

base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo 

Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata 

esta resolução, será o último valor fixado para a UFIR, 

multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo 

índice, em conformidade com as regras de atualização dos 

débitos com a União”. 

A pena de reclusão pela norma do art. 33 do Código Penal 

determina que esta seja cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A 

detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência 

para o fechado. 

De acordo com o art. 43 do CP são as seguintes: a) 

prestação pecuniária, b) perda de bens e valores, c) prestação de serviço à 

comunidade ou entidades públicas, d) interdição temporária de direitos, e) 

limitação de fim de semana. 
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Em análise temos que nos lembrar do artigo 59 do CP, que 

fixa as circunstâncias judiciais, também na própria norma existe a pena que já 

está devidamente escrita, deste modo temos que fazer todas as análises para 

uma aplicação devida da pena seja ela qual for, desde que devidamente 

regulamentada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Crimes eleitorais e as fraudes têm sido punidos com os 

rigores da Lei. Nada mais justo, pois a sociedade exige que seja desta forma, mas 

infelizmente temos um prejuízo, somos vulneráveis, nosso sistema eleitoral existe 

com falhas e é destas falhas que alguns indivíduos ficam imunes, pois, detém um 

privilégio, o poder.  

Entretanto é necessário romper com esse poder e 

demonstrar que o Estado Democrático de Direito ainda é mais forte. 

O povo sempre se queixa do Estado pela sua ineficácia no 

desempenho de seu papel, na proteção de direitos. É vergonhoso para um País 

literalmente democrático, apresentar nos noticiários a representação de políticos 

que foram eleitos pelo povo para representá-los nas casas legislativas, e estes 

mesmos indivíduos revelam-se verdadeiros incompetentes no sentido literal da 

palavra para desempenhar o papel de guardião de uma vontade, que fazem 

questão de esquecer, nesta vontade há: saúde, habitação, educação, dentre 

outros fatores que são de suma importância para a sociedade tão descrente e tão 

cheia de promessas. 

Os crimes nas eleições sendo fraude ou compra de votos, 

por exemplo, tem ganhado espaço a partir do momento que o criminoso passou a 

ser mais astuto e pretensioso em suas ações, fazendo com que o legislador 

repense o modo e punir, fazendo com que as falhas ocorridas na legislação 

pertinente sejam usadas de maneira clara, pois, mesmo o Brasil, com todas as 

resoluções, normas, decretos, leis, está parado na contra mão da sorte. Deste 

modo deixa de usar os procedimentos específicos em troca do poder idealizado 

pelos políticos inescrupulosos. É neste momento de incerteza que o poder 

judiciário trabalha arduamente; este é o poder legal que está fazendo o encaixe 

perfeito aos casos concretos, deste modo é o que fez com que este trabalho 

tivesse origem. 
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Nesta perspectiva, nasceu este trabalho que é dividido em 

três capítulos, que nos permite algumas considerações especiais.  

Durante as eleições e após os próprios infratores nos 

permitem verificar que infelizmente não existe uma eleição totalmente limpa, há 

em todas as esferas meios ilícitos, que os possíveis detentores de poder buscam 

para vencer as eleições ou tirando proveito de atos impostos. Infelizmente os 

crimes descritos aqui, dentre muitos outros são reprimidos sem grandes ações, e 

neste ponto a justiça ainda peca por não agir como deveria, fazendo com que 

estas diferenças principais residam na vontade de ferir a fé publica, que eleitores 

simples ou letrados buscam para o bem comum.  

Entretanto, ainda é um sistema eleitoral perfeito, meio 

contraditório, mais com diversas congratulações quanto ao seu nível de 

qualidade. Contudo, a Justiça Eleitoral permanece órfã, quando a própria 

Constituição Federal não determina a ela qual competência e sua determinação 

quanto à matéria de fato. 

Os crimes contra a fé pública eleitoral estão devidamente 

disciplinados em tipos penais que protegem a lisura de documentos, e resultados. 

As vítimas dessas ações antijurídicas e culpável sendo de imediato o Estado, que 

é o titular do bem jurídico, existe, no entanto as vítimas mediatas que são os 

eleitores, os próprios candidatos, que são turbados em seus direitos.  

Os crimes eleitorais e fraudes eleitorais expostos podem ser 

praticados por qualquer pessoa (arts, 320 e 321 do CE), o e eleitor (arts. 319 e 

320 do CE).   

Vale novamente ressaltar que o crime eleitoral é, portanto, 

um delito político porque, além de violar ou atentar contra o próprio direito político 

do cidadão, é uma forma de ameaça ou uma lesão ao próprio Estado 

Democrático de Direito. 

O País desde os tempos mais remotos sofre conseqüências 

de atitudes de políticos que queriam o poder a todo o custo, fazendo quebrar toda 
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a ordem normal, tomando o poder sozinho, sem ter que dar explicações a 

ninguém. Tais considerações constam do Capítulo 1. 

No Capítulo 2, tratou-se do sistema eleitoral brasileiro, que 

se percebe ainda é falho, deste modo infelizmente nossas eleições não podem 

ser consideradas totalmente limpas, pois ainda falta uma integração entre os 

eleitores e os partidos políticos, principalmente porque o povo como eleitor não 

acredita que voto terá conseqüência no seu futuro, vota porque é obrigado a 

votar, porque até nisto a lei comunica uma multa a quem deixa de fazê-lo. 

Percebe-se que durante a campanha o eleitor fica na expectativa de fazer valer 

sua vontade, mas ao escutar e ver em noticiários as trapalhadas legislativas fica 

sem saber bem o que fazer.   

Os crimes e as fraudes eleitorais apesar de diferentes são 

semelhantes, pois o legislador não definiu bem a sua identificação, e deste modo 

a justiça ainda fica sem saber o que fazer frente aos diversos crimes que são 

apresentados, ferindo consubstancialmente a fé pública, nas lesões contra a 

sociedade, que cada vez mais e ferida com atitudes lesivas e prejudiciais a 

própria vontade do povo, que muitas vezes não prevalece, percebe-se isso muito 

bem quanto se apresenta as formas que alguns se utilizam para compra de votos, 

diante disto é necessário que pela mesma via o Código Eleitoral e o Código Penal 

andem juntos, um apoiando o outro para fazer com que as eleições sejam 

verdadeiramente limpas. Esta verdade foi tratada no Capítulo 3. 

A discussão é acirrada é precisamos de eleitores atentos as 

suas responsabilidades, para poder por meio deles aprimorar o modelo político 

atual para mais do que nunca transformar a corrupção eleitoral em uma correção 

de modos e atos, fortalecendo a democracia tão “quebrada” nos dias atuais.  

O eleitor precisa se unir às mudanças, entretanto, o povo 

brasileiro ainda não está preparado para vivenciar uma democracia para que as 

mudanças sejam feitas de forma consciente partindo de cada um de nós, pois 

infelizmente não temos a idéia da grandiosidade de nossos direitos.  



 92 

Como dissemos antes, pessoas sem recursos trocam seus 

votos por remédios, sabendo que não precisariam nem ao menos votar naquele 

candidato, pois o voto e secreto e direto é universal, mesmo assim votam em 

hipócritas, que fazem de tudo para depois de eleitos, esquecer de todos estes. 

Queira Deus que não demore muito para o povo brasileiro 

entender que “todo o poder emana do povo, pelo povo e para o povo”, e tenha 

certeza que ele dará ao Brasil um impulso ainda maior na resolução de 

problemas, o povo não pode perder a esperança de fazer acordar o País, este 

gigante pela própria natureza. 

O Brasil é o sol de um novo mundo que se descortina, e o 

seu povo tem que agir com a certeza de seu dever cumprido, pois senão qual 

será a herança que deixaremos aos que virão estes também merecem ser 

chamados de BRASILEIROS.  
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