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Apresentação
A presente publicação, formando o vigésimo volume da “Coleção Jornada de Estudos Esmaf”, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da “Jornada de Direito Eleitoral das Escolas de
Magistratura Federal”, realizada na cidade de São Paulo – SP, no período
de 22 a 24 de agosto de 2012, em que foram proferidas conferências pelo
Professor Gustavo Sampaio Telles Ferreira – “Federalismo Constitucional e
Justiça Eleitoral”; pelo Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral – “A Justiça
Eleitoral e a Magistratura Federal”; pelo Desembargador Federal do TRF
2ª Região André Fontes – “Partidos Políticos”; pelo Juiz Federal Marcelo
Velasco Nascimento Albernaz – “Abuso de poder econômico e político”;
pelo Desembargador Federal Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti,
do TRF 5ª Região – “Eleições municipais e a Lei da Ficha Limpa”; pelo Desembargador Federal do TRF 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores
Lenz – “Condição de Elegibilidade”; pelo Desembargador Federal do TRF 2ª
Região Guilherme Calmon – “Inelegibilidade e relações familiares” e pelo
Procurador Regional da República Pedro Barbosa Pereira Neto – “Financiamento de campanha eleitoral: uma visão crítica”.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal José Amilcar Machado

Reflexões sobre o art. 30-A da Lei 9.504/1997
Adrian Soares Amorim de Freitas1

Revela-se não apenas intensa, mas atual, a discussão acerca da legitimidade das decisões políticas quando adotadas em descompasso com
a vontade popular, que sustenta os mandatos dos representantes do povo.
Quando um desses representantes socorre-se de meios inidôneos para obter
a vitória nas urnas, fica maculada a projeção dessa vontade popular, tornando
o correspondente mandato esvaziado da necessária legitimidade.
Mantém-se válida, nesse sentido, a lição do abade Sieyès (1986,
p. 61), segundo a qual, quando os representantes do povo não são por
ele legitimados, os direitos políticos daí decorrentes são nulos.
O exame histórico da legislação aplicável ao assunto, por sua vez,
se direciona no sentido da busca de um processo eleitoral cada vez mais
limpo, procurando-se selecionar apenas os candidatos aos cargos eletivos
que mais correspondam à vontade popular, expurgando-se da campanha
os candidatos que se sustentam em meios inidôneos para vencer a disputa
e alcançar o almejado cargo.
Realmente, dentro desse cenário, verifica-se que há uma verdadeira
guerra entre os candidatos à ocupação dos cargos eletivos, circunstância que
nem sempre é acompanhada da necessária lisura, transparência e honestidade que deveriam iluminar tais condutas.
Essa constatação provocou a necessidade de se controlar a atuação dos candidatos durante a campanha eleitoral, seja no que concerne
à transparência na arrecadação de recursos, seja no que se refere aos
aspectos que cercam os gastos eleitorais respectivos.
Dentro deste contexto, o art. 30-A da Lei 9.504/19972 se destaca
como um instrumento válido e eficaz no afastamento dos candidatos que
1
2

Juiz federal substituto.

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de
investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos. § 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o pro-
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se utilizam de recursos ilícitos para o financiamento de suas campanhas
eleitorais, dentro da permanente busca da lisura do processo eleitoral.
O primeiro tratamento legal do assunto relativo às contas durante
a campanha, conforme Schlickmann (2007, p. 33), somente ocorreu com
a edição da Lei 4.740/1965, lei orgânica dos partidos políticos. De acordo
com essa lei, voltada para a regulamentação dessas agremiações, foi criado o
fundo partidário (art. 60)3, importante fonte de recursos dos partidos, constituído por multas e penalidades, recursos financeiros, conforme destinação
prevista em lei e doações de particulares.
Contudo, as prestações de contas de que cogita a referida lei dizem
respeito apenas aos recursos arrecadados pelos partidos políticos, e não aos
arrecadados pelos candidatos. Nesse particular, o art. 71 da Lei 4.740/1965
definia que as agremiações políticas deveriam prestar contas, anualmente,
ao Tribunal Superior Eleitoral em relação aos recursos oriundos do fundo
partidário. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação implicava a
perda de recebimento de novas quotas e ainda sujeitava os responsáveis às
sanções criminais correspondentes, de acordo com o § 4º do mencionado
art. 71.
Com a Constituição de 1988, dentro do espírito democrático que
inspirou sua criação, vivenciou-se novo estágio relativamente ao processo
eleitoral, a despeito de se manter vigente, ainda, o Código Eleitoral de 1965,
paralelamente a diversos diplomas legais que tratam do tema.
Seguindo essa evolução legislativa, destaca-se a Lei 8.713/1993, que
regulamentou as eleições de 1994 e previu que as despesas da campanha
eleitoral seriam realizadas sob a responsabilidade dos partidos políticos e

3

cedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. § 2º
Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. § 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da
publicação do julgamento no Diário Oficial.”

Art. 60. É criado o fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos, que será constituído: I – das multas e penalidades aplicadas nos têrmos do Código Eleitoral e leis conexas; II – dos
recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual;  III – de
doações particulares, inclusive com a finalidade de manter o instituto a que se refere o art. 75,
inciso V.
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candidatos (art. 33)4. Além disso, previu a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária para movimentação dos recursos por parte do partido político
e facultativa para os candidatos (art. 36).
Estabeleceram-se, além disso, os limites máximos para doações promovidas por pessoas físicas (10% sobre os rendimentos brutos) e jurídicas
(2% sobre a receita operacional bruta).
A faculdade da abertura de conta bancária para movimentação de
recursos por parte dos candidatos possibilitou uma alternativa à canalização de financiamento nem sempre bem intencionado. Realmente, algumas
doações encobrem interesses econômicos, que são, após a eleição vitoriosa,
recuperados na forma de licitações direcionadas, cargos em comissão entre
outras benesses de indesejada habitualidade.
Pinto (2008, p. 265) discorre muito bem sobre o tema:

As campanhas eleitorais consomem recursos. Os candidatos e os partidos não dispõem, em regra, de verbas suficientes para bancá-las, daí
permitir a legislação doação de pessoas físicas e jurídicas para esse
fim. O fato de alguém doar recursos para campanha de determinado
candidato não lhe assegura direito algum para interferir na atuação
do beneficiário, caso venha este a ser eleito. Doação em dinheiro, bens
ou serviços não é compra de commodity para interferir na atuação
do governante cuja campanha foi favorecida com a dádiva. Não gera
obrigação alguma para com o doador.

Para escapar da prestação de contas, assim, os gastos de campanha
foram direcionados para os candidatos, porquanto a fiscalização era menos
intensa, já que não se exigia a abertura de conta bancária específica e nem a
integral movimentação dos recursos de campanha através dela.
Se as despesas de campanha, anteriormente, eram centralizadas nos
partidos políticos, passaram, com a Lei 8.713/1993, a ter nos candidatos sua
canalização, pulverizando os pontos de controle e dificultando a necessária fiscalização. Esse detalhe na legislação provocou inúmeras situações de
desvios e criação de contas de fachada.
4

A referida norma foi replicada no art. 61 da Resolução TSE 21.609/2004, que tratava das eleições
de 2004, e previa que os candidatos poderiam prestar contas sobre doações aos candidatos e comitês financeiros e sobre as despesas efetuadas. Esse dispositivo, contudo, ao facultar a apresentação dessas informações, não se revestiu da obrigatoriedade necessária ao seu cumprimento espontâneo.
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Destaque-se, por oportuno, que a necessidade de abertura de conta
bancária independe da efetiva captação de recursos em favor do candidato ou
partido conforme dispunha o § 1º do art. 10 da Resolução TSE 22.250/20065.
Essa ressalva permaneceu com a edição da Resolução TSE
22.715/2008, que disciplinou a arrecadação e aplicação de recursos para
as eleições municipais de 2006, como se extrai do § 2º do art. 10. Relativamente às eleições gerais de 2010, a Resolução 23.217/2010 manteve, em
sua essência, o dispositivo acima transcrito.
Por outro lado, a fixação de limites referentes às doações por parte de
pessoas física e jurídica não foi acompanhada do instrumental técnico necessário a sua verificação, notadamente porque naquela época não havia, como
há hoje, informatização dos bancos de dados públicos, nem a comunicação
entre as instituições públicas. A previsão normativa, assim, não mereceu
obediência como deveria.
De todo modo, estabeleceram-se situações em que haveria vedação ao
recebimento de recursos por parte de diversas entidades, tais como: governo
estrangeiro, entidade de utilidade pública, entidade sindical, pessoa jurídica
que receba recursos do exterior, entre outras (art. 45 da Lei 8.713/1993),
limitando o espectro de arrecadação, notadamente diante da necessária
distância a que deveriam ser mantidas determinadas instituições do cenário
político-eleitoral.
Relativamente à forma de captação de recursos, o Tribunal Superior Eleitoral previu, por meio do art. 46, parágrafo único, da Resolução
14.234/1994, a obrigatoriedade de utilização de cheque cruzado para veicular doação acima de 200 Ufirs. A discussão judicial que se seguiu procurava afastar o dispositivo, sob o argumento de confronto com o art. 36 da
Lei 8.713/1993, que apenas facultava aos candidatos a abertura de conta
bancária, não se criando a obrigação, como determinou o TSE por meio da
citada Resolução.

5

“Art. 10. É obrigatória a abertura de conta bancária específica em nome do candidato e do comitê
financeiro, para registro de todo o movimento financeiro da campanha, inclusive dos recursos
próprios dos candidatos e dos oriundos da comercialização de produtos e realização de eventos,
vedado o uso de conta bancária preexistente. § 1º A obrigação prevista neste artigo independe de
o candidato ou comitê disporem de recursos financeiros.”
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Prevaleceu o entendimento de que a previsão contida na mencionada
resolução não implicava violação ao texto legal, conforme entendimento
fixado pelo TSE6.
O limite de gastos de campanha, assim, continuou a ser livremente
fixado pelo partido político, não sendo incomum encontrarem-se na época
valores de campanha totalmente desproporcionais aos gastos que seriam
realizados.
No que toca às doações, havia previsão de conversão em bônus eleitorais. Lima (2008, p. 97) explica o funcionamento desses instrumentos de
arrecadação. Suas palavras merecem transcrição:

Todas as doações deveriam ser identificadas e trocadas por bônus
eleitorais. Esses bônus, emitidos pelo Ministério da Fazenda, eram
recebidos pela Direção Nacional dos Partidos da Casa da Moeda do
Brasil e distribuídos no limite do montante de gastos estabelecidos
para cada candidato, em cada circunscrição eleitoral. Não obstante a
sugestiva nomenclatura, o recebimento dos bônus eleitorais em troca
de doações, jamais implicou qualquer benefício fiscal, de modo a funcionarem apenas como meros recibos.

Como se vê, a Lei 8.713/1993, a despeito de pontuais deslizes, procurou moralizar a campanha eleitoral, definindo formas de registro, estabelecendo limites à origem dos recursos arrecadados pelos candidatos e
partidos políticos e fixando as sanções pela inobservância da prescrição.
Merece lembrança a análise conclusiva realizada por Schlickmann (2007,
p. 33) quando explica que somente com a Lei 8.713/1993 é que teria havido inovação no que respeita às normas para administração financeira das
campanhas eleitorais.
Algumas situações relativas à prestação de contas foram posteriormente corrigidas com as subsequentes alterações legislativas. De toda sorte,
6

“CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÕES DE VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 200 UFIRS. CHEQUE CRUZADO. EXIGÊNCIA. I – A EXIGÊNCIA CONTIDA NO PARÁGRAFO 1º DO ART. 46 DA RESOLUÇÃO N.
14.234 – TSE, DE 1993, NO SENTIDO DE QUE ‘AS DOAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES A 200 UFIRS
SOMENTE PODERÃO SE FEITAS ATRAVES DE CHEQUE CRUZADO’ NÃO VIOLA O ART. 36 DA LEI
N. 8.713, DE 1993, SEGUNDO O QUAL É FACULTADO ABRIR CONTA BANCÁRIA PARA REGISTRAR
TODO O MOVIMENTO DA CAMPANHA, NEM O ART. 38 DA CITADA LEI, ACHANDO-SE EM HARMONIA COM A REGRA DA LEGALIDADE. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TSE. Acórdão
12575/MG. Relator ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Diário de Justiça, 06/10/1995, p. 33174.)
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as inovações ditadas pela citada Lei 8.713/1993 foram inéditas e moralizadoras, tornando-se importante marco legal a respeito do tema.
Com a promulgação da Lei 9.100/1995, manteve-se a facultatividade
da abertura de contas bancárias para os candidatos e a obrigatoriedade em
relação aos partidos políticos (art. 35, § 3º). A exceção dizia respeito aos
candidatos a prefeito e, no caso de municípios com mais de 50 mil eleitores,
aos vereadores. Nessas hipóteses, a abertura de conta bancária e correspondente movimentação seriam obrigatórias.
O Tribunal Superior Eleitoral, por seu turno, mitigou a aplicação do
dispositivo acima mencionado, quando se posicionou para afirmar que “a não
abertura de conta bancária por si só não enseja a desaprovação das contas”7.
Sublinhe-se que, nesse precedente, apesar de não se ter conhecido do
recurso especial eleitoral interposto, a votação, por maioria, seguiu, vencidos
os ministros Nilson Naves e Costa Porto, o entendimento contido no voto
do ministro Eduardo Alckmin, segundo o qual “pode o candidato ou partido
demonstrar, por outros meios, que, embora tenha ocorrido tal circunstância,
suas contas encontram-se regulares, ou seja, há perfeita consonância entre
os recursos arrecadados e os gastos empreendidos”.
Induvidosamente, o entendimento jurisprudencial mitiga o princípio da transparência eleitoral, notadamente diante da expressa disposição
constante do art. 35, § 3º, da Lei 9.100/1995, cenário que não se coaduna
com os postulados democráticos que devem iluminar as eleições.
Com a edição da Lei 9.504/1997, novas orientações foram fixadas,
visando regular o procedimento de arrecadação e controle dos gastos efetuados durante as campanhas eleitorais.
De acordo com o seu art. 22, a abertura de conta bancária tornou-se
obrigatória para candidatos e partidos políticos, independentemente do
cargo eletivo em disputa. A única exceção, prevista no § 2º, dizia respeito
àqueles candidatos a cargos de prefeito e vereador em municípios onde não
houvesse agências bancárias e nas hipóteses de candidatura para cargo de
vereador em município com menos de 20 mil eleitores.

7

TSE. Acórdão 15092/MG. Relator originário ministro Walter Costa Porto. Relator para o acórdão
ministro Eduardo Alckmin. Diário de Justiça, 05/12/1997.
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A motivação do dispositivo origina-se do princípio da proporcionalidade8, uma vez que não seria razoável exigir de candidatos a abertura de
conta bancária em municípios com pequeno número de eleitores e naquelas
localidades, igualmente diminutas, que não despertavam nem sequer o interesse das instituições bancárias.
No que se refere às vedações relativamente às origens dos recursos,
o rol anteriormente previsto no art. 45 da Lei 8.713/1993 foi mantido, em
linhas gerais, com a Lei 9.504/1997, com pontuais alterações pelas Leis
11.300/2006 e 12.034/2009. De acordo com o art. 24 da Lei 9.504/1997,
na sua redação original, passou-se a contemplar diversas entidades como
entidades ou governos estrangeiros, concessionário ou permissionário de
serviço público, entidade de classe ou sindical entre outras, cujo rol foi ampliado pela Lei 11.300/2006.
De outra margem, a Lei 12.034/2009 modificou o inciso X do referido
art. 24, apenas para englobar todas as entidades esportivas, independentemente do fato de receberem ou não recursos públicos. Por outro lado,
a referida lei acrescentou um parágrafo único ao dispositivo em destaque
para afastar da sua incidência as cooperativas cujos cooperados “não sejam
concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não
estejam sendo beneficiadas com recursos públicos”.
Procurou-se eliminar entidades que diretamente percebam recursos
públicos. A razão parece ser óbvia: minimizar ao máximo a utilização de recursos públicos para promover campanhas de candidatos a cargos eletivos.
Sobre este aspecto, destacam-se as ideias de Lima (2007, p. 105/106):
Embora, no Brasil, adote-se um sistema de financiamento privado das
campanhas eleitorais de partidos e candidatos, não é prudente desconsiderar a existência de um financiamento público indireto das eleições,
proporcionado através da propaganda eleitoral gratuita veiculada pelas emissoras de rádio e televisão nacionais, durante período, horários
e distribuição legalmente estabelecidos. Também não se pode olvidar
os recursos provenientes do Fundo Partidário.

8

Em que pese haver respeitável entendimento de que a proporcionalidade segue a estrutura de uma
regra, conforme Silva (2009, p. 168), adotou-se a terminologia de princípio, em virtude da consagração do seu uso.
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Não se pode esquecer que há diversos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que objetivam o financiamento de campanha
com recursos públicos, como é exemplo o PL 353/1999, já aprovado no
Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados para revisão. O
PL 1.538/2007 da Câmara dos Deputados, por sua vez, prevê utilização de
recursos públicos para eleições majoritárias e privados, no caso de eleições
proporcionais.
A redação conferida ao art. 30-A da Lei 9.504/1997, por sua vez,
permite o entendimento acerca da natureza numerus apertus da previsão,
havendo necessidade de existir uma vinculação entre o gasto efetuado e sua
natureza, a fim de se aferir sua regularidade.
Alguns exemplos favorecem a compreensão. Situações-limite permitem identificar quando uma despesa não possui natureza eleitoral. Considere-se o exemplo fornecido por Pinto (2008, p. 279): “Candidato construiu uma
piscina em sua casa com dinheiro doado para sua campanha. A anormalidade
comprometedora da transparência nos gastos eleitorais ensejará a punição”.
Evidentemente, essa despesa não possui natureza eleitoral, porquanto não
voltada para o resultado final das eleições.
Outras hipóteses, contudo, não possibilitam se alcançar essa conclusão. Suponha-se um candidato que seja alvo de uma ação de investigação
judicial eleitoral. Seria possível efetuar o pagamento do correspondente
advogado com os recursos arrecadados durante a campanha eleitoral? Essa
despesa possuiria o timbre do fim eleitoral exigido pela legislação?
Pensamos que as respostas para os questionamentos se encaminham
pela negativa. Realmente, o fim eleitoral representa a atuação voltada para o
resultado nas urnas. Caso o candidato utilize recursos para o seu uso pessoal,
estará violando a legislação.
Poder-se-ia argumentar que, se o candidato se sagrasse vencedor na
demanda, o resultado possuiria reflexo no resultado das eleições. Tal tese,
entretanto, não impressiona, uma vez que qualquer utilização de recursos
em favor do candidato teria reflexos, diretos ou indiretos, no resultado da
campanha eleitoral.
Mais uma vez, Pinto (2008, p. 274) esclarece, com a costumeira precisão, que “gastos, para fins eleitorais, são todas as despesas relacionadas
com a campanha, inclusive, as multas aplicadas até a data das eleições aos
partidos e candidatos por infração à legislação eleitoral”.
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Uma questão que merece reflexão relaciona-se à aplicabilidade da
sentença que reconhecer a prática de conduta prevista no art. 30-A da Lei
9.504/1997.
No que se refere a esse aspecto, registre-se que, como em todas as
decisões judiciais, dois momentos principais são eleitos para que se promova
eficácia ao provimento jurisdicional: o momento da prolação da decisão e o
instante do seu trânsito em julgado.
Nos processos oriundos da Justiça comum, a regra é adotar a eficácia
do provimento jurisdicional após o trânsito em julgado, sendo a aplicabilidade imediata uma exceção que vem ganhando corpo. No particular, mostra-se
importante a aplicação do art. 520 do CPC9, no que tange aos efeitos dos
recursos contra sentenças de primeiro grau de jurisdição, de acordo com a
relação das situações nas quais seria vedada a aplicação do efeito suspensivo
ao recurso interposto.
No campo eleitoral, entretanto, os efeitos, em regra, devem ser aplicados de forma imediata, notadamente diante da celeridade dos prazos, com a
renovação de eleições a cada quatro anos, seja para o Poder Legislativo seja
para o Executivo, aplicando-se, em regra, o art. 257 do Código Eleitoral10:
“os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo”.
Assim, sentenças que julgam captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da
Lei 9.504/199711), arrecadação/gasto irregular (art. 30-A da Lei 9.504/1997)
9

10

11

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida
só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: [...]

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Parágrafo único. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão.

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 64, de 18 de maio de 1990. § 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é
desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial
fim de agir. § 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência
ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. § 3o A representação contra as condutas
vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. § 4o O prazo de recurso contra
decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do
julgamento no Diário Oficial.
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e condutas vedadas (art. 73 da Lei 9.504/199712) são exemplos dessa eficácia
imediata.
Por outro lado, questões relacionadas à inelegibilidade, por força do
art. 15 da Lei Complementar 64/199013, devem ter a eficácia transportada
para o trânsito em julgado. Do mesmo modo, destacam-se pretensões decorrentes de recurso contra expedição de diploma, considerando-se o disposto
no art. 216 do Código Eleitoral14, que prescreve que, “enquanto o Tribunal
Superior Eleitoral não decidir o recurso interposto contra expedição do
diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude”.
Assim, de acordo com a sistemática adotada pelo ordenamento brasileiro, não apenas em função da matéria, mas também em virtude do instrumento jurídico adotado, a eficácia do provimento jurisdicional pode ser
transportada para o instante imediatamente posterior ao trânsito em julgado,
circunstância que se revela, contudo, desfavorável ao princípio da celeridade.
Assim, à exceção daquelas outras hipóteses expressamente indicadas
na legislação, nas quais o recurso não possui efeito suspensivo, a aplicabilidade é imediata. Esse cenário se ajusta à sanção prevista no art. 30-A da
Lei 9.504/1997.
Nesse sentido, posiciona-se Gomes (2008, p. 415):
Ademais, considerando que a decisão judicial deve ser aplicada imediatamente, porquanto o recurso eleitoral não é revestido de efeito
suspensivo (CE, art. 257), nem se aplica o disposto no artigo 216 do
Código Eleitoral, tampouco o artigo 15 da Lei das Inelegibilidades,
tem-se que nenhum óbice existe à concessão de liminar visando a suspensão da expedição do diploma.

12
13

14

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: [...]

Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito,
ou declarado nulo o diploma, se já expedido.  Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput,
independentemente da apresentação de recurso, deverá ser comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro de candidatura
e expedição de diploma do réu.
Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do
diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude.
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O Tribunal Superior Eleitoral dá evidências de que acolhe o entendimento proposto pela doutrina, como se recolhe do julgamento resultante
no Acórdão 330615.
Um dos argumentos utilizados para a aplicação imediata da decisão
reside, justamente, no fato de que a condenação por prática descrita no art.
30-A da Lei 9.504/1997 não veicula sanção de inelegibilidade. (Acórdão
3320/200916 e MS 3567/MG17). Não se aplica, de fato, o art. 15 da Lei Complementar 64/1990.
Focalizando agora o aspecto da potencialidade, observa-se que qualquer violação às regras eleitorais tem potencial para provocar modificações
no resultado das urnas. A afirmação, categórica, todavia, não provoca a conclusão de que, em qualquer hipótese, os candidatos eleitos poderiam ser outros. É necessário, por isso, situar corretamente o debate a respeito do tema.
O critério da potencialidade do dano decorrente da violação da prescrição eleitoral em relação ao resultado das eleições foi criado pela jurisprudência para aferir se a gravidade da sanção cominada era proporcional
à prática delituosa. Desse modo, se um candidato era acusado de abuso do
poder econômico e, posteriormente, era condenado, dever-se-ia verificar se o
referido abuso teria condições de alterar o resultado das urnas, beneficiando-o com a vitória, ou se tal abuso não teria condições de fazê-lo sagrar-se
vencedor da corrida eleitoral.
Caso, por exemplo, o candidato pilhado na prática reprovável tivesse
vencido as eleições com uma larga margem de votos e o abuso fosse restrito
a poucos eleitores, o resultado das urnas seria mantido, uma vez que não
estaria configurada a potencialidade lesiva da prática irregular.
Esse critério, contudo, não é aceito passivamente pela doutrina. Sobre
o tema, há duas correntes antagônicas e bem definidas acerca da aplicação
desse critério, com relação ao art. 30-A da Lei 9.504/1997. A primeira delas
sustenta que, para a aplicação da sanção no citado dispositivo, seria preciso
aferir a potencialidade em relação ao resultado nas eleições. A segunda, que
nos parece mais correta, defende que a mera infração ao mencionado artigo
é suficiente para afastar o candidato da corrida eleitoral.
15
16
17

Acórdão 3306. Relator min. Arnaldo Versiani, DJe 10/11/2009, p. 52.

Acórdão 3320/2009. Relator min. Ricardo Lewandowski. Dje 01/09/2009, p. 30.

MS 3567/MG. Relator min. Cezar Peluso. DJ 12/02/2008, p. 8.
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Maior Filho (2006, p. 221), defensor da primeira corrente, defende
que o art. 30-A da Lei das Eleições assume contornos de abuso de poder,
pelo que se exigiria a aferição do requisito da potencialidade.
Também Pereira (2008, p. 111), parece se alinhar, com algum ajuste,
a esse entendimento, considerando-se que, após examinar os sistemas de
fiscalização das eleições no Brasil, Portugal e França, aduz que tem aplicação
nesse tema o princípio da sinceridade, segundo o qual apenas as violações
relevantes é que devem provocar a alteração do resultado das urnas.
De outra margem, conforme Castro (2008, p. 345), a violação ao referenciado art. 30-A da Lei 9.504/1997 caracteriza infração de mera conduta, prescindindo da potencialidade lesiva para afetar o resultado do pleito.
Também Costa (2009, p. 518) filia-se a essa segunda corrente.
Realmente, uma atenta leitura do dispositivo permite concluir que
não há previsão de resultado naturalístico, relativamente à influência no
resultado final das eleições. O único requisito diz respeito à efetiva comprovação da captação ou gasto ilícito, com fim eleitoral, em nada se relacionando
com os demais candidatos ou potencialidade da campanha.
No particular, constata-se que o art. 30-A aproxima-se, intimamente,
do art. 41-A, ambos da Lei 9.504/1997. Este último dispositivo, por sua vez,
prescinde da aferição da potencialidade da conduta frente ao resultado nas
urnas para a correspondente sanção.
Além disso, pelo menos dois aspectos práticos dificultam — se não
impedem — a aplicação dos arts. 30-A e 41-A, ambos da Lei 9.504/1997, ao
se seguir com a primeira corrente. O primeiro deles diz respeito à correlação
entre o valor irregularmente movimentado e o resultado numérico dos votos
do candidato surpreendido na ilicitude. O segundo se relaciona à dificuldade
da prova do desvio da movimentação, nem sempre fácil ou disponível, por
se materializar na escuridão dos conluios e estratégias ilícitas.
Nesse sentido, conforme lúcido entendimento de Maximiliano (2011,
p. 136), a norma não deve ser interpretada de modo que se anule o efeito
prático dela decorrente. Em outras palavras, a exigência de potencialidade
praticamente liquefaz o dispositivo moralizador, pelo que essa interpretação
da norma deve ser afastada.
A interpretação da norma, dentro da nova visão pós-positivista, deve
estar voltada para uma análise sensata das normas jurídicas. De fato, uma
norma não deve ser visualizada de forma estanque no ordenamento, mas
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relacionada com outras normas sem se ignorar a moldura fática que se encontra subjacente, notadamente porque a interpretação normativa não se faz
de forma dissonante da realidade fática, haja vista a comunicação existente
entre esta e aquela.
Assim sendo, há de se aplicar a norma, no caso concreto, dentro
de um cenário de proporcionalidade, a fim de verificar o quão grave foi
atingido o bem jurídico tutelado. Desse modo, não atende a esse princípio,
por exemplo, a cassação de um candidato que movimentou irregularmente
R$ 100,00, frente a um total de despesas de R$ 100.000,00. A sanção seria
flagrantemente desproporcional à infração, mostrando-se, sob essa perspectiva, inconstitucional.
Tal necessidade provoca outro problema: como estabelecer previamente os limites da aplicação do dispositivo? Não há resposta prévia para
essa questão. Cada fato deve ser valorado individualmente, de acordo com
as circunstâncias fáticas que orbitam em torno da infração.
Em que pese não haver um exame meramente matemático envolvendo a potencialidade, é certo que prevalece certo juízo de valor acerca da
competição entre os candidatos.
De todo modo, no caso de eventual violação do art. 30-A da Lei
9.504/1997, não há que se falar em potencialidade em relação ao resultado
final obtido nas urnas eleitorais, afigurando-se mais apropriado aplicar o
mesmo posicionamento adotado em relação à violação ao art. 41-A da Lei
das Eleições, confrontando-o com o princípio da proporcionalidade.
Conclui-se, portanto, que o art. 30-A da Lei 9.504/1997 revela-se
instrumento útil e eficaz relativamente ao controle dos recursos públicos
utilizados pelos candidatos durante o processo eleitoral e, de resto, da lisura
e transparência de que se deve revestir.
Sua eficácia, todavia, será plena na hipótese de se adotar o entendimento acerca de sua aplicabilidade imediata, desconsiderando-se eventuais
efeitos relativos à potencialidade com relação ao resultado obtido nas urnas,
aplicando-se, de todo modo, o princípio da proporcionalidade.
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A soberania popular no contexto dos direitos políticos
Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega1

A Constituição Federal, em seu art. 14, dispõe que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular”.
A participação do povo no contexto dos direitos políticos, como forma
de expressão de sua soberania, pode se dar diretamente, através da chamada
democracia direta, com a utilização de instrumentos como o referendo, o
plebiscito ou a iniciativa popular, como também pode ser proposta a partir
de meios que, juntamente com a administração pública, pretendem cooperar
para uma administração participativa.
Antes, porém, de traçar as modalidades de expressão da soberania
popular, faz-se mister definir o âmbito dentro do qual se delineia, qual seja,
a seara dos direitos políticos.
Os direitos políticos são direitos através dos quais se confere o acesso
da população à participação no poder do Estado. Trata-se da expressão maior
dos direitos à igualdade e liberdade, pois caracterizam a própria autodeterminação do indivíduo e do povo.
Compõem os direitos políticos, na Constituição de 1988, os direitos de
votar e ser votado, do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular das leis.
Além desses, o direito de destituição também pode ser citado, ocorrendo quando o governo de um representante não corresponda aos interesses
sociais ou sua conduta seja incompatível com a confiança que lhe foi depositada por parte dos eleitores, por meio da execução de atos de infidelidade
aos compromissos assumidos. Trata-se do conhecido impeachment, o qual,
apesar de não votado diretamente pelo povo, sofre a influência decisiva deste,
haja vista estarem os parlamentares julgadores em exercício, justamente,
para representar a vontade popular.
1

Juíza federal substituta.
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O direito de resistência também se inclui entre os direitos políticos,
sendo utilizado como último recurso em caso de atentado à ordem jurídica
vigente. Distingue-se da desobediência civil por se tratar esta de descumprimento de norma positiva válida.
O direito individual da liberdade de associação, igualmente, encontra-se entre os direitos políticos, devido às suas relevantes influências no poder
público, decorrente de sua grande força de participação e mobilização, sobretudo a dos sindicatos. Em razão destes, vários direitos sociais foram conquistados e ampliados, ao longo deste século. Conforme dito, esses direitos estão
intimamente ligados aos direitos trabalhistas, pois foram os trabalhadores as
forças motrizes de todas essas conquistas sociais. E, a partir da consecução
do direito de associação, seu poder de voz foi, em muito, ampliado.
O direito à oposição ou à divergência é, por alguns, encarado como
direito político, tendo no pluripartidarismo sua instituição maior. O sistema
partidário representa, teoricamente, o meio pelo qual a oposição se torna
possível em um regime democrático.
Outras formas de expressão diversas da representação partidária,
mas capazes de manifestar a discordância da população de determinado sistema, são os votos nulos e brancos. Demonstram patente insatisfação popular
com o governo, sua conduta, a organização social como um todo. Esta foi a
forma de oposição utilizada pelos eleitores quando das eleições brasileiras
de 1970 e 1974, período de ditadura militar ostensiva e altamente atentatória à liberdade de expressão e pensamento, bem como a todos os demais
direitos humanos, fase em que houve a dissolução da estrutura partidária.
Aliam-se a essas formas de oposição alternativas as manifestações
populares, como passeatas ou encontros em locais públicos, de maneira a
exporem-se opiniões pública e abertamente, como nos exemplos brasileiros
da campanha Diretas Já e do impeachment do ex-presidente Fernando Collor
de Melo.
O exercício desse direito de oposição, contudo, parece estar associado ao processo de urbanização e industrialização, de forma que aqueles
residentes em regiões mais desenvolvidas, os grandes centros, tendem a
adquirir maior consciência crítica e política do que os demais. A população
interiorana, cuja pobreza, em geral, é global, acaba por se submeter a práticas
de venda de voto, mesmo que discordem da conduta ou ideologia política
do candidato. Isso porque os presentes recebidos como pagamento acabam
por auxiliar as famílias na luta pela sobrevivência. Soma-se o fato de que, em
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comunidades restritas, os chamados votos de curral, votos de cabresto ou
coronelismo ainda se fazem decisivamente presentes. O controle da autoridade local, geralmente detentora do poder político e econômico, da qual os
subordinados dependem, é possível ser realizado de maneira mais incisiva do
que nas metrópoles, onde há relativa distância entre patrões e subalternos.
A conquista do sufrágio universal, como forma de investidura popular
dos governantes ou de sua derrubada, bem como a constitucionalização da
oposição, a qual torna lícita a formação de um poder alternativo, ainda que
ambas no limite das regras do jogo, representam institutos democráticos
oferecedores de importantes garantias contra as várias formas de usurpação do poder legítimo. Já haviam sido alcançados, desde o século XVIII, os
institutos liberais que visavam ao mesmo fim, quais sejam, a separação dos
poderes e a subordinação de todo o poder estatal ao direito. Esta última recebeu o nome de constitucionalismo, tendo por fruto a criação do conhecido
Estado de Direito, isto é, aquele no qual todo poder é exercido no âmbito de
regras jurídicas delimitadoras de competências e orientadoras de decisões.
A doutrina estabelece uma distinção entre Direito Político e direitos
políticos. Apesar de o tema não ser pacífico, o primeiro pode ser classificado
como a união de um setor jurídico (direito constitucional) e outro científico-político (ciência política) em uma mesma disciplina. Trata-se do estudo do
exercício do poder no quadro de um dado Estado, isto é, seu regime político,
resultante de forças políticas.
Já os direitos políticos são entendidos como direitos de participação do povo no poder do Estado, envolvendo a abordagem dos regimes
políticos, dos partidos políticos e formas de participação popular no poder
do Estado. Eles amparam os demais, direitos individuais, sociais e econômicos, à medida que, quando desaparece a democracia, por constatação
histórica, desaparecem imediatamente as liberdades fundamentais. Em
nenhum momento da história, em nenhum país do mundo, houve ofensa
à democracia, sem que a imediata consequência fosse a violação dos direitos individuais e das liberdades básicas como a liberdade de expressão
e de consciência.
Isso porque a democracia deve ser entendida como forma de governo na qual o poder é exercido se não por todos os indivíduos, por seu
maior número ou por muitos. Claro é que, se os indivíduos detêm o poder,
direcionam-no no sentido de realização de seus interesses próprios, valorizando os direitos de que são titulares, entre eles os direitos humanos. Isto
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é, possuem maior liberdade política, sendo as leis feitas por aqueles a quem
são destinadas.
Ofende-se a democracia quando se tira ou se tenta tirar o controle do
poder popular, ou seja, sua liberdade política, como no caso de um regime
autoritário, o qual se concentra no domínio por um ou por poucos. Estando
o poder centralizado e não repartido como em uma democracia, a tendência a arbitrariedades, intransigências e totalitarismo se faz sensivelmente
marcante, atuando-se em prol do benefício próprio dos dirigentes ou da
parcela populacional diminuta que representam. Aqueles que fazem as leis
são diversos daqueles para quem elas se destinam. Assim sendo, democracia
e autoritarismo são, inevitavelmente, excludentes entre si.
Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello (2001):

Independentemente dos desacordos possíveis em torno do conceito de
democracia, pode-se convir em que dita expressão reporta-se nuclearmente a um sistema político fundado em princípios afirmadores da
liberdade e da igualdade de todos os homens e armado ao propósito
de garantir que a condução da vida social se realize na conformidade
de decisões afinadas com tais valores, tomadas pelo conjunto de seus
membros, diretamente ou através de representantes seus livremente eleitos pelos cidadãos, os quais são havidos como os titulares da
soberania. Donde, resulta que Estado Democrático é aquele que se
estrutura em instituições armadas de maneira a colimar tais resultados.
Sem dúvida esta noção, tal como expendida, maneja também conceitos
fluidos ou imprecisos (liberdade, igualdade, deliberações respeitosas
destes valores, instituições armadas de maneira a concretizar determinados resultados). Sem embargo, é dela — ou de alguma outra que
se ressinta de equivalentes problematizações — que se terá de partir
para esboçar uma apresentação sumária de certas relações entre Estado e democracia, algumas das quais são visíveis e outras apenas se
vão entremostrando a uma visão prospectiva.

A democracia, em síntese, é o poder emanado de todos os indivíduos, tomados um a um, os quais possuem o direito de participar livremente
na tomada das decisões coletivas, isto é, que obrigam toda a coletividade.
A soberania repousa nos cidadãos, e não no “povo”, abstração amorfa, frequentemente utilizada para encobrir realidades diversas.
Pode-se dizer que, se não desapareceram os direitos humanos durante períodos ditatoriais, sua limitação chegou a ponto tão extremo que eram
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apenas formalmente oferecidos. Exemplo claro é o que ocorre em relação
ao direito social à educação sob um regime totalitário, no qual fica restrito
apenas àquilo aprovado pela censura, com o aprendizado limitado somente
aos dados oficialmente autorizados.
A inexistência de uma democracia econômica inviabiliza o pleno exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais, entre os quais também se
incluem os direitos políticos. Dificilmente um candidato sem grande poder
econômico conseguirá se eleger devido ao alto custo de uma campanha eleitoral. Por sua vez, um eleitor de baixa renda, com base, justamente, naquilo
explicitado, em geral, não possui esclarecimento suficiente que lhe proporcione um razoável discernimento da realidade, haja vista seu pequeno grau
de escolaridade, entre outras carências, de forma a votar naquele que de
fato represente seus próprios interesses.
Celso Antônio Bandeira de Mello (2001), a propósito, disserta:
Resulta deste quadro que as sociedades de incipiente cultura política, para poderem vir a se configurar como Estados democráticos,
demandariam mais do que apenas reproduzir em suas Constituições
os traços especificadores de tal sistema de governo. Com efeito, de
um lado, teriam que ajustar suas instituições básicas de maneira a
prevenir ou dificultar os mecanismos correntes de seu desnaturamento
e, de outro — o que ainda seria mais importante — empenhar-se na
transformação da realidade social buscando concorrer ativamente para
produzir aquele mínimo de cultura política indispensável à prática
efetiva da democracia, única forma de superar os entraves viscerais
ao seu normal funcionamento. Uma vez que a democracia se assenta
na proclamação e reconhecimento da soberania popular, é indispensável que os cidadãos tenham não só uma consciência clara, interiorizada e reivindicativa deste título jurídico político que se lhes afirma
constitucionalmente reconhecido como direito inalienável, mas que
disponham das condições indispensáveis para poderem fazê-lo valer de
fato. Entre estas condições estão, não apenas (a) as de desfrutar de um
padrão econômico-social acima da mera subsistência (sem o que seria
vã qualquer expectativa de que suas preocupações transcendam as da
mera rotina da sobrevivência imediata), mas também, as de efetivo
acesso (b) à educação e cultura (para alcançarem ao menos o nível de
discernimento político traduzido em consciência real de cidadania) e
(c) à informação, mediante o pluralismo de fontes diversificadas (para
não serem facilmente manipuláveis pelos detentores dos veículos de
comunicação de massa).
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O princípio adotado para a caracterização de um regime como democrático ou não reside na igualdade. Não a igualdade jurídica, pois esta se faz
presente desde o início do liberalismo, ocorrendo mesmo em Estados não
democráticos, mas sim a igualdade social e econômica — ao menos em parte.
Importante salientar o crucial papel desempenhado pelos meios de
comunicação, os quais, através dos programas apresentados e das propagandas veiculadas, conseguem, facilmente, controlar a opinião pública de forma
até mesmo despercebida da grande parte da população, exatamente aquela
excluída, de maneira geral. Tal fato propicia uma manipulação de massas,
com a condução de sua própria vontade e poder de escolha. Inquestionavelmente, esta situação atenta contra a democracia política, instaurando uma
nova forma de perpetuação no poder de uma elite econômica.
Com relação, especificamente, aos direitos políticos, o desenvolvimento da democracia do início do século passado até hoje coincide com sua
ampliação progressiva, isto é, o direito de participar, ao menos com a eleição
de representantes, da formação da vontade coletiva.
O Estado representativo, originário da Inglaterra, difundido ao longo do séc. XIX pela Europa e hoje presente em grande parte dos países do
mundo, inclusive no Brasil, conhece um processo de democratização em
dois sentidos: em relação ao alargamento do direito de voto até o sufrágio
universal masculino e feminino e no tocante ao desenvolvimento do associacionismo político até a formação dos partidos de massa e o reconhecimento
de sua função pública.
Os partidos políticos são definidos como união de diversas pessoas
que têm interesses e ideias em comum contra outra opinião. Há aqueles
provenientes do parlamento, advindos de uma ligação entre grupos parlamentares e comitês eleitorais. Há outros de origem exterior ao parlamento,
formados por grupos sociais situados fora do sistema político propriamente
dito, como as associações camponesas, sindicais etc., além daqueles nascidos
da cisão ou fusão de outros partidos.
No Brasil, o estabelecimento de partidos políticos data do Império,
com a adoção do modelo europeu dos Partidos Conservador e Liberal. Apenas
ulteriormente surge o Partido Republicano, o qual viria a modificar o regime
do país para a república. Somente com o Estado Novo de Vargas (1937-1945)
é que outros partidos serão criados, a partir de autorização concedida para
tanto. Nasceriam vários então, dos quais os de maior relevância e perpetuida28
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de foram a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Social Democrático
(PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Já o regime político é o conjunto de elementos que, de fato ou de
direito, concorrem para a tomada das decisões coletivas essenciais, isto é,
são elementos que condicionam o exercício do poder.
Portanto, a partir da análise do regime político vigente, faz-se possível a identificação do nível de democratização social existente, através dos
mecanismos diretos ou indiretos de participação popular no poder e nas
decisões do Estado.
O sistema político caracteriza-se por ser uma linguagem ideológica
de um certo tipo de regime jurídico, feita à base de justificações e explicações. Investiga-se o sistema quando são feitos levantamentos em termos de
princípio da soberania nacional e popular.
Assim, enquanto o regime político trata das vias concretas dentro
do Estado de participação popular, o sistema político dá um enfoque mais
global, constituindo a própria ideologia reinante e determinadora dos atos
materiais, do ponto de vista da participação não apenas no Estado, mas também na própria sociedade.
Nossa atual Constituição trata dos direitos políticos em seu Capítulo
IV do Título II, referente aos direitos e garantias fundamentais.
O art. 14 dispõe sobre as formas de exercício da soberania popular,
quais sejam: sufrágio universal; voto direto e secreto com igual valor para
todos; plebiscito; referendo; e, por fim, iniciativa popular.
A soberania se divide em interna e externa.
A soberania interna significa poder supremo, ou seja, o Estado, dentro de suas fronteiras, exerce o poder maior, não havendo nenhum paralelo
ou superior. A soberania externa é sinônimo de independência, isto é, o
Estado, em suas relações com os demais, não se encontra em posição de
subordinação, submissão, não admitindo nenhum tipo de intromissão em
seus assuntos internos ou internacionais.
O direito de sufrágio é aquele pelo qual o cidadão, mediante voto,
escolhe seu representante.
No Brasil, o sufrágio é universal e o tipo de eleição adotada é a direta,
ou seja, a escolha dos representantes ocorre em um só grau. Ao contrário, o
voto indireto se processa em dois graus: primeiramente os eleitores escolhem
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colégios para, posteriormente, estes selecionarem os candidatos para os cargos. Este é o sistema vigente, por exemplo, nos Estados Unidos da América.
Além disso, o voto é secreto, somente conhecendo a escolha feita o
próprio eleitor que a realiza.
Quando a Constituição se refere a igual valor dos votos, mostra-se
avessa a quaisquer resquícios de oligarquia, elitismo ou aristocracia, conferindo o mesmo peso político a todos os cidadãos.
O referendo é um mecanismo posto à disposição do cidadão, que,
de acordo com sua convicção, pode sancionar ou vetar determinada medida legislativa realizada por seu representante. Divide-se em: referendo
constitucional, utilizado para a aprovação de uma Constituição; referendo legislativo, para a aprovação de leis ordinárias; referendo compulsório,
aplicado obrigatoriamente à ratificação de novas Constituições e emendas
constitucionais; e referendo facultativo, empregado a critério da legislação
em matérias controvertidas.
Percebe-se que se trata de importante instrumento de participação
popular diretamente no processo legislativo, complementando a tarefa do
legislador.
Ao passo que o referendo é processo de submissão ao eleitorado de
medida legislativa (ex. referendo sobre a proibição da comercialização de
armas de fogo e munições, ocorrido no Brasil em 23/10/2005, relativo ao art.
35 do Estatuto do Desarmamento — Lei 10.826, de 23/12/2003), o plebiscito
é a aprovação ou desaprovação de ato executivo pelo povo, tratando este de
assunto de relevante interesse e questão controversa (ex. plebiscito sobre
a forma e o sistema de governo, ocorrido no Brasil em 21/04/1993). Além
disso, o primeiro é realizado posteriormente à decisão ou medida, enquanto
o último, anteriormente.
Tanto o plebiscito, quanto o referendo têm destacado papel como
garantia da eficácia dos direitos humanos, na medida em que cada vez mais
atos governamentais devem ser submetidos à análise popular por meio desses dois mecanismos. Deve-se almejar tais instrumentos jurídicos como
indispensáveis para a concretização de atos como emendas constitucionais,
lei orçamentária e remuneração dos representantes.
A iniciativa popular de leis é, por sua vez, processo pelo qual determinados percentuais do eleitorado podem propor a iniciativa de mudanças
constitucionais ou legislativas ou mesmo procedimento de produção de nova
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lei, mediante a assinatura de petições formais que sejam autorizadas pelo
Poder Legislativo ou por todo o eleitorado.
A Constituição de 1988 dispôs, em seu art. 61, II, § 2º, que a iniciativa
popular dar-se-á através da apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.
Caso emblemático é o da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
135/2010), originada de projeto de lei de iniciativa popular, que reuniu
cerca de 1,3 milhão de assinaturas em todo o país.
Como se pode notar, a presente Constituição Federal se valeu não
apenas do sufrágio universal como forma de democratização do poder, mas
também do plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis. É justamente essa ampliação da participação popular que denota o desenvolvimento
democrático de um país. Isto é, não se deve mais considerar o número de
pessoas que vota atualmente, visto que tal direito é estendido a homens e
mulheres, bem como a adolescentes, em grande parte dos estados, mas sim
o número de instâncias diversas daquelas tradicionalmente políticas nas
quais se exerce o direito de voto.
O objetivo pelo qual se deve lutar agora é uma ampla democratização, com generalizada atuação e contribuição dos indivíduos, como formas
de expressão da soberania popular, a exemplo do atualmente denominado
“orçamento participativo”, nos vários escalões do Poder Executivo.
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Captação ilícita de sufrágio — potencialidade lesiva
e abuso do poder econômico
Alex Schramm de Rocha1

A captação ilícita de sufrágio constitui uma das práticas atentatórias
contra o regime democrático, na medida em que tem como alvo o voto
popular, instituto que permite a escolha dos representantes do povo nos
Poderes Executivo e Legislativo, e um dos seus elementos legitimadores.
O atual sistema eleitoral brasileiro, com informatização desde o alistamento do eleitor até a apuração de votos, reduziu sobremodo a possibilidade
de interferência espúria, limitando-a a praticamente duas hipóteses apenas,
a transferência ilícita de eleitores de um colégio eleitoral para outro e esta
que aqui se examina.
Se, por um lado, esse aperfeiçoamento do processo eleitoral eliminou muitas possibilidades de condutas fraudulentas, por outro, direcionou
para essas duas remanescentes todo o esforço daqueles que buscam lograr
êxito nas eleições de modo ilícito. Na mesma medida, passou a exigir maior
atenção por parte dos agentes de fiscalização sobre os procedimentos de
transferência de domicílio eleitoral e os métodos de captação de sufrágio.
Vale mencionar, para melhor dimensionamento da questão e alcance
no plano fático, algumas condutas que visam esconder ou mascarar essa
última modalidade de fraude eleitoral.
Quando se fala em captação ilícita de sufrágio — ou, em sua denominação mais popular, “compra de votos” —, a primeira imagem que vem
à mente é a do candidato (ou de seu cabo eleitoral) entregando dinheiro
(ou qualquer outro bem concreto, como material de construção, cestas de
alimentos etc.) ao eleitor em troca do voto. Entretanto, os meios estão a cada
dia mais sofisticados, justamente no intuito de disfarçar a operação ilícita,
vestindo-lhe de roupagem lítica para assim parecê-la.
A literatura sobre o assunto, baseada em situações submetidas aos
tribunais eleitorais, apresenta hipóteses das mais diversas, como, por exem1
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plo, a contratação de empregados como forma de captar votos, não apenas
do beneficiário direto da vaga de trabalho, mas também de familiares.

Nesse mesmo exemplo, podem ser identificadas duas modalidades em
vez de apenas uma, pois a contratação pode ser de empregados temporários
— apenas para o período eleitoral — e de uma quantidade significativa de
eleitores, como pode ser de cunho permanente, em regra, em menor quantidade (até pelo custo), mas de pessoas estrategicamente escolhidas pela
sua influência no eleitorado.
Podem ser ainda mencionados os seguintes casos: oferta de lotes de imóveis, em que os “interessados” preenchem ficha de cadastro
informando o respectivo número do título de eleitor (TSE: ED-RO 272650.2010.6.23.0000IRR); distribuição indiscriminada (sem controle) de combustível em dia de carreata, sob o pretexto de custear ato de campanha, mas
em que qualquer pessoa que obtivesse o “vale ou contra-vale” no comitê de
campanha obteria a vantagem (TSE: REspe. 4851-74.2009.6.14.0000/PA).
O estudo dos casos permite observar a imprecisa linha divisória entre
a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico, chegando-se,
em alguns casos, à inexistência de tal limite, a uma região de interseção, ou
coexistência, das duas práticas.

No entanto, a distinção entre os dois institutos é feita pela jurisprudência, que exige a potencialidade lesiva para a configuração do abuso do
poder econômico (TSE: RCED 672 – Belo Horizonte/MG), mas não para a
captação ilícita de sufrágio (TSE: AgR-RO 329382494 – Fortaleza/CE).
Por esse prisma, à primeira vista, parece fazer sentido a objeção
feita por aqueles que apontam a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei
9.504/1997, incluído pela Lei 9.840/1999, que instituiu a captação ilícita de
sufrágio, pois teria criado hipótese de inelegibilidade por meio de lei ordinária, em ofensa ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal — que
reserva a criação de outras hipóteses de inelegibilidades à lei complementar.
De fato, se a captação ilícita de sufrágio induz à cassação do registro ou do diploma, tornando, na prática, o candidato inelegível para aquela
eleição, e com um requisito a menos (o potencial ofensivo), não se afigura
razoável permitir que tal sanção seja estabelecida em lei ordinária, se, para
uma sanção semelhante, porém de mais difícil configuração, se exige lei
complementar.
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A doutrina e a jurisprudência têm resolvido essa aparente contradição com a interpretação de que a sanção fixada para a captação ilícita de
sufrágio é tópica, ou seja, incide apenas sobre aquela eleição, na medida em
que cassa apenas o registro de candidatura ou o diploma, não incidindo sobre
o direito político do candidato. Busca-se, portanto, evitar que o infrator se
beneficie do resultado que seu ato ilícito lhe proporcionaria.
Ao contrário, nas hipóteses de inelegibilidade a que se refere o art. 14,
§ 9º, da Carta Republicana, a sanção tem alcance mais amplo, pois suspende
o direito político do infrator, tornando-o inabilitado para votar e ser votado
durante período de tempo fixado pela Justiça Eleitoral.

Oportuno mencionar que, no art. 15, III, IV e V, da Lei Maior, são elencados casos de suspensão dos direitos políticos cujas hipóteses de incidência
podem ser criadas pelo legislador ordinário, indicando que o constituinte
não quis resguardar à exclusividade de lei complementar as sanções sobre
os direitos dessa natureza.
Na realidade, o profissional do direito que buscar coerência no sistema normativo brasileiro vai sempre encontrar dificuldades de conciliar suas
diversas disposições com parâmetros técnicos doutrinários.

Chega-se, entretanto, à conclusão de que, na hipótese de captação
ilícita de sufrágio, a sanção atinge diretamente o procedimento e indiretamente o infrator. Tanto é assim que a norma tem como alvo o “registro da
candidatura” ou o “diploma”, que constituem documentos certificadores da
higidez do procedimento. É decorrência lógica que, se o procedimento ficou
viciado, a Justiça Eleitoral jamais poderia certificar o contrário.
Já na hipótese de inelegibilidade por abuso do poder econômico,
a sanção é mais ampla, pois fixada por prazo certo e dirigida ao infrator,
tornando-o inelegível. O pleito é alcançado de modo indireto.
Ressalve-se, por fim, a possibilidade de incidência das duas sanções,
em caso de configuração tanto do abuso do poder econômico quanto da
captação ilícita de sufrágio (TSE: RO 437764 – Brasília/DF).
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Condenação criminal e perda do mandato parlamentar:
solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal na
Ação Penal 470
Ariane da Silva Oliveira1

1 Introdução
O julgamento da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal
traduziu-se num dos mais importantes episódios da história recente do
país, colocando o Poder Judiciário na função de protagonista no combate à
corrupção e à impunidade.
Acompanhado não só pela comunidade jurídica, mas também por
cidadãos de todas as classes, credos, raças ou inclinações político-partidárias,
o julgamento do chamado “Mensalão” trouxe para o centro dos debates não
apenas questões relacionadas ao direito penal. A reflexão a respeito dos
direitos políticos e da importância da manutenção da relação de confiança
que motivou o sufrágio em determinado representante também consistiu
em importante legado deixado por esse célebre julgamento.
A discussão a respeito da perda dos mandatos eletivos exercidos
por alguns dos condenados, como consequência da sentença penal condenatória e da suspensão dos direito políticos, trouxe à baila a necessidade de
compatibilização dos arts. 15, III, e 55, IV e VI e §§ 2º e 3º, da Constituição
Federal, informada pelos princípios da soberania popular e da separação dos
poderes ou funções estatais. Imperioso definir, pois, se a Casa Legislativa
poderia examinar o mérito da questão ou simplesmente declarar a perda
dos mandatos.

2 Dos direitos políticos

A República Federativa do Brasil se autoproclama um Estado Democrático de Direito, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania,
1
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a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (CF/88, art. 1º). Proclama também que todo
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos da Constituição. Logo, temos uma democracia
representativa, com ligeira inclinação para a democracia participativa, haja
vista a previsão de hipóteses de participação direta do povo.
A democracia representativa pressupõe a existência de técnicas destinadas a efetivar a participação popular no processo político, que vêm a formar os direitos políticos que qualificam a cidadania, tal como se vê nos arts.
14 a 16 da CF/88. Os direitos políticos, na precisa doutrina de José Afonso
da Silva (2005, p. 345), “consistem na disciplina dos meios necessários ao
exercício da soberania popular”.
Para o citado autor, a Constituição emprega a expressão direitos políticos em seu sentido estrito, como conjunto de regras para a solução dos
problemas eleitorais, quase como sinônimo de direito eleitoral. De tal maneira, o núcleo fundamental dos direitos políticos consistiria no direito eleitoral
de votar e ser votado, embora não se reduza a isso. No mesmo sentido, José
Jairo Gomes (2010, p. 3) esclarece que se denominam “direitos políticos
ou cívicos as prerrogativas e os deveres inerentes à cidadania. Englobam o
direito de participar direta ou indiretamente do governo, da organização e
do funcionamento do Estado”.
Os direitos em foco são comumente classificados como direitos políticos ativos e direitos políticos passivos, segundo a modalidade de seu exercício. Os primeiros dizem respeito ao eleitor e sua atividade, ao passo que
estes últimos referem-se aos elegíveis e aos eleitos. Há também outras duas
modalidades, que não se confundem com as anteriores, que se podem denominar direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Dizem respeito, respectivamente, às normas que asseguram a participação no processo
político eleitoral, votando e sendo votado, no que envolvem as modalidades
ativa e passiva; e às normas que impedem essa atuação e têm seu núcleo
nas inelegibilidades.
Importa ao desenvolvimento do tema proposto a análise dos chamados direitos políticos negativos, mais precisamente da parte relacionada à
privação do cidadão da prerrogativa de exercer mandato eletivo parlamentar, em decorrência da perda temporária (suspensão) dos direitos políticos
resultante de condenação criminal definitiva.
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3 Da suspensão dos direitos políticos
Ainda com respaldo na doutrina de José Afonso da Silva (2005), o
cidadão pode, excepcionalmente, ser privado, definitiva ou temporariamente,
dos seus direitos políticos, o que importará, como efeito imediato, na perda
da cidadania política.
Dispõe o art. 15 da Constituição Federal que é vedada a cassação de
direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II – incapacidade civil absoluta; III – condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV – recusa de cumprir
obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art.
5º, VIII; V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Conquanto a Constituição não indique quais são os casos de perda
e quais os de suspensão, é consenso que as hipóteses definidas nos incisos
II, III e V configuram suspensão; os demais são de perda, devendo ainda ser
incluída nesta última situação, mediante a técnica da interpretação sistemática das normas constitucionais, a perda da nacionalidade brasileira, que é
pressuposto da posse dos direitos políticos.
Conforme transcrito alhures, o inciso III do art. 15 preconiza que a
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos,
ensejará a suspensão dos direitos políticos e, via de consequência, importará
na perda do mandato eletivo, desde que assim determinado na sentença,
visto tratar-se de efeito não automático.
Para a melhor compreensão da controvérsia, cumpre analisar quais
efeitos, penais e extrapenais, podem decorrer da sentença penal condenatória.
3.1 Dos efeitos da sentença penal condenatória
Conforme leciona Nucci (2008, p. 509):

[...] a sentença penal condenatória produz efeitos secundários de duas
ordens: a) penais (tais como impedir ou revogar o sursis, revogar o livramento condicional ou a reabilitação, lançar o nome do réu no rol dos
culpados, propiciar a reincidência etc.); b) extrapenais (cuja atuação se
dá fora do âmbito penal), subdividindo-se em genéricos e específicos.
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O Código Penal brasileiro contém um capítulo destinado à disciplina
dos efeitos extrapenais da condenação, classificando-os como genéricos e
específicos (Capítulo VI, arts. 91 e 92).
Consideram-se genéricos aqueles que decorrem automaticamente da
condenação, independentemente de fundamentação ou determinação específica. Nas palavras de Nucci (2008, p. 509), “trata-se de efeito automático,
que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória e destina-se a formar título executivo judicial para a propositura
da ação civil ex delicto”. São eles, a teor do art. 91 do CP:
I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam
em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato
ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Tem-se, ainda, que “poderá ser decretada a perda de bens ou valores
equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”, sendo certo que as medidas
assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou
valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação
de perda (§§ 1º e 2º).
Os efeitos específicos, de sua vez, são aqueles que, para operar, não
podem prescindir da especial deliberação do julgador, devendo constar expressamente do título condenatório2.
Reza o art. 92 do CP que são também efeitos da condenação:

2

I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando
aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever
para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais
casos; II – a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou
curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos
contra filho, tutelado ou curatelado; III – a inabilitação para dirigir
veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na
sentença. (CP, art. 92, parágrafo único.)
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Vê-se, portanto, que a perda do mandato eletivo submete-se a alguns
pressupostos, consubstanciados na quantidade da pena e/ou na gravidade
do fato.
No caso da Ação Penal 470, todos os réus foram condenados a penas
superiores a um ano com violação do dever para com a Administração Pública
ou a penas privativas de liberdade iguais ou superiores a quatro anos, de
maneira que a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo poderia
decorrer de expressa determinação na sentença condenatória. Há, ainda, por
consequência, a suspensão dos direitos políticos, conforme enunciado no art.
15, III, da CF/88. Entretanto, a extensão dos efeitos da decisão, em tema de
mandato eletivo parlamentar, deve ser pormenorizadamente examinada,
haja vista a existência de regra específica no art. 55 da CF/88.

4 Da perda do mandato parlamentar

Em se tratando de ocupantes de mandato eletivo parlamentar, o cerne
da questão está em compatibilizar o citado art. 15, III, com o art. 55 da CF/88,
que previu como possíveis causas para a perda do mandato eletivo tanto a
“perda ou suspensão dos direitos políticos” (inciso IV), como “a condenação criminal com trânsito em julgado” (inciso VI), atribuindo em cada caso
prerrogativas distintas ao Poder Legislativo.
Para facilitar a compreensão da controvérsia, importa transcrever o
dispositivo que estabeleceu forma especial para a decretação da perda do
mandato de deputados federais e senadores, com o escopo de reafirmar a
separação dos poderes e evitar indesejável ingerência na organização do
Poder Legislativo:
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça
parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou
missão por esta autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta
Constituição;
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VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º – É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas
a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º – Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou
de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.

§ 3º – Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada
pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de
qualquer de seus membros, ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

A simples leitura dos incisos IV e VI já revela a existência de disposições antinômicas contidas no texto constitucional — visto que cada hipótese
confere prerrogativa diversa ao Poder Legislativo quanto à amplitude do
poder de que dispõe para exame e julgamento da conduta de seus membros
—, competindo ao intérprete superar as antinomias, de sorte a garantir a
higidez da norma constitucional. Nas palavras do ministro Celso de Mello,
[...] é preciso considerar a Constituição como um todo e ser fiel às
técnicas interpretativas adotadas pelo STF para superar antinomias
existentes na CF, prestigiando valores que se expressam nas ideias
da ética pública e da moralidade administrativa, preservando, assim,
a integridade de valores de fundamental importância, como os postulados da isonomia, forma republicana de governo, moralidade pública
e da probidade3.

O constitucionalista Luís Roberto Barroso (2009, p. 9) explica que

3

[...] a ordem jurídica de cada Estado constitui um sistema lógico, composto de elementos que se articulam harmoniosamente. Não se amolda
à ideia de sistema a possibilidade de uma mesma situação jurídica
estar sujeita à incidência de normas distintas, contrastantes entre si.
Justamente ao revés, no ordenamento jurídico não podem coexistir
normas incompatíveis. O direito não tolera antinomias.

Informativo STF 692. Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/
informativo692.htm. Acesso em: 11 abr. 2013.
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Regra geral, o aparente conflito entre normas é resolvido mediante
a utilização dos critérios de hierarquia (a norma superior prevalece sobre
a inferior) e da especialização (lex specialis derogat generelis). Há, ainda,
duas espécies de conflitos que, em princípio, não se submetem aos citados critérios: os conflitos de leis no tempo e no espaço, que se socorrem
das regras do direito intertemporal e do direito internacional privado,
respectivamente.
Em matéria de interpretação das normas constitucionais, adverte
Barroso (2009, p. 107-108) que é preciso partir da premissa de que, embora
esteja no âmbito da interpretação geral do direito, serve-se de princípios
próprios e apresenta especificidades e complexidades que lhe são inerentes, a exemplo da superioridade hierárquica, da natureza da linguagem, do
conteúdo específico e do caráter político. Isso porque a Constituição, por sua
natureza, contém predominantemente normas de princípio ou esquemas,
com grande caráter de abstração, a exigir muito mais do que a exploração do
texto: uma verdadeira construção do seu significado, podendo-se recorrer
a considerações extrínsecas.
Concorda a generalidade dos autores que a interpretação, a despeito da pluralidade de elementos que devem ser levados em consideração, é
una. Ademais, nenhum método deve ser absolutizado (STERN, 1987 apud
BARROSO, 2009, p. 129): os diferentes meios empregados ajudam-se uns
aos outros, combinando-se e controlando-se reciprocamente (FERRARA,
1987 apud BARROSO, 2009, p. 129). A interpretação se dá a partir do texto
da norma (interpretação gramatical), de sua conexão (interpretação sistemática), de sua finalidade (interpretação teleológica) e de seu processo de
criação (interpretação histórica).
Os métodos de interpretação gramatical, histórico e teleológico pouco
auxiliam, no caso concreto, na busca do significado da norma constitucional,
havendo a prevalência da necessidade de preservação da Constituição como
um sistema, haja vista a coexistência de normas aparentemente conflitantes
no mesmo dispositivo constitucional.
O método sistemático disputa com o teleológico a primazia no processo interpretativo e é fruto da ideia de unidade do ordenamento jurídico,
uma vez que o direito positivo pressupõe a existência de um sistema de
preceitos coordenados e subordinados, que convivem harmonicamente. É
preciso, pois, preencher o conteúdo normativo com um sentido que possa
coexistir com o significado do outro dispositivo em jogo.
43

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Nessa ordem de ideias, utilizando-se o método da interpretação sistemática das normas constitucionais — que preconiza a afirmação do todo,
da unidade diante da particularidade e da fragmentariedade dos comandos
singulares —, tem-se que, na hipótese prevista no inciso IV (“Deputado ou
Senador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos”), caberá à Mesa
da Casa tão somente declarar a perda do mandato, na forma do § 3º, ainda
que a perda ou suspensão de tais direitos tenha decorrido de condenação
criminal em sentença definitiva, como efeito específico da condenação. Não
haveria, portanto, espaço para um juízo político ou de conveniência, sendo
a perda do mandato efeito irreversível da sentença condenatória que determinou a perda dos direitos políticos.
De tal maneira, na esteira do que pontificou o ministro Celso de Mello
na AP 4704, todos os condenados por mais de quatro anos de reclusão ou
cuja condenação diga respeito a ato de improbidade administrativa — o
que ocorre nos crimes contra a administração pública, tais como peculato
e corrupção passiva — devem perder automaticamente os mandados eletivos. E, neste caso, a perda deve ocorrer mesmo que a pena seja inferior a
quatro anos, como no crime de peculato, punido com penas que vão de 2 a
12 anos de reclusão.
Já quanto aos demais casos, isto é, em condenações por tempo inferior e por delitos de menor potencial ofensivo, quando não presentes os
requisitos do art. 92 do CP, caberá à Câmara deliberar (decidir) a perda ou
não do mandato, dando lugar à incidência da regra contida no parágrafo 2º
do art. 55 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de situação que se
amolda ao inciso VI (“Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal
em sentença transitada em julgado”). Logo, não há que se falar em ab-rogação
do apontado dispositivo, que confere à Casa Legislativa a prerrogativa de
julgar a conveniência da perda do mandato nos casos de condenações que
não tenham ensejado a suspensão dos direitos políticos.
Admite-se, ainda, a discricionariedade do parlamento para deliberar
a perda do mandato eletivo quando a condenação tenha sido anterior ao
exercício do mandato, situação em que, por razões óbvias e cronológicas, a
suspensão dos direitos políticos não pôde ser examinada na sentença penal
condenatória.
4

Informativo STF 692. Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/
informativo692.htm. Acesso em: 11 abr. 2013.
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Com base nesses fundamentos, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), por maioria de votos (5x4)5, em julgamento realizado no
dia 17/12/2012, decidiu que os três deputados condenados na Ação Penal
(AP) 470 que ainda detêm mandato — Valdemar Costa Neto (PR-SP), Pedro
Henry (PP-MT) e João Paulo Cunha (PT-SP) — perderão seus mandatos
com o trânsito em julgado do acórdão (decisão colegiada) condenatório.
Para isso, caberá à Mesa da Câmara apenas declarar a perda do mandato,
na forma do art. 55, § 3º, da Constituição Federal.
Pela importância do tema e densidade das discussões, impõe transcrever os excertos dos Informativos STF 691 e 692, que trataram da questão
em exame:
INFORMATIVO STF 6916:

5
6

AP 470/MG – 216
Em passo seguinte, iniciou-se a apreciação sobre a perda de mandato
parlamentar quanto aos deputados federais João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henry, assim como em relação a José Borba,
atualmente prefeito. O Relator destacou que a perda ou suspensão de
direitos políticos, com a consequente privação de mandato eletivo,
seria situação excepcional no Estado Democrático de Direito. Observou, ainda, que se trataria de hipóteses taxativamente dispostas no
art. 15 da CF, norma de eficácia plena (“Art. 15. É vedada a cassação
de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II – incapacidade civil absoluta; III – condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV – recusa de cumprir
obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art.
5º, VIII; V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º”).
A par disso, aduziu previsão constitucional no sentido da possibilidade de o Poder Legislativo decretar a perda de mandato de deputado
federal ou senador, tendo como causa perda ou suspensão de direitos
políticos ou condenação criminal transitada em julgado (art. 55, IV e
VI). Ressaltou, no ponto, que esta redação segregada explicar-se-ia pela
viabilidade de a reprovação estatal da conduta delituosa ter ocorrido
antes ou depois do início do mandato parlamentar. Consignou que a
especialidade contida no art. 55, VI, da CF (“Art. 55. Perderá o mandato

Foi unânime a decisão que decretou a suspensão dos direitos políticos de todos os condenados.

Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo691.htm. Acesso
em: 11 abr. 2013.
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o Deputado ou Senador: [...] VI – que sofrer condenação criminal em
sentença transitada em julgado”) justificar-se-ia nos casos em que
a sentença condenatória não tivesse decretado perda do mandato
pelo parlamentar por não estarem presentes os requisitos legais
[CP: “Art. 92 – São também efeitos da condenação:  I – a perda de
cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena
privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos
crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para
com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa
de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. II – a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou
curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos
contra filho, tutelado ou curatelado; III – a inabilitação para dirigir
veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.
Parágrafo único – Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença”] ou
por ter sido proferida anteriormente à expedição do diploma, com o
trânsito em julgado ocorrente em momento posterior.
AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 05 e 06/12/2012. (AP
470)
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AP 470/MG – 217
Asseverou que o procedimento estabelecido no art. 55 da CF disciplinaria circunstâncias em que a perda de mandato eletivo parlamentar
poderia ser decretada com base em juízo político. Afirmou, no entanto,
que conjectura diversa envolveria a aludida perda a partir de decisão do Poder Judiciário, a qual atingiria não somente o parlamentar
eleito como qualquer outro mandatário político. Na decisão judicial,
condenado deputado federal ou senador, no curso do mandato, pela
mais alta instância judiciária, inexistiria espaço para o exercício de
juízo político ou de conveniência pela Casa Legislativa, uma vez que a
suspensão de direitos políticos, com a subsequente perda de mandato
eletivo, seria efeito irreversível da sentença condenatória. Concluiu
que a deliberação da Casa Legislativa, prevista no art. 55, § 2º, da CF,
possuiria efeito meramente declaratório, sem que aquela pudesse rever
ou tornar sem efeito decisão condenatória final proferida pelo STF. Por
outro lado, reputou que as premissas firmadas no julgamento da AP
481/PA (DJe de 29/06/2012) não seriam aplicáveis ao presente feito,
haja vista que naquela oportunidade o parlamentar fora condenado a
pena inferior a 4 anos de reclusão pela prática de esterilização cirúrgica
irregular (Lei 9.263/1996, art. 15) e não perpetrara o delito na vigên-
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cia do mandato eletivo. Rememorou que João Paulo Cunha, Valdemar
Costa Neto, Pedro Henry e José Borba, ao revés, cometeram crimes
contra a Administração Pública quando no exercício do cargo, a revelar
conduta incompatível com a função parlamentar. Assim, decretou a
perda do mandato eletivo deles. Reiterou seu voto no que concerne a
José Borba, de forma a converter a pena privativa de liberdade em 2
restritivas de direitos, consistentes em pena pecuniária de 300 salários
mínimos e em interdição temporária de direitos (CP: “Art. 47. As penas
de interdição temporária de direitos são: I – proibição do exercício de
cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eleitivo”).
O ministro Cezar Peluso, em voto outrora prolatado, também a determinara relativamente a João Paulo Cunha como efeito específico da
condenação (CP, art. 92, I, b).
AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 05 e 06/12/2012. (AP
470)
AP 470/MG – 218
Em divergência, o Revisor reconheceu ser da Câmara dos Deputados a
competência para decretar a perda dos mandatos, nos termos do art.
55, § 2º, da CF (“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar; [...] VI – que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado. [...] § 2º – Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda
do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação
da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa”), de forma a caber ao STF apenas
comunicar, à Casa Legislativa respectiva, o advento de trânsito em
julgado de sentença condenatória, para que o órgão proceda conforme
os ditames constitucionais. Registrou que, regra geral, a suspensão dos
direitos políticos, inclusive no caso de condenação criminal transitada
em julgado, traria como consequência a perda do mandato eletivo que,
a princípio, aplicar-se-ia a todos os exercentes desse mister. Enfatizou
que a norma contida no art. 15, III, da CF seria autoaplicável. Assinalou,
contudo, que, em relação a senadores e deputados, a Constituição contemplaria exceção, no § 2º do art. 55 da CF, no tocante à perda imediata
do mandato na hipótese de condenação criminal transitada em julgado.
Nessa situação diferenciada, a perda do mandato não seria automática,
não obstante vedado aos parlamentares atingidos pela condenação
criminal, enquanto durarem seus efeitos, disputarem novas eleições,
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ante a perda de condição de elegibilidade. No ponto, afirmou que essa
ressalva estender-se-ia a deputados estaduais e distritais (CF, arts. 27,
§ 1º, e 32, § 3º).

AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 05 e 06/12/2012. (AP
470)
AP 470/MG – 219

Ressurtiu que, quando o mandato resultasse do livre exercício da soberania popular — excluída a existência de fraude e inocorrente impugnação a sua eleição — não caberia ao Poder Judiciário decretar a
perda automática de mandato. Nesse caso, a Constituição outorgaria à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal competência para decidir
e não meramente declarar a perda de mandato de parlamentares. De
outro turno, enfatizou que a regra da cassação imediata de mandatos
incidiria, por inteiro, no que concerne a vereadores, prefeitos, governadores e Presidente da República. Tendo isso em conta, acompanhou o
Relator apenas no que diz respeito a José Borba. Por fim, entendeu que
os acusados desta ação penal, eleitos no pleito de 2010, não poderiam,
em decorrência de eventual inelegibilidade oriunda da Lei da “Ficha
Limpa”, perder, de forma automática, os mandatos à revelia das regras
constitucionais pertinentes. Abordou, ademais, a questão relativa à
impossibilidade física de o condenado exercer mandato parlamentar
se a ele imposto regimes fechado e semiaberto para o cumprimento
de pena corporal, o que não aconteceria na hipótese de fixação de
regime aberto, a exemplo de qualquer reeducando que exercesse atividade laboral fora do estabelecimento carcerário em que cumprisse
pena, durante o dia, a ele retornando para o repouso noturno. Após,
o julgamento foi suspenso.

AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 05 e 06/12/2012. (AP
470)

INFORMATIVO STF 692:
AP 470/MG – 220

48

O Plenário retomou julgamento de ação penal movida, pelo Ministério
Público Federal, contra diversos acusados pela suposta prática de esquema a envolver crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção
ativa, gestão fraudulenta e outras fraudes — v. Informativos 673 a 685
e 687 a 691. Na sessão de 10/12/2012, prosseguiu-se a análise sobre
a perda de mandato parlamentar quanto aos deputados federais João
Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henry, assim como em
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relação a José Borba, atualmente prefeito. A ministra Rosa Weber, ao
acompanhar o Revisor, manifestou que a possibilidade de perda automática do mandato parlamentar em decorrência de condenação judicial
sofrida pelo respectivo titular seria tema extremamente sensível para o
equilíbrio dos Poderes. Mencionou que a presença dos institutos relativos a prerrogativa, inviolabilidade e imunidade parlamentares em geral
seria necessária. Destarte a Constituição não poderia ser interpretada
de modo a não contemplá-los. Registrou que as prerrogativas parlamentares não configurariam direito cuja finalidade seria a proteção dos
próprios parlamentares, mas sim da representação popular por eles
exercida. Portanto, sua legitimidade derivaria do direito fundamental
dos indivíduos de governar a si mesmos. Consignou que cometimento
de atos que levassem a condenação criminal de representante do povo
poderia, de fato, ser entendido como quebra da relação de confiança,
pressuposto do mandato.
AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/2012. (AP
470)

AP 470/MG – 221
Assinalou que o juiz competente para julgar sobre o exercício do poder político, do poder de representação, seria o povo soberano, que
o faria diretamente no caso de democracias, cujas Constituições previssem o instituto do recall, ou por meio de seus representantes na
hipótese no art. 55, VI, § 2º, da CF (“Art. 55 – Perderá o mandato o
Deputado ou Senador: [...] VI – que sofrer condenação criminal em
sentença transitada em julgado. [...] § 2º – Nos casos dos incisos I, II e
VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante
provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”). Observou que a
Constituição de 1988 restabelecera em sua plenitude o respeito ao
postulado da separação de Poderes, desprestigiado pelo regime antecedente, como princípio basilar de democracia representativa. Ressaltou
que, satisfeitas as condições exigidas pela legislação eleitoral para o
reconhecimento de sua legitimidade, o mandato se revestiria, durante
o período para o qual constituído, da qualidade da intangibilidade.
Somente poderia ser afetado nos casos expressamente previstos pela
Constituição. Ponderou ser a melhor exegese aquela que não atribuísse
ao art. 92 do CP (“Art. 92 – São também efeitos da condenação: I – a
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Parágrafo único –
Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser
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motivadamente declarados na sentença”) a tarefa de vetor interpretativo a partir do qual se deduziria o sentido dos arts. 15, III, e 55, IV e
VI, da CF. Portanto, o sentido da norma constitucional haveria de ser
extraído, primordialmente, dela mesma, tomada como sistema, e não
da legislação infraconstitucional que a ela se submeteria.

AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/2012. (AP
470)
AP 470/MG – 222

Avaliou que a condenação criminal transitada em julgado estaria
contida no art.15, III, da CF (“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: [...]
III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos”), entre as causas de perda e suspensão de direitos
políticos. Entretanto, o caso seria de suspensão e não de perda,
enquanto durassem os efeitos da condenação. Analisou que o art.
55, § 2º, da CF, a seu turno, previra claramente procedimento para
a cassação de mandatos de deputados e senadores. Inferiu que, se
a Constituição vedasse a cassação de direitos políticos e, ao mesmo
tempo, previsse procedimento específico para a cassação de mandato parlamentar, a conclusão seria que o mandato não se confundiria
com o direito político que o fundamentaria. A Constituição não definiria o mandato como espécie de direito político subjetivo do tipo
passivo, tampouco, pelo mesmo raciocínio, a perda do mandato se
confundiria com hipótese de direito político negativo, isso porque o
mandato não seria direito subjetivo do representante, mas situação
jurídica por ele ostentada em decorrência da manifestação concomitante, no processo eleitoral, do direito subjetivo de concorrer e
dos eleitores de votar.
AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/2012. (AP
470)
AP 470/MG – 223
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Ressaiu que a perda do mandato eletivo de deputado federal ou senador estaria condicionada à manifestação da maioria absoluta da respectiva Casa Legislativa por expressa imposição do art. 55, § 2º, da CF.
A destituição de mandato de deputado ou senador, portanto, no caso de
condenação criminal transitada em julgado, revestir-se-ia de contornos
políticos e, sendo o mandato instituto de representação política dos
governados, somente àqueles teria sido conferida a legitimidade para
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se pronunciar pela sua revogação. Por derradeiro, afirmou que negar a
plena eficácia do art. 55, § 2º, da CF implicaria a anulação, pelo Poder
Judiciário, dos votos recebidos pelo mandatário que posteriormente
fora condenado. Os ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia também
seguiram o Revisor. O ministro Dias Toffoli aduziu que a aparente
antinomia entre os arts. 15, III, e 55 da CF seria resolvida pelo critério
da especialidade. Assim, os parlamentares estariam excluídos da abrangência do art. 15, III, da CF, por lhes ser aplicável, especificamente, o
seu art. 55. Consignou que essa discussão não alcançaria José Borba,
prefeito, no que os demais ministros aquiesceram. A ministra Cármen
Lúcia explicitou que, em face do princípio da separação de Poderes, a
perda do mandato não seria consectário automático de condenação
criminal emanada do STF, o qual se restringiria à jurisdição, de modo
que caberia à respectiva casa do Congresso Nacional decidir sobre a
referida perda, a teor do art. 55, § 2º, da CF.
AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/201212.
(AP 470)
AP 470/MG – 224

Por outro lado, os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio acompanharam o Relator, para decretar a perda de mandato dos
aludidos réus. O ministro Luiz Fux asseverou que, com o advento da
Lei da “Ficha Limpa”, bastaria condenação, sem trânsito em julgado,
para que o povo considerasse o detentor de mandato eletivo deslegitimado para praticar atos em nome dos respectivos eleitores. De
acordo com essa concepção, não seria legítimo que os parlamentares
praticassem atos contrários à lei e, ainda assim, mantivessem a higidez da representatividade popular. Ademais, não caberia discutir se
o Parlamento iria cumprir a decisão da Corte ou não, mas apenas se
o STF deveria declarar a perda do mandato por causa de condenação
criminal, na forma do art. 55 da CF. Frisou que as hipóteses do art. 15
da CF, de suspensão de direitos políticos, implicariam não só a restrição
ao direito de concorrer ao ius honorum, mas também restringiriam o
ius sufragii. Consignou que prevaleceria o cânone constitucional da
moralidade administrativa, a reforçar a impossibilidade de manutenção de mandato após condenação na esfera penal. Rememorou a EC
35/2001, a possibilitar a suspensão do processo, para evitar que o
parlamentar fosse submetido a perseguição política. Entretanto, se
esta não ocorresse, o processo seria regular, a exigir o cumprimento
da Constituição e da lei. Reputou que o art. 55 da CF referir-se-ia a
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casos em que a suspensão processual não ocorrera, porquanto o fato
delituoso antecedera a diplomação.

AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/2012. (AP
470)
AP 470/MG – 225

O ministrp Gilmar Mendes realizou retrospecto histórico sobre a
evolução normativa que culminara com os arts. 55, VI, e 15, III, da
CF. Ressurtiu que o sistema apresentaria possíveis incongruências.
Atentou para a necessidade de se interpretar a questão em harmonia
com o art. 37, § 4º, da CF (“§ 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”).
Salientou que, embora nem todas as faltas caracterizadas como atos
de improbidade fossem condutas típicas, os crimes contra a Administração Pública dificilmente deixariam de ser considerados atos de
improbidade. Ademais, a Lei da “Ficha Limpa” teria permitido situações
em que condenado por sentença de órgão colegiado fosse impedido de
se candidatar, mas condenado com trânsito em julgado preservaria seu
mandato. Exemplificou métodos de solução de lacunas e antinomias
preconizados pela jurisprudência do STF, como a via do pensamento
do possível, a fim de compatibilizar os preceitos constitucionais acima
referidos. Frisou que os crimes contra a Administração Pública deveriam ter por efeito a perda da função pública, que seria reconhecida e
decretada pelo juiz. Não haveria ab-rogação do art. 55, VI, da CF, pois
não se trataria de crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo.
O aludido inciso continuaria a ser aplicável nos casos em que o título
judicial não impusesse a perda da função. Preconizou que o exercício
de função pública pressuporia liberdade de ir e vir, incompatível com
pena de prisão. Arrematou caber ao Judiciário, como efeito da condenação, decretar a perda da função ou cargo; e ao Legislativo competiria
eventualmente suspender o processo, no exercício de controle político,
conforme o texto constitucional.
AP 470/MG, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/2012.
(AP 470)
AP 470/MG – 226
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O ministro Marco Aurélio, de início, retificou seu voto para absolver,
quanto ao crime formação de quadrilha (CP, art. 288), os réus Pedro

Jornada de Direito Eleitoral das Escolas de Magistratura Federal

Corrêa (item VI.1.b.1), João Cláudio Genú (item VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (item VI.1.d.1) — a envolver parlamentares do PP — e Rogério
Tolentino (capítulo II). No tocante aos 3 primeiros acusados, aquilatou
que a quadrilha estaria descaracterizada tendo em vista o número
de integrantes, já que o preceito legal exigiria mais de 3 envolvidos.
Lembrou que o possível quarto integrante teria falecido no curso do
processo, sem que sua situação quanto ao crime tivesse sido firmada.
No que concerne a Rogério Tolentino, aduziu que sua participação na
quadrilha não teria sido suficientemente demonstrada, pois teria simplesmente realizado 1 empréstimo bancário junto ao BMG. No tocante
à questão alusiva a perda de mandato, registrou que os Poderes da
República seriam harmônicos e independentes, o que afastaria antagonismos e impasses. Ademais, de acordo com a Constituição, dever-se-ia
concluir pelo primado do Judiciário, ao qual caberia a última palavra
sobre o direito posto e sobre a própria Constituição. Observou que se
estaria a discutir eventual compatibilidade deste diploma com o art.
92 do CP. Considerou automáticos os efeitos do art. 15, III, da CF, que
deveriam ser motivadamente declarados na decisão judicial. Afirmou
incidir, no caso, o preceito legal. Reputou que a regra constitucional
seria uma garantia, pois a normalidade consubstanciar-se-ia na preservação dos direitos políticos, verificadas as excepcionalidades taxativas
neste artigo. Asseverou que a drástica consequência da suspensão
dos direitos políticos imporia ao julgador ponderar, diante do caso
concreto, se a qualidade do crime praticado ensejaria este resultado.
Na espécie, rememorou a gravidade dos delitos perpetrados. Repisou
que o primado do Judiciário afastaria a possibilidade de decisão ficar
submetida a condição resolutiva de natureza política. Aludiu que o art.
55 da CF seria reservado a situações concretas em que não se teria
como consequência da condenação a perda do mandato. Finalizou
que a decisão do STF deveria alcançar não só aqueles com mandato
atualmente, como também os demais que, condenados por crimes
contra a Administração Pública, pudessem buscar mandato ou funções
de confiança de natureza pública como escudo, inclusive suplentes de
cargos eletivos. Assim, o título condenatório deveria ser completo, ao
harmonizar os preceitos do Código Penal e da Constituição. Consignou, também, a incidência da reprimenda de interdição temporária de
direitos (CP: “Art. 47 – As penas de interdição temporária de direitos
são: I – proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública,
bem como de mandato eletivo”) em relação a todos os condenados na
presente ação pela prática de crimes contra a Administração Pública.
Relator ministro Joaquim Barbosa, 10 e 13/12/2012. (AP 470)
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5 Conclusão
Como visto, não há incompatibilidade entre os incisos IV e VI do art.
55 da CF/88. A aparente antinomia deve ser afastada pela utilização do método sistemático de interpretação das normas constitucionais, em ordem a
assegurar a higidez da Constituição, uma vez que não há palavras inúteis no
texto constitucional nem revogação intrínseca de suas normas.
O ponto central da controvérsia consistiu, pois, em saber se, com o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória (na verdade, acórdão)
dos réus do processo do mensalão com mandato eletivo em vigor, caberia à
respectiva casa legislativa deliberar a perda ou não dos mandatos ou simplesmente declará-la. Em outras palavras: se a perda do mandato decorreria
inexoravelmente da condenação criminal que implicou a perda dos direitos
políticos ou se haveria espaço para um juízo político a respeito da conveniência e oportunidade. Venceu o bom senso que informa a primeira hipótese
e foi dado mais um importante passo na afirmação do primado da ética e
da moralidade.
A solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente à
perda do mandato eletivo parlamentar em caso de condenação criminal que
deu azo à suspensão dos direitos políticos, significou mais do que o prestígio da Constituição como um conjunto de normas (sistema); importou na
reafirmação dos valores da ética e da moralidade, que deveriam informar
a atuação de quem quer que se disponha a representar os mais elevados
anseios de um povo.
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Reforma política: a inconstitucionalidade do
voto em lista fechada
Bruno César Bandeira Apolinário1

Tramita no Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição
43, de 2011, resultante dos trabalhos da Comissão de Reforma Política
daquela Casa, que tem por objetivo alterar a redação do art. 45 da Constituição Federal, para instituir o sistema eleitoral proporcional de listas
preordenadas nas eleições para a Câmara dos Deputados.
Noutros termos, a proposta de emenda tem por finalidade instituir o
voto em lista fechada nas eleições para a Câmara dos Deputados, assembleias
legislativas, câmaras de vereadores e Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Como funcionaria? As convenções ou direções partidárias se encarregariam de instituir listas preordenadas de candidatos, que seriam submetidas
ao escrutínio, de modo que os eleitores não votariam mais em candidatos
individualmente considerados, mas no conjunto de candidatos escolhidos
pelos próprios partidos. Os eleitores somente poderiam votar em listas fechadas, portanto.
A questão que se põe diz respeito à constitucionalidade da medida.
Não estaria o sistema proposto a violar a garantia do voto direto, pela instituição de intermediários ilegítimos entre os eleitores e os eleitos?
Dispõe o art. 14 da Constituição Federal que 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 plebiscito, referendo e iniciativa
popular.
Noutro giro, o art. 45 preceitua que a Câmara dos Deputados se compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada
Estado e no Distrito Federal.
Resulta da conjugação dos dois dispositivos que os representantes
da Câmara dos Deputados serão eleitos pelo voto direto, o que significa o
voto em cada candidato, sem a presença de intermediários.
1

Juiz federal substituto.
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O sistema de lista fechada vem atentar exatamente contra essa garantia, pois que os candidatos passariam a ser eleitos diretamente pelas
convenções partidárias, restando aos eleitores apenas anuir com as escolhas
feitas pelos próprios partidos, que figurariam como intermediários ilegítimos
entre o eleitor e o eleito, frustrando a natureza do voto direto.
Neste sentido foi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
que encontrou esteio em razões históricas para concluir pela inconstitucionalidade da proposta. Diz o documento:
Tal convicção se robustece quando examinamos a nossa história constitucional republicana. O voto direto nas eleições para a Câmara dos
Deputados foi consagrado em nossa história constitucional na primeira Constituição republicana, de 24 de fevereiro de 1891 (art. 28),
tendo sido adotado já no texto constitucional provisório aprovado
pelo Decreto 510, de junho de 1890 (art. 27 c/c art. 1º do ADCT), do
Governo Provisório, que regulamentou as eleições para a Assembléia
Constituinte.
Nos seus Comentários à Constituição de 1891, Carlos Maximiliano
(2005, p. 322) escreveu:

“O suffrágio directo põe em relação imediata o representante e o representado, cujos interesses, direitos e necessidades devem ser estudados
por aquelle. Cresce a autoridade popular; torna-se inilludível a responsabilidade do congressista perante a massa geral dos seus cidadãos”.
Ora, o “voto em lista fechada”, lista essa elaborada pelo partido acaba
com a relação imediata entre o representante e o representado de que
fala Carlos Maximiliano, relação imediata essa que é a razão de ser do
voto direto e que — nas palavras do referido Mestre do nosso Direito
Constitucional — amplia a soberania popular e aumenta a responsabilidade do congressista perante a Cidadania.

A PEC 43, portanto, ao promover a extinção do voto direto, ainda que
de forma parcial, vai de encontro ao art. 60, § 4º, II, da Constituição Federal,
que prescreve: “Art. 60. [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir: [...] II – o voto direto, secreto, universal e periódico”.
É do ministro Gilmar Mendes (2010, p. 859) a definição do que seja
voto direto:
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O voto direto impõe que o voto dado pelo eleitor seja conferido a determinado candidato ou a determinado partido, sem que haja mediação
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por uma instância intermediária ou por um colégio eleitoral. Tem-se
aqui o princípio da imediaticidade do voto. O voto é indireto se o eleitor vota em pessoas incumbidas de eleger os eventuais ocupantes dos
cargos postulados.

Para José Afonso da Silva (2010, p. 223),

Voto direto – Outra exigência de sinceridade, autenticidade e eficácia
do voto decorre da determinação de que seja direto. Na verdade, a
qualificação de “direto” se prende mais ao sufrágio do que ao voto em
si. O direito de escolha (sufrágio) é que pode ser direto ou indireto,
caracterizando as eleições diretas ou indiretas. Mas também, como o
voto é exercício do sufrágio, pode-se dizer, como geralmente se diz:
voto direto e voto indireto. A Constituição consagra o voto direto, sem
exceção (art. 14). O sufrágio (ou o voto) é direto quando os eleitores
escolhem por si, sem intermediários, seus representantes e governantes. É indireto quando estes são escolhidos por delegados dos eleitores.
A eleição direta deve assegurar o caráter imediato da representação,
enquanto na indireta a designação dos verdadeiros representantes
se realiza através de uma especial entidade intermediária: Eleitores
(primeiro grau), Grandes Eleitores (segundo grau), Comissários, Delegados, Colégios Eleitorais etc. A eleição indireta ainda pode ser de
dois ou mais graus. É mais comum utilizar-se o sufrágio indireto para
eleição de chefes de Estado, e menos para membros de corporações
legislativas. [...]

A sistemática da lista fechada acaba por fulminar a imediaticidade
do voto, uma vez que o eleitor passaria a estar obrigado à escolha de candidatos inseridos numa lista previamente estabelecida pelas convenções
partidárias, o que lhe retira a garantia do voto direto em dado candidato de
sua predileção, estando compelido a sufragar concomitantemente nomes
que não intencionaria beneficiar.
A conclusão, pois, é a de que a medida pendente de exame pelo Congresso Nacional é manifestamente inconstitucional por ofensa à garantia do
voto direto, não podendo sequer ser objeto de deliberação por atentar contra
cláusula pétrea inscrita no art. 60 da Constituição Federal.
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O princípio democrático e as doações nas
campanhas eleitorais
Camila Franco e Silva Velano1

Questão de importância singular na seara eleitoral é a atinente à
identificação dos doadores nas campanhas eleitorais.
A questão é tratada no art. 28 da Lei 9.504/1997, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com
os modelos constantes do Anexo desta Lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias
serão feitas por intermédio do comitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores
e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais
serão feitas pelo comitê financeiro ou pelo próprio candidato.
§ 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão
convertidas em Ufir, pelo valor desta no mês em que ocorrerem.
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante a campanha eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de computadores (internet), nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, relatório
discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, e os
gastos que realizarem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse
fim, exigindo-se a indicação dos nomes dos doadores e os respectivos
valores doados somente na prestação de contas final de que tratam
os incisos III e IV do art. 29 desta Lei.

1

Juíza federal substituta.
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Com efeito, a exegese do § 4º do art. 28 da Lei 9.504/1997 informa
que os partidos políticos e candidatos só estão obrigados a revelarem os
nomes dos doadores das campanhas eleitorais por ocasião da prestação
de contas final da campanha. Quer isto dizer que, no dia das eleições,
o eleitor não tem acesso aos nomes dos doadores de campanha de seu
candidato.
A escolha do legislador, porém, é de duvidosa constitucionalidade.
Isto porque o direito ao voto pressupõe o fornecimento ao eleitor de todas
as informações necessárias para exercê-lo efetivamente. É o que se extrai
da hermenêutica jurídica de diversos princípios constitucionais.
O Título I da Constituição Federal de 1988, onde se normatizam as
diretrizes basilares da ordem política e institucional vigente, foi nomeado
com o termo “Dos Princípios Fundamentais’’.
Como se sabe, os princípios constitucionais são elementos decisivos
na configuração de uma constituição, uma vez que, por meio deles, pretende-se a construção de uma estrutura institucional do Estado, fundando as
balizas sobre as quais se assentarão as ordens econômica, política, social e
jurídica. Assim é que uma constituição se consubstancia em um conjunto de
regras preceptivas, programáticas e de princípios configuradores de valores
básicos, permitindo uma normatização principiológica no texto constitucional (NASCIMENTO, 1997, p. 79).
Neste cenário, a Constituição Federal de 1988 elegeu o princípio democrático como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
que nascia a partir de sua promulgação. Assim, definiu, de forma clara e
inequívoca, a República Federativa como regime de governo constituído em
um Estado Democrático de Direito.
O princípio democrático está disposto na Constituição Federal de
1988 em três situações distintas, quais sejam, no Preâmbulo, no art. 1º e
no art. 3º.
No Preâmbulo, assim se manifesta:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício [...]

Os arts. 1º e 3º dispõem sobre os fundamentos e os objetivos constitucionais, respectivamente.
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

É claro que o princípio democrático não é uma novidade da contemporaneidade.
Norberto Bobbio (1998, p. 319), ao estudar a teoria contemporânea
de democracia no concernente às suas tradições históricas, ensinou que não
se pode deixar de mencionar três grandes linhas de pensamento político-democrático: a) a teoria clássica; b) a teoria medieval; e c) a teoria moderna2.
Segundo o autor, a teoria clássica fundamenta-se nas três formas de
governo propostas por Aristóteles, segundo o qual a Democracia é o governo
de todos os cidadãos, o governo do povo, de todos aqueles que gozam de
cidadania. As ideias do filósofo grego deram as bases conceituais para o que
hoje se entende por democracia.
Leciona o autor que a teoria medieval é de origem romana, sustentando-se na soberania popular, em cuja base há uma contraposição de uma
2

BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p.
319.
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concepção ascendente a uma concepção descendente de soberania, dependendo da origem de onde o poder deriva: do povo ou do príncipe.

A teoria moderna, ainda segundo Bobbio, é conhecida como a teoria
de Maquiavel, nascida com o Estado moderno, na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de Governo seriam essencialmente
duas: a monarquia e a república.
A base do conceito de Estado Democrático e, consequentemente, a
base do conceito de Princípio Democrático é, conforme dispõe Dallari (1998),
a noção de governo do povo revelado pela própria etimologia do termo democracia – do grego demos, povo, e kratos, poder.
Segundo Bonavides (1999, p. 267):

Pareto, ao pedir a significação exata do termo “democracia”, acaba
por reconhecer que “é ainda mais indeterminada que o termo completamente indeterminado ‘religião’” enquanto Bryce, dando-lhe a
mais larga e indecisa amplitude, chega a defini-lo, de modo um tanto
vago, como a forma de governo na qual “o povo impõe sua vontade de
todas as questões importantes”. Foi isso o que Kelsen pôs de manifesto
numa de suas obras fundamentais, em cujo preâmbulo fez ponderada
advertência sobre os desacordos pertinentes a esse conceito. Para
Kelsen, a democracia é sobretudo um caminho: o da progressão para
a liberdade3.

Para o autor, o conceito de democracia se sujeita às vicissitudes políticas de um povo:

Variam pois de maneira considerável as posições doutrinárias acerca
do que legitimamente se há de entender por democracia. Afigura-se-nos porém que substancial parte dessas dúvidas se dissipariam, se
atentássemos na profunda e genial definição lincolniana de democracia: governo do povo, para o povo e pelo povo; “governo que jamais
perecerá sobre a face da Terra”.

Por sua vez, Bobbio (1986, p. 18) leciona que:

3

O único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia,
entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático,
é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 267.
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ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as
decisões coletivas e com quais procedimentos.

Como se sabe, o conceito contemporâneo de democracia é dividido
em democracia direta e indireta. A democracia direta é a forma de organização na qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo de
tomada de decisões. Já a indireta ou representativa é aquela em que o povo,
através de eleições periódicas, escolhe as pessoas que irão representá-lo,
para em seu nome tomar as decisões políticas de seu interesse; assim, o povo
é a fonte primária do poder que será exercido por representação.
As principais características da democracia indireta ou representativa são, entre outras: a soberania popular, como fonte de poder legítimo do
povo; a vontade geral; o sufrágio universal, com pluralidade partidária e de
candidatos; a distinção e a separação dos poderes; o regime presidencialista;
a limitação das prerrogativas do Estado; e a igualdade de todos perante a lei.
Nesta senda, o sufrágio é o meio pelo qual o povo, por meio de seus
representantes, manifesta a sua vontade, elegendo seus pares. Ora, a democracia só pode ser efetivamente exercida se o eleitor tiver acesso pleno
a todas as informações atinentes aos candidatos que concorrem às eleições.
De se ressaltar que o conhecimento acerca dos doadores de campanhas eleitorais é bastante revelador da ideologia à qual pertence o candidato,
bem como dos grupos sociais e econômicos os quais provavelmente serão
priorizados em sua atuação, seja ela legislativa ou executiva.
Assim sendo, a democracia, em sua radicalidade, exige uma processualística presente não apenas na denominação ou na autoclassificação por
parte das próprias sociedades. Depende de preceitos normativos precisos
que possam promover faticamente as balizas sob as quais ela se sustenta.
Desta forma, só se poderá falar em efetividade do princípio democrático
com a abertura da totalidade dos dados das campanhas políticas aos eleitores.
Neste cenário, merecem aplausos as recentes portarias e decisões
prolatadas por juízes eleitorais, concernentes à determinação de divulgação
dos doadores de campanhas.
Com base na Lei de Acesso à Informação, juízes eleitorais de Mato
Grosso, do Maranhão e do Paraná baixaram portarias determinando que
candidatos a prefeito e a vereador apresentassem, no decorrer da campanha eleitoral, a lista com o nome de todos os doadores e os respectivos
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valores que foram repassados. As decisões também se respaldam no art. 37
da CF/1988:
Argumenta o juiz Márlon Jacinto Reis, titular da 58ª Zona Eleitoral
do Maranhão, o primeiro do Brasil a publicar a portaria:
A Carta Magna, em seu artigo 37, apresenta o princípio da publicidade
ou transparência entre os que regem todas as atividades da administração pública, em cujo contexto inapelavelmente se insere a Justiça
Eleitoral, quando promove a organização dos processos eleitorais.

São passos dados com vistas à implantação e efetivação do real significado do princípio democrático, tal como hoje entendido.
A busca da construção de uma efetiva participação popular na vida
político-jurídica do país só pode se consolidar na medida em que a escolha,
por meio do sufrágio, seja livre e consciente.
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O voto obrigatório
Daniel Guerra Alves1

O problema
Muita gente vota sem saber em quem, sem saber o porquê e, se perguntada, um mês depois das eleições, sobre em que deputado votou, não
lembra. Não foi importante. Não foi interessante. Por que votou então? Teria
de votar de qualquer maneira. Alguém pediu, alguém pagou. Qual o problema
de alguém votar a pedido ou a soldo? Não teria de votar do mesmo jeito?
Quem não sabe o que quer, ou simplesmente não quer nada, vicia o
processo democrático criando falsa legitimidade a candidato que teve uma
maioria não democrática.
Se teve maioria numérica de votantes, necessariamente houve maioria democrática? Não. O conceito formalista de que as pessoas, por votarem
em fulano (no voto obrigatório), estão manifestando cidadania, participação,
é superado. A democracia tem de ser apreciada sob um aspecto material.
Votar por ato de vontade livre e desimpedida, de preferência nos candidatos
que tenham mais afinidade com suas perspectivas filosóficas e concepções
coletivas de bem semelhantes à do representado.
Neste pé, o voto do fiel da igreja que escolhe um deputado líder religioso sob a bandeira de que votará no congresso seguindo a Bíblia é um
voto legítimo. A partir de uma escolha pelos motivos de sua convicção, ele
pretende um estado que tenda à teocracia. Seria legítimo o voto comprado, ou
dado por indiferença cedendo a pedido sentimental, em que o votante quer o
benefício pessoal do cabo eleitoral que lhe pediu o voto? Neste caso a conduta
fere a ética, quer seja a ética finalista, quer seja a ética do intranscendente.
É perguntar-se, a ignorância é liberdade? A escuridão é liberdade?
Quem não sabe o que quer ou é politicamente indiferente é livre democraticamente?
1

Juiz federal substituto.
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Não saber o que se quer é coisa comum. A arte de viver bem é aquela
em que se abre mão de pequenas coisas em nome das que significam mais.
Em nome do interesse público primário, como fazer para se escolherem as
coisas que valem mais? Esta não é uma pergunta cuja resposta possa ser
enunciada sem um rosário de exceções. A fim de não correr o risco de ser
dogmático, porém, arrisco hipóteses negativas, isto é, em que o interesse público foi aviltado e abandonado. Sem dúvida, gente que vota à força vota mal.
Ouvi, a título de contra-argumento, a seguinte estória, cuja autenticidade não me confirmaram, nem a fonte me disseram: que em Atenas
nem todos os eupátridas gostavam tanto assim de ir à ágora participar das
votações. Tanto é que a praça era cercada por cordas recém-pintadas de
vermelho, e as vestes brancas dos votantes que tentassem escapar dos intermináveis discursos ficariam manchadas ao tentar fugir sem votar. Quem
me contou esta, digamos, parábola queria assim demonstrar que isso de
voto obrigatório, por ser tão antigo, seria o mais legítimo e que, por serem
obrigados a ouvir os discursos, os cidadãos votariam de maneira consciente.
Penso que, mesmo sendo a cena descrita verdadeira, não é essa a lição
que devemos tirar. Quem está num estado mental de fuga, corpo presente,
espírito ausente, não tem como ter uma opinião livre, talvez não tenha uma
opinião qualquer. “Não há coisa fácil que não pareça dificílima para quem
está de má vontade” (Terêncio).
Não entendo que permitir ao sem interesse político que não vote
possa comprometer a legitimidade do pleito. O que vai acontecer é que quem
não tem interesse não vai, pelo menos obrigatoriamente, servir de reverberação para o interesse alheio. Do jeito que as coisas vão, um que tem opinião
arrasta vários que, não tendo porque não o fazer, votam por votar. Está aí
vulnerado o princípio do “one man, one vote”. Cada cabo eleitoral é tantos
votos quantos consiga comprar/clientelizar.

A democracia no mundo de Raimunda

Raimunda estava para perder a casa no Buraco da Gia. Era uma casinha simples de quatro cômodos. Dois quartos sem reboco, uma cozinha com
um fogão de mesa, mas que ficava no chão com duas bocas, e um banheiro,
que era no quintal. O banheiro não tinha aparelho sanitário; era um buraco
quadrado que dava para uma escuridão fétida. Iria perder a casa, pois trabalhava de empregada doméstica e houve lá uns atrapalhos nas contas do
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patrão, que demorou a lhe pagar. O dono da casinha, Haroldão, não gostou
do atraso e disse à Raimunda que a poria na rua. Tudo se daria pelo procedimento de rito sumário, regulado ali mesmo, no Buraco da Gia pelo próprio
Haroldão. Tinha 24 horas para sair senão ele mandaria jogar tudo o que ela
possuía, e não seria muito trabalho, no meio da rua. Felizes dos moradores,
Raimunda e sua filha Rebeca, se não apanhassem durante as formalidades
necessárias do procedimento. Só que havia solução. Bastava que Raimunda
trabalhasse na campanha eleitoral para eleger Haroldão vereador. Raimunda,
desesperada, partiu contando a história e pedindo o voto dos vizinhos, dos
conhecidos e dos conhecidos dos conhecidos. A natureza humana não é de
ordinário desapegada do material e desvelada para minimizar o sofrimento
das outras pessoas, mas pouca gente é tão ruim que, não lhe custando nada,
não seja capaz de, fazendo pouco, ou pouquíssimo, garantir grande bem a
outra pessoa. Já seria toda a agente mesmo obrigada a votar, então que diferença faria votar neste ou em outro candidato? Vamos ajudar a Raimunda.
Vamos votar no Haroldão. Que foi eleito.
O motivo poderia ser outro. Só não seria o valorizado corretamente.
Não se vota pensando no futuro da comunidade e da nação se se não vota
pela convicção de que é bom votar para atingir determinado fim coletivo.  

O conceito coletivo e a legitimidade

A partir de uma argumentação excêntrica e espiralada, não ligada
diretamente à indução ou dedução, mas com forte elemento de abdução, demonstraremos como o voto obrigatório afeta o inconsciente coletivo através
da simbologia atrelada à cultura dos votantes e ao efeito manada, a ponto
de se criarem ilusões de legitimidade, ou mera legitimidade formal sem legitimidade material.
O que é legitimidade e como se pode dizer que seja de forma ou de
substância? Legitimidade é a convicção de que o estado do que há, com sua
normatividade e propensão a gerar efeitos, é boa e conforme o interesse geral
dos legitimantes, ainda que pontualmente agressiva ao interesse particular
de algum deles.
Então imaginemos que a bancada ruralista aprove importantes mudanças suprimindo garantias de proteção ambiental. Se o eleitor que votou
no deputado ruralista lembra que votou nele, sabe que, no programa de
crenças de seu candidato, está a supressão de garantias ambientais em nome
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de maior produtividade no campo. Além disso, que o eleitor obrigado a votar
conhece teorias econômicas e ambientais que o fazem ter noção panorâmica
dos fatos e previsibilidade das consequências futuras das decisões presentes
de seu candidato. Neste caso há legitimidade da representação. As opiniões
abstratas globais dos que votaram estão sendo representadas.
De outra banda, se quem votou no deputado ruralista o fez só por
que era obrigado a votar, e já que deveria votar mesmo aceitou dinheiro
para votar em não se sabe quem, ou votou em consideração a um parente
ou amigo, já que deveria mesmo votar? Entendemos que, neste caso, apesar
da eleição pelo voto direto, não há legitimidade material do candidato eleito.
Isto porque os eleitores obrigados a votar, via de regra, são inconscientes ou indiferentes. Eles não se têm como referência tomada pelo deputado que elegeram. Este deputado não lhes deve contas nas próximas eleições.
Não se trata de saber se a produção agrícola maior com seus custos é um
mal ou um bem. Trata-se de demonstrar que nem sempre o eleitor conhece
a propensão do candidato em assunto deste jaez. Muitas vezes os deputados
não têm opinião formada sobre os assuntos que se lhes depararam, nem
sequer uma vaga ideia do que é importante para uma coerência de linha
parlamentar. Será que Tiririca teria uma votação tão grande no estado de
São Paulo se o voto não fosse obrigatório? Nada contra o meu conterrâneo,
cuja atuação parlamentar está surpreendendo para o bem, mas ele entende
da questão ambiental? Que é que ele acha do aborto, casamento homossexual, sistema previdenciário, equilíbrio de contas do governo, distribuição
de renda mínima, outra infinidade de assuntos? Quantos de seus eleitores
se sentem por ele representados nestas matérias?
Se, para Platão, existe um mundo das ideias, em que cada coisa existe
em sua pura essência e é corrompida pela existência, no outro plano, quando
a esta ideia se incorporam acidentes e admitindo-se que a existência ética,
para Aristóteles, no direito, é a busca pelo maior grau possível de justiça,
que no fim teria como implicação a felicidade,, seria certo entender que os
que desejam uma maior produção de riqueza e de alimentos, priorizando o
resultado econômico-produtivo em detrimento da preocupação futura, cada
vez mais presente, ambiental, de consequências previsíveis e já incidentes, fazem-no por entender que o bem coletivo é melhor transcrito na ideia
imediata de maior riqueza econômico-alimentar no mundo dos obesos do
que na proteção apriorística da Biosfera. Sendo esta proteção excessiva ao
meio ambiente um acidente que na existência afasta a vida das pessoas da
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essência do bem coletivo. Ademais, entende ainda que as flexibilizações das
normas ambientais devem ser conforme o direito, que, numa visão ética de
justo procedimento, conduz à justiça, que só pode servir à felicidade. Moral:
qual eleitor ruralista acha que o mundo melhor para todos implica supressão
de garantias ambientais?
O imperativo categórico de Kant, o mundo fica melhor se todos forem
obrigados a votar, queiram ou não, saibam ou não o que estão fazendo?
Agora, no utilitarismo de Bentham, que traz mais felicidade geral,
mais soja, mais carne de boi ou mais florestas, menos vapores venenosos
na atmosfera? Estas perguntas não são simples. As respostas demandam,
além de conhecimento científico, alguma fé. E o eleitor médio, que vai votar
à força, fez alguma destas considerações?
Pode-se decretar a inconstitucionalidade de texto original da CF?
Trata-se de discussão antiga e há muito pacificada. Não se pode.
No Brasil não se pode decretar a inconstitucionalidade de norma
originária da CF. Não é assim em todos os países. Ademais a Constituição é
o que o Supremo Tribunal Federal disser que ela é. Desta forma pode haver
uma drástica mudança de entendimento e, a partir deste artigo despretensioso, chegarmos a uma mudança de consciência e de mundo.
Nesse sentido, a jurisprudência do STF: “Ação direta de inconstitucionalidade. ADI. Inadmissibilidade. Art. 14, § 4º, da CF. Norma constitucional
originária. Objeto normológico insuscetível de controle de constitucionalidade. Princípio da unidade hierárquico-normativa e caráter rígido da Constituição brasileira. Doutrina. Precedentes. Carência da ação. Inépcia reconhecida.
Indeferimento da petição inicial. Agravo improvido. Não se admite controle
concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo
poder constituinte originário. (ADI4097-AGR, relator ministro. César Peluso,
j. 08/10/2008, DJE de 07/11/2008).2

Conclusão

O voto obrigatório foi um erro, talvez um dolo, que perpetua o clientelismo coronelista. Deve ser extirpado por emenda constitucional ou outro
meio.
2

Apud, Lenza, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15. ed. Saraiva 2011, p. 271.
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A Justiça Eleitoral e a magistratura federal
Daniel Santos Rocha Sobral1

1 Introdução
O presente ensaio tem como parâmetro palestra proferida pelo signatário na Jornada de Direito Eleitoral ocorrida na cidade de São Paulo, nos
dias 22 a 24/08/2012, na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
evento promovido pela Escola da Magistratura Federal da 3ª Região, juntamente com o Centro de Estudos Judiciários e as escolas de magistratura da
1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões.
O tema em desate não poderia ser mais oportuno na presente
quadra temporal em que vive a República brasileira, ora porque balizado
nos ventos fortes que sopram em favor do fortalecimento da democracia,
d’onde se insere a hodierna aprovação da Lei Complementar 135/2010,
intitulada Lei da Ficha Limpa, pugnando-se pelo exercício limpo, isento
e imaculado de cargos públicos, ora porque os órgãos judiciais eleitorais
— em que pese a atipicidade própria do recrutamento de seus juízes,
nas mais diversas instâncias, notadamente no 1º grau (zonas eleitorais)
—, estão a merecer uma melhor atenção da cúpula da Justiça Eleitoral e,
quiçá, do Excelso Pretório, de forma a conferir a função eleitoral ao segmento do Poder Judiciário nacional naturalmente competente, consoante
figurino constitucional.
Como é cediço, a Justiça Eleitoral, ramo especializado da Justiça da
União (art. 92, V, da Constituição Federal de 1988), é dotada de peculiaridades especiais que a bem distinguem dos demais ramos do Judiciário,
sobrelevando ressaltar, entre tantas nuances, a ausência de quadro próprio
de magistrados eleitorais, o caráter de transitoriedade de atuação de seus
membros, nas mais diversas esferas (em regra dois anos, permitindo-se uma

1

Juiz federal.
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recondução — § 2º do art. 121 da CF/1988), o poder normativo (regulamentar) do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, imprescindível à escorreita
execução da legislação eleitoral (art. 1º, parágrafo único, art. 23, IX, ambos
do Código Eleitoral, e art. 105 da Lei 9.504/1997) e a composição híbrida,
heterogênea, de seus tribunais eleitorais, à míngua de quadro próprio e
específico de magistrados eleitorais.
Acerca da ausência de magistrados propriamente eleitorais, leciona
com galhardia Joel José Cândido (2005, p. 43-44) que:
[...] há órgãos da Justiça Eleitoral no Brasil, mas não há uma magistratura eleitoral exclusiva, própria, de carreira. A composição de todas as
três espécies de órgãos colegiados com jurisdição eleitoral é híbrida,
integrando-os juízes de outros tribunais, juristas da classe dos advogados e até pessoas sem formação jurídica, como no caso das juntas
eleitorais.

Essa falta de quadro de magistrados eleitorais próprios, à evidência,
faz surgir uma situação inusitada, qual seja, a necessidade de convocação
pro tempore de ministros (Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal
de Justiça), de juízes oriundos da magistratura comum, federal ou estadual
(tribunais regionais federais ou tribunais de justiça), e de advogados, no afã
de integração dos tribunais eleitorais (Tribunal Superior Eleitoral e tribunais
regionais eleitorais) e das zonas eleitorais.
No presente artigo, a par de realçar as características “federais” do
serviço eleitoral, procurar-se-á ressaltar a importância singular da figura do
juiz federal no seio da Justiça Eleitoral, em todas as suas fases históricas e
esferas de jurisdição, destacando-o incontroversamente como o colaborador
nato e por excelência desse mister eleitoral, sempre no limite de suas forças,
para, ao fim e ao cabo, tentar incutir na mente dos leitores desapaixonados
de qualquer viés corporativo a real faceta deste segmento de Justiça e, como
consectário lógico, a inescondível e inadiável necessidade de se extirpar ou
de pelo menos mitigar o iníquo paradoxo jurídico eleitoral hoje vigente,
consubstanciado no fato de a prestação jurisdicional eleitoral propriamente
dita — jurisdição indelevelmente da União (federal) — estar sendo praticada,
em quase sua totalidade, de fato, por representantes das justiças dos estados,
malgrado realidade constitucional superveniente em sentido diverso, aliado
à substancial capilaridade de juízes federais nos mais diversos rincões deste
imenso Brasil.
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2 Serviço eleitoral — roupagem federal
O serviço eleitoral possui roupagem indelevelmente federal.
Com efeito, não há como se fugir à constatação de que a Justiça Eleitoral integra o ramo do Poder Judiciário nacional (art. 92, V, CF/1988), estando
seus servidores, sua organização, seus recursos, seus bens e atividades a
refletir interesses e princípios ínsitos ao Poder Judiciário federal, valores
esses que perpassam, em muito, os valores segmentados, parciais, próprios
de unidades federativas de menor abrangência (estaduais), nem sempre coincidentes com valores maiores de cidadania e de nacionalidade, impregnados
no dia a dia da jurisdição eleitoral (federal), e de fundamental importância
à conformação e existência do Estado brasileiro.
A questão do serviço eleitoral de matiz federal salta aos olhos ao
visualizar-se a necessidade de edição de normas uniformes, editadas pelo
Congresso Nacional, sempre por provocação de um agente político da
UNIÃO (competência privativa da União — art. 22, I, da CF/1988), cuja
aplicabilidade há de ter assento em todo o território nacional, pelos órgãos
da Justiça Eleitoral — explicitados numerus clausus no art. 118 da atual Carta Política —, em observância irrestrita do Estado Democrático de Direito.
De maneira didática, a roupagem federal pode assim ser sintetizada:
a) a Constituição Federal de 1988, em seu art. 92, V, estabelece textualmente que os tribunais e juízes eleitorais compõem o Poder Judiciário
da União (Administração Pública federal, portanto), pelo que suas funções
deveriam ser exercidas por magistrados da União, em princípio, e por juízes
de direito, secundariamente (competência delegada nos termos do art. 109,
§ 3º, da CR/1988);
b) compete à União legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, CF/1988);
c) a matéria eleitoral reflete inegável interesse federal, na medida em
que resguarda a democracia e o Estado Democrático de Direito, instituição
cuja magnitude refoge ao interesse meramente estadual, estando abarcada,
portanto, pelo art. 109, I, da Constituição Federal;
d) os crimes eleitorais são espécies do gênero crimes políticos (de
competência da Justiça Federal — art. 109, IV), conforme doutrina Tito Costa  
(2002, p. 27-32). Relevante também é a posição de Nelson Hungria (1968, p.
129-138) ao afirmar que os crimes eleitorais “são crimes caracteristicamente
políticos, pois que ofendem um interesse político do Estado ou do cidadão”;
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e) pessoal: os servidores pertencem à Administração Pública federal,
pagos com verba do Judiciário da União, e não da Justiça Estadual, havendo
sensível incremento de servidores nos cartórios eleitorais pelo Brasil afora,
contando a Justiça Eleitoral atualmente com aproximadamente 15 mil servidores públicos federais;

f) orçamento: o orçamento destinado ao pagamento das gratificações
dos juízes eleitorais de primeiro grau, dos promotores eleitorais e dos juízes
dos tribunais regionais eleitorais e do TSE advém de verba federal, todos
tendo como parâmetro vencimento de juiz federal, de juiz de Tribunal Regional Federal ou do STF (Lei 8.350/1991, c/c a Resolução TSE 20.593/2000);
g) o membro do Ministério Público atuante em segunda instância é
um procurador regional da república, a evidenciar que os tribunais regionais
eleitorais configuram órgão do Poder Judiciário da União, estando a Lei Complementar 75/1993 prenhe em estabelecer função eleitoral aos membros
do MPF, que devem atuar nos juízos federais e eleitorais (v.g. art. 37, I, 70,
72 e 77), em todas as instâncias e fases do processo eleitoral;
h) a Polícia Judiciária utilizada nos serviços eleitorais é a Polícia Judiciária da União, mais precisamente a Polícia Federal, atuando a Polícia Civil
apenas supletivamente (Resolução TSE 23.363/2012);
i) as multas eleitorais, após regularmente inscritas em Dívida Ativa
da União, são cobradas por procuradores da Fazenda Nacional;

j) atuação de órgãos periféricos outros da Administração Pública
federal, a saber, Advocacia-Geral da União (AGU) e Defensoria Pública da
União (DPU).

No mais, a questão da Justiça Eleitoral, como órgão integrante da
esfera federal, e a atuação de órgãos periféricos da União (v.g. Polícia Federal
e Defensoria Pública da União) em feitos eleitorais, em regime preferencial,
reservando-se às instituições estaduais a atuação complementar/subsidiária, não encontram nenhum embaraço no entendimento sedimentado do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, conforme se infere nos arestos infra:
Ação Penal. Justiça Eleitoral. Incompetência. Denunciação caluniosa.
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É da Justiça Federal a competência para processar e julgar a ação penal
que visa à apuração de delito contra a administração da Justiça Eleitoral, consubstanciado na denunciação caluniosa prevista no art. 339 do
Código Penal, perpetrado, em tese, em ação penal eleitoral.
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Por revelar ofensa a órgão jurisdicional integrante da esfera federal,
fica evidenciado o interesse da União, nos termos do inciso IV do art.
109 da Constituição Federal.
Nesse entendimento, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento
ao agravo regimental.

(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 267-17/MG, relator
ministro Arnaldo Versiani, em 17/02/2011.)
DOCUMENTO FALSO – ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL – CRIME –
ESPÉCIE.

O crime do art. 350 do Código Eleitoral é de natureza formal, descabendo potencializar, para definir-se a atribuição da autoridade policial, o
fato de haver sido o documento utilizado em certa localidade. Prevalece a definição decorrente do artigo 72 do Código de Processo Penal.
INQUÉRITO – CRIME ELEITORAL

Não havendo, no domicílio do réu, unidade da Polícia Federal, o inquérito corrre na Polícia Civil.
(Recurso em Habeas Corpus n. 190-88/SP, relator ministro Marco Aurélio, DJE de 28/10/2011.)

Assistência judiciária gratuita. Advogado dativo. Honorários advocatícios. Regulamentação. Custeio. Poder Executivo. Justiça Eleitoral.
Incompetência.

Nos feitos de natureza eleitoral, são gratuitos os atos necessários ao
exercício da cidadania, de acordo com o disposto no inciso LXXVII
do art. 5º da Constituição. Assim, em regra, não há condenação em
honorários advocatícios em virtude de sucumbência, tampouco é exigível o pagamento de custas ou despesas para a realização dos atos
processuais, exceto nos processos-crime e nos executivos fiscais, nos
termos do parágrafo único do art. 373 do Código Eleitoral.

Por outro lado, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição assegura a
prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado àqueles
que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o art. 134 da
Constituição confere à Defensoria Pública a atribuição de orientação
jurídica e defesa, em todos os graus, aos necessitados.
Cabe à Defensoria Pública da União a prestação de assistência jurídica
aos necessitados perante a Justiça Eleitoral que, entretanto, ainda não
dispõe da estrutura necessária para o desempenho de tais funções.
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Nesses casos, a Defensoria Pública da União pode firmar convênios com
as defensorias públicas estaduais para atuarem em seu nome, conforme
o disposto no § 1º do art. 14 da Lei Complementar n. 80/1994.
Todavia, não estando a Defensoria Pública da União suficientemente
estruturada para cumprir os seus encargos legais e sendo inviável
a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nos feitos
eleitorais, incumbe ao juiz eleitoral nomear defensor dativo para réu
pobre ou revel, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse caso, o advogado nomeado como defensor dativo tem direito a
remuneração, conforme prevê o § 1º do art. 22 do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil.
Os honorários advocatícios devidos pelo exercício da defensoria dativa
devem ser pagos pelo mesmo poder que recolhe as custas judiciais
e que mantém, administra e dirige a Defensoria Pública, qual seja o
Poder Executivo por meio da Fazenda Pública, não cabendo ao TSE
regulamentar a matéria.
Nesse entendimento, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu do
pedido.

(Processo Administrativo 20.236/SP, relatora ministra Nancy Andrighi,
em 08/05/2012.)

Para além disso, em reforço ao caráter federal do mister eleitoral,
cumpre assinalar a dinâmica a ser adotada nos casos de dissenso entre o
promotor eleitoral e o juiz eleitoral, em caso hipotético de eventual crime
eleitoral. Melhor dizendo, em sinalizando o promotor pelo arquivamento de
determinado inquérito eleitoral e discordando o juiz eleitoral da localidade
no caso em concreto, qual providência deve ser adotada? Que paradigma
deve ser utilizado, o de um crime federal propriamente dito ou o de um
crime estadual? À evidência que há de se aplicar o paradigma de crime de
competência federal, pelo que deverá lançar mã o o juiz eleitoral do Enunciado 29 da 2ª Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, que reza:
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Compete à 2ª Câmara de Revisão do MPF manifestar-se nas hipóteses
em que o Juiz Eleitoral considera improcedentes as razões invocadas
pelo Promotor Eleitoral ao requerer o arquivamento de Inquérito Policial ou peças de informação, derrogando o art. 357, § 1º, do Código
Eleitoral, pelo art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/1993 (468ª sessão, 09/06/2009).
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Em arremate, traz-se à colação o parágrafo único e o art. 2º da Resolução TSE 23.363 (dispõe sobre a apuração de crimes eleitorais nas eleições
municipais 2012), dando conta, a um só tempo, da existência do juiz eleitoral
como órgão da Justiça Eleitoral de 1º grau e do caráter supletivo da atuação
da Polícia Civil como Polícia Judiciária Eleitoral, na falta de órgãos da Polícia
Federal na localidade, senão veja-se:

Art. 2º A Polícia Federal exercerá, com prioridade sobre as suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária em matéria eleitoral,
limitada às instruções e requisições do Tribunal Superior Eleitoral,
dos Tribunais Regionais, dos Juízes Eleitorais ou do Ministério Público
Eleitoral (Lei n. 9.504/1997, art. 94, § 3º, e Resolução n. 8.906/1970).
Parágrafo único. Quando no local da infração não existirem órgãos da
Polícia Federal, a Polícia do respectivo Estado terá atuação supletiva.
(Resolução 11.494/1982 e HC 439, de 15/05/2003.) (Grifo nosso)

3 Pararelismo entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual
As Justiças, Federal e Eleitoral, tiveram origem e travessia bastante similar, já que ambas foram criadas, extintas e depois recriadas, a tempo e modo.
O quadro abaixo demonstra a não mais poder o percurso operado
por ambas as instituições, senão veja-se:
Justiça Federal

Justiça Eleitoral

1ª fase

1890 (Decreto 848/90) – 1937

1932 (Decreto 21.076/32) – 1937

2ª fase

1946 (TFR) – até hoje

1945 (Decreto-Lei 7.586/45) – até hoje

(1ª instância da Justiça Federal recriada apenas em 27/10/65, via AI 02.)

No atinente à Justiça Federal, impende gizar que a referida instituição surgiu no alvorecer da República, nos termos do Decreto 848/1890,
devidamente composta pelo Supremo Tribunal Federal e juízes de secção e
substituto,ambos nomeados pelo presidente da República, sendo o juiz de
secção vitalício e o substituto designado para mandato de seis anos; a Constituição Federal de 1891, em linhas gerais, manteve essa mesma formatação,
prevendo a criação de tribunais federais que nunca vieram a se concretizar,
criando, outrossim, a figura do juiz suplente de substituto de seccional, com
mandato de 4(quatro) anos; já a Constituição de 1934 afirmou que o Poder
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Judiciário da União seria composto pela Corte Suprema, juízes e tribunais
federais, juízes e tribunais eleitorais e juízes e tribunais militares, havendo
nessa época — 1º período da Justiça Federal —, em regra, apenas um único
juiz federal por secção.
Em 1937, o Estado Novo houve por bem abolir a Justiça Federal, recriando-a em 1946, sob á égide de novel diploma político, apenas no concernente à 2ª instância, mais precisamente o Tribunal Federal de Recursos,
ficando os juízes de direito, desde a extinção da Justiça Federal até o restabelecimento da Justiça Federal de 1ª instância (Ato Institucional 2/1965, c/c a
Lei 5.010/1966), a fazer as vezes de juízes da União (federais), tanto que de
suas decisões cabiam recursos para a 2ª instância da Justiça Federal, a saber, o
Tribunal Federal de Recursos, órgão que teve existência jurídica até a hodierna
Constituição Federal de 1988, quando veio a ser extinto, criando-se o Superior
Tribunal de Justiça e os cinco tribunais regionais federais hoje existentes.
Do ressurgimento da Justiça Federal de 1ª instância até hoje, houve
um substancial crescimento do número de juízes federais, passando-se de
44 varas federais no ano de 1966 (Lei 5.010/1966), de 155 varas em 1988,
de quase 900 (novecentas) varas final de 2010, até praticamente 1.000 varas
federais aprovadas e a serem implementadas até 2014 (Lei 12.011/2009),
devidamente acrescidas de 225 cargos de juiz federal nas turmas recursais,
com o que se chegará aproximadamente a 2.200 juízes federais até o ano de
2014. O gráfico infra demonstra, às escâncaras, esse vertiginoso crescimento
orgânico da Justiça Federal de 1ª instância, senão veja-se.

Lei 12.011/2009 – criou 230 varas federais no Brasil – 46 varas ao ano – 2010 a 2014.

80

Lei 12.665/2012 – criou 75 turmas recursais – 225 cargos de Juiz Federal.
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No pertinente à Justiça Eleitoral, sua criação ocorreu no ano de 1932,
via Decreto 21.076, tendo como mola propulsora o elã moralizador do sistema eleitoral, sendo à época composta pelo Superior Tribunal de Justiça
Eleitoral, pelos tribunais regionais da justiça eleitoral e pelos juízes eleitorais,
realçando ainda a conquista do voto feminino; a Constituição de 1934, a seu
turno, conferiu a mesma formatação à Justiça Eleitoral, constitucionalizando-a pela vez primeira.
Em 1937, na mesma linha da Justiça Federal, houve extinção da Justiça Eleitoral, sendo ela recriada em 1945, por intermédio do Decreto-Lei
7.586/1945, tendo sido extintos e reinstalados, à luz da Constituição Federal
de 1946, os tribunais eleitorais, cujos órgãos judiciais mantiveram-se perenes
e intactos até a presente data.
A Justiça Eleitoral passou por notórios avanços no derredor de sua
história, no concernente à órbita administrativa, ficando dignos de registro a
instituição de cédula oficial para as eleições na década de 50, com a inerente
fixação do eleitor no domicílio; a criação do cadastro único de eleitores na
década de 1980; a informatização dos serviços eleitorais na década seguinte, com o surgimento das urnas eletrônicas e a devida intensificação desse
meio revolucionário a partir década de 2000 e, mais recentemente, com a
implementação do sistema biométrico nas eleições municipais do corrente
ano, em alguns municípios, a título de experiência (mais de 7.000.000 eleitores votaram neste tipo de sistema), sendo possível ao povo brasileiro, em
poucas horas, a partir do término da votação, o conhecimento do candidato
que veio a lograr-se vencedor no prélio eleitoral; similar avanço ocorreu
no âmbito normativo/legislativo, tendo havido o surgimento de diversas
normas hábeis a coibir a deturpação da vontade eleitoral, merecendo destaque a lei de iniciativa popular que veio a criar a figura da compra de votos
(art. 41-A da Lei 9.504/1997), a questão da fidelidade partidária (Resolução
TSE 22.610/2007) e a Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa),
cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(ADC 29 e 30), e de aplicabilidade irrestrita pela vez primeira, nas eleições
municipais de 2012.
Malgrado esses avanços acima retratados, em relação à composição dos órgãos judiciários eleitorais propriamente ditos (TSE, TREs, juízes
eleitorais e juntas eleitorais — art. 118 da CF/1988), há de se reconhecer
que a mudança ocorrida no derredor dos 80 anos da Justiça Eleitoral foi
praticamente inexistente.
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Com efeito, ainda vige o mesmo número de sete membros no TSE e
TREs desde a recriação das instituições sob a égide da Constituição de 1946,
tendo havido apenas pontual alteração no TSE, no atinente à troca dos dois
representantes oriundos do Tribunal Federal de Recursos para dois membros
do STJ, fruto da extinção do primeiro órgão, com a constituinte de 1988; a
retirada de um dos desembargadores dos TREs (CF/1946), inserindo-se
um juiz federal (fruto da Lei 5.010/1966, art. 60), bem assim a troca de dois
cidadãos para dois advogados nos TREs, composição essa mantida inalterada
até a presente data, nada obstante o crescimento vertiginoso do número de
feitos a cada eleição e o incontroverso caráter federal da Corte.
Em relação ao órgão judicial eleitoral de 1º grau, a situação revela-se
ainda mais inusitada — diria até com pitadas de inconstitucionalidade —
haja vista que, à míngua de regramento constitucional vigente, expresso ou
implícito, os juízes de direito continuam a atuar, de maneira exclusiva, nos
juízos e zonas eleitorais pelo Brasil afora, forte no art. 32 do Código Eleitoral
(Lei 4.737, de 15/07/1965), editado em época em que nem sequer existia
Justiça Federal de 1ª instância, em nítido desvirtuamento da vontade do
legislador constituinte de 1988.

4 Justiça Federal (comum) a serviço da Justiça Federal Especializada
(eleitoral)
O juiz federal sempre foi o colaborador nato e por excelência da Justiça Eleitoral, em todas as fases de existência desse segmento especializado
(1932-1937 e 1945 até hoje), sempre atuando no limite de suas forças.
Com efeito, já em 1932, quando da criação da Justiça Eleitoral (1º
Código Eleitoral), a figura do juiz federal se fazia presente, senão veja-se:

Art. 21. Compõem-se os Tribunais Regionais de seis membros efetivos
e seis substitutos:
[...]

§ 2º Os demais membros são designados do seguinte modo:
I – Quanto aos Estados:

a) o juiz federal, servindo o da 2ª vara, se houver mais de uma;
[...]
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II – Quanto ao Distrito Federal:
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a) o juiz federal da 2ª Vara e, em sua falta ou impedimento, respectivamente, o da 1ª e o da 3ª;
[...]

III – Quanto ao território do Acre:

a) o juiz federal e, em sua falta ou impedimento, o juiz de direita da
sede do governo. (Grifei.)

A Constituição de 1934 também foi expressa nesse sentido, propiciando inclusive a possibilidade de que 1/3 dos membros do regional fossem
“federais”:
Art. 82, § 3º – Os Tribunais Regionais compor-se-ão de modo análogo:
um terço, dentre os Desembargadores da respectiva sede; outro do Juiz
federal que a lei designar e de Juízes de Direito com exercício na mesma
sede; e os demais serão nomeados pelo Presidente da República, sob
proposta da Corte de Apelação. Não havendo na sede Juízes de Direito
em número suficiente, o segundo terço será completado com Desembargadores da Corte de Apelação. (Grifei.)

De 1937 a 1945, como já dito, houve a extinção da Justiça Federal na sua
plenitude, só recriada, parcialmente, em 2ª instância, a partir da Constituição
Federal de 1946, via Tribunal Federal de Recursos, cujos membros compunham, na oportunidade, a mais alta Corte da Justiça Eleitoral, senão veja-se:
Art. 110. O Tribunal Superior Eleitoral com sede na Capital da República, compor-se-á:
I – mediante eleição em escrutínio secreto:

a) de dois Juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os
seus Ministros;

b) de dois Juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre
os seus Juízes;

E nos tribunais regionais eleitorais? Havia atuação de juízes federais
sob a égide da Carta Magna de 1946?
Ora, no interregno de 1937 a 1965, como é cediço, não existia Justiça
Federal de 1ª instância, razão pela qual os “juízes de direito”, no exercício
da competência delegada da União (competência eleitoral) — tanto que de
suas decisões cabiam recursos para o Tribunal Federal de Recursos — eram
chamados a preencher os diversos regionais eleitorais (duas vagas) como
também a atuar nos juízos e zonas eleitorais, por força do vetusto art. 32
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do Código Eleitoral editado à luz da CF/1946 (Lei 4.737, de 15/07/1965 —
surgida antes do ressurgimento da Justiça Federal, via AI 2, de 15/10/1965),
Código Eleitoral esse recepcionado como lei complementar pelo ordenamento constitucional em vigor.
Entrementes, em 1966, no bojo da própria Lei 5.010/1966 (art. 60),
antes mesmo do advento da Constituição Federal de 1967, retirou-se a figura do 3º desembargador então previsto nos tribunais regionais eleitorais
(CF/1946), trocando-se por um juiz federal, composição essa mantida e
replicada mecanicamente nas Constituições que se seguiram (1967, 1969 e
1988 — dois desembargadores, dois juízes de direito, um juiz federal e dois
advogados), sem maiores altercações, trocando-se apenas posteriormente
a figura dos “cidadãos” pela dos “advogados”. Veja a redação do Tribunal
Regional Eleitoral, no que interessa:
Art. 126 – Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
II – mediante eleição, pelo voto secreto:

a) de dois Juízes, dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça;

b) de dois Juízes, dentre Juízes de Direito, escolhidos pelo Tribunal
de Justiça;

II – de Juiz Federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo
Tribunal Federal de Recursos;
III – por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis
cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo
Tribunal de Justiça.

Da Constituição de 1967 até o advento do diploma político de 1988,
houve o ápice da atuação da Justiça Federal no seio da Justiça Eleitoral, isto é,
no Tribunal Superior Eleitoral (dois membros oriundos do Tribunal Federal
de Recursos) e nos tribunais regionais eleitorais (um juiz federal, escolhido
pelo TFR), atuação essa, é bom que se diga, ocorrida no limite de suas forças,
uma vez que, nessa quadra temporal, a regra era a existência de apenas um
juiz federal por seção (veja que a Lei 5.010/1966 criou apenas 44 varas no
Brasil — v.g. sete varas em São Paulo, cinco na Guanabara, duas em Pernambuco e uma em cada estado da Federação).
Eis que chega a Constituição Federal de 1988, a qual, nas suas bem
tracejadas linhas, traz à tona relevantes mudanças: a) extingue o Tribunal
Federal de Recursos, criando o Superior Tribunal de Justiça e cinco tribunais regionais federais; b) indica expressamente, como vaga originária da
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magistratura federal nos TREs, a do juiz de TRF (desembargador federal —
art. 120, § 1º, II), atuando o juiz federal de 1ª instância, supletivamente; c)
acaba com a ressalva constitucional existente nas constituições pretéritas
(CF 1946, art. 117; CF/1967, art. 128 e CF/1969, art. 135) que autorizava a
função eleitoral de 1º grau por membros diversos da magistratura da União,
em caráter exclusivo, mencionando apenas a necessidade de deflagração de
uma lei complementar futura (art. 121), a ser elaborada pelo parlamento
nacional, na sistemática dos órgãos judiciais eleitorais insertos no comando do art. 118 da CF/1988 (TSE, TREs, juízes eleitorais e juntas eleitorais),
consoante bem delineado no quadro infra:
CF/1946

Art 117. Compete aos Juízes de Direito exercer, com jurisdição, plena e na
forma da lei, as funções de Juízes Eleitorais.

Obs.: Não existia Justiça Federal de 1ª instância. O juiz de direito — no
interregno de 1937 a 1965 — fazia as vezes de juiz federal, tanto que de
suas decisões cabia recurso para o Tribunal Federal de Recursos (art. 104,
II, b, da CF/1946).
CF/1967

Art 128. Compete aos Juízes de Direito exercer as funções plenas de Juízes
Eleitorais, podendo eles outorgar a outros Juízes funções não decisórias.

EC 1/1969

Art. 135. Os juízes de direito exercerão as funções de juízes eleitorais, com
jurisdição plena e na forma da lei.

CF/1988

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência
dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
§ 1º – Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das
juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável,
gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.

Como visto, a retirada da vaga originária (e não supletiva) do juiz
federal de 1ª instância dos tribunais regionais eleitorais não se deu à toa,
tendo como norte, de um lado, a criação do órgão regional de 2ª instância da
Justiça Federal (TRF), legitimado a atuar nos TREs (princípio da simetria) e,
de outro lado, sobretudo, a extirpação da esdrúxula e episódica atuação delegada e incondicional dos juízes de direito, de maneira exclusiva, nas zonas
eleitorais, uma vez que, em futuro próximo, os juízes federais (autênticos
juízes da União) poderiam vir a desempenhar ditas funções eleitorais, seja
porque assim estaria a pavimentar eventual lei complementar futura, a ser
elaborada pelo Congresso Nacional, seja porque o crescimento orgânico da
Justiça Federal de 1ª instância não era mais uma quimera (a Justiça Federal
passou de 44 varas federais em 1966 para 155 varas federais em 1988 e, atu85
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almente, conta com quase 900 varas federais — 1.800 juízes federais —, com
potencial de atingimento de nada menos que 2.200 magistrados federais até
2014, fruto das Leis 12.011/2009 e 12.665/2012).
Sem sombra de dúvidas, foi o legislador constituinte, a um só tempo,
sábio e premonitório: a um, porque reordenou a figura do juiz do TRF nos
TREs, considerado o diminuto quadro de magistrados federais existente
quando da promulgação da CF/1988 (apenas 155 varas federais — capital
e interior); a dois, porque franqueou a atuação dos juízes federais de 1ª
instância nos TREs, em caráter supletivo, e nas zonas eleitorais, em caráter
imediato — via não reprodução de norma constitucional autorizadora da
função eleitoral aos juízes estaduais em caráter exclusivo — nos termos da
lei complementar mencionada no art. 121, a ser editada sob as luzes do art.
118 da CF/1988 (artigo que estabelece incontroversamente os órgãos judiciais
eleitorais, havendo, no respectivo inciso III, a menção à figura do juiz eleitoral,
e não do juiz de direito).
Ora, à míngua de regramento constitucional, expresso ou implícito,
hábil a legitimar a atuação excepcional e exclusiva dos juízes de direito na
judicatura eleitoral de 1º grau, na forma então existente nas cartas constitucionais pretéritas e considerando-se o fato de que a lei complementar
aduzida pelo art. 121 da CF/1988 nunca veio a lume e há dúvidas fundadas
que durará mais décadas a eclodir (se vier), faz-se providencial a adoção de
uma exegese histórico-sistemático-teleológica do art. 32 do Código Eleitoral
em vigor (Lei 4.737, de 15/071965) à luz do ordenamento constitucional
vigente (arts. 118, III, 92 e 22, I, todos da CF/1988), de modo a entender-se a
expressão “juízes de direito” lá encartada como “juízes eleitorais” ou “juízes
da justiça comum, federal ou estadual”, permitindo-se, enfim, a atuação de
juízes federais sitos nas sedes de seções e subseções judiciárias junto nos
juízos e zonas eleitorais inerentes, em caráter preferencial, reservando-se
aos estaduais a atuação meramente residual/subsidiária, nos exatos contornos de uma competência delegada da União e em conformidade com o
procedimento já encetado perante os feitos de execuções fiscais e benefícios
previdenciários (art. 109, § 3º, da CF/1988).

5 Resumo do articulado

a) Justiça Eleitoral é justiça tipicamente federal, forjada em características, interesses e princípios próprios do Poder Judiciário federal.
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b) Juiz federal sempre foi o colaborador nato e por excelência da
Justiça Eleitoral, sempre exercente de função eleitoral, no limite de suas
forças, qualquer que seja a carta constitucional visualizada.
c) Ausência de vaga específica de juiz federal, nos termos do art. 120
da CF/1988, uma vez que originalmente dirigida a desembargador federal
e, na sua falta, a juiz federal.
d) Órgão judicial eleitoral de 1º grau é o juiz eleitoral, e não o juiz de
direito (art. 118, III, da CF/1988).
e) Ausência de norma constitucional expressa outorgando exclusividade da função eleitoral a magistrados estaduais, diferentemente do que
ocorria nas constituições pretéritas (CF/1946, art. 117; CF/1967, art. 128
e CF/1969, art. 135).
f) Necessidade de o art. 32 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965),
forjado em época em que nem sequer existia Justiça Federal de 1ª instância,
ser interpretado à luz do art. 118, III, da CF/1988 (exegese histórico-sistemático-teleológica em detrimento de interpretação literal), c/c os arts. 92,
III e V, e 22, I, todos da CF/1988, e em conformidade com o procedimento já
encetado perante os feitos de execuções fiscais e benefícios previdenciários.
g) Incremento substancial do número de juízes federais (varas federais), notadamente a partir da década de 2000, contando-se atualmente
com aproximadamente 1.800 magistrados federais (se chegará a 2.200 até
2014), já sendo possível o açambarcamento de todas as zonas eleitorais das
capitais e de boa parte das zonas localizadas nas sedes das subseções judiciárias, atingido-se um total aproximado de 955 zonas eleitorais — capital
e interior (32% das zonas eleitorais).
h) Necessidade de se franquear a atuação dos juízes federais nas
zonas eleitorais, em caráter preferencial, atuando os estaduais, em caráter
residual, em atenção aos princípios da delegação, da simetria e da razoabilidade, e de forma a acabar com o nefasto paradoxo eleitoral de uma Justiça
Eleitoral da União (de direito) encontrar-se nas maõs (de fato) quase que
exclusivas dos juízes estaduais.
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A questão do financiamento de campanha no
atual contexto político
Emília Maria Velano1

Atualmente, estamos em um período histórico favorável à adoção de
regulamentações legais que visem a uma maior rigidez na fiscalização dos
financiamentos de campanha. Uma análise da legislação dos últimos anos
demonstra que as regras eleitorais estão bem mais severas. Tanto é verdade
que alguns doutrinadores afirmam que houve, inclusive, uma “judicialização
da política”, pois a legislação eleitoral é muito minuciosa:
Delegar a um órgão judiciário o poder de resolver conflitos do Executivo e do Legislativo é, em certo ponto, perigoso. O Judiciário, através
do Tribunal Eleitoral, supõe ser idôneo no julgamento, mas é inegável
que isto cria um fenômeno de “judicialização da política”, fenômeno já
identificado anteriormente em democracias avançadas e, a partir da
constituinte de 1988, também no Brasil. (VIANA et. al., 1999, p. 11.)

Outros autores explicam que, no atual contexto histórico, há uma
superação do princípio constitucional em prol do princípio democrático.
Algumas normas constitucionais estão sendo desprestigiadas para dar espaço
à participação democrática.
Tal fenômeno foi assistido na elaboração e aprovação da Lei da Ficha
Limpa. Houve uma inédita mobilização da sociedade civil, que resultou na
elaboração de projeto de lei por iniciativa popular, que restringiu a elegibilidade de políticos que já tivessem condenação por órgão colegiado, ainda que
não houvesse trânsito em julgado. Segundo alguns constitucionalistas, houve
o afastamento dos princípios constitucionais da presunção de inocência e
da irretroatividade das leis para atender a um clamor da sociedade civil.
De fato, a mobilização social conseguiu não só a aprovação da lei
como também sua imediata aplicação à eleição de 2010, o que causou alguma
indignação na comunidade jurídica, que, baseando-se em normas constitucionais relativas ao processo eleitoral, alegava a inconstitucionalidade da
Lei da Ficha Limpa.
1
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Sem entrar no mérito da questão da constitucionalidade da lei, é
notória a importância deste momento histórico, que exigiu maior rigor nas
eleições através de uma mobilização da sociedade civil. Desta forma, é possível que o problema do financiamento de campanha tenha um favorável
momento político para ser finalmente modificado.
Seria muito importante que a sociedade tivesse conhecimento dos
problemas relativos ao financiamento de campanha para que houvesse mobilização social em relação ao tema.
Na verdade, a questão do financiamento da campanha é o âmago
do problema da corrupção do país. O candidato se compromete com seus
apoiadores e posteriormente tenta compensá-los com vantagens indevidas.
Mas este não é o maior problema. O “caixa 2”, considerado tão normal
no meio político, leva a esquemas de desvio de dinheiro público e de lavagem de dinheiro. E é um ilícito tão cometido no Brasil que, no julgamento
do mensalão, a defesa dos réus pautava-se pela afirmação de que o dinheiro
recebido pelos políticos era originário de “caixa 2” de campanha eleitoral.
Os réus do setor denominado “político” afirmaram inúmeras vezes que não
havia compra de votos no denominado “mensalão”, e sim o recebimento
de verbas advindas do “caixa 2”. Aos olhos de um leigo, até parecia que o
referido esquema (não contabilização das verbas recebidas na campanha
eleitoral) era lícito. A insistência nesta tese foi tanta que a ministra Carmem
Lúcia mostrou sua indignação:
Alguém afirmar que houve ilícito com a tranquilidade que se fez aqui é
algo inédito em minha vida profissional. É como se o ilícito fosse uma
coisa normal e pudesse ser assumido com tranquilidade. É como dizer
“ora, brasileiro, o ilícito é normal”. A ilegalidade não é normal. Num
estado de direito, o ilícito há de ser processado e punido. Isso me causou profundo desconforto. (Disponível em: http://noticias.terra.com.
br/brasil/politica/julgamento-do-mensalao/noticias/0,OI6216657-EI20760,00-Carmen+diz+que+caixa+e+crime+e+condena+petistas
+por+corrupcao.html)

O ministro Joaquim Barbosa, no voto que condenou a ré Kátia Rabelo
e outros pelo crime de lavagem de dinheiro, relatou que o esquema utilizado
no mensalão era antigo e foi originado em Minas Gerais, em 1998. Segundo o
relatório, o esquema utilizado para a lavagem de dinheiro é anterior à relação
do publicitário Marcos Valério com o Partido dos Trabalhadores, pois a empresa de publicidade de Marcos Valério e o Banco Rural já participaram da
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campanha de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade em 1998. Relata, inclusive,
que Clésio Andrade é ex-sócio de Marcos Valério:

De acordo com a acusação, a origem do esquema de lavagem de dinheiro adiante detalhado remonta à antiga relação entre os então
principais dirigentes do Banco Rural S/A e os membros do denominado núcleo publicitário, relação essa verificada antes mesmo da
“associação estável e permanente com o Partido dos Trabalhadores”.
Ainda segundo a denúncia, “esse relacionamento data, no mínimo
de 1998, por ocasião da campanha ao Governo do Estado de Minas
Gerais do então candidato Eduardo Azeredo, com a participação justamente do ex-sócio e mentor de Marcos Valério, Clésio Andrade, como
candidato” a vice-governador (fls. 5.687). À vista do que foi apurado,
os integrantes do “núcleo MARCOS VALÉRIO” e os principais dirigentes do banco Rural à época, por meio dos mecanismos de lavagem de
dinheiro esmiuçados mais à frente, dissimularam a natureza, origem,
localização, disposição e movimentação de valores milionários, bem
como ocultaram os reais proprietários e beneficiários dessas quantias, que sabiam ser oriundas, direta ou indiretamente, de crimes
contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além
de praticados por organização criminosa. Tais crimes estão detalhados nos itens III, V e VI. (AP 470, relator ministro Joaquim Barbosa,
Item IV – Lavagem de Dinheiro, p. 2.)

Tanto Eduardo Azeredo como Clésio Andrade são políticos filiados
ao PSDB, partido de oposição ao PT, o qual tem seus políticos agora julgados
pelo mensalão. Ambos são partidos políticos de grande expressividade no
Brasil, aliás, são, sem dúvida, os que possuem mais poder político. Isso nos
demonstra a extensão do problema da lavagem de dinheiro utilizada nos
financiamentos de campanha no Brasil, pois os dois maiores partidos do país
são acusados de se valerem desse estratagema para tal fim (no caso do PT,
além do financiamento de campanha, os políticos do partido também são
acusados de compra de voto de deputados do Congresso Nacional).
Outra demonstração de que o problema da utilização de “caixa 2” é
muito grave é o alto valor das transações efetuadas pelos réus do processo
do mensalão. Há contratos de empréstimo obtidos pelas empresas de Marcos
Valério que chegam ao valor de 19 milhões de reais:

O contrato de empréstimo n. 0345/009/03 (no valor de R$ 19.000.000,00
e com data de 26.5.2003), que teria sido realizado pela SMP&B Comunicação Ltda. junto ao Banco Rural, bem como o mútuo n. 552/009/03
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(no valor de R$ 10.000.000,00 e com data de 12.9.2003), que teria sido
contraído pela Graffiti Participações Ltda. no mesmo banco (Rural),
apresentam como fiadores MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH
e CRISTIANO PAZ, tendo o laudo n. 1450/2007 (datado de 21.5.2007)
ressaltado, ainda, não haver comprovação de que tais mútuos foram
quitados (fls. 44-48 do apenso 143) (AP 470, RELATOR MINISTRO
Joaquim Barbosa, Item IV – Lavagem de Dinheiro, p. 13).

Desta forma, aproveitando este contexto político tão favorável a modificações na legislação eleitoral, seria muito produtivo se houvesse nova
regulamentação do financiamento de campanha eleitoral.
Um dos principais temas a serem debatidos é o financiamento público de campanha. Há uma grande esperança de que, se o pagamento dos
gastos de campanha fosse feito pelo Estado, os problemas relativos ao
“caixa 2” acabariam, pois os candidatos não teriam de pedir dinheiro para
particulares (empresas e pessoas físicas). Consequentemente, não seria
necessário recorrer a dinheiro não contabilizado para o pagamento dos
gastos de campanha.
Seria possível também facilitar a fiscalização dos gastos com a campanha eleitoral, pois os partidos que recebessem valores semelhantes, obviamente, teriam material de campanha similar. Assim, se algum político
fizesse uma campanha muito discrepante da de seus concorrentes, seria mais
evidente a utilização indevida de financiamentos, proporcionando maior
eficiência no combate a esse tipo de ilícito.
Mas, logicamente, o financiamento público de campanha não resolve
todos os problemas relativos ao tema. Não podemos esquecer que continuará
sendo possível a utilização de recursos não contabilizados, o que seria tão
ilegal quanto o que acontece atualmente. A única diferença é que a fiscalização seria facilitada, tal qual já explicamos.
Desta forma, o que é realmente necessário é discutir-se mecanismo de fiscalização dos financiamentos de campanha eleitoral, de forma
que o atual modelo se torne mais eficiente. Obviamente, a maioria dos
políticos não se interessa pela fiscalização eficiente do financiamento
de campanha e, por isto, não se modifica a legislação eleitoral. Porém, o
esclarecimento da sociedade civil acerca da importância do tema pode
levar à pressão sobre o Congresso Nacional para que as modificações
necessárias sejam realizadas.
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A questão da obrigatoriedade do voto no Brasil
Emmanuel Mascena de Medeiros1

1 Introdução
Sempre que nos aproximamos de uma eleição ou se discute uma
eventual reforma eleitoral, o debate acerca da obrigatoriedade do voto é
retomado. Tema antigo nos corredores jurídicos, a questão acaba por invadir
também as redes sociais e os meios de comunicação, multiplicando-se as
opiniões na defesa dos dois polos da discussão.
No presente artigo, apresentaremos um panorama da evolução do
voto no Brasil para, em seguida, tratarmos, em breves linhas, das opiniões
a favor e contra o voto obrigatório, explicando as razões que nos fazem
acreditar que o voto facultativo deve ser adotado no Brasil.

2 História do voto no Brasil

A história do voto confunde-se com a história do poder e da participação do povo nas decisões públicas. No Brasil, a história do voto começa
quase ao mesmo tempo que a saga da colonização portuguesa nestas terras.
Apenas 32 anos após a primeira visita de Pedro Álvares Cabral, já eram realizadas em terras brasileiras as primeiras votações para cargos públicos.
Foi em 1532, quando os moradores de São Vicente, primeira vila fundada na
nova colônia, votaram para a escolha de um Conselho Municipal.
Durante todo o período em que o Brasil ostentou a condição de colônia portuguesa, as votações limitaram-se ao âmbito municipal. Somente
em 1821 é que os brasileiros votaram para cargos diversos dos municipais,
quando D. João VI convocou eleições para o cargo de deputado em Portugal,
tendo sido reservadas 72 vagas para as elites brasileiras.
No Brasil imperial, a cúpula do Poder Legislativo era composta pelo
Senado e pela Câmara dos Deputados. Nessa época, o voto era censitário, de
1
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forma que apenas cerca de 1,5% da população tinha capacidade eleitoral. O
voto era dado apenas aos homens que tivessem mais de 25 anos de idade e
tivessem renda líquida anual de no mínimo 100 mil réis. Todos os demais
brasileiros eram excluídos do processo eleitoral. Para ser elegível, o candidato a deputado deveria ter uma renda líquida anual superior a 400 mil réis
e, para senador, esse limite aumentava para 800 mil réis.
Os deputados, que eram os efetivamente escolhidos pela pequena
parcela da população com direito a voto, eram eleitos por um sistema bem
peculiar com quatro graus: primeiro eram eleitos os compromissários, que
escolhiam os eleitores de paróquia, que votavam nos eleitores de comarca,
que, finalmente, elegiam os deputados. Posteriormente ocorreu uma redução
para apenas dois graus (eleitores de paróquia e de província), mas a eleição
por voto direto somente foi estabelecida em 1881, com a Lei Saraiva.
Durante a maior parte do período imperial, não existiu título de eleitor, e os direitos de voto podiam ser exercidos por procuração. Essas duas
particularidades produziam um elevado número de fraudes, já que era muito
fácil, pela fragilidade do sistema, votar em nome de outra pessoa, existisse
ela ou não.
Em 1842 foi extinto o voto por procuração, por meio do Decreto 157.
O título de eleitor, por sua vez, surgiu em 1881, por meio da já citada Lei
Saraiva. Outro importante avanço da Lei Saraiva foi a adoção do voto dos
analfabetos, posteriormente proibido na Constituição de 1891 e somente
retomado em 1985. Apesar de moralizadoras, as medidas não impediram
plenamente as fraudes.
Durante a República Velha, do final do Império até a Revolução de
1930, o direito ao voto tornou-se mais amplo por um lado, com o fim do
voto censitário, e mais restrito por outro, com o fim do voto dos analfabetos.
Nessa época da política do café com leite, as eleições somente serviram para
a manutenção das oligarquias no poder. As fraudes eram ainda mais intensas
do que no período imperial, de sorte que, na prática, a Nova República nada
tinha de democrática.
Após a Revolução de 1930, vários avanços foram conquistados em
matéria eleitoral, mesmo porque a moralização das eleições, que até então
não passavam de simulacros, foi uma das promessas do movimento. O período posterior a essa revolução inaugurou no Brasil a época das codificações
eleitorais. Os principais avanços em matéria eleitoral desse período foram
inaugurados pelo Código Eleitoral de 1932, que criou a Justiça Eleitoral, per96
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mitiu às mulheres votar e tornou o voto secreto. Foi também essa codificação
que inaugurou a tradição brasileira do voto obrigatório. A Constituição de
1934, a que menos durou na história brasileira, consolidou as conquistas de
1932. Em 1935 foi elaborado um novo Código Eleitoral, que também manteve
os avanços obtidos na codificação anterior.
Apesar dos grandes avanços na década de 30, a instauração do Estado
Novo, em 1937, mesmo ano em que foi outorgada a Constituição que substituiu a Carta Constitucional de 1934, fez com que essas conquistas fossem
ofuscadas por um período nebuloso na história política do país, marcado
por uma ditadura de inspiração fascista. Entre 1937 e 1945, quando, com a
derrota do nazismo e do fascismo, ocorreu o declínio e fim do Estado Novo,
não ocorreram eleições democráticas no Brasil, de forma que as conquistas
eleitorais dos anos 30 somente puderam florescer na década de 40.
Em 1950, já sob a vigência da Constituição Federal de 1946, entrou
em vigor um novo Código Eleitoral, que, entre seus avanços, estabeleceu o
fim do alistamento de ofício, determinando que o eleitor deveria requerer
seu alistamento. Sob sua égide, em 1955, foram estabelecidos dois grandes
avanços com o intento de reduzir as fraudes: a Justiça Eleitoral passou a ser
encarregada da produção das cédulas das eleições, que antes eram elaboradas pelos próprios partidos políticos, e o título eleitoral passou a ter obrigatoriamente foto. As fotos só foram retiradas dos títulos de eleitor em 1986.
O golpe militar de 1964 novamente restringiu a participação dos
cidadãos na escolha de seus representantes. O movimento dos militares suspendeu o voto direto para presidente da República, governadores, prefeitos
e senadores. Somente deputados, federais e estaduais, e vereadores continuaram a ser escolhidos pelo voto direito da população. A ditadura militar
brasileira acabou também com a pluralidade partidária, impondo ao jogo
político um bipartidarismo em que, de um lado, estava o partido do governo,
a Arena (Aliança Renovadora Nacional), e, de outro, o partido em que deveria
se concentrar a oposição, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). A
existência de partidos políticos, entretanto, não significava que havia, nos
cargos em que ocorria eleição, uma verdadeira disputa democrática. É que
as perseguições e mortes levadas a cabo pelos militares desestimulavam
qualquer oposição real ao regime imposto.
Em 1965 entrou em vigor mais um Código Eleitoral, que, por sinal,
é o que vigora até os dias de hoje. Pelo número de vezes que essa legislação
já foi alterada, bem como por conta da vasta legislação esparsa em matéria
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eleitoral, é comum defender-se hoje que uma nova codificação deveria ser
elaborada.
A abertura política foi sendo gradualmente realizada. As eleições
diretas para vereador e prefeito foram restabelecidas, excetuando-se as
capitais, em 1972. Em 1979 o pluripartidarismo voltou a existir. As eleições diretas para governador foram retomadas em 1982. Conforme já dito
acima, os analfabetos voltaram a poder votar em 1985. A primeira escolha
democrática do presidente da República somente ocorreu em 1989, quando
já há alguns anos tinha findado a ditadura militar.
A Constituição Federal de 1988 reinaugurou definitivamente a democracia no Brasil, tendo a Carta Cidadã, apesar dos abalos políticos e econômicos dos primeiros governos, sustentado-se já por quase 25 anos, podendo
esse ser considerado um dos mais longos períodos de estabilidade política
e respeito das instituições democráticas da história do Brasil.
No atual regime constitucional, temos que o voto é direto, secreto e
obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70 anos, desde que alfabetizados. O voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de setenta anos
e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Por fim, dispõe também o texto
da Carta Magna que não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e,
durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
Entre os marcos eleitorais posteriores a 1988, destacam-se a possibilidade de reeleição para os cargos do Executivo (1997), a utilização de
urnas eletrônicas na realização dos pleitos e, mais recentemente, a Lei da
Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010).

3 Principais defesas da tese do voto obrigatório

Os principais argumentos favoráveis à obrigatoriedade do voto tem
por fundamento a relevância do direito ao sufrágio, na medida em que responsabiliza a sociedade na questão da condução do Estado. Destacam-se
também as consequências nefastas que a facultatividade do voto pode criar,
principalmente em vista de um possível déficit de legitimidade dos representantes eleitos com baixa participação popular.
Quanto à importância do direito ao voto, sustenta-se que a participação direta na democracia, através da escolha dos representantes, é um direito
que foi conquistado através de muita luta e com grande derramamento de
sangue, não se tratando, por isso, de um direito a que se possa renunciar.
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Assim, o direito ao voto seria um poder-dever, e não um simples direito. Há
no ordenamento jurídico outros direitos que precisam, por sua importância,
ser exercidos. Como exemplo, temos o direito ao ensino fundamental, que
obriga a criança a exercê-lo, e, quanto aos adultos, institui o dever de dar a
elas as condições necessárias ao exercício desse direito.
Existem nos Estados Unidos vozes que se levantam pela defesa da
obrigatoriedade do voto, por entender que a facultatividade afasta as minorias da participação política, já que elas não encontram entre os elegíveis
quem as represente. Há, então, a criação de uma espiral decrescente da participação política, em que o não exercício do voto pela minoria, por achar que
nunca vai ser representada, desestimula eventuais candidatos desse grupo,
de forma que vai se tornando cada vez mais improvável que a minoria seja
politicamente representada.
Sustenta-se ainda que a facultatividade do voto, no Brasil, poderia
colocar em risco a democracia por falta de senso democrático do povo brasileiro. É que a nossa democracia, por ser recente, ainda não teria ecoado
suficientemente na mente dos cidadãos. Assim, a diminuição na participação
da população nas escolhas políticas alimentaria as forças antidemocráticas,
que teriam o argumento de uma eventual pequena participação do povo nas
escolhas de seus representantes para tentar usurpar o poder, arvorando-se como verdadeiros donos da vontade popular. Os que assim entendem
dizem que o voto facultativo só funciona bem em democracias antigas, em
que os valores democráticos estão mais enraizados e não sofrem ataques
constantes como no Brasil.
Outro argumento utilizado é o de que o voto obrigatório no Brasil
existe desde 1932 e até hoje não causou nenhum problema ao nosso regime democrático, não havendo, por isso, razão para se alterar o regime de
exercício do direito ao voto.

4 Principais defesas da tese do voto facultativo

Inicialmente, há que se destacar que o voto em si não é obrigatório,
mas somente o comparecimento frente à urna é que é cogente. Não fosse
assim, não seria possível o voto em branco e o voto nulo.
No Brasil, a abstenção às votações vem aumentando. Nas eleições
municipais de 2008, a abstenção foi de 14,5%. No primeiro turno das eleições
municipais realizadas em 2012, por sua vez, cerca de 16,5% dos brasileiros
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deixaram de votar. Se levarmos em conta, ainda, os eleitores que votaram
branco ou nulo para prefeito, teremos que mais de 25% dos brasileiros não
participaram, no último 7 de outubro, da escolha do chefe do Poder Executivo
municipal. Estes dados mostram que o desinteresse de grande parte da população em participar da grande festa da democracia já é um fato consumado.
Importante ressaltar que nem por isso se fala em falta de legitimidade dos
escolhidos nas urnas.
Como primeira grande vantagem do exercício facultativo do direito
ao voto, deve ser ressaltado que assim se permite uma maior eficácia da
liberdade dos cidadãos. Ademais, obrigar a votar não significa que a população vá votar bem, pois isso não é garantia de formação de consciência da
necessidade de participação nas decisões públicas.
Devemos ter em vista que verdadeira democracia só existirá se a
população tomar conhecimento da responsabilidade de seu voto. Recentemente, quando da cobertura televisiva das eleições presidenciais americanas, era comum os jornalistas ressaltarem a necessidade de os candidatos
convencerem os eleitores a votar. Assim, repisavam-se constantemente os
argumentos da importância da participação do cidadão nas escolhas públicas,
aprimorando-se a cultura democrática da sociedade.
Desta maneira, o debate em torno da importância do voto e de sua
força transformadora acaba sendo muito mais constante onde o voto é facultativo. Essa circunstância, em nossa opinião, ajuda a aprimorar a consciência
cidadã da população. No Brasil, ao contrário, embora todos sejam legalmente
obrigados a comparecer à votação, grande parte da população não se sente
incluída nas escolhas políticas.
O voto facultativo acaba, assim, por criar uma classe de eleitores mais
conscientes, que agem não por dever legal, mas por ciência da importância do
direito que possuem. Como exemplo, basta lembrar que, em várias pesquisas
realizadas, constatou-se que a maioria da população não recorda em quem
votou para compor as cadeiras do Poder Legislativo. Tivessem essas pessoas
encontrado uma motivação cívica para deslocar-se às urnas eletrônicas, e
não apenas comparecido por cumprimento a uma obrigação legal, um maior
número delas lembraria em quem tinha votado.
Quanto ao argumento de que uma menor participação da população
nas votações traria perigo ao regime democrático brasileiro, não podemos
esquecer que grande participação na votação não é sinônimo de democracia.
Regimes totalitários já fizeram uso de eleições com grande presença da po100
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pulação para justificar seus regimes. A democracia brasileira já alcançou um
patamar bastante elevado, não sendo a participação nas eleições seu maior
obstáculo. A maturidade do senso democrático do brasileiro já é grande o
suficiente para que eleições com voto facultativo não abalem os pilares que
sustentam as instituições públicas, ainda que o índice de participação nas
eleições fique um pouco abaixo dos 50%.

Assim, se no passado a obrigatoriedade foi necessária para conferir
maior legitimidade às eleições e não colocar em risco as escolhas feitas nas
urnas por conta dos constantes ataques antidemocráticos, hoje é preciso
que a qualidade do voto do brasileiro aumente. Nesse contexto, o voto facultativo pode exercer um importante papel na superação desse desafio, por
reavivar constantemente na população o debate acerca da importância de
sua participação na formação da vontade pública.
É preciso que o brasileiro saia mais de casa para votar não por puro
hábito e dever, mas pela real consciência de sua importância para o estabelecimento dos rumos da Nação.

Referências consultadas

AGRA, Walber de Moura. Temas polêmicos do direito eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

AMILCAR, Faria. A importância da obrigatoriedade do voto. Disponível em:
http://amilcarfaria.blogspot.com.br/2012/10/a-importancia-da-obrigatoriedade-do.html. Acesso em: 30 nov. 2012.
CÂNDIDO, Joel J. Direito eleitoral brasileiro. 14. ed. Bauru: Edipro, 2010.

CONCEIÇÃO, Tiago de Menezes. Direitos políticos fundamentais e sua suspensão por condenações criminais e por improbidade administrativa. Curitiba: Juruá, 2010.

FARIAS, Rodrigo Nóbrega. Ação de impugnação de mandato eletivo. 2. ed.
Curitiba: Juruá, 2012.
MICHELS, Vera Maria Nunes. Direito eleitoral. 7. ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2010.

101

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

OLIVEIRA, Marcelo Roseno de. Controle das eleições: virtudes e vícios do
modelo constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
REIS, Márlon. Direito eleitoral brasileiro. Brasília: Alumnus, 2012.

SOARES, Paulo Henrique. Vantagens e desvantagens do voto obrigatório
e do voto facultativo. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/
conleg/textos_discussao/TD6-PauloHenriqueSoares.pdf. Acesso em: 30 nov.
2012.

102

A inconstitucionalidade da exigência de
“programa de governo” como requisito para a
obtenção de registro de candidatura
Guilherme Bacelar Patrício de Assis1

Como é sabido, a capacidade eleitoral passiva impõe ao postulante a
ocupante de um mandato público eletivo o preenchimento de certos requisitos para que possa participar, legitimamente, do processo eleitoral.
Segundo leciona José Jairo Gomes (2008, p. 180-181):

O ius honorum, isto é, o direito de ser votado, só pode ser exercido pelos cidadãos que gozem de condição de elegibilidade, não incidam em
qualquer causa de inelegibilidade ou impedimento e logrem cumprir
determinadas formalidades, registrando suas candidaturas junto aos
órgãos a tanto legitimados.

As condições de elegibilidade consubstanciam-se em requisitos imprescindíveis que devem ser atendidos por quem pretende obter o registro
de sua candidatura, a fim de lograr votos e de ser eleito.
Tais requisitos estão expressamente previstos no § 3º do art. 14 da
Constituição, que assim dispõe:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
[...]
§ 3º – São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;

1

Juiz federal substituto.
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IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República
e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.

Da leitura do referido dispositivo constitucional, infere-se que o rol
das condições de elegibilidade fixado pelo legislador constituinte originário é
numerus clausus, de modo que não se mostra possível a estipulação de novas
condições de elegibilidade senão por intermédio de emenda à constituição.
Neste sentido, é o escólio de Carlos Mário da Silva Velloso e Walber
de Moura Agra (2009, p. 51):
A Carta Magna elencou alguns requisitos que precisam ser atendidos
para permitir que o cidadão possa exercer um mandato político (art.
14, § 3º). Essas condições são taxativas, não podendo mandamento
infraconstitucional acrescer outras condições em virtude de sua discriminação encontrar arrimo na Constituição Federal, agasalhado pela
força normativa da supralegalidade.

Sua regulamentação se cingiu à seara normativa, ou seja, suas condições podem ser verificadas por elementos fáticos facilmente subsumidos pelo tipo legal. Preferiu o legislador constituinte fugir de elementos
morais, como idoneidade, devido a ser um conceito de difícil conceituação, o que facilitaria interpretações que cerceassem a elegibilidade dos cidadãos, prerrogativa essencial para o desenvolvimento dos
direitos políticos.

Observa-se, por conseguinte, que somente foi remetida à legislação
ordinária pela referida disposição constitucional, por meio da expressão “na
forma da lei”, a regulamentação das condições de elegibilidade, ou seja, as
formas e os meios como se dará a comprovação dos aludidos requisitos no
momento oportuno.
Como regra geral, consoante preceitua o art. 11, § 10, da Lei 9.504,
de 1997, o preenchimento das condições de elegibilidade deve ser atendido
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pelos postulantes a candidato no momento da formalização de seu registro
de candidatura.
Por sua vez, o § 1º do mencionado art. 11 da Lei 9.504, de 1997, explicita qual é a documentação necessária para instruir o requerimento de
registro, nos seguintes termos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro
de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em
que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
I – cópia da ata a que se refere o art. 8º;
II – autorização do candidato, por escrito;
III – prova de filiação partidária;
IV – declaração de bens, assinada pelo candidato;
V – cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua
inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
VI – certidão de quitação eleitoral;
VII – certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII – fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 59.
IX – propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de
Estado e a Presidente da República.

Como se nota, entre os documentos que devem instruir o pedido
de registro de candidatura, nos moldes do que prevê o inciso IX, acrescido
pela Lei 12.034, de 2009, deve constar uma espécie de programa ou plano
de governo proposto pelo futuro candidato, a ser apresentado pelos postulantes aos cargos de chefe do Poder Executivo municipal, estadual e federal.
Contudo, constata-se, sem maiores dificuldades, que tal exigência
não está prevista no rol taxativo previsto no art. 14, § 3º, da Constituição.
Em outros termos, quer-se dizer que a exigência de programa ou
plano de governo não se insere na regulamentação de quaisquer das condições de elegibilidade declinadas no art. 14, § 3º, da Carta Política de 1988,
importando, a bem da verdade, na instituição de novo requisito por meio
de lei ordinária.
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Portanto, é lídimo asseverar que a Lei 12.034, de 2009, no ponto, por
extrapolar os limites da reserva legal outorgados ao legislador ordinário pela
Constituição, estipulando uma nova condição de elegibilidade por meio de
ato infraconstitucional, incidiu em vício de inconstitucionalidade, sendo nula
de pleno direito e, por isso, despida de qualquer eficácia.
Demais disso, cumpre ressaltar que a novel legislação não estabeleceu
— nem poderia mesmo fazê-lo — nenhuma consequência para o eventual descumprimento de qualquer das promessas de campanha, formalizadas no programa de governo pelo governante eleito, à época em que era apenas candidato.
Não obstante se vislumbre a boa intenção do legislador, possivelmente impelido por motivos de ordem moral, vê-se que a exigência da apresentação de programa de governo, além de inconstitucional, é medida dispendiosa e inútil, pois não vincula o mandatário eleito — uma vez que, como já
frisado, o descumprimento de promessas feitas durante a campanha não lhe
trará nenhuma sanção — ainda que sua ulterior administração em muito
se distancie das promessas de campanha formalmente declaradas perante
a Justiça Eleitoral.
Espera-se, pois, dos órgãos da Justiça Eleitoral, especialmente do
Tribunal Superior Eleitoral, bem como do Supremo Tribunal Federal, que reconheçam a inconstitucionalidade do inciso IX do § 1º do art. 11 da Lei 9.504,
de 1997, acrescido pela Lei 12.034, de 2009, afastando, por conseguinte, a
infundada e descabida exigência de apresentação de programa de governo
como documento necessário para obtenção do registro de candidatura.
De todo o exposto, conclui-se que a exigência de programa de governo, a par de criar uma ilegítima restrição à capacidade eleitoral passiva para
os candidatos aos cargos de chefes do Poder Executivo, mostra-se medida
despida de qualquer racionalidade, notadamente porque a Lei 12.034, de
2009, não previu nenhuma consequência para o eventual descumprimento
do que prometido pelo governante eleito durante o processo eleitoral, enquanto detinha a condição de candidato.
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Critério para composição dos tribunais regionais eleitorais
por juízes federais
José Henrique Guaracy Rebelo1

A propósito da composição dos tribunais regionais eleitorais, o Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15/07/1965), mercê do disposto em seu art. 25,
limita-se a afirmar que serão eles integrados por juiz federal (inciso II) e,
havendo mais de um, mediante escolha pelo hoje extinto Tribunal Federal
de Recursos.
De forma análoga é a locução do art. 60 da Lei 5.010/1966.
A Constituição, por sua vez, em atualização da disposição legal (art.
120, § 1º, II), prevê que a escolha dar-se-á por parte do Tribunal Regional
Federal respectivo.
Nenhuma norma de direito estabelece critérios objetivos para a escolha sob comento.
A propósito, o Tribunal da 1ª Região, em seu Regimento Interno2,
dispõe:

Art. 126. A eleição, em escrutínio secreto, de desembargador federal
para integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal será
feita dentro dos quinze dias que antecederem a extinção do mandato,
observada, preferencialmente, a ordem de antiguidade.
§ 1º Não podem ser eleitos para o Tribunal Regional Eleitoral o presidente, o vice-presidente, o corregedor regional e o coordenador dos
Juizados Especiais Federais.
§ 2º Observar-se-á, na escolha, o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 18
deste Regimento.
Art. 127. A Corte Especial Administrativa elegerá, em escrutínio secreto, para período de dois anos, os juízes federais que integrarão os
tribunais regionais eleitorais dos Estados situados em sua área de ju-

1
2

Juiz federal.

Disponível em: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/legislacao/regimento-interno/regimento-interno.htm. Acesso em: 17 abr. 2013.
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risdição, fazendo-se a eleição dentro dos quinze dias que antecederem
a extinção do mandato.
§ 1º A Corregedoria Regional informará a respeito da vida pregressa
do juiz, de seu desempenho funcional e dos dados estatísticos da seção
judiciária.
§ 2º Observar-se-á, na escolha, o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 18
deste Regimento.

Como se nota, o texto regimental refere-se ao critério preferencial
de antiguidade somente no que diz respeito à eleição do desembargador
federal que vier a integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal,
inexistindo dispositivo análogo para fins de eleição dos juízes federais que
integrarão os tribunais regionais eleitorais dos estados situados em sua
área de jurisdição.
Já o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região3,
em seu art. 240, § 1º, segue a norma do seu congênere da 1ª Região, estabelecendo que a escolha se dará, preferencialmente, nos mais antigos magistrados.
Os regimentos internos dos demais tribunais regionais federais (TRF
3ª Região4, art. 312; TRF 4ª Região5, art. 357, e TRF 5ª Região6, art. 259)
são inteiramente omissos na fixação de critérios objetivos para eleição dos
juízes federais que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral de cada Estado
da Federação.
Todavia, não há motivos que justifiquem a adoção de critério diverso do da antiguidade, que deverá ser observada de forma imperiosa, e não
preferencial, uma vez que, consoante sentença latina ainda atual, ubi eadem
est ratio, ibi idem jus7.
3
4
5
6
7
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De fato, o ministro Costa Porto8 explicitou o seguinte fundamento,
na oportunidade acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

[...] Assim, nada obstante se reconheça a utilidade das citadas Resoluções, que objetivam proporcionar aos juízes oportunidade de exercer
a função eleitoral, necessário se faz que esse Egrégio Tribunal delimite não só o tempo de duração do exercício, como assim o fez, mas,
sobretudo, aponte, previamente, os juízos sucessórios obedecendo-se
a uma ordem seqüencial lógica, podendo ainda ser observado como
critério, o princípio da antiguidade, o que ressoa mais justo, dada a
sua objetividade.

Portanto, o TSE, no exercício de suas atribuições e considerando a
necessidade de regulamentar critérios concernentes às designações de juízes
eleitorais de 1º grau, resolveu9 editar a Resolução 21.009, de 05/03/2002,
cujo art. 3º. determina que, nas comarcas com mais de uma vara, caberá ao
tribunal regional eleitoral designar o juiz de direito que exercerá as funções
de juiz eleitoral, frisando, no § 1º: “na designação, será observada a antiguidade, apurada entre os juízes que não hajam exercido a titularidade na zona
eleitoral, salvo impossibilidade”.
É fato que a referida resolução reporta-se à designação de juiz eleitoral, 1º grau de jurisdição da Justiça Eleitoral, mas, novamente, não há motivos
que justifiquem critério diverso, quando tratar-se de provimento do cargo
de 2º grau de jurisdição, já que a razão de fato idêntica autoriza o mesmo
direito, como visto.
Digna de nota é a consideração de que, nos termos do art. 30, XVI,
do Código Eleitoral, a aplicação das decisões do TSE, por parte das cortes
regionais eleitorais, não constitui mera faculdade, senão obrigatoriedade,
uma vez que são órgãos subordinados ao Colegiado Superior.
A esse teor, leciona Torquato Jardim10:
Força legal impositiva têm as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral,
tanto que a ofensa ao que nelas se dispõe é fundamento para recurso

8
9
10

Relatando o Processo Administrativo 18.348, que deu ensejo à Resolução TSE 20.505/1999.

Cf. Processo Administrativo 18.724, classe 19a, do Distrito Federal, relator o ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, sendo interessada a Associação Alagoana de Magistrados.
TSE, Ac.  10.859, relator ministro Sanches, DJU 13/101989; Ac. 10.871, reator ministro. Vilas Boas,
DJU 06/10/1989.
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ou mandado de segurança quando delas surtirem efeitos concretos
contra os impetrantes, causando-lhes prejuízo.

Deveras, com as resoluções que expede, o Tribunal determina as
instruções que julga convenientes à execução do Código Eleitoral, conferindo eficácia legal e social às normas constitucionais e legais eleitorais,
impondo-se sua observância por todos aqueles que atuam no sistema da
Justiça Eleitoral, inclusive os tribunais regionais federais quando designam
juízes federais para composição de tribunais regionais eleitorais.
Em conclusão: os tribunais regionais federais, ao elegerem juiz federal
ou desembargador federal para integrar tribunal regional eleitoral em área
de sua jurisdição, estão adstritos à observância do critério de antiguidade,
de forma imperiosa, salvo impossibilidade, devendo ser considerado um
necessário rodízio, a fim de que a eleição não recaia sobre magistrado que
já tiver integrado o mesmo tribunal regional eleitoral.
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A representação política no Brasil e a alienação do Poder
José Maurício Lourenço1

1 Introdução
Segundo o sistema representativo, aos representantes políticos é
delegado o poder político de que é titular o povo (Constituição Federal, art.
1º, parágrafo único). Embora por muitos contestada, a teoria jurídica da
representação política traz consigo a ideia de mandato político, não equiparável ao mandato civil, porquanto irrevogável e não adstrito a condições,
instruções ou prestações de contas. No entanto, a partir dessa deliberada
distância entre o titular do poder político (o povo) e os seus representantes,
observa-se, na realidade política brasileira, um distanciamento tal entre
representante e representado, de modo a se degenerar o princípio representativo para uma forma de total exclusão das pessoas da vida política, à
qual não mais se confere a necessária importância, com evidente alienação
do poder político.
Analisar esse fenômeno é o objetivo central deste artigo, adotando
como contraponto, quiçá desafio a ser alcançado, a concepção de representação política segundo o pensamento de John Locke e de Jean-Jacques
Rousseau.

2 A concepção de representação política na Idade Moderna: Locke
e Rousseau
2.1 John Locke e a figura do representante fiduciário

O pensador e filósofo inglês John Locke (1632-1704) destaca-se como
um dos principais expoentes da teoria política da Idade Moderna, sendo por
muitos considerado o precursor do liberalismo político. Sua doutrina, aqui
se destacando a obra Dois tratados sobre o governo civil (1689-1690), muito
1

Juiz federal substituto.
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acena nesse sentido, fundamentando as condições teóricas para seu ulterior
desenvolvimento nos séculos XVIII e XIX.
Entre as suas diversas contribuições, pode-se afirmar com propriedade que Locke “humaniza a ideia de poder, que se torna secular e moderna.
Não há mais elementos religiosos nem despóticos no poder. O que há é o
direito de cada homem, que cede livremente certo poder a um governo para
que garanta a vida em sociedade” (Grondona, 2000, p. 20).
A sociedade e o Estado, para o pensador inglês, nascem do direito
natural, que coincide com a razão. Este estado de natureza é uma situação
real e historicamente determinada por que passara, mesmo que em épocas
diversas, a maior parte da humanidade. O estado civil, o contrato social, por
sua vez, surge como aperfeiçoamento do estado natural, e não como forma
de restringir e limitar as liberdades dos indivíduos. Isso porque, conquanto
ideal, o estado de natureza não é suficiente. Afinal, somente os seres racionais, aqueles cuja conduta é inspirada apenas pelos ensinamentos da lei
natural — não destruir a si mesmo ou a suas posses, bem como não causar
dano a outro nem às posses dele —, sabem viver no estado de natureza. Todavia, os homens não agem sempre como seres racionais, o que acaba por
comprometer o estado de natureza, uma vez que, não havendo aí nenhum
poder superior aos simples indivíduos, cada um é juiz em causa própria e
visa, quando ofendido, vingar a ofensa de maneira desproporcionada.
Vê-se, portanto, que o estado civil é considerado por Locke o estado
em que se deixa o estado de natureza, para fundarem-se as condições do
convívio social sob o amparo de autoridades que decidem conflitos e julgam
pendências que, em outra situação, descambariam no estado de guerra. Aqui
entra a figura dos poderes do Estado, conferindo-se, no caso, uma superioridade ao Poder Legislativo sobre os demais poderes, o Poder Executivo, confiado ao príncipe, e o Poder Federativo, encarregado das relações exteriores.
Identificado como o poder supremo, é o Legislativo a fonte das leis que devem
imperar e conduzir o comportamento dos indivíduos, definindo-se a partir
daí as autoridades que deverão executar e julgar segundo essas mesmas leis.
Embora seja o poder supremo de cada Estado, não é, nem é possível
que seja, o Legislativo absolutamente arbitrário sobre a vida e os bens do
povo. Com efeito, sendo ele o poder conjunto de cada membro da sociedade,
entregue à pessoa ou assembleia que legisla, não pode ultrapassar o poder
que essas pessoas tinham no estado de natureza antes de entrarem em sociedade e o entregarem à comunidade. E, como o homem estava investido
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apenas do poder que a lei da natureza lhe deu para a preservação de si
mesmo e do resto da humanidade, isso é tudo que ele cede ou pode ceder
ao Estado e, por meio deste, ao Poder Legislativo, de modo que este não
pode ter mais poder do que isso. Em síntese, seu poder limita-se, nos limites
extremos, ao bem público da sociedade. Portanto, estar sob o mando da lei
e do Poder Legislativo é não estar sob o poder de nenhuma outra fonte de
autoridade que possa obscurecer a liberdade natural que cada indivíduo
conserva e carrega desde o estado de natureza.
Extrai-se desse contexto que o direito ao poder, para Locke, depende
de um mandato popular. Daí, a representação política só adquire legitimidade
se tiver surgido da vontade dos cidadãos expressa pelo voto. E, sendo o Legislativo apenas um poder fiduciário — aqui presente a ideia do representante
fiduciário — para agir visando a certos fins, ainda permanece nas mãos do
povo o poder supremo para afastar ou alterar o legislativo quando julgar que
age de forma contrária à confiança nele depositada. Em outras palavras, se,
por um lado, ninguém se submete a outra autoridade senão àquela por todos
instituída, é certo que, lado outro, uma vez corrompida, torna-se ilegítima a
autoridade então constituída, podendo assim ser destituída. Nesse caso, não
titubeia o filósofo inglês: o poder soberano retorna ao povo, que se torna a
autoridade legislativa, investida de todas as condições, de toda a legitimidade
e de toda a autoridade para decidir constituir novo governo e restabelecer a
normalidade das estruturas sociais. E, se pelo consenso formou-se a sociedade civil, somente o consenso poderá deliberar a ilegitimidade do abuso
do Poder Legislativo instaurado, o que faz com que a soberania retorne às
mãos do povo para constituir nova ordem, segundo os mesmos princípios e
regras anteriormente definidos.
Revela-se facilmente perceptível que, conforme cuidadosamente
pensada e articulada, a representação política, segundo a concepção de Locke, não afasta as pessoas, os verdadeiros constituintes, do aparato estatal,
alienando-os de um poder a eles originariamente concebido. Deveras, nesse
sistema representativo, não se dá a dissociação entre o representante e o
representado. Afinal, conquanto habilitado a exercer a soberania popular, o
poder outorgado ao representante é rigorosamente limitado pelos mesmos
direitos dos cidadãos, os representados, para cuja defesa nasceu o Estado.
A isso se acrescenta a escorreita possibilidade de este emissor, o dito representado, retornar ao discurso e novamente exercer o papel originário,
com o retorno da soberania às mãos do povo naquelas situações em que
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os representantes atuarem de forma contrária às finalidades para as quais
foram constituídos. E para isso admite-se, inclusive, o exercício da força.

2.2 Jean-Jacques Rousseau: o contrato social e a inalienabilidade da
soberania

Maior pensador do século XVIII, o filósofo Rousseau (1712-1778) teve
enorme importância na constituição e solidificação dos principais conceitos da Modernidade. Embora nascido na Suíça (Genebra), viveu por longos
anos em Paris, onde fervilhavam ideias liberais que culminariam na Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Dada a contundência do pensamento e
a inovação dos conceitos, chegou a ser definido por Emanuel Kant como “o
Newton da Moral” e pelo poeta Heine como “a cabeça revolucionária da qual
Robespierre nada mais foi do que a mão executora”.
Assim como John Locke, Rousseau procurava resolver a questão da
legitimidade do poder fundado no contrato social. No entanto, de forma
inovadora, distingue os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo
a soberania inalienável.
“O homem nasceu livre e por toda parte ele está agrilhoado”, brada o
filósofo na parte introdutória de uma de suas principais obras, “O contrato
social”. Romper as cadeias do homem e restituí-lo à liberdade é o objetivo
desse novo contrato. Trata-se, na verdade, de um consenso estabelecido entre
as pessoas com vista à fundação da sociedade. É o pacto social o divisor de
águas entre o estado de natureza e o estado cívico no qual vivem os seres
humanos. Forma-se então uma pessoa pública ou corpo coletivo, tendo como
base a união de forças e interesses de diferentes indivíduos pactuantes.
Eis que surge, como fundamento desse pacto que se dá entre iguais,
a vontade geral, entendida esta não como a soma das vontades de todos os
componentes, mas uma realidade que brota da renúncia de cada um aos seus
próprios interesses em prol da coletividade. Trata-se de uma outra vontade,
resultante da união das vontades individuais não como somatório, nem como
repositório de vontades, mas como conjunção de interesses num só.
Assim, para ser legítimo, o contrato social deve se originar do consentimento necessariamente unânime. Cada associado se aliena totalmente,
abdicando-se sem reserva de todos os seus direitos em favor desse corpo
coletivo. Porém, como todos abdicam igualmente, cada um nada perde. Em
outras palavras, pelo pacto o homem abdica de sua liberdade, mas sendo ele
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próprio parte integrante e ativa do todo social, ao obedecer à lei, obedece a
si mesmo e, portanto, é livre. Daí exsurge evidente que, segundo a concepção
de Rousseau, o contrato não faz o povo perder a soberania, pois não é criado
um Estado separado dele mesmo. Afinal, “cada um de nós põe em comum
sua pessoa e todo seu poder sob a direção suprema da vontade geral e, em
nossa capacidade de associado, recebemos cada membro como uma parte
indivisível do todo“ (Rousseau, 2006, p. 21).
Temos em Rousseau, portanto, a reaproximação do povo com o governo, trazendo novamente à tona a disputa entre a ideia de “representante
delegado” e “representante fiduciário”. No caso presente, prevalece o mandato imperativo, apontando o filósofo que a soberania não pode ser representada, pela mesma razão que não pode ser alheada. Afinal, o soberano,
não passando de um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo;
pode transmitir-se o poder, não, porém, a vontade.
Como manter a soberania mesmo após a criação do Estado? Para
tanto, faz-se mister destacar a distinção entre soberano e governo. No caso,
mesmo quando cada associado aliena-se totalmente em favor da comunidade,
nada perde de fato, pois, enquanto povo incorporado, mantém a soberania.
Reafirma-se, portanto, que soberano é o corpo coletivo que expressa, através
da lei, a vontade geral. A soberania do povo, manifestada pelo legislativo, é
inalienável, não pode ser representada.
Por isso, o ato pelo qual o governo é constituído pelo povo não submete este àquele. Com efeito, os depositários do poder não são senhores
do povo, mas seus oficiais, podendo ser eleitos ou destituídos conforme a
conveniência. Nessa toada, os magistrados que constituem o governo estão
subordinados ao poder de decisão do soberano e apenas executam as leis.
Nota-se mais uma vez que, de fato, o soberano transmite apenas o poder,
permanecendo, contudo, na posse da vontade.
Nessa configuração política rousseauniana, as leis são criadas com
base na emanação da própria soberania do povo. Alheio a quem exerce o poder legiferante, o fato é que o povo sempre será o detentor da soberania.
Preconiza-se, portanto, a democracia direta ou participativa, mantida por
meio de assembleias frequentes de todos os cidadãos. Enquanto soberano, o
povo é ativo e considerado cidadão. Mas há também uma soberania passiva,
assumida pelo povo enquanto súdito. Então, o mesmo homem, enquanto faz
a lei, é um cidadão, enquanto a ela obedece e se submete, é um súdito. E, no
tocante à obediência à lei, para se evitar a desordem, a desagregação do pac115
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to, é necessário que impere. É ela, a lei, a salvaguarda da vontade geral, pois
onde imperam as vontades individuais sobre a geral, já foi decretado o fim do
contrato social. No mais, o homem é verdadeiramente livre na medida em que
dá o livre consentimento à lei. E consente em considerá-la válida e necessária.

3 A representação política no Brasil e o exercício do poder
3.1 Soberania popular e democracia representativa

Na forma preconizada no parágrafo único do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, “todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”. Um pouco mais à frente, precisamente no art. 14, a mesma
Carta Magna proclama que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos [...]”.
Nota-se que a Constituição brasileira traz expressamente a noção de
soberania popular, relacionando esta, logo de plano, à ideia de representação
política, conquanto nela não se esgote, haja vista a previsão de outras formas
de exercício dessa soberania, como é o caso do plebiscito, do referendo e da
iniciativa popular (art. 14).
Restringindo-se estas breves linhas à ideia da representação política,
cabe registrar de início que o poder a que se refere a Constituição no seu
artigo primeiro é o poder político, isto é, o poder dos Governos, o poder
de governar. No nosso caso específico, cuida-se do poder dos Governos no
regime democrático, aquele poder do Governo haurido da vontade dos governados, da vontade do povo, distintamente daquele poder que os próprios
governantes se atribuem, fruto da pura força, da força armada, com que eles
impõem discricionariamente sua vontade aos governados. Temos nessa
segunda hipótese o regime autoritário, a ditadura.
É inegável que a democracia continua sendo a palavra mágica dos
regimes políticos. A modernidade trouxe consigo o ideal da liberdade, da
igualdade, da autodeterminação. Todavia, em virtude de uma série de fatores,
notadamente em função da impossibilidade da completa identificação entre
o povo e o Governo, o “governo do povo” torna-se, via de regra, o “governo
autorizado pelo povo”, de modo que a instrumentalização da cidadania e da
soberania popular, em uma democracia contemporânea, faz-se pelo instituto
da representação política. Isso porque
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[...] o povo, como unidade política, nunca pode achar-se presente, em
identidade real, nas tarefas governamentais (legislação, administração
e judicatura), mas é sempre representado por alguns cidadãos, geralmente escolhidos por eleição, ou ainda outras formas de designação
(nomeação, sorteio, eleição indireta). (TEIXEIRA, 1991, p. 486.)

Consiste, pois, a essência da representação na distinção entre o titular
do poder político (o povo) e os seus representantes, que desse poder têm apenas o exercício, geralmente durante certo tempo. O problema surge quando
essa distinção gera um distanciamento tal entre representante e representado, de modo a se degenerar o princípio representativo para uma forma
de total exclusão das pessoas da vida política. O resultado inevitável desse
processo não é outro senão a insatisfação com a democracia representativa
e uma total apatia frente à arena democrática. Cabe averiguar, portanto, as
possíveis causas dessa “alienação do poder político”, fenômeno recorrente na
realidade brasileira, então manifestado na forma de alheamento das pessoas
diante da vida política.
3.2 O sistema representativo brasileiro e a exclusão das pessoas da
vida política

A ideia de representação traz consigo a noção de mandato; afinal,
toda representação resulta de um mandato. Este, por sua vez, consiste no
poder que uma pessoa, o mandante, atribui a outra pessoa, mandatária, de
praticar atos em nome daquele.
Segundo previsão contida no Código Civil brasileiro, o mandato implica: a) a vinculação do mandatário às vontades e instruções do mandante (art.
1.289, § 1º); b) a obrigação do mandatário de prestar contas de seu desempenho (art. 1.301); c) a possibilidade de revogação do mandato, por ato do
mandante, salvo quando o contrário estiver convencionado no contrato, ou
quando se verificarem os casos de exceção mencionados na lei (art. 1.317).
Traçando um paralelo dos elementos jurídicos do mandato com a
representação política, evidencia-se que não há, no ordenamento jurídico-político brasileiro, propriamente “mandato” vinculando os “representados”
a seus “representantes”. Isso porque a função do representante dá-se nos
limites constitucionais e não se determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele — ou o conjunto de representantes — e o eleitorado.
Ademais, para se adequar à teoria do mandato proveniente da teoria civilista,
pela qual o mandatário não somente age em nome do mandante, como ainda
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não deve exceder os poderes recebidos, o único modelo possível seria o do
mandato imperativo. Este, de fato, implica a submissão do representante
às instruções dos representados, bem como a possibilidade de revogação
da representação em caso de descumprimento dessas instruções. Todavia,
com a teoria moderna de representação política, essa configuração já caiu
por terra, não mais se admitindo essa ideia de mandato.
Com efeito, a famosa Constituição Francesa de 1791 era expressa
nesse sentido, atestando que “as pessoas a quem se confia a administração
do Estado não são representantes, são agentes” (art. 20 do Título III, Cap.
IV). As Constituições liberais modernas adotam, tácita ou expressamente, a
mesma direção, destacando-se, no caso, a Constituição italiana, a qual, em
seu art. 67, estabelece que “Cada membro do Parlamento representa a Nação
e exerce as suas funções sem vínculo de mandato”.
Voltando à realidade política brasileira e adotando como parâmetro
o Poder Legislativo nas três esferas, federal, estadual e municipal, mostra-se
oportuno registrar que os nossos deputados, senadores e vereadores não se
acham vinculados à vontade e instruções de seus eleitores, nem são obrigados à prestação de contas, nem podem ser destituídos, exceto em casos de
crime e de atentado ao decoro parlamentar. Dessa forma, não sendo titulares
de um mandato jurídico, não podem ser tecnicamente reconhecidos como
mandatários ou representantes. São eles, na verdade, delegados do povo,
titulares de uma delegação que os titulares do poder político lhes atribuíram.
E, uma vez empossados, deliberam e atuam por conta própria, exercendo
seu poder legislativo com plena autonomia.
Sem o vínculo, portanto, do mandato jurídico, sem as responsabilidades jurídicas do mandatário e ausente o poder do mandante de revogar o
mandato, é bem certo que a nossa chamada representação política não tem
traços de representação jurídica. Nesse ponto, Kelsen já advertia, em sua obra
Teoria geral do direito e do Estado, que a verdadeira relação de representação
não se sustenta apenas com a nomeação ou eleição do representante pelo
representado. Essencial, para tanto, que o representante esteja juridicamente
obrigado a executar a vontade do representado e que o cumprimento dessa
obrigação seja garantido juridicamente.
É possível, portanto, falar em natureza jurídica da representação
política, já que, nos termos até aqui postos, a representação dos eleitos não
é jurídica, mas essencialmente política? Nesse ponto, o constitucionalista
Meirelles Teixeira defende a possibilidade de uma teoria jurídica da repre118
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sentação, apresentando para tanto a teoria do mandato representativo, tudo
sob o viés da noção e dos atributos da soberania nacional.
Segundo Teixeira (1991, p. 492 e ss.), a teoria do mandato representativo apresenta traços essenciais e consequências, conforme abaixo:
a) o mandatário recebe um mandato político (diferente do mandato
civil), de toda a nação, não apenas de seus respectivos eleitores. O mandato,
portanto, é coletivo, haja vista a indivisibilidade da soberania;
b) o mandato é irrevogável: temos aqui a figura do mandatário independente, pois não está adstrito a condições, instruções ou prestações
de contas;
c) o objeto do mandato é o exercício da soberania, em nome da nação,
que continua sendo dela o titular, uma vez que a soberania é inalienável; a
nação, portanto, apenas delega o seu exercício aos representantes;
d) por fim, a essência da representação política consiste no querer
pela nação e em nome dela. É exatamente neste querer pela nação que reside
a qualidade de representante, não no fato de ser escolhido pelo eleitorado.
Cabe aqui anotar, por oportuno, que não há transferência de poderes precisos, mas um mandato geral, para agir livremente, decidir livremente, assim
como decidiria a própria nação.
Seja como for, admitindo-se ou não a natureza jurídica da representação política, é fato incontestável que aos nossos representantes políticos
é delegado o poder político de que é titular o povo (Constituição Federal,
art. 1º, parágrafo único). Daí, não sendo possível tecnicamente reduzir a
representação política à figura do mandato, entendeu-se por bem tratá-la
como um mandato sui generis ou político. Por conseguinte, manteve-se o
termo “representação” por extrema conveniência e por motivos pragmáticos, conforme bem nos esclarece o nobre doutrinador Goffredo Telles
Junior (2010):
Em verdade, o que acontece é o seguinte: Embora sem mandato, destituídos dos poderes da representação autêntica, os parlamentares
são chamados representantes para lembrar-lhes que se devem portar
como se fossem, realmente, representantes e mandatários; como se
a sua missão tivesse a natureza do mandato, cumprindo-lhes cuidar,
em consequência, não de seus próprios interesses, mas dos interesses
da coletividade.
O que se deseja, com o poder sugestivo de uma palavra, é conseguir,
na prática, o que, em teoria, não é possível demonstrar. O que se quer
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é que os parlamentares se conduzam como verdadeiros representantes! Que sua ação vise somente ao que lhes parecem ser, de fato, os
interesses da Nação e do povo!
[...]
Em suma, o regime político é dito representativo porque tem a intenção
de ser representativo.

Não obstante a interessante estratégia, a representação política, tal
como hoje praticada e efetiva na realidade, tem causado enorme insatisfação
social em relação ao seu funcionamento. Não se desconhece que, teoricamente, a representação surge como um meio indispensável para dar voz a um
sujeito coletivo (o povo, tido como soberano) e, ao mesmo tempo, permitir
que os cidadãos, com suas diferenças e peculiaridades, expressem sua vontade e participem da formação da vontade comum. Ocorre que, na prática, o
que se vê é o total distanciamento das pessoas do aparato estatal, sem real
interferência na formação da vontade política do Estado, restringindo-se
unicamente, na maioria das vezes, ao ato de eleger os seus representantes,
nada mais. E aqui cabe uma indagação: a garantia da possibilidade da participação de todos no exercício do poder, através da capacidade eleitoral
passiva e ativa, é sinônimo de verificação fática de que toda a sociedade
acha-se ali representada? A resposta é não.
Quando o sistema representativo degenera-se para uma forma de
exclusão das pessoas da vida política, a soberania acaba por ter o sentido
amesquinhado, enquanto a participação popular vira apenas bandeira de
esquerdistas ou estratégia demagógica nas eleições para cargos públicos. A
esse respeito, ressalta Telles Júnior (2010) que pode a representação política
ser uma linha de conduta efetiva. Contudo, pode ser também o rótulo de
uma farsa, de uma reles mentira, uma mistificação que, iludindo, enganando,
embaindo povo e nação, torna-se causa direta da degringolada política de
um país. Parlamentos que se afastam dos anseios do povo, que legislam com
displicência ou que são apáticos, preguiçosos, ausentes, são parlamentos
que quebram os quadros de seu sistema de referência, violam o imperativo
ético, que é a razão de ser de sua existência, e perdem o excelso título de
representantes políticos do povo.
De toda essa perigosa engrenagem, o que de mais sério se evidencia
é o círculo vicioso em que nos vemos inseridos. Afinal, cidadãos apáticos,
excluídos da vida política e alheios ao “corpo coletivo”, acabam por gerar,
necessariamente, aqueles conhecidos representantes inescrupulosos, dis120
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plicentes e descompromissados com o bem comum. Doutro giro, representantes inescrupulosos, omissos e atores de uma vida política obscura
e garantidora de privilégios a pequenos grupos são causa inarredável de
desencanto e descrédito por parte da população, afastando-a ainda mais
da vida política, alienando-se total e impensadamente do seu tão nobre
poder político.
Haveremos de encontrar formas mais concretas de o cidadão intervir
na formação da vontade política do nosso País. Afinal, democracia participativa não pode se resumir ao sufrágio universal. A esse respeito, Paulo Bonavides (2001, cap. 1) faz uma defesa intensa dessa tão sonhada democracia
participativa. Afirma a necessidade de afastar a perversão representativa,
o falseamento da vontade, as imperfeições conducentes às infidelidades do
mandato e os abusos de representação, em busca de uma repolitização da
legitimidade criadora de uma neocidadania governante. Os vícios eleitorais,
a propaganda dirigida, a manipulação da consciência pública e opinativa do
cidadão pelos poderes e veículos de informação a serviço da classe dominante
desvirtuam a democracia, fazendo com que o mandato perca suas características republicanas e torne-se usurpatório, confisco da vontade popular
e transmutação da chamada democracia representativa em simulacro de
governo popular.
Em nosso auxílio, quem sabe possamos recorrer às lições de Locke,
para quem a representação política não afasta as pessoas, os verdadeiros
constituintes, do aparato estatal, alienando-os de um poder a eles originariamente concebido. Antes pelo contrário, nas situações em que os representantes atuarem de forma contrária às finalidades para as quais foram
constituídos, a soberania retorna às mãos do povo, seu legítimo titular. Da
mesma forma, não podemos nos esquecer do “contrato social” de Rousseau, o
qual não faz o povo perder a soberania, pois não é criado um Estado separado
dele mesmo. Cada um sente-se parte integrante desse corpo coletivo, o dito
“soberano”, que só pode ser representado por si mesmo; pode transmitir-se
o poder, não, porém, a vontade.
No mais, fica aqui um importante lembrete: a representação política,
juridicamente concebida, não vai além de uma autorização sem que se predetermine o seu conteúdo para além do disposto no texto constitucional. A
Constituição brasileira não reconhece instruções para os mandatários, assim
como não prevê formas de ruptura da relação de representação pelos representados. A democracia representativa, de fato, não permite uma intervenção
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real do povo na tomada de decisões políticas. A eleição, componente de uma
visão democrática formal, permite que se decida quem irá decidir, não mais
que isso (SALGADO, 2012).

4 Conclusão

Ante a impossibilidade da completa identificação entre o povo e o
Governo, a instrumentalização da cidadania e da soberania popular, nas democracias contemporâneas, faz-se pelo instituto da representação política.
Esta surge, portanto, como um meio indispensável para dar voz a um sujeito
coletivo (o povo, tido como soberano) e, ao mesmo tempo, permitir que os
cidadãos, com suas diferenças e peculiaridades, expressem sua vontade e
participem da formação da vontade comum.
Todavia, na forma como posto o mandato político, com a nítida distinção entre o titular do poder e os seus representantes, o sistema político
representativo acabou por provocar o total distanciamento das pessoas do
aparato estatal, sem real interferência na formação da vontade política do
Estado, restringindo-se unicamente, na maioria das vezes, ao ato de eleger
os seus representantes, nada mais.
A nossa missão cotidiana, portanto, é encontrar formas mais concretas de o cidadão intervir na formação da vontade política do nosso País.
Afinal, democracia participativa não pode se resumir ao sufrágio universal,
bem como o poder político não pode nunca ser objeto de alienação pelo povo.

Referências

BONAVIDES, P. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo:
Malheiros, 2001.

GRONDONA, Mariano. Os pensadores da liberdade: de John Locke a Robert
Nozick. Tradução de Ubiratan de Macedo. São Paulo: Mandarim, 2000.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de Antônio de Pádua
Danesi. 6. ed. São Paulo: M. Fontes, 2006.

TEIXEIRA, Meirelles. Curso de direito constitucional. São Paulo: Forense Universitária, 1991.
122

Jornada de Direito Eleitoral das Escolas de Magistratura Federal

TELLES JUNIOR, Goffredo. O poder do povo. Disponível em: http://www.
goffredotellesjr.adv.br/site/poder_povo.html. Acesso em: 17 abr. 2013.

Referências consultadas

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de filosofia política. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2007.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1993.
BITTAR, Eduardo C.B.; SOARES, Fabiana de Menezes (Orgs.). Temas de filosofia do direito. Velhas questões, novos cenários. Barueri: Manole, 2004.
MORRIS, Clarice (Org.). Os grandes filósofos do direito. Tradução de Reinaldo Guarany. São Paulo: M. Fontes, 2002.
REALE, Giovan; ANTISERI, Dario. História da filosofia. Do humanismo a
Kant. 2. ed. São Paulo: Paulus, 1990. v. 2.

SALGADO, Eneida Desiree. A representação política e sua mitologia. Paraná
eleitoral, v. 1, n. 1, p. 25-40, 2012. Disponível em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-parana-eleitoral-revista-1-artigo-2-eneida-desiree-salgado. Acesso em: 17 abr. 2013.

123

Execução da multa eleitoral. Abordagem de
aspectos relevantes
Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque1

1 Introdução
A multa eleitoral constitui uma das sanções previstas pelo regramento
eleitoral como garantia da eficácia de suas normas. Sua fixação decorre de
uma decisão judicial, e sua execução é realizada de acordo com a mesma
disciplina prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.
Os principais diplomas normativos que regulamentam a referida sanção pecuniária são o Código Eleitoral, através de seu art. 367, e a Resolução
21.975/2004 do Tribunal Superior Eleitoral, muito embora a busca de soluções em outros atos normativos, primários ou secundários, seja fundamental
para que a execução da multa eleitoral encontre tratamento adequado.
Aplicar à execução da multa eleitoral a mesma disciplina prevista
para a cobrança dos créditos pertencentes à Fazenda Pública tem gerado
algumas controvérsias. Ainda que a disciplina de cobrança seja a mesma, a
natureza dos créditos executados possui caráter manifestamente diverso.
A compreensão desta distinção é fundamental para que sejam encontradas
respostas adequadas aos problemas postos à apreciação do operador do
direito.
Longe de buscar esgotar o tema, sobretudo diante dos estreitos limites do presente trabalho, busca-se aqui apresentar uma pequena contribuição
ao debate, através da abordagem de três controvérsias que se verificam na
execução da multa eleitoral: a competência judicial para o processamento de
sua execução; a inscrição da multa eleitoral; e a eventual existência de valor
mínimo condenatório para que seja executada judicialmente.

1

Juiz federal substituto.
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2 A execução judicial da multa eleitoral e sua competência
Conforme o art. 367, IV, do Código Eleitoral, a cobrança judicial da
dívida oriunda da imposição de multa eleitoral será feita por ação executiva,
de acordo com o mesmo trâmite previsto para a cobrança da dívida ativa da
Fazenda Pública. Deste dispositivo também se extrai a conclusão de que é
a Fazenda Pública quem figura no polo ativo do feito executivo. Importante
ressaltar que o Código Eleitoral excepciona desta disciplina as multas resultantes de condenação em virtude da prática de crimes eleitorais.
Sob o ponto de vista do direito financeiro, as multas eleitorais enquadram-se no conceito de dívida ativa não tributária, uma vez que sua cobrança
é efetuada pela Fazenda Pública. Neste sentido, dispõe a Lei 4.320/1964,
nos seguintes temos:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada
pelo Decreto Lei 1.735, de 20/12/1979)
§ 2º – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais
créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer
origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis
ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados
por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral
ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto-Lei 1.735, de
20/12/1979.)

Também sobre o tema, os seguintes dispositivos da Lei 6.830/1980:
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Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo
Civil.
Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964,
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades
de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda
Pública.

A execução da multa eleitoral rege-se, portanto, pela Lei 6.830/1980,
a conhecida Lei de Execuções Fiscais, a ela sendo aplicáveis todos os institutos previstos neste diploma legal, desde que não contrariem a natureza e
a finalidade da multa eleitoral.
O polo ativo do feito executivo é ocupado pela União, através de sua
Procuradoria da Fazenda Nacional, uma vez que a imposição da multa é
realizada por um dos ramos do Judiciário federal.
Sendo a União o sujeito ativo dos feitos executivos que têm por escopo a cobrança da multa eleitoral, durante algum tempo entendeu-se que
a competência para o processamento destas execuções seria da Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da Constituição da República de 1988.
Referido entendimento já foi superado, uma vez que o citado dispositivo constitucional expressamente ressalva o caráter especializado da Justiça
Eleitoral, de modo que, tendo a multa sido estabelecida em sede de jurisdição
eleitoral, a execução deverá ser processada perante a justiça especializada.
Veja-se, a tal título, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MULTA ELEITORAL ANISTIADA PELA LEI 9.996/00. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL.

1. É jurisprudência pacífica da Primeira Seção que a Justiça Eleitoral
é competente para julgar ações decorrentes de fatos nascidos na sua
esfera de competência, consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal.

2. “A Constituição Federal é clara em estabelecer como prevalente
a Justiça Eleitoral, em matéria de competência, quando o conflito é
oriundo de fato nascido na esfera daquela justiça especializada, haja
vista o teor do art. 109, I, da Constituição Federal.” (Precedentes da
Primeira Seção: CC 32.609/SP, CC 22.539/TO, CC 23.132/TO)

3. Deveras, fixada a competência da justiça estadual para a estipulação
da multa contraposta e sob execução judicial, forçoso convir que a
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anulação da sanção também subsume-se a essa competência, posto
passível de ser anulada, ab origine em ação declaratória e incidentalmente mediante a introdução no organismo da execução fiscal
dos embargos. Isso porque dispõe o art. 367, IV da Lei 4.737/65
que instituiu o Código Eleitoral, verbis: “art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais,
obedecerão às seguintes normas: IV – A cobrança judicial da dívida
será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da
dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos
eleitorais”.
4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Eleitoral.
(STJ. CC 41571/ES. S1 – PRIMEIRA SEÇÃO. Relator ministro Luiz Fux.
DJ 16/05/2005.)

Interessante destacar que o entendimento do STJ assevera que, além
da execução de multas oriundas de circunstâncias fáticas submetidas à jurisdição eleitoral, é a Justiça Eleitoral a competente para o processamento
e julgamento das ações autônomas que tenham por objetivo a anulação da
multa eleitoral.
Veja-se o seguinte julgado:
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE MULTA ELEITORAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E ART. 367, IV, DA LEI 4.737/65. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL.
1. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, estão excluídas
da competência da Justiça Federal as causas sujeitas à Justiça Eleitoral
em que a União figurar como interessada na condição de autora, ré,
assistente ou oponente.
2. Por sua vez, o art. 367, IV, do Código Eleitoral, determina que “a
cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a
ação perante os juízos eleitorais”.
3. Na linha de orientação desta Primeira Seção, considerando a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar execuções de multas
decorrentes de fatos sob sua jurisdição, infere-se também a competência dessa Justiça Especializada para as ações em que se pretende a
anulação das sanções por ela aplicadas. Precedentes.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o suscitante.
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(STJ. CC 46901/PR. S1 – PRIMEIRA SEÇÃO. Relatora ministra Denise
Arruda. DJ 27/03/2006.)

Encerrando o tópico da competência, cumpre mencionar uma tendência de formulação de entendimento extensivo no que se refere à fixação
de competência para a execução de multas por parte da Justiça Eleitoral.
Tem o STJ caminhado no sentido de que compete à Justiça Eleitoral
conhecer de execução fiscal de dívida reconhecida em sede de jurisdição
eleitoral, ainda que não se trate de sanção autônoma.
Neste sentido, veja-se precedente em que se fixou a orientação de
que compete à Justiça Eleitoral a execução fiscal de multa aplicada em decorrência de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
entre Ministério Público e coligação partidária:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. SÚMULA 374/
STJ, POR ANALOGIA. MULTA PROVENIENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL.

1. Na espécie dos autos, estabeleceu-se no Termo de Ajustamento de
Conduta que as Coligações, ora Recorridas, não utilizariam de fogos de
artifício de qualquer espécie na propaganda política na eleição ocorrida
no ano de 2008. E, na hipótese de descumprimento do que foi acordado, seria aplicada multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinada
ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário. Sob a alegação de
que teria havido o descumprimento do referido acordo, o Ministério
Público do Estado de Goiás, através da Promotoria da Justiça Eleitoral,
requer a execução da multa.

2. Nos termos do art. 367, inciso IV, do Código Eleitoral, compete ao
Juízo Eleitoral conhecer de execução fiscal que versa sobre dívida
reconhecida pela Justiça Especializada. Nesse sentido: CC 77.503/
MS, relator ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 276, CC 46901/PR, relatora ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ
27/03/2006 p. 138; CC 22539/TO, relatora ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/1999, DJ 08/11/1999 p.
69.
3. Nessa linha, tendo o Termo de Ajustamento de Conduta pactuado
entre o Ministério Público Estadual e a Coligação em comento natureza eminentemente eleitoral, a competência para o processamento
da referida ação é da Justiça Especializada.
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4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, o suscitante.
(STJ. CC 123828/GO. S1 – PRIMEIRA SEÇÃO. Relator ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES. DJe 18/09/2012.)

3 A inscrição e a eficácia executiva autônoma
Os créditos da Fazenda Pública, sejam tributários ou não tributários,
somente podem ser cobrados através do instrumental da execução fiscal se
houver a prévia inscrição em Dívida Ativa.
Sobre os conceitos de Dívida Ativa e Inscrição e sua necessária relação, leciona o professor Régis Fernandes de Oliveira (2010, p. 404-405):

Dívida ativa é o crédito, tributário ou não, escriturado como receita,
esgotado o prazo para pagamento, e inscrito na forma da lei. Pode ser
tributária e não tributária.
[...]
O crédito deve ser inscrito. Inscrição é ato de controle de legalidade,
que apura a liquidez e certeza do crédito. É ato formal de encerramento
da apuração da cobrança e de constituição de título executivo que irá
legitimar a execução.

Através da inscrição, verifica-se se os pressupostos fáticos que justificam a existência do crédito público efetivamente existem, examinando-se
ainda os demais aspectos relacionados à legalidade do referido crédito, bem
como se procede à quantificação de seu atual valor pecuniário. A inscrição é
materializada em um banco de registros públicos, denominado nas repartições fazendárias de Registro de Dívida Ativa. Deste registro é extraída uma
certidão, que contém todos os elementos que atestam a liquidez e certeza
do crédito, denominada Certidão de Dívida Ativa, que é o título executivo
extrajudicial que embasa a execução fiscal, nos termos previstos pela Lei
6.830/1980.
A legislação eleitoral dispõe que as multas impostas e não voluntariamente adimplidas devem ser inscritas em livros próprios, acautelados
nas secretarias dos cartórios eleitorais.
A inscrição da multa eleitoral em livros próprios possui tão somente
a finalidade de registro e controle das sanções impostas, não constituindo
requisito para que seja ajuizada a execução fiscal que se destinará à sua
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cobrança. Sendo a multa eleitoral instituída através de uma decisão judicial,
possui eficácia executiva própria, sendo desnecessário qualquer ato posterior
para que seja manejada a execução fiscal. Pensar em uma decisão judicial
destituída de força executiva própria não faz o menor sentido.
A classificação da multa eleitoral como dívida ativa não tributária, realizada pelo direito financeiro, tem como efeito explicitar a disciplina formal
que irá reger a cobrança, mas não possui o efeito de exigir a prévia inscrição
como requisito para que a aplicação da sanção tenha força executiva. Este
cenário não é único no direito brasileiro. Há títulos que possuem força executiva própria, muito embora o direito financeiro disponha que os créditos
consubstanciados em tais títulos constituem dívida ativa não tributária.
Exemplos conhecidos são as decisões penais condenatórias que impõem
multas e as decisões oriundas do Tribunal de Contas da União, que impõem
penas pecuniárias. Neste sentido Paulsen; Avila; Sliwka (2010, p. 160-162).

4 A obrigatoriedade da execução das multas eleitorais inferiores a
R$ 20.000,00

Já ficou aqui consignada a legitimidade ativa da União, para a cobrança das multas eleitorais, sendo em tais casos apresentada em juízo pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
A operacionalização da referida cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional tem gerado algumas perplexidades. A mais destacada delas, em
nossa opinião, é a aplicação da Portaria MF 75/2012, que revogou a Portaria
MF 49/2004 e estabeleceu valores mínimos para que a Procuradoria da
Fazenda Nacional maneje execução fiscal para a cobrança de seus créditos.
A Portaria MF 75/2012 estabelece que não será ajuizada execução
fiscal de débito perante a Fazenda Nacional que possua importância pecuniária inferior a R$ 20.000,00.
Conforme já explicitado, o Código Eleitoral dispõe que a cobrança
judicial das multas eleitorais deve obedecer à mesma disciplina dos créditos
inscritos em dívida ativa. Entendemos, entretanto, que essa identidade de
disciplina restringe-se a aspectos formais relativos à operacionalização da
cobrança.
Estabelecer valores mínimos para que a Fazenda Nacional maneje
a execução fiscal para a cobrança de seus créditos constitui instrumento
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importante de gestão administrativa, uma vez que o processamento de uma
execução fiscal traz em si consideráveis custos, suportados, no contexto examinado, pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional e Justiça Federal.
Em todo caso, os custos oneram o orçamento da União ou das entidades
que compõem a administração indireta federal. Nada mais razoável que estabelecer um panorama em que os benefícios eventualmente obtidos sejam
superiores aos custos despendidos.
O mecanismo, entretanto, não pode ser aplicado à multa eleitoral. A
discussão não é meramente acadêmica, uma vez que a grande maioria das
multas eleitorais aplicadas não atinge o montante apontado como mínimo
para que seja ajuizado um feito executivo fiscal, nos termos da Portaria MF
75/2012.
A multa eleitoral não tem nenhuma relação com a arrecadação de
recursos para o custeio de despesas correntes do Estado. Constitui, sim, uma
das sanções previstas para infrações praticadas contra a legislação eleitoral.
O não ajuizamento em virtude do montante condenatório estipulado esvazia o conteúdo do instituto, bem como aniquila sua finalidade, que possui
caráter eminentemente coercitivo e pedagógico. A multa eleitoral tem a
função precípua de inibir determinadas condutas ofensivas a determinadas
normas eleitorais, contribuindo assim para o regular funcionamento do regime democrático. A aplicação da Portaria MF 75/2012 às multas eleitorais
constitui muito mais um grave risco à eficácia da legislação eleitoral do que
um instrumento de gestão de custos.
Possuindo o aspecto pecuniário um caráter meramente secundário,
não podendo, desta forma, ser vetor interpretativo dominante, entendemos
ser obrigatório o ajuizamento de execução fiscal que tenha por objetivo a
cobrança de multa eleitoral, independentemente do valor fixado.
Outro ponto que merece destaque é que, embora os valores devidos
a título de multas eleitorais aplicadas sejam arrecadados à conta única do
Tesouro Nacional, referidos valores têm como destinação final o Fundo Partidário, para posterior rateio entre os órgãos nacionais dos partidos políticos
devidamente registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral, conforme
o art. 41-A da Lei 9.096/1995. Desta forma, embora efetue a cobrança judicial, os valores devidos a título de multas eleitorais são de dominialidade
da União, não havendo possibilidade de que haja disposição parcial deles
tão somente em virtude de ato administrativo editado pela referida pessoa
de direito público.
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Sobre o assunto, convém invocar as firmes palavras do professor José
Jairo Gomes (2010, p. 611):

Ocorre que a Procuradoria da Fazenda Nacional, estribando-se em portaria expedida pelo Ministério da Fazenda, recusa-se sistematicamente
a promover a inscrição e cobrança de débitos abaixo de determinado
valor. Considerando que a maioria das multas eleitorais “não criminais”
sequer chega a atingir o teto fixado, inúmeros débitos não são inscritos
na Dívida Ativa da União e, pois, executados judicialmente.
Apegando-se demasiado à lógica utilitarista, à superfície e frieza dos
números, parecem ignorar os burocratas que as multas decorrentes de
infração à legislação eleitoral não possuem natureza fiscal. Portanto,
não se submetem à disciplina destes créditos, com eles compartilhando
tão-só o procedimento judicial de cobrança. São sanções impostas por
descumprimento da legislação eleitoral e destinam-se aos partidos
políticos, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Maior. Nenhuma relação
apresentam com a arrecadação de recursos para as despesas correntes
do Estado. O pior é que esse equivocado posicionamento tem acarretado descrédito às decisões da Justiça Eleitoral, que a toda evidência
se tornam inexeqüíveis.
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Financiamento eleitoral
Luiz Cláudio Lima Viana1

1 Introdução
A Constituição Federal de 1988, já em seu art. 1º, em texto de destacado significado jurídico e ideológico, é categórica ao enunciar que a República
Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e que
todo o seu poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos da própria Constituição.
A partir dessa concepção, não há dúvidas que a Carta Magna, embora tenha garantido ao cidadão o exercício da soberania popular através
do sufrágio universal e do voto direto e secreto2, reservou espaço de relevo
aos partidos políticos na manutenção e no desenvolvimento do regime democrático.
Assim, no objetivo não só de fornecer as condições materiais necessárias para que os partidos políticos pudessem desenvolver suas funções
institucionais, mas também com o firme propósito de criar meios para que
a sociedade e as demais instituições democráticas pudessem exercer a fiscalização quanto a eventuais condutas inadequadas dos partidos e/ou candidatos, condutas essas, muitas vezes, com potencial de afetar a liberdade
do voto, a validade das escolhas e a própria iguald ade de oportunidade dos
candidatos3, ao longo do tempo vem sendo construído e aperfeiçoado um
conjunto de normas voltado ao regramento do financiamento eleitoral.
1

Juiz federal substituto.

3

Segundo a professora Jacqueline Sophie Perioto Guhur Frascati (2007, p. 187): “em relação aos ordenamentos analisados, o princípio da igualdade das candidaturas apenas se encontra consagrado, expressamente, pela ordem jurídica portuguesa, no art. 116º, n. 3, letra “b” do Texto Constitucional, o que não quer dizer, entretanto, que ele não seja adotado na ordem jurídica brasileira, posto
que o referido princípio constitui, simplesmente, a realização do princípio geral da igualdade — este
sim referido no art. 5º, caput, da CF/88 — em sede de Direito Eleitoral”.

2

Art. 14, CF/1988.
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Neste breve artigo, ainda que de forma sucinta, procuraremos indicar
as fontes de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, vedações na obtenção de recursos, fiscalização e sanções por descumprimento
da legislação eleitoral.

2 Financiamento dos partidos políticos

O financiamento dos partidos políticos é disciplinado em nível constitucional, no art. 17, II e III e § 3º, da CF/1988, e em nível infraconstitucional
pela Lei 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos — arts. 38 e seguintes.
De acordo com a referida legislação, os recursos financeiros destinados aos partidos formam o que se denominou legalmente de Fundo Especial
de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário4), constituído das seguintes fontes5: multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos
termos do Código Eleitoral e de leis conexas; recursos financeiros que lhe
forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; doações de
pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários
diretamente na conta do Fundo Partidário, ressalvadas as hipóteses vedadas
pelo art. 31 da Lei 9.096/1995; dotações orçamentárias da União em valor
nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31/12 do ano
anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real,
em valores de agosto de 1995.
Além das fontes diretas de recursos, que correspondem ao efetivo
ingresso de numerário no caixa dos partidos, a legislação também prevê duas
hipóteses de financiamento público indireto das atividades partidárias. A
mais conhecida é a concessão de “horário gratuito” no rádio e televisão, cujo
custeio é realizado com recursos públicos decorrentes da concessão de compensação fiscal às emissoras (art. 52, parágrafo único, da Lei 9. 096/1995)6. A
outra hipótese é a permissão de que os partidos políticos possam se utilizar
4

5
6

A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do
Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral, que, dentro de cincos dias, a contar da data do
depósito dos recursos em conta bancária especial à sua disposição, fará a distribuição aos órgãos
nacionais dos partidos políticos — art. 40 e 41 da Lei 9.096/1995.
Art. 38, I a IV, c/c o art. 39, todos da Lei 9.096/1995.

Atualmente regulamentada pelo Decreto 7.791, de 17/08/2012.
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de forma gratuita de escolas públicas e Casas Legislativas para a realização
de reuniões ou convenções partidárias7.
Por sua vez, são vedadas as seguintes fontes de financiamento dos
partidos políticos8: entidade ou governo estrangeiros; autoridade ou órgãos
públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 da Lei 9.096/1995;
autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude de lei e para
cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; entidade
de classe ou sindical.
Referidas vedações, nos exatos termos da lei9, impedem o partido de
receber, de forma direta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de
publicidade de qualquer espécie.

3 Financiamento de campanhas eleitorais
O financiamento das campanhas eleitorais é realizado a partir de
recursos repassados pelos comitês financeiros, inclusive os relativos à cota
do Fundo Partidário, recursos próprios do candidato e doações de pessoas
físicas (em dinheiro ou estimáveis em dinheiro) e jurídicas10.
Regulamentando a matéria para as eleições de 2012, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução TSE 23.376/2012, que em seu art. 18 arrolou
como fontes de recursos os seguintes itens: recursos próprios do candidato;
recursos e fundos próprios dos partidos políticos; doações, em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas; doações,
por cartão de débito ou de crédito11; doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos; repasse do Fundo Partidário; receita
decorrente da comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção
de eventos, bem como da aplicação financeira dos recursos da campanha.
Entre as fontes de receitas acima destacadas, deu o legislador ordinário especial atenção à regulação daquelas provenientes de doações de pesso7

Art. 51 da Lei 9.096/1995.

9

Art. 31, caput, da Lei 9.096/1995.

8
10

11

Art. 17, II, da CF/1988, c/c o art. 31, I a IV, da Lei 9.096/1995.
Art. 20 e 23 da Lei 9.504/1997, com redação dada pela Lei 12.034/2009.
O art. 23, § 4º, III, da Lei 9.504/1997.
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as físicas e jurídicas, haja vista o potencial de sua utilização para a formação
do conhecido “caixa 2”, com consequente desequilíbrio do processo eleitoral.
Nesse sentido, o art. 23 da Lei das Eleições determina que as doações
de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas mediante a utilização de cheques cruzados e nominais, transferência eletrônica de depósitos,
depósitos em espécie devidamente identificados ou mecanismo disponível
em sítio do candidato, partido político ou coligação na internet, inclusive por
cartão de crédito, desde que identificado o doador e emitido o recibo eleitoral
para cada doação, devendo os recursos serem movimentados exclusivamente
através de conta bancária específica aberta pelo partido ou candidato para
o registro financeiro da campanha.
As doações da pessoa física em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
foram limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior
à eleição12. Caso o candidato utilize recursos próprios, o limite é o valor
máximo de gastos estabelecidos pela lei local para o cargo em disputa ou,
na sua ausência, pelo partido político — art. 23, II, c/c o art. 17-A, ambos da
Lei 9.504/1997. A doação acima dos limites sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
Já as doações das pessoas jurídicas foram limitadas a dois por cento
do faturamento bruto do ano anterior à eleição13, sendo que a violação de tal
limite sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de multa no valor de cinco a dez
vezes a quantia em excesso, à proibição de participar de licitações públicas
e de celebrar contratos com o poder público pelo período de cinco anos14.
12

13

14

Nos termos do art. 23, § 7º, da Lei das Eleições, o limite de 10% da renda bruta da pessoa física
não se aplica às doações estimáveis em dinheiro desde que o valor estimado não ultrapasse
R$ 50.000,00. Não há previsão legal de doação estimável em dinheiro por parte de pessoa
jurídica.

O art. 25, § 1º, da Resolução TSE 23.376/2012, determina que: “É vedada a realização de doações
por pessoas jurídicas que tenham iniciado ou retomado as suas atividades no ano-calendário de
2012, em virtude da impossibilidade de apuração dos limites de doação constante do inciso II do
caput”.

Rui Stoco e Lendro de Oliveira Stoco (2006, p. 132, analisando os limites de doação das pessoas
jurídicas, advertem que: “[...] o limite aqui tratado se refere especificamente às doações para o
custeio das campanhas eleitorais, não alcançando, portanto, as doações em favor do funcionamento normal dos partidos políticos, para o que atualmente não há limite, tendo em vista que o
art. 107 da Lei 9.504/97 revogou o § 4º do art. 39 da Lei 9.096/1995 que limitava as doações para
os partidos políticos feitas pessoas jurídicas”.
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No ponto, cabe destacar que não são todas as pessoas jurídicas que
podem realizar doação para campanhas eleitorais, já que a legislação eleitoral
veda expressamente que o partido ou candidato receba direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio
de publicidade de qualquer espécie, procedente de: entidade ou governo
estrangeiro; órgão da administração pública direta e indireta ou fundação
mantida com recursos provenientes do Poder Público; concessionário ou
permissionário de serviço público; entidade de direito privado que receba, na
condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição
legal; entidade de utilidade pública; entidade de classe ou sindical; pessoa
jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; entidades beneficentes e religiosas; entidades esportivas; organizações não governamentais
que recebam recursos públicos; organizações da sociedade civil de interesse
público, sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza cujos cooperados sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos ou
que estejam sendo beneficiados com recursos públicos15.
A Lei das Eleições — art. 27 — também permitiu que o eleitor realize
gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a
um mil UFIRs16, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
Analisando referida permissão, Mônica Herman S. Caggiano (2002,
p. 227) destaca que a lei eleitoral
[...] consagra entre nós, embora ainda de forma tímida, prática já consolidada em território norte-americano. Trata-se da debatida atuação dos
Political Action Comittes, organizações de simpatizantes das campanhas político-eleitorais que são constituídos por ocasião dos momentos
pré-eleitorais e que atuam no domínio do fund raising, arrecadando
contribuições de reduzido valor, sem necessidade de registro quanto à
origem. Importa, sem dúvida, numa fórmula de estimular a participação
política e o exercício da cidadania. Implica, no entanto, também, um
mecanismo de arrecadação e de realização de despesas de campanha
fora do alcance do controle efetivo que é proposto nesse domínio.

No ponto, embora a meu ver a única semelhança com os Political
Action Comittes norte-americanos seja a possibilidade de realização de gastos
diretos pelo eleitor, sem a necessária contabilização nas receitas e despesas
15
16

Art. 24 da Lei 9.504/1997, c/c o art. 27 da Resolução TSE 23.376/2012.

O art. 31 da Resolução TSE 23.376/2012 fixa esse valor em R$ 1.064,10.
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de campanha, compartilho da preocupação quanto à possibilidade concreta
de que tal mecanismo possa vir a ser utilizado como meio de burlar o controle
financeiro da campanha. Aliás, mencionada preocupação quanto à fiscalização de tais gastos parece ter norteado a dicção do art. 31 da Resolução TSE
23.376/2012, que determinou que o documento fiscal deve ser emitido em
nome do eleitor, favorecendo assim a sua separação dos demais gastos da
campanha do candidato e propiciando a aferição de seu limite, deixando
claro também que não podem ser considerados gastos dessa natureza os
bens e serviços entregues ou prestados aos candidatos que, por ser doação,
deverão observar o limite geral de doação das pessoas físicas.

4 Fiscalização

A fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas
dos partidos e das campanhas eleitorais é exercida pela Justiça Eleitoral, que,
apoiada na legislação eleitoral17, exige dos partidos e dos candidatos a adoção
de uma série de condutas e de procedimentos de ordem formal e material
voltados à comprovação da regularidade na obtenção e na destinação dos
recursos financeiros.
Essas exigências vão desde a necessidade de abertura de conta bancária específica para o registro de todo o movimento financeiro de campanha,
com o pagamento de gastos eleitorais exclusivamente a partir de recursos
que provenham dessa conta, até a inscrição do comitê financeiro da campanha e do candidato no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a emissão
de recibo eleitoral das doações, etc.
Entretanto, entre todas as exigências, merece destaque aquela que
impõe aos partidos a constituição de comitês financeiros e a designação
de dirigentes partidários específicos para a arrecadação e aplicação dos
recursos voltados às campanhas eleitorais18 e ao candidato ou pessoa por
ele designada a atribuição quanto à administração financeira de sua campanha19, responsabilizando todos — dirigentes de partidos, de comitês,
17
18
19

Art. 33 e 34 da Lei 9.096/1995, c/c o art. 17 e seguintes da Lei 9.504/1997 e 35 e seguintes da
Resolução TSE 23.376/2012.
Art. 34, I, da Lei 9.096/1995.

Art. 20 da Lei 9.504/1997.
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tesoureiros,candidatos e eventuais pessoas por eles designadas20 — civil e
criminalmente, por quaisquer irregularidades. Tal exigência evita dúvidas
quanto à imputação de responsabilidades e afasta, ou pelo menos dificulta, a
argumentação de ausência de ciência do candidato quanto a irregularidades
eventualmente cometidas durante a sua campanha eleitoral.
Eventuais erros formais e materiais detectados na prestação de contas, se corrigidos, não autorizam a rejeição destas e nem a imposição de
penalidade ao candidato ou partido. Caso não sejam passíveis de correção
ou não tenham sido corrigidos, desde que irrelevantes no conjunto da prestação de contas, não comprometendo o seu resultado, também afastam a
possibilidade de rejeição destas e as consequências daí advindas.

5 Sanções

Comprovados a arrecadação ou gastos ilícitos na campanha eleitoral, o candidato está sujeito à decretação de sua inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que o ilícito
foi cometido e, conforme o caso, à cassação do registro, do diploma ou
do mandato, sem prejuízo de eventual ação penal21.
Já os partidos políticos, nas mesmas circunstâncias, estão sujeitos a
suspensão do repasse das cotas do fundo partidário, pelo período de 1 a
12 meses, ou, por meio do desconto, do valor a ser repassado, de montante
equivalente à importância apontada como irregular. Caso a prestação
de contas não seja julgada no prazo de 5 anos de sua apresentação, não
poderá haver suspensão dos repasses dos recursos. O recebimento pelo
partido de recurso de entidade ou governo estrangeiro pode ensejar o
cancelamento do seu registro e estatuto — art. 28, I, da Lei dos Partidos.

6 Conclusão
Realizar um controle efetivo dos partidos políticos e das campanhas eleitorais quanto às suas fontes de financiamento e à quantidade e
qualidade de seus gastos é condição indispensável para garantir a lisura
20

21

Nos termos do art. 21 da Lei 9.504/1997, na redação dada pela Lei 11.300/2006, o candidato é
solidariamente responsável com a pessoa eventualmente por ele designada para a administração
financeira de sua campanha, devendo ambos assinar a prestação de contas.

Art. 22, IV, da LC 64/1990, c/c o art.30-A, § 2º, da Lei 9.504/1997.
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dos processos eleitorais e, por consequência, garantir também a validade
e legitimidade das escolhas realizadas pelos eleitores22.
Embora a legislação venha sendo aperfeiçoada, como se observa
das alterações promovidas pelas Leis 11.300/2006 e 12.034/2009, fato é que
questões importantes ainda não foram reguladas ou vêm sendo negligenciadas pelo legislador ordinário, como é o caso, por exemplo, da norma
prevista no art. 17-A da Lei 9.504/1997, que determina que a cada eleição
caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar, até o dia 10/06 de
cada ano eleitoral, o limite dos gastos de campanha para os cargos em
disputa, cabendo, na sua ausência, a fixação pelo próprio partido23. Referida norma foi inserida na Lei das Eleições pela Lei 11.300/2006 e, até onde
se tem notícia, até as últimas eleições de 2012, nenhuma lei sobre o tema
foi editada, tendo a limitação dos gastos ficado a cargo de cada partido,
que, na maior parte das vezes, fixam tais limites muito mais a partir de
seus próprios interesses corporativos do que no intuito de moralizar ou
baratear o processo eleitoral.
Assim, é preciso que os cidadãos organizados, a imprensa e as
instituições de um modo geral deixem de lado o comodismo de apenas
apontar vícios na atuação política dos representantes eleitos e adotem
uma atitude propositiva no sentido de promover alterações legislativas
concretas que ponham fim às inconsistências e incongruências do modelo político até então vigente24, até porque aqueles que se elegeram e se
mantêm no poder em razão das regras atualmente vigentes dificilmente
terão interesse de alterar o estado atual das coisas.

22

23

24

Sobre o tema, Caggiano (2002, p. 217) destaca que “[...] a verdade é que o processo de arrecadação, as dádivas e os gastos têm sido encarados com bastante reserva não só em virtude do lastro
de dependência que possam originar, como também em face do iminente perigo de desfiguração
da vontade popular expressa no sufrágio”.
Citando decisão da Corte Europeia e precedente norte-americano, Caggiano (2002, p. 225) ressalta a existência de entendimento segundo o qual “os limites estabelecidos para fins de despesas
eleitorais não podem representar restrição injustificável à liberdade de expressão”.
Como ocorreu com a Lei da Ficha Limpa, fruto de iniciativa popular.
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A perda automática de mandato eletivo por condenação
criminal transitada em julgado: a nova jurisprudência do
STF e o constitucionalismo discursivo de Robert Alexy
Marcelo Pires Soares1

1 Introdução
O julgamento da Ação Penal 470, caso “Mensalão”, fez reaparecer a
discussão em torno da perda automática de mandato eletivo em razão de
condenação criminal transitada em julgado. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu, a partir da interpretação axiológica das normas constitucionais pertinentes, que a extinção do mandato, em algumas hipóteses,
independe de deliberação prévia da Casa Legislativa, redefinindo, pois, a
extensão dos arts. 15, III, e 55, VI e § 2º, da Constituição.
Além da nova orientação técnico-jurídica, a decisão expõe a tendência do Supremo de colocar em prática o “constitucionalismo discursivo” de
Robert Alexy, que busca legitimar sua jurisdição mediante uma representação argumentativa. As conclusões nela dispostas demonstram o espírito
atual do Tribunal de adotar uma postura mais harmônica com os anseios
da sociedade brasileira por justiça e respeito a valores éticos na política e
na gestão pública.
Este ensaio objetiva apresentar os argumentos desenvolvidos na
Ação Penal 470 e os correlacionar com o “constitucionalismo discursivo”,
tangenciando a questão sobre o limite da hipótese de perda dos direitos
políticos prevista no art. 15, III, da Constituição, sendo que a relevância do
tema está em lançar ao debate a postura atual do Supremo Tribunal Federal
no sentido de legitimar sua atuação na democracia brasileira por meio de
um discurso argumentativo.

1
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2 Direitos políticos e hipóteses de perda e suspensão
Os direitos políticos consistem na prerrogativa atribuída ao povo de
participar na escolha de seus representantes e no processo de tomada de
decisão do governo. Estão relacionados com o exercício da cidadania, uma
vez que apenas o cidadão que mantém vínculo jurídico com o país pode
exercer esses direitos, estando excluídos os estrangeiros.
Eles podem ser ativos ou passivos. Os ativos ligam-se ao direito do
cidadão de votar livremente nas eleições, participar de plebiscitos e referendos e de opinar nos processos públicos de tomada de decisão. Fala-se
da capacidade eleitoral ativa, a qual permite ao cidadão participar direta ou
indiretamente do processo político, constituindo uma expressão do princípio
da soberania popular, contido no art. 1º, parágrafo único, da Constituição
Federal, pelo qual todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente. Por sua vez, os passivos referem-se ao direito do candidato de receber voto de outros cidadãos. Trata-se da
capacidade eleitoral passiva. Para isso, a pessoa deve preencher todas as
condições de elegibilidade (positivas) e não estar incursa em nenhuma das
hipóteses de inelegibilidade (condições negativas).
A propósito, enquanto os diretos políticos ativos têm início com o
alistamento eleitoral, quando acontece a identificação e inscrição do cidadão
no cadastro da Justiça Eleitoral, os passivos começam com o cumprimento
das condições de elegibilidade, habilitando a pessoa a ser votada nas eleições.
Existem também os direitos políticos negativos, os quais correspondem a normas constitucionais aptas a limitar o exercício da cidadania. Podem
ser observados nas hipóteses de inelegibilidades (condições negativas), que
obstruem a capacidade eleitoral passiva, e nas de perda ou suspensão dos
direitos políticos, quando afetam tanto a capacidade eleitoral ativa quanto
a passiva.
As hipóteses de perda e suspensão consubstanciam limitações excepcionais aos direitos políticos, estando taxativamente previstas na Constituição. Devem ser interpretadas de forma restritiva, não admitindo aplicações
extensivas ou analógicas. Não se confundem também com a cassação dos
direitos políticos, a qual possui natureza arbitrária, sem amparo em norma
constitucional, sendo presente, principalmente, em ditaduras. A perda tem
caráter definitivo e permanente, ao contrário da suspensão, que é temporária
e subsiste apenas enquanto durarem os efeitos da causa.
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Inserida expressamente no art. 15, III, da Constituição, a condenação
criminal transitada em julgado constitui uma das hipóteses de suspensão
dos direitos políticos e tem como requisitos: I – a existência de condenação
criminal; II – o trânsito em julgado; e III – a permanência dos efeitos da
decisão judicial.

3 Regime jurídico parlamentar

O art. 55 da Constituição estabelece que a perda do mandato dos
membros do Congresso Nacional pode acontecer por cassação, quando depende de deliberação da maioria absoluta da Casa Legislativa mediante voto
secreto e depois da provocação da respectiva Mesa ou de partido político com
representação no Congresso; ou por extinção, quando não se exige a deliberação prévia da Casa, mas simples ato declaratório da respectiva Mesa, de ofício
ou após provocação de parlamentar ou partido político com representação.
Assim sendo, quando o deputado federal ou senador sofre condenação criminal transitada em julgado, trata-se de hipótese de cassação do
mandato eletivo e, por isso, a perda depende de deliberação da Casa Legislativa (art. 55, VI, § 2º, da CF). Por sua vez, quando eles têm perdidos ou
suspensos seus direitos políticos ou a Justiça Eleitoral decreta diretamente
a perda, corresponde-se à hipótese de extinção do mandato, o que exige ato
meramente declaratório da Mesa diretora (art. 55, IV e V, § 3º, da CF).
Nesse contexto, evidencia-se uma antinomia, um conflito entre as
normas dos arts. 15, III, e 55, VI, § 2º, da Constituição, a princípio incompatíveis. A questão está em saber se a hipótese de suspensão dos direitos
políticos por condenação criminal transitada em julgado, prevista no art. 15,
III, da CF, pode acarretar a perda automática do mandato do parlamentar,
na medida em que o art. 55, § 2º, define-a como sendo caso de cassação, a
depender de deliberação da Casa Legislativa.

4 Jurisprudência do STF: do RE 179.502-6/SP à AP 470

Prevalecia, antes, no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que
o art. 15, III, da Constituição não era aplicável a deputados federais e senadores, pelo que não poderiam perder de forma automática seus mandatos
em razão de condenação criminal transitada em julgado, a qual dependeria
de deliberação prévia. A partir de método formal consistente no critério
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da especialidade, sustentava-se que a lei especial, isto é, o art. 55, VI, § 2º,
restringiria o alcance da lei geral, no caso o art. 15, III, da CF. Diante disso,
caberia ao primeiro sobrepor-se a este artigo, concedendo-se a máxima
eficácia possível às normas em conflito. Tal entendimento foi adotado no
Recurso Extraordinário 179.502-6/SP, relatado pelo ministro Moreira Alves.
Entretanto, com o julgamento da Ação Penal 470, o STF passou a admitir, como destacado acima, a perda automática do mandato de deputados
e senadores por condenação criminal transitada em julgado, dispensando
para tanto a deliberação da Casa Legislativa e limitando a aplicabilidade do
art. 55, VI, § 2º, da Constituição. Adotada por maioria apertada do Pleno, essa
orientação foi capitaneada pelo relator do caso, ministro Joaquim Barbosa,
e pelo ministro Gilmar Mendes2.
Para o ministro Joaquim Barbosa, a perda ou a suspensão de direitos
políticos, contidas no art. 15 da Constituição, constituem norma de eficácia
plena. A especialidade do art. 55, VI, da CF tem justificativa e aplicação apenas quando a sentença condenatória não decreta a perda do mandato por
estarem ausentes os requisitos do art. 92 do Código Penal ou haver sido
proferida antes da diplomação, com trânsito em julgado posterior. Desse
modo, a perda de mandato pelo art. 55, VI, fica reservada a um juízo político
à vista da reprovabilidade estatal da conduta do parlamentar ocorrida antes
ou depois do mandato, o que não se constata na decisão judicial, de caráter
técnico-jurídico. Ademais, a prática de crimes contra a Administração quando
no exercício de cargo revela a incompatibilidade com a função parlamentar
ou de gestor público, a ser corrigida com a perda do mandato.
No mesmo sentido, porém com outros fundamentos, o ministro Gilmar Mendes pontua, na Ação Penal 470, que a condenação criminal transitada
em julgado deve conduzir à perda automática do mandato eletivo em duas
situações: I – quando a improbidade administrativa constitui elementar do
tipo penal em que se enquadra a conduta; e II –  no caso de a pena privativa
de liberdade aplicada ser superior a quatro anos, conforme o art. 92 do
Código Penal.
O ministro Gilmar Mendes sustenta que não existe no Tribunal
decisão sobre o tema, mas apenas discussões em obter dictum, pelo que
o RE 179.502-6/SP, julgado por maioria, não teria discutido diretamente
2

Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Voto_Gilmar_Mendes.pdf. Acesso em: 4 jan. 2013.
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o problema nem configuraria óbice à evolução da jurisprudência. Nessa
senda, diz que há necessidade de se adotarem interpretações de “tipo harmonizador ou conciliador dos diversos princípios e valores constitucionais
em conflito”, estabelecendo um sistema constitucional coerente, como a
exemplo da teoria do “pensamento do possível”, de Peter Häberle. Por isso,
para ele, deve prevalecer a decisão judicial mais afinada com “o substrato
axiológico (ética e moralidade na política e o fundamento republicano) das
normas constitucionais pertinentes”, em detrimento de métodos formais
de interpretação como o critério da especialidade. O ministro pontua que
cabe compatibilizar a eficácia plena do art. 15, III, da Constituição, com as
novas diretivas da Lei da Ficha Limpa e com a disciplina de repressão da
improbidade administrativa, prevista na Lei 8.429/1992 e no art. 37, § 4º,
da Constituição; e com o pensamento do próprio Congresso Nacional, que,
com a edição da Lei 9.268/1996, alterando o art. 92 do Código Penal, também
atesta a incompatibilidade do exercício da função pública com a prática de
conduta grave e ofensiva a valores republicanos.
Por fim, ressalva o ministro Gilmar Mendes que a perda automática
do mandato eletivo nas duas situações acima não retira o controle político do
Congresso, que ainda assim poderá sustar o andamento da ação penal antes
da decisão definitiva, conforme o art. 53, § 3º, da Constituição, acrescentando,
no ponto, que permanece a competência da Casa Legislativa para decidir
sobre a perda do mandato nos casos remanescentes, quando a condenação
não gera a perda automática, configurando ato de natureza complexa.
Independentemente do acerto da nova orientação, fica patente, na
decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 470, a tendência de
implementar o “constitucionalismo discursivo”, de Robert Alexy, que busca legitimar a atuação da jurisdição constitucional mediante argumentos
sustentados em uma interpretação axiológico-material, em harmonia com
os anseios atuais da sociedade por justiça, ética e moralidade na política e
respeito à coisa pública.

5 Constitucionalismo discursivo

No Brasil, ao contrário do que ocorre nos Poderes Legislativo e Executivo, os membros do Judiciário não são escolhidos diretamente pelo povo e
ocupam cargos providos mediante concurso público. Não estão sujeitos assim
à periodicidade dos mandatos, mantendo a mesma composição por longo
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tempo, sem renovações. Nos tribunais, os integrantes são escolhidos pelo
chefe do Executivo, sobre quem recai a responsabilidade política da opção,
e sabatinados pela Casa Legislativa, a depender do cargo. Os juízes possuem
a garantia constitucional da vitaliciedade, havendo a perda do cargo apenas
com a aposentadoria compulsória aos 70 anos ou, antes, por deliberação do
tribunal ou sentença judicial transitada em julgado.
Apesar disso, o Poder Judiciário ainda exerce o controle de constitucionalidade das leis, tendo competência para afastar a aplicação das que
considere contrárias aos direitos fundamentais e às diretrizes democráticas
fixadas na Constituição. Com isso, segundo explicam Eduardo Mendonça e
Roberto Barroso (2013), embora agentes públicos não eleitos, os juízes e
ministros do Supremo Tribunal Federal “podem sobrepor a sua razão à dos
tradicionais representantes da política majoritária”, exercendo a função contramajoritária, que significa a possibilidade de os magistrados infirmarem
com suas decisões a vontade popular externada pelas leis.
Com isso, surge o choque entre a jurisdição constitucional e a democracia, instalando-se uma crise de legitimidade na atuação do Poder
Judiciário. Muitas propostas foram pensadas para enfrentar o problema;
algumas, porém, sem sucesso. Por exemplo, a emenda à Constituição para
alterar a forma de composição dos tribunais, prevendo a periodicidade na
investidura e a atribuição da escolha ao Legislativo com maior representação
popular, não resolve, pois apenas desloca a perspectiva da questão, trazendo
instabilidade ao sistema político. Por outro lado, a proposta da teoria constitucional que busca redefinir o padrão de representatividade democrática,
notadamente no que diz respeito ao “constitucionalismo discursivo”, traz
uma solução plausível à crise referida, visto adotar bases materiais, mais
firmes e coerentes.
Robert Alexy (2011) esclarece que o “constitucionalismo discursivo”
nasce da conjugação de cinco elementos: I – direitos fundamentais; II – ponderação; III – discurso; IV – jurisdição constitucional; e V – representação. Segundo ele, a análise do método da ponderação utilizado pelo Poder Judiciário
para a proteção dos direitos fundamentais sofre diversas objeções em virtude
da falta de racionalidade no procedimento e da subjetividade das decisões
judiciais. Porém, isso não pode enfraquecer a legitimidade do Judiciário, uma
vez que a democracia não está assentada apenas no conceito de decisão,
mas também no de argumento. Em outros termos, a representação popular
pode ser alcançada tanto pela decisão tomada pelo voto popular durante o
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processo eleitoral quanto pelo discurso empregado nas decisões judiciais
harmonizadas às aspirações atuais da sociedade. Para ele, a representação do
povo no Judiciário está localizada no discurso racional e coerente empregado
em suas decisões, não havendo que se falar em carência de legitimidade.
Essa outra dimensão da representação popular, fundada no argumento, e não nas eleições, ou seja, puramente argumentativa, consegue superar
de forma satisfatória o problema de representatividade do Judiciário, justificando a primazia da razão judicial sobre a vontade popular no controle
de constitucionalidade das leis e, por conseguinte, avalizando o papel contramajoritário dos juízes.
A adoção do “constitucionalismo discursivo” é perceptível no julgamento da Ação Penal 470, quando então se admitiu a perda automática
do mandato parlamentar por condenação criminal transitada em julgado.
Como observado acima, os fundamentos aduzidos pelos ministros Joaquim
Barbosa e Gilmar Mendes de que a prática dos crimes contra a administração
pública quando no exercício do cargo revela incompatibilidade com a função
parlamentar e de que deve prevalecer a posição mais consentânea com os
valores da ética e moralidade na política e o fundamento republicano, afastando método tradicional de interpretação, comprovam indubitavelmente a
tendência do Supremo Tribunal Federal de compatibilizar sua decisão com
as expectativas da sociedade por novos rumos na política brasileira e punição de agentes ímprobos, buscando, pois, fortalecer sua representatividade
popular mediante um discurso argumentativo e construir uma jurisdição
constitucional mais democrática.
Nunca antes o Supremo Tribunal Federal teve tamanha projeção e
impacto na mídia quanto no julgamento da Ação Penal 470. Entretanto, essa
aproximação dos juízes com a opinião pública deve ser tomada com cautela,
pois, conforme Eduardo Mendonça e Luís Roberto Barroso (2013), “muitas
vezes, a decisão correta e justa não é a mais popular. E o populismo judicial é
tão ruim quanto qualquer outro”. Como sempre, o caminho está no equilíbrio
dos fatores, na alternância de “momentos de ativismo e de autocontenção”
do Poder Judiciário. Não há uma resposta somente à questão. É verdade que
o Judiciário não pode deixar de prestar atenção aos anseios da sociedade;
porém, também não pode tornar suas decisões juízos políticos, interferindo
na atuação e escolhas dos outros Poderes responsáveis pelo governo do País.
Assim, o “constitucionalismo discursivo”, detectável no julgamento
da Ação Penal 470, pode ser a saída adequada para a crise de representa151
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tividade popular do Poder Judiciário, mas suas consequências devem ser a
todo instante avaliadas pelos magistrados, evitando-se excessos indevidos
que deturpem as funções típicas dos Poderes da República e comprometam
o necessário equilíbrio entre eles.

6 Conclusão

Pela análise dos argumentos declinados no julgamento da Ação Penal
470, caso “Mensalão”, quando da decisão sobre a perda automática de mandato eletivo em virtude de condenação criminal transitada em julgado, tem-se
que, além de redefinir a extensão dos arts. 15, III, e 55, VI e § 2º, da Constituição, importando em nova orientação técnico-jurídica na matéria, o Supremo
Tribunal Federal acolhe o “constitucionalismo discursivo”, desenvolvido
por Robert Alexy. Ao argumentar que a decisão judicial deve estar afinada
com o substrato axiológico (ética e moralidade na política e o fundamento
republicano) das normas constitucionais, em prejuízo de método tradicional
de interpretação, o Tribunal demonstra seguir a tendência de compatibilizar
seus pronunciamentos com os anseios da sociedade brasileira por justiça e
respeito a valores éticos na política e gestão pública, o que confirma, pois, a
adoção de uma representatividade popular puramente discursiva no interesse de legitimar sua jurisdição. Todavia, essa aproximação do STF com a
opinião pública merece precaução, devendo-se evitar excessos deformadores
e preservar o equilíbrio entre os Poderes.
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Abuso do poder econômico e político
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz1

1 Introdução
Como cediço, cabe à Justiça Eleitoral assegurar o regular exercício da
soberania popular por meio do voto, mediante resguardo da normalidade e
legitimidade das eleições, da igualdade de oportunidades entre os candidatos
e da liberdade do eleitor.
Sua atuação já evoluiu bastante em todas as searas, com destaque
para a segurança e agilidade no exercício do voto e na apuração dos resultados, proporcionadas pelo sistema eletrônico de votação e totalização.
Também não há como negar que a Justiça Eleitoral tem evoluído
bastante no combate à corrupção eleitoral, às condutas vedadas e a outros
tipos de atos abusivos, os quais podem comprometer a liberdade do eleitor,
a paridade de armas e a legitimidade do pleito.
Exemplos disso são as inúmeras cassações de detentores de cargos
eletivos, merecendo destaque a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral
de três governadores eleitos em 2006.
Essas cassações, aliadas à imposição de inúmeras outras sanções pela
Justiça Eleitoral, a exemplo de multas, demonstram ter ela deixado a fase
passiva/omissiva que a caracterizou até o início da primeira década deste
século, passando a adotar uma postura mais pró-ativa, indispensável para
a plenitude da democracia.
Mas a Justiça Eleitoral ainda ostenta muito espaço para evoluir, especialmente no combate à corrupção eleitoral, aos atos abusivos e à fiscalização
das contas de campanha.
E essa evolução passa, necessariamente, pela mudança de postura por
parte de alguns tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais, que precisam,
cada vez mais, adotar a mencionada postura pró-ativa, seja determinando
medidas preventivas ou repressivas imediatas, seja apreciando condutas de
1
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candidatos, partidos e coligações dentro da perspectiva da legislação (combate à corrupção eleitoral e ao abuso de poder), e não mediante aplicação
do princípio da adequação social, ainda que disfarçada sob o argumento de
fragilidade da prova.
Este pequeno texto se destina a abordar o abuso do poder econômico
e político na seara eleitoral, citando situações que já foram consideradas
abusivas pelo Poder Judiciário, com o objetivo de demonstrar que é possível
evoluir ainda mais no combate a esse tipo de ilícito, mediante a difusão de
tais precedentes por todos os órgãos da Justiça Eleitoral.

2 Abuso do poder econômico e político: noções gerais

Sobre a noção de abuso de poder, leciona José Jairo Gomes (2010,
p. 259-260):

O substantivo abuso (do latim abusu: ab + usu) diz respeito a “mau
uso”, “uso errado”, “desbordamento do uso”, “ultrapassagem dos limites do uso normal”, “exorbitância”, “excesso”, “aproveitamento”, “uso
inadequado” ou “nocivo”. Haverá abuso sempre que, em um contexto
amplo, o poder — não importa sua natureza — for manejado com
vistas à concretização de ações irrazoáveis, anormais, inusitadas ou
mesmo injustificáveis diante das circunstâncias que se apresentarem
e, sobretudo, ante os princípios agasalhados no ordenamento jurídico.
Por conta do abuso, ultrapassa-se o padrão normal de comportamento,
realizando-se condutas que não guardam relação lógica com o que
normalmente ocorreria ou se esperaria que ocorresse. A análise da
razoabilidade da conduta e a ponderação de seus motivos e finalidades oferecem importantes vetores para a apreciação e o julgamento
do evento.

Já o vocábulo poder, no contexto em tela, deve ser compreendido no seu
sentido comum, expressa a força bastante, a energia transformadora, a
faculdade, a capacidade, a possibilidade, enfim, o domínio e o controle
de situações, recursos ou meios que possibilitem a concretização ou
a transformação de algo. Poder é vontade de potência. Revela-se na
força, na robustez, no império, na potencialidade de se realizar algo no
mundo. Implica a capacidade de transformar uma dada realidade ou a
faculdade de colocar em movimento novas energias ou procedimentos
tendentes a modificar um estado de coisas ou uma dada situação.
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Destarte, a expressão “abuso de poder” deve ser interpretada como
a concretização de ações que denotam mau uso de recursos detidos,
controlados pelo beneficiário ou a ele disponibilizados. As condutas levadas a cabo não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que
ocorrem, revelando existir exorbitância, desbordamento ou excesso.

Adotando semelhante diretriz, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que “abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém o controle ou a gestão em
contexto revelador de desbordamento ou excesso no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral” (TSE. AG-RESPE 1622602. Relator:
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. DJE, Tomo 29, de 09/02/2012, p. 43).
A mesma Corte também já decidiu que

[...] o abuso de poder político, para fins eleitorais, configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua
condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade (TSE. RCED 661. Relator: Aldir Guimarães Passarinho Junior.
DJE, Tomo 33, de 16/02/2011, p. 49).

Disso se pode concluir que a aferição da prática de abuso de poder
pressupõe apreciação das circunstâncias que caracterizam o evento supostamente ilícito, a fim de que se possa afirmar que houve uso não razoável de
recursos patrimoniais próprios ou alheios (abuso do poder econômico) ou do
poder de autoridade (abuso do poder político) para beneficiar determinada
candidatura presente ou futura.
Aliás, consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,

[...] o dia do registro das candidaturas não é o marco inicial para a
atuação da Justiça Eleitoral na apuração de abuso de poder político
ou econômico, bem como do uso abusivo dos meios de comunicação,
capazes de prejudicar a igualdade de oportunidades nas eleições e
a livre manifestação da vontade política popular. Atos anteriores ao
registro podem ser apurados (TSE. RCED n. 703. Relator: Felix Fischer.
DJE, Tomo 166, de 01/09/2009, p. 38-39).

Também não se pode olvidar que o bem jurídico tutelado pelas normas que reprimem o abuso de poder na seara eleitoral consiste na normalidade e legitimidade das eleições.
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Isso está bastante claro no § 9° do art. 14 da Constituição Federal,
quando preceitua que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra
a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.
A mesma conclusão se extrai do art. 19, parágrafo único, da Lei Complementar 64/1990, na parte em que dispõe que a apuração e punição das
transgressões pertinentes ao abuso do poder econômico ou político, em
detrimento da liberdade de voto,

[...] terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício
de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Em função disso, antes do advento da Lei Complementar 135/2010,
o Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento de que a caracterização
do abuso de poder para fins eleitorais pressupunha reconhecimento de sua
potencialidade para influenciar o resultado da eleição, assim considerada a

[...] capacidade de o fato apurado como irregular desequilibrar a igualdade de condições dos candidatos à disputa do pleito, ou seja, de as
apontadas irregularidades impulsionarem e emprestarem força desproporcional à candidatura de determinado candidato de maneira
ilegítima (TSE. AgR-Respe 36357. Relator: Aldir Guimarães Passarinho
Junior. DJE – Diário da Justiça Eletrônico, de 14/05/2010, p. 20).

Contudo, a mesma Corte também assentou que

[...] o reconhecimento da potencialidade em cada caso concreto implica
o exame da gravidade da conduta ilícita, bem como a verificação do
comprometimento da normalidade e da legitimidade do pleito, não
se vinculando necessariamente apenas à diferença numérica entre
os votos ou a efetiva mudança do resultado das urnas, embora essa
avaliação possa merecer criterioso exame em cada situação concreta
(TSE. RCED 661. Relator: Aldir Guimarães Passarinho Junior DJE, Tomo
033, de 16/02/2011, p. 49).

Enfim, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a potencialidade para
influenciar a eleição não se confunde com nexo de causalidade nem pressupõe
vinculação aritmética da conduta ilícita com o resultado das urnas.
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É verdade que a Lei Complementar 135/2010 pretendeu alterar esse
entendimento, ao dispor que, “para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam” (art. 22, XVI, da
LC 64/1990).
No entanto, essa investida legislativa parece ter sido em vão, porquanto subsistiram incólumes o art. 14, § 9º, da Constituição Federal e o art.
19, parágrafo único, da Lei Complementar 64/1990, os quais continuam a
dispor que o bem jurídico tutelado pelas normas que reprimem o abuso de
poder na seara eleitoral consiste na normalidade e legitimidade das eleições.
Note-se que, por sua estatura constitucional, o art. 14, § 9º, da Lei
Maior não poderia ter sido derrogado pela Lei Complementar 135/2010
nem tido sua interpretação modificada pelo advento desta.
Assim, para que se possa reconhecer a prática de ato abusivo na seara
eleitoral, continua sendo indispensável sua aptidão para ofender o bem jurídico tutelado pela norma que o reprime, o que pressupõe necessariamente
reconhecimento de sua potencialidade para comprometer a normalidade e
legitimidade das eleições.
De qualquer modo, seja para aferir a potencialidade (art. 14, § 9º, da
CF/1988 e art. 19, parágrafo único, da LC 64/1990), seja para aferir apenas
a gravidade da conduta (art. 22, XVI, da LC 64/1990), deve-se levar em conta
não apenas sua aptidão para influenciar a vontade dos eleitores diretamente
beneficiados pelos atos abusivos, como também seu efeito multiplicativo relativamente às pessoas que lhes são mais próximas (familiares, amigos etc.).

3 Jurisprudência
toral:

O TSE já decidiu que podem configurar abuso de poder na seara elei-

I – promessa de doação de lotes públicos a eleitores em troca de voto
e distribuição de camisas associadas à cor da campanha dos candidatos, na
véspera e no dia do pleito (TSE. AR-AI 229810);
II – distribuição massiva de combustível a eleitores — patrocinada
por pessoas que apoiavam determinada candidatura — um dia antes das
eleições, sem nenhuma vinculação da doação a carreata, mas sim condicionada à manifestação favorável à mesma candidatura (TSE. AR-RESPE 60117);
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III – significativo uso de linhas telefônicas do município, por servidor
comissionado, em benefício da campanha eleitoral de candidato à reeleição,
com capacidade de o fato influenciar o eleitorado (TSE. RESPE 1632569);
IV – utilização da estrutura de empresa de considerável porte para
a realização de campanha eleitoral em favor de candidato, mediante a convocação de 1.000 funcionários para reuniões nas quais houve pedido de
votos e disponibilização de material de propaganda, bem como a distribuição
posterior de fichas de cadastros nas quais cada empregado deveria indicar
ao menos dez pessoas (TSE. RO 437764);
V – distribuição de refeições a eleitores, na antevéspera das eleições,
durante a realização de evento político, com a utilização de trio elétrico e a
presença da própria candidata ao cargo de prefeito, cujo fato teria evidente
intuito de viciar a vontade do eleitor e macular a legitimidade das eleições
(TSE. RESPE 557);
VI – significativo valor empregado na campanha eleitoral e vultosa
contratação de veículos e de cabos eleitorais correspondentes a expressiva
parcela do eleitorado (TSE. RESPE 191868);
VII – grande quantidade de obras e serviços realizados em município
às vésperas das eleições — que, na sua maioria, não eram essenciais ou atos
de mera gestão – e tiveram conotação eleitoral (TSE. AR-RESPE 5158657);
VIII – transporte de eleitores, por meio de dois ônibus, de um município para outro (TSE. AR–RESPE 63441);
IX – publicidade institucional consistente na distribuição de calendários, com destaque a obras e realizações da administração municipal, com
evidente promoção pessoal do prefeito candidato à reeleição e conotação
eleitoreira (TSE. AR–AI 12099);
X – coação de eleitores a fim de que votem em candidato à reeleição,
sob pena de serem excluídos sumariamente de programa social, bem como
contratação de cabos eleitorais para obrigar eleitores a retirar a propaganda
de adversário e realizar propaganda do candidato impugnado (TSE. RESPE
36737);
XI – ampla divulgação, em programa de televisão apresentado por
candidato, da distribuição de benefícios à população carente por meio de
programa social de sua responsabilidade, acompanhado de pedidos de votos
e do condicionamento da continuidade das doações à eleição de candidato
no pleito vindouro (TSE. RO 2369);
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XII – doação de milhares de lotes, nomeação para centenas de cargos
comissionados em desvio de finalidade, no período vedado e concessão de
bens e serviços sem execução orçamentária no ano anterior (fotos, alimentos,
cestas básicas, óculos, etc. em quantidades elevadíssimas) em 16 municípios,
até 29/06/2006, por meio de ações descentralizadas do governo estadual
(TSE. RCED 698);
XIII – utilização do trabalho de servidores públicos municipais e de cabos eleitorais, que visitaram residências de famílias carentes, cadastrando-as
e prometendo-lhes a doação de quarenta reais mensais, caso os beneficiários
se sagrassem vencedores no pleito (TSE. AgR-AI 11708/MG);

XIV– utilização de empresa concessionária de serviço público para
o transporte de eleitores, a título gratuito, em benefício de determinada
campanha eleitoral (TSE. REspe 28040/BA);
XV – publicidade institucional consistente na distribuição de calendários, com destaque a obras e realizações da administração de prefeito
candidato à reeleição (TSE. AgR–AI 12099/SC);

XVI – distribuição, em período eleitoral, de mais de 6 mil mochilas
com material escolar e 30 mil cartões magnéticos denominados “cartões-saúde”, contendo o símbolo da administração municipal (TSE. AAG 6416/
SP);

XVII – propaganda eleitoral irregular, desde que o excesso praticado
possa influir no resultado do pleito (TSE. AAG 7191/BA);

XVIII – distribuição de camisetas e santinhos, juntamente com dinheiro, e contratação de mais de 400 pessoas (servidores públicos) sem
concurso e de transporte escolar em período vedado (TSE. AAG 7640/BA);
XIX – divulgação e assinatura de convênios celebrados entre o Governo do Estado e prefeitura municipal durante comício, para favorecer
candidato (RCED 671/MA);

XX – candidato que, na qualidade de secretário de comunicação municipal, beneficia-se com a publicação de matérias a seu respeito em jornais
e revistas cujas empresas de comunicação foram contratadas pela prefeitura, sem licitação, para a divulgação de propaganda institucional (TSE. RO
1460/SP);
XXI – realização de reuniões convocadas pelo prefeito e pela cúpula
administrativa municipal, de caráter supostamente administrativo, para
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convencer os servidores públicos a votarem no irmão do titular (TSE. RO
1526/PB);

XXII – realização de contratações irregulares de servidores temporários entre os meses de janeiro e agosto do ano das eleições (TSE. AgR-Respe
3247344);
XXIII – utilização por candidatos de recursos patrimoniais privados
na manutenção de albergues em contexto revelador de excesso, cuja finalidade, muito além da filantropia, era o favorecimento eleitoral de ambos
(TSE. RO 1445/RS).

4 Instrumentos processuais

Até a diplomação, o abuso de poder econômico e/ou político pode
ser objeto da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), prevista na Lei
Complementar 64/1990.
Até três dias após a diplomação, o abuso de poder econômico e/ou
político pode ser objeto de recurso contra a expedição de diploma (RCED).
Até quinze dias após a diplomação, o abuso de poder econômico pode
ser objeto de ação de impugnação de mandato eletivo (AIME). O abuso de
poder político somente pode ser objeto de AIME quando revelar dimensão
econômica (ex.: realização de serviços particulares mediante uso de máquinas públicas).

5 Sanções

O reconhecimento de abuso de poder em sede de AIJE enseja a cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela
conduta e a decretação de inelegibilidade do representado e de todos os que
houverem contribuído para o ato por oito anos, a contar da eleição em que
se verificou (art. 22, XIC, da LC 64/1990).
Seu reconhecimento em sede de AIME acarreta a cassação do mandato
do candidato beneficiário da conduta.

Já o seu reconhecimento em sede de RCED implica a cassação do
diploma do candidato beneficiado.

Note-se que, conforme já decidiu o TSE, “na apuração de abuso de
poder, não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do
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candidato, mas sim se o fato o beneficiou” (TSE. Recurso Ordinário 11169.
Relatora: Fátima Nancy Andrighi. DJE, Tomo 163, de 24/08/2012, p. 36-37).
Além disso, a condenação por abuso de poder econômico e/ou político para fins eleitorais também caracteriza causa de inelegibilidade por oito
anos, a contar da eleição em que se verificou (art. 1º, I, d e h, da LC 64/1990).

6 Conclusão

A legislação eleitoral contempla inúmeros instrumentos para viabilizar a realização de eleições legítimas.
Entre eles, estão as ações e sanções destinadas a prevenir e reprimir
as condutas caracterizadoras de abuso de poder econômico e político, visto
que estas atentam contra a legitimidade e normalidade das eleições, viciando
o resultado das urnas.
Todavia, é necessário que todos (magistrados, membros do Ministério
Público, coligações, partidos, candidatos etc.), na esfera de suas respectivas
atribuições, atuem na busca daquele objetivo, sem fazer vistas grossas para
os ilícitos que infelizmente ainda se repetem por todo o território nacional.
Somente assim será plenamente assegurado o exercício da democracia.
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Inelegibilidade provocada por condenação criminal
não definitiva e a intolerância da sociedade brasileira à
corrupção
Paulo Augusto Moreira Lima1

“A corrupção é o cupim da República, nossa tradição é péssima em matéria de respeito ao erário. [...] O direito que tem o eleitor de escolher
candidatos de vida biográfica isenta de um passivo penal avultado é
direito fundamental. A trajetória de vida do candidato não pode estar
imersa em ambiência de nebulosidade no plano ético.” (Carlos Ayres
Britto, ADC 29.)

A Lei Complementar 135/2010, denominada Lei da Ficha Limpa,
dispôs2 que a condenação pelos crimes nela listados, desde que proferida a
decisão por órgão colegiado, mesmo que não definitiva, provoca a inelegibilidade do candidato. Referido dispositivo feriria o princípio constitucional
da não culpabilidade? Eis aí a polêmica lançada e o ponto inicial de discussão
deste trabalho.
1
2

Juiz federal substituto.

Art. 2º A Lei Complementar 64, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º I – [...]
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei
que regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação
para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;”
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Em atenção ao princípio constitucional da não culpabilidade, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal
entende que a sentença penal somente pode ser executada após o trânsito
em julgado da condenação. Apesar do referido posicionamento, o Supremo
Tribunal Federal, em 16/02/2012, por sete votos a quatro, decidiu3 que a
Lei da Ficha Limpa é constitucional, com base no princípio da moralidade e
também sob o fundamento de que a lei não considera alguém culpado, mas
tão somente inelegível. Trata-se de um requisito para a candidatura, tal como
ser alfabetizado ou ter a idade mínima exigida.
[...] A presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal deve ser reconhecida como uma regra e interpretada
com o recurso da metodologia análoga a uma redução teleológica, que
reaproxime o enunciado normativo da sua própria literalidade, de
modo a reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação criminal (que
podem incluir a perda ou a suspensão de direitos políticos, mas não a
inelegibilidade), sob pena de frustrar o propósito moralizante do art.
14, § 9º, da Constituição Federal [...] (ADC 29, relator: ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012).

No referido julgamento, a Suprema Corte assentou o mínimo ético
exigido de alguém que pretenda se engajar na vida política:

O homem público, ou que pretende ser público, não se encontra no
mesmo patamar de obrigações do cidadão comum no trato da coisa pública. O representante do povo, o detentor de mandato eletivo,
subordina-se à moralidade, à probidade, à honestidade e à boa-fé, exigências do ordenamento jurídico e que compõem um mínimo ético,
condensado pela lei da Ficha Limpa, através de hipóteses concretas e
objetivas de inelegibilidade. (Ministra Rosa Weber.)

Entendo que a questão de fundo é muito maior que a discussão a
respeito da constitucionalidade da lei, mesmo porque o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou de maneira definitiva sobre o tema e, aparentemente, pôs fim às polêmicas. Creio que a edição da Lei da Ficha Limpa,
seguida pela decisão da Suprema Corte, representam um marco importante
na sociedade brasileira: o anseio pelo fim da corrupção. Este é o ponto
central da questão.
3

ADC 29, relator: ministro Luiz Fux. Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012, Processo Eletrônico
DJe-127 divulgado em 28/06/2012, publicado em 29/06/2012.
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A história mostra que a corrupção é um fenômeno que acompanha
o Brasil desde a sua criação. No Sermão do Bom Ladrão, infelizmente atemporal, apesar de escrito em 1655, Padre Vieira alertou sobre aqueles que
entram na política com o intuito de enriquecer:

Dom Fulano — diz a piedade bem-intencionada — é um fidalgo
pobre: dê-se-lhe um governo. — E quantas impiedades, ou advertidas ou não, se contêm nesta piedade? Se é pobre, dêem-lhe uma
esmola honestada com o nome de tença, e tenha com que viver. Mas
porque é pobre, um governo, para que vá desempobrecer à custa dos
que governar? E para que vá fazer muitos pobres à conta de tornar
muito rico? Isto quer quem o elege por este motivo.

A extrema dificuldade dos governantes em dissociar o público do
privado; a ausência de instituições públicas de controle totalmente independentes; a falta de esclarecimento e consequente alienação de grande
parte da população por não ter acesso a um sistema educacional ao menos
medíocre; o controle de parte da imprensa por grupos econômicos ligados
a políticos; e a existência de um Poder Judiciário menos independente do
que deveria ser são parte dos fatores que contribuíram para o terreno fértil
da corrupção no âmbito da política e fizeram personagens como Odorico
Paraguaçu se multiplicarem aos milhares pelo Brasil afora.
E assim, cansados de assistir à banalização dos escândalos políticos,
que tanto impedem o pleno desenvolvimento econômico e social4, é que 1,3
milhões de eleitores5 assinaram projeto de lei entregue no Congresso Nacio4

5

Há diversos estudos a respeito da ligação entre desenvolvimento econômico e corrupção. Por
todos, Michael Johnston, professor de Ciências Políticas na Universidade de Colgate, Estado de
Nova Iorque: La démocratisation, le développement économique et la corruption sont étroitement
liés. Dans certains pays, richesse, démocratie et niveaux de corruption faibles ou modérés se
renforcent mutuellement; ailleurs, pauvreté, institutions politiques non démocratiques et niveaux
élevés de corruption composent une riche mosaïque de cas. Des niveaux élevés de corruption
constituent une menace pour la démocratie, à la fois directe et indirecte. D’une part, la corruption
affaiblit les institutions politiques et la participation citoyenne; d’autre part, elle retarde et dénature
le développement économique, élément nécessaire au maintien de la démocratie. S’il est vrai que la
démocratisation en elle-même ne constitue pas une promesse de croissance économique, elle peut
néanmoins, si la concurrence politique est bien établie et déterminante, contribuer à lutter contre
la corruption. Pour être efficace en tant que stratégie anticorruption, la démocratisation doit être
intégrée à un développement économique solide et à des méthodes anticorruption institutionnelles.
(Disponível em: http://people.colgate.edu/mjohnston/Older %20MJ%20papers.htm)
Disponível em: www.fichalimpa.org.br. Acesso em: 18 abr. 2013.
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nal, o que resultou na aprovação da Lei da Ficha Limpa. Há um importante
efeito simbólico decorrente do fato de ser a lei proveniente de iniciativa
popular. Torna-se evidente, pois, o clamor social pelo fim da corrupção6.
Por fim, mesmo diante da evidência de que a Lei da Ficha Limpa
representa a vontade popular e que sua constitucionalidade foi avalizada
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 29, cumpre reafirmar que
o princípio da não culpabilidade (ou melhor, a interpretação equivocada
atualmente emprestada a este princípio) jamais poderia servir como fundamento adequado a impedir a inelegibilidade provocada por condenação
criminal não definitiva.
Primeiro, porque há uma distorção grave em nosso sistema criminal,
causada pelo “alongamento” indevido do trâmite processual. Ao se permitir a
ampla e irrestrita discussão de matéria fática criminal no Supremo Tribunal
Federal, fenômeno potencializado pela banalização do uso do habeas corpus,
acabou-se criando quatro graus na Justiça Criminal brasileira, e as instâncias
que deveriam ser extraordinárias acabaram se tornando ordinárias, sem
nenhum trocadilho. Ninguém mais se lembra da justificativa para criação
do Superior Tribunal de Justiça: uniformização da interpretação judicial
da legislação federal. Mais e mais o Supremo Tribunal Federal se ocupa de
conflitos fundados em matéria fática e menos da análise constitucional das
leis em abstrato. Essa sobreposição desnecessária fez com que nossa Justiça
Criminal ficasse ainda mais lenta. Dobrou-se o percurso natural do processo
criminal. Como consequência, tornou-se natural nos processos aguardar-se
o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal, mesmo em matérias
sem nenhuma divergência, isso se não declarada anteriormente a prescrição,
o que não é raro.
Como se não bastasse o quadro, ao princípio da não culpabilidade foi
atribuído alcance equivocado pelo Supremo Tribunal Federal. O legislador
constituinte, em momento algum, quis estabelecer que a sentença criminal
somente poderia ser executada após seu trânsito em julgado, ou mesmo
que seus efeitos somente incidiriam a partir de então. Um colega advogado
italiano não foi capaz de entender — nem eu — por que não é possível
executar imediatamente a pena privativa de liberdade imposta pelo juiz
6

Conforme a Organização Transparência Internacional, em 2011 o Brasil figurou na 73ª posição
no ranking que mediu a corrupção de 182 países. Disponível em: http://cpi.transparency.org/
cpi2011/results/. Acesso em: 18 abr. 2013.

168

Jornada de Direito Eleitoral das Escolas de Magistratura Federal

de 1ª instância a alguém que seja réu confesso (que se considerou culpado).
De fato, torna-se impossível explicar qual o sentido de se aguardar o trânsito
em julgado.
Pouco importa que as decisões dos tribunais sejam tomadas por unanimidade, que se trate de matéria já sumulada e não haja nenhuma divergência quanto aos fatos ou às provas, pois de toda a sorte há que se aguardar
necessariamente o trânsito em julgado. Por isso, a não culpabilidade não
consiste em princípio, mas em dogma, sem espaço no ramo das ciências por
ser absoluto, indiscutível e muitas vezes non sense.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma
decisão criminal somente pode ser executada após o seu trânsito acabou por
enfraquecer e retirar o valor das decisões das instâncias inferiores. Equivale
a dizer que os juízes de 1ª instância e os desembargadores dos tribunais
figuram, por vezes, como meros coletores de prova, pois suas sentenças e
acórdãos estão sujeitos a uma condição de validade — a chancela da Suprema Corte.
São comuns os argumentos de que se deve aguardar o trânsito em
julgado com o objetivo de preservar o réu de eventual erro judiciário. A
ideia é atraente, mas não se funda em nenhum estudo que demonstre que
o ministro do Supremo Tribunal Federal erre menos que o desembargador
de tribunal ou o juiz de 1ª instância. Há que ser bem entendido que uma
condenação criminal é precedida de vários filtros e não é algo que se faz da
noite para o dia. O indiciamento em inquérito policial depende da existência
de indícios razoáveis de autoria; a denúncia ofertada pelo Ministério Público
deve estar fundada em suporte probatório mínimo; eventual sentença condenatória deve ser fundamentada e lastreada em provas produzidas sobre
o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, não vejo nenhum sentido
nesse enorme medo da “falibilidade” das decisões judiciais e defesa irrestrita
do aguardo do trânsito em julgado em todos os casos.
Por esses motivos, relacionados ao valor devido que deve ser atribuído a toda decisão judicial, é que entendo que a primeira condenação implica
a perda da presunção de inocência (o que não se confunde com o princípio
da não culpabilidade), o que resulta na possibilidade de incidência imediata
de alguns dos efeitos da sentença, entre os quais a inelegibilidade.
Portanto, a inelegibilidade causada por condenação criminal não
definitiva de órgão colegiado não deve ser confrontada com uma suposta
afronta ao princípio da não culpabilidade porque este, de forma incorreta,
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foi confundido com a impossibilidade de se executar a pena antes do trânsito
em julgado, situação que se agravou ainda mais diante da “ordinarização”
dos nossos tribunais especial e extraordinário (STJ e STF), que acabaram
por permitir a discussão de matéria fática em quatro instâncias.
Superada a discussão acima, há que ser entendido que a condenação
criminal não definitiva implica a inelegibilidade, sobretudo porque se considera maculado o padrão ético esperado para o postulante de cargo político.
A sociedade, a partir de uma lei de iniciativa popular, estabeleceu uma base
moral que deve ser atendida pelo candidato a cargo eletivo. Reduziu-se a
importância do instituto técnico-jurídico do trânsito em julgado e restringiu-se o alcance do princípio da não culpabilidade ao próprio direito penal.
Em conclusão, não é aceitável que o princípio da não culpabilidade,
mal compreendido e inserido no Sistema Criminal, sirva de paradigma a
impedir a aplicação da Lei da Ficha Lima. Deixemos que a Justiça Criminal,
por enquanto, faça mal apenas a si mesma, sem contaminar os outros ramos
do direito com as suas ideias. Deixemos que a sociedade tenha ao menos o
direito de estabelecer um mínimo ético a ser atendido pelos seus futuros
governantes. Talvez, assim, eles errem menos. E, talvez, assim, o Sermão do
Bom Ladrão se torne coisa do passado.
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A pendência do julgamento de embargos de declaração
e a (im)possibilidade de afastamento da causa de
inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa em
virtude de condenação por decisão colegiada
Priscilla Pinto de Azevedo1

Introdução
Estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec) da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) revelou
os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. Segundo
dados de 2008, a pesquisa aponta que o custo médio anual da corrupção no
Brasil representa de um vírgula trinta e oito por cento a dois vírgula três
por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, gira em torno de R$ 41,5
bilhões a R$ 69,1 bilhões2.
Os efeitos danosos da corrupção são ainda mais nefastos quando
ocorrem no âmbito da política, haja vista o descrédito que causa na população
com relação aos rumos do país. Na tentativa de moralizar a política, alijando
do processo eleitoral candidatos que possuam um histórico que não atenda
às exigências da moralidade e da probidade, foi editada a Lei Complementar
135, de 04/06/2010, alcunhada de “Lei da Ficha Limpa”.
Entre os dispositivos do novel diploma, merece destaque o que preconiza a inelegibilidade para os que forem condenados, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado (art. 1º, I, e). Nesta senda,
candidatos que estejam aguardando o julgamento de recurso de embargos de
declaração têm sustentado que a decisão emanada do órgão colegiado não
se encontraria aperfeiçoada, razão pela qual o registro de suas candidaturas
não poderia ser obstado com base no dispositivo legal em questão.
1
2

Juíza federal substituta.

Disponível em: http://www.brasileconomico.com.br/noticias/corrupcao-no-brasil-custa-ate-r-691-bilhoes-por-ano_82676.html. Acesso em: 19 abr. 2013.
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Eis o tema dessas breves considerações: trata-se de examinar, em
brevíssimas linhas, a pertinência da tese ora levantada, bem como se ela se
coaduna com os fins colimados pela Lei da Ficha Limpa, procurando extrair,
ao final, a melhor interpretação a ser dada à matéria.

1 Lei da Ficha Limpa e novas causas de inelegibilidades

A soberania popular é um dos princípios fundamentais do Estado
Democrático de Direito, consagrada no art. 1º, parágrafo único, da Carta
Política de 1988, que assim declara: “Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”.
O sufrágio universal traduz-se em uma das maneiras de exercício da
soberania do povo. Por sufrágio entende-se “o direito público subjetivo de
natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da
organização e da atividade do poder estatal” (SILVA, 2008, p. 349), podendo
ser vislumbrado sob duas perspectivas: capacidade eleitoral ativa (direito
de votar, capacidade de ser eleitor, alistabilidade) e capacidade eleitoral
passiva (direito de ser votado, elegibilidade).
Para ter sua capacidade eleitoral passiva reconhecida, o cidadão deve
preencher todas as condições de elegibilidade arroladas pelo art. 14, § 3º, do
texto constitucional (a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição,
a filiação partidária, bem como a idade mínima exigida para cada cargo ao
qual se candidata) e não incidir em nenhum dos impedimentos constitucionalmente previstos, quais sejam, privação dos direitos políticos (suspensão
ou perda) e causas de inelegibilidade. É dentro do tema inelegibilidades que
se localiza o objeto do presente estudo.
Consoante leciona Adriano Soares da Costa (2006, p. 151), inelegibilidade é o estado jurídico de ausência ou perda de elegibilidade. Sendo a
elegibilidade o direito subjetivo, a inelegibilidade é o estado jurídico negativo
de quem não possui tal direito — seja porque nunca o teve, seja porque o
perdeu. Segundo o doutrinador, a inelegibilidade classifica-se em: inata, isto
é, aquela comum a todos os brasileiros que não tenham registro de candidatura; e cominada, ou seja, aquela decorrente da aplicação de sanção pela
prática de ato ilícito, de natureza eleitoral ou não.
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As inelegibilidades estão previstas tanto no texto constitucional (art.
14, §§ 4º a 8º) como em lei complementar e têm por escopo “proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”, nos termos
do § 9º do art. 14 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão (ECR) 4/1994.
Aludido preceito consagra o devido processo eleitoral substantivo.
Cuida-se de garantia constitucional que visa a assegurar a lisura dos pleitos,
notadamente o direito do eleitor de escolher candidatos probos, conferindo
legitimidade aos mandatos populares. E tal escolha pressupõe o conhecimento, a investigação da vida pregressa do candidato, a fim de identificar suas
aptidões e inaptidões para o trato da coisa pública, tendo como paradigma
os preceitos republicanos da probidade e moralidade.

Com o intuito de atender ao comando constitucional acima traçado,
foi aprovada a Lei Complementar 64, de 1990 (Lei das Inelegibilidades),
interessando para o presente estudo destacar a alínea e do inciso I do art.
1º, in verbis:
Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:
(omissis)

e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime contra a economia popular, a fé
pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado
financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo
prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena; (Destaquei.)

A despeito de significar certo avanço, a previsão legal não tinha aptidão para afastar da vida política aquelas pessoas moralmente reprováveis em
suas vidas pregressas, ou, para usar a expressão popular, com a “ficha suja”.
Afinal, considerando a morosidade da Justiça e a possibilidade de interposição de recursos protelatórios, uma sentença condenatória definitiva pode
demorar anos, permitindo, com isso, que o indivíduo consiga não somente
candidatar-se, mas também exercer um ou mais mandatos antes que seja
definitivamente condenado.
173

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Nesse contexto, representando importante conquista da democracia,
a Lei Complementar 135, de 04/06/2010, conhecida como a Lei da Ficha
Limpa, alterou a Lei Complementar 64, de 18/05/1990, para incluir hipóteses de inelegibilidade. Limitando-se aos propósitos desse breve estudo,
transcreve-se o art. 1º, I, e, in verbis:
Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:
(omissis)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
(Redação dada pela Lei Complementar n.135, de 2010.) [Destaquei.]

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público;  (Incluído pela Lei Complementar n. 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência;  (Incluído pela Lei
Complementar n. 135, de 2010.)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;  (Incluído pela Lei Complementar n. 135, de 2010.)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;  
(Incluído pela Lei Complementar n.135, de 2010.)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à
perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;  
(Incluído pela Lei Complementar n. 135, de 2010.)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;  (Incluído pela
Lei Complementar n. 135, de 2010.)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;  (Incluído pela Lei Complementar n. 135, de 2010.)
8. de redução à condição análoga à de escravo;  (Incluído pela Lei
Complementar n. 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e  (Incluído pela Lei Complementar n. 135, de 2010.)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;  (Incluído pela Lei Complementar n. 135, de 2010.)

Não obstante a legitimidade política da lei, fruto do anseio popular de
moralização da política, a Lei da Ficha Limpa tem suscitado muitos questio174
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namentos, os quais diuturnamente deságuam nos tribunais pátrios à espera
de um pronunciamento definitivo.

2 Aplicação da Lei da Ficha Limpa na pendência de recurso de
embargos de declaração

Em meio a tantas discussões e calorosos debates, o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar 135/2010,
afastando o princípio da inocência para fins de declaração de inelegibilidade
e admitindo, assim, os efeitos da condenação mesmo quando não transitada
em julgado sentença condenatória. Basta, portanto, que a decisão tenha sido
proferida por “órgão colegiado”.
Considerando que o legislador não é capaz de prever todas as situações fáticas possíveis, surge a seguinte questão: e se estiver pendente de
julgamento recurso de embargos de declaração interpostos contra aludida
decisão? Tal circunstância tem o condão de afastar a incidência da causa de
inelegibilidade trazida pelo novo diploma normativo?
A matéria foi submetida ao Tribunal Superior Eleitoral, quando do
julgamento do Recurso Especial Eleitoral 122423. O Plenário da Corte considerou, por maioria de votos, que a pendência de recurso de embargos de
declaração não prejudica a aplicação da causa de inelegibilidade, incluída
pela Lei Complementar 135/2010, para quem foi condenado por decisão
colegiada.
Consoante assinalou o relator do recurso, ministro Arnaldo Versiani,
o que a Lei da Ficha Limpa exige é que a condenação tenha sido confirmada
por um órgão colegiado, não exigindo o trânsito em julgado,
Logo, a oposição de embargos declaratórios à decisão colegiada não
suspende a incidência das causas de inelegibilidade, visto que, em regra, tais embargos não imprimem efeitos modificativos, destinando-se
apenas a sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Os votos divergentes, capitaneados pelos ministros Marco Aurélio e
Dias Toffoli, assentavam que uma decisão pendente de embargos de declaração ainda não estaria aperfeiçoada, mormente porque os esclarecimentos
3

Disponível em: http://www.tse.jus.br/sadJudSjur/pesquisa/actionBRSSearch.do?toc=false&http
SessionName=brsstateSJUT12095734&sectionServer=TSE&docIndexString=0. Acesso em: 19 abr.
2013. Relator ministro Arnaldo Versiani Leite Soares.
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sobre obscuridade, contradições ou omissões poderiam produzir efeitos
infringentes.
O ministro Marco Aurélio asseverou que:

Se a decisão do Tribunal de Justiça quanto ao crime de tráfico de entorpecentes está submetida ao recurso de embargos declaratórios, tenho
que o pronunciamento que geraria a inelegibilidade não se aperfeiçoou.
E, se não se aperfeiçoou, não pode ser invocada para obstaculizar o
pedido de registro. Pendentes embargos declaratórios, não houve esgotamento da jurisdição do Tribunal e ele próprio pode rever o que
assentou.

Com a devida vênia aos eminentes ministros que encamparam a divergência, entende-se que a exegese da aludida norma eleitoral não permite
que se extraia conclusão outra que não a de incidência, sim, da causa de
inelegibilidade, sob pena de esvaziar por completo o art. 1º, I, e, da Lei Complementar 135, de 2010, e frustrar o propósito do constituinte reformador
de exigir idoneidade moral para o exercício de mandato eletivo. Imagine-se
a hipótese de interposição de sucessivos embargos de declaração, com nítido
caráter protelatório!
Com efeito, o recurso de embargos de declaração, espécie de recurso
de fundamentação vinculada, tem a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Somente
se admite essa espécie recursal quando se pretenda atacar, especificamente,
um dos vícios do ato decisório, taxativamente disciplinados pela lei (DIDIER
JUNIOR; CUNHA, 2008, p. 177 e ss.). Conquanto o acolhimento do recurso
possa ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada, ela ocorre apenas de forma eventual e reflexa. Vale dizer, efeito
infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio
objeto do recurso (NERY JUNIOR; NERY, 2007, p. 907-913). Por esta razão
não se sustenta o argumento de que a decisão não se encontra “aperfeiçoada”. Ora, o fato de ela ser passível de integração não prejudica a produção
de efeitos jurídicos com a sua publicação.
Nesse particular, cabe destacar que, não obstante a apresentação
de embargos de declaração interrompa o prazo para eventuais recursos,
a impossibilidade de execução do julgado em ação criminal não interfere
na incidência imediata da inelegibilidade, mormente porque não se estará
cumprindo nenhuma sanção, na medida em que inelegibilidade não constitui
pena. A inelegibilidade não é a punição de um crime, como há muito tem
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reconhecido a jurisprudência4, mas sim uma atitude preventiva de preservação do interesse público. Busca-se, com a inelegibilidade, limitar o acesso
ao cargo público eletivo de pessoas que apresentem dados abstratos que
indiquem potencial risco social na hipótese de serem conduzidas ao mandato.
Outro fundamento pelo qual não se sustenta a tese de que a pendência
de embargos de declaração impede a incidência da causa de inelegibilidade
fulcrada no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 135, de 2010, reside no fato de
que o candidato dispõe de meios processuais cabíveis para sustar os efeitos
da decisão fustigada. A novel legislação trouxe a possibilidade de correção,
por órgão recursal, de eventuais irregularidades na decisão, permitindo,
assim, que se afaste a inelegibilidade, propiciando o registro da candidatura.
Confira-se:
Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do
recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e,
h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal
e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob
pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. (Incluído
pela Lei Complementar n. 135, de 2010.)

Logo, forçoso concluir que a tese de que a pendência do julgamento
de embargos de declaração afasta a causa de inelegibilidade trazida pela Lei
da Ficha Limpa, porquanto não estaria aperfeiçoada, não se sustenta.

Considerações finais

Diante do exposto, na linha do que entende a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, pode-se concluir que, em que pese existirem
argumentos divergentes, a oposição de embargos de declaração à decisão
colegiada não suspende a incidência da causa de inelegibilidade trazida pela
Lei Complementar 135, de 2010. Trata-se de interpretação que melhor se
coaduna com os fins almejados pelo novo Diploma Legal, importante instrumento democrático, imprescindível para coibir os atos de corrupção na
gestão da coisa pública.
4

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 22.087-2. Relator(a):  ministro Carlos
Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/1996, DJ 10/05/1996. Disponível em: http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85671. Acesso em: 19 abr. 2013.
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A aprovação das contas de campanha como instrumento de
consolidação do princípio republicano:
impasses e discussões frente ao entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral
Rafael Araújo Torres1

Introdução
No sistema democrático brasileiro, as decisões políticas são tomadas
por mandatários eleitos pelo voto direto e secreto do povo. Trata-se de um
modelo de democracia indireta, em que, em vez de a população participar
diretamente da formação da vontade estatal, são escolhidos representantes
para levar ao local de deliberação os diversos anseios da sociedade.
Esse processo de escolha dos representantes possui disciplina normativa específica, tendo por base normas constitucionais, especialmente os
arts. 14 a 17 da Constituição da República de 1988 (CR/1988).
O art. 14 da CR/1988 estabelece que a soberania popular será exercida mediante o sufrágio universal, sendo obrigatório o voto para os maiores
de 18 e menores de 70 anos. Fixa também as condicionantes para que o cidadão possa ser eleito: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos
políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação
partidária e idade mínima conforme o cargo a ser disputado.
Dessa forma, para participar do processo político de escolha, o indivíduo deve satisfazer uma série de exigências e cumprir certos procedimentos
necessários para a consolidação do regime democrático. O ordenamento
jurídico brasileiro estabelece condições não apenas aos eleitores, mas principalmente àqueles que se colocam como candidatos à representação popular.
Não basta ser brasileiro e estar filiado a um partido político para
poder concorrer a um cargo público. Além de possuir idade mínima, o candidato deve estar em pleno gozo dos direitos políticos, pois somente aquele
que cumpre com suas obrigações políticas pode, em sua plenitude, exercer
um cargo público.
1

Juiz federal substituto.
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A comprovação da regularidade do exercício dos direitos políticos
ocorre mediante a apresentação da certidão de quitação eleitoral (art. 11, § 7º,
da Lei 9.504/1997, com nova redação dada pela Lei 12.034/2009), que também faz prova do regular exercício do voto, do atendimento às convocações
da Justiça Eleitoral, da inexistência de multas aplicadas e da apresentação
de contas de campanha eleitoral.
Antes da alteração legislativa, em 2009, a emissão da certidão de
quitação eleitoral dependia da aprovação de contas das campanhas eleitorais do candidato. Diante do vácuo legislativo sobre o assunto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou-se no sentido de
que a aprovação das contas de campanha era fundamental para a quitação
eleitoral. Havendo reprovação das contas, a quitação eleitoral permanecia
pendente, não conseguindo o candidato comprovar a regularidade de seus
direitos políticos.
Assim, além da apresentação de contas da campanha, era necessária
sua aprovação para que o candidato pudesse estar apto para participar do
processo eleitoral.
Todavia, com a publicação da Lei 12.034/2009, a aprovação das contas tornou-se despicienda, bastando sua simples apresentação para o candidato ser considerado quite com a Justiça Eleitoral e, assim, poder participar
do pleito seguinte.
Nesse contexto, diante da alteração legislativa, surgem as indagações:
qual é a atual importância da prestação de contas no processo eleitoral diante
do advento da Lei 12.034/2009, que dispensa sua aprovação como condição
de elegibilidade? A participação de candidatos com contas de campanha
desaprovadas não configura ofensa ao princípio republicano? As contas de
campanha não perderam seu fundamento ao se tornarem simples condicionante formal?
São essas inquietudes que pretendemos trazer à tona nessas despretensiosas linhas.

2 Prestação de contas de campanha: a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e as discussões sobre a necessidade de sua
aprovação

A lei impõe aos candidatos a obrigação de prestarem contas à Justiça
Eleitoral após o término das eleições, com o objetivo de averiguar a regula180
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ridade na arrecadação e gastos com as campanhas. Tal controle busca coibir
o abuso do poder econômico, garantindo maior lisura e isonomia ao pleito.
Conforme ensina José Jairo Gomes (2008, p. 260):
É direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira
esse financiamento se deu. Nesta seara, impõe-se a transparência absoluta! Sem isso não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua
consciência político-moral, relevantes, sobretudo para que ele aprecie
a estatura moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio2.

É por meio da prestação de contas que se obtém acesso aos gastos
dispensados na campanha, que se toma ciência dos seus financiadores e tem
conhecimento do nível de comprometimento do candidato com os fornecedores de recursos. Sem a prestação de contas, é impossível diagnosticar a
regularidade dos recursos arrecadados e os gastos efetuados durante o pleito
eleitoral. Torna-se difícil saber se o partido ou candidato recebeu dinheiro
de fontes vedadas, se patrocinou ações proibidas ou se cometeu abuso de
poder econômico.
Havendo arrecadação e aplicação correta das verbas de campanha,
as contas são aprovadas, o que confere estatura moral ao candidato para
assumir a função pública para a qual concorreu.
Todavia, diagnosticadas falhas consideradas insanáveis, as contas
são desaprovadas pela Justiça Eleitoral, o que significa que a campanha não
foi conduzida dentro da legalidade esperada que, segundo Gomes (2008, p.
266), é o mínimo exigido de qualquer agente estatal3.
O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu severa sanção na hipótese
de desaprovação das contas, determinando, no art. 41, § 3º, da Resolução
22.715/2008, que “a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o
curso do mandato ao qual concorrer”. Sem a certidão de quitação eleitoral,
o cidadão não consegue comprovar a plenitude dos seus direitos políticos,
ficando impedido não apenas de assumir o mandato, se por um acaso foi
2
3

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2008. p. 260.
GOMES, José Jairo, op. cit., p. 266.
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eleito, mas também de participar de qualquer pleito eleitoral, pois não consegue o registro da candidatura.
O TSE, comprometido com a efetividade da prestação de contas, que
não apenas confere a transparência ao processo eleitoral, mas também especialmente busca garantir o respeito ao princípio republicano, num primeiro
momento, entendeu que, para fins de quitação eleitoral e, por sua vez, para a
própria participação nas eleições, era necessária a aprovação das contas de
campanha eleitoral. Entender o contrário, segundo o Tribunal, seria esvaziar
por completo esse importante instrumento de controle da normalidade e
da legitimidade do pleito, transformando-o numa mera formalidade, sem
repercussão direta na esfera jurídica do candidato.
Assim, o candidato somente conseguiria demonstrar a plenitude do
exercício de seus direitos políticos mediante a aprovação de suas contas
de campanha, pois somente dessa maneira obteria a certidão de quitação
eleitoral.
Todavia, com o advento da Lei 12.034/2009, a importância da prestação de contas foi reduzida diante do fato de não ser mais necessária sua
aprovação para se conseguir a quitação eleitoral e, por sua vez, para se poder
participar do processo eleitoral. A referida lei deu nova redação ao art. 11, §
7º, da Lei 9.504/1997, exigindo tão somente a apresentação de contas para
emissão da certidão de quitação eleitoral. Com a inovação, tornou-se suficiente a entrega das contas, observados seus requisitos formais, para o pretenso
candidato ser habilitado a figurar como mais uma opção aos eleitores.
Diante desse contexto, o TSE reverteu seu entendimento, concluindo
ser suficiente a apresentação das contas para o candidato ser considerado
apto à participação do processo eleitoral (REsp 4423-63). Segundo ficou
consolidado, eventuais irregularidades na prestação de contas relativas à arrecadação ou gastos de recursos de campanha podem fundamentar a propositura de ação por captação ilícita de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/1997).
Logo, a reprovação das contas, apesar de não impedir a comprovação do
regular gozo dos direitos políticos, pode ensejar, unicamente, a ação para a
cassação do mandato.
Portanto, o candidato que não respeita as normas de apuração dos
recursos necessários para a campanha, ou que tampouco consiga justificar
seus gastos, consegue obter, da mesma forma daquele que observou a correta
contabilidade, a certidão de quitação eleitoral, fazendo prova, assim, da plenitude dos seus direitos políticos, conforme exigido pelo texto constitucional
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para a participação no processo democrático de escolha dos representantes
do povo.
Ora, tal circunstância não fere o princípio da isonomia, prejudicando o
candidato obediente às normas em detrimento daquele que desrespeitou as
disposições sobre prestação de contas? Além disso, o princípio republicano
não estaria patentemente ofendido diante da possibilidade de permitir a participação no pleito de candidatos a cargos públicos com contas reprovadas?

3 A aprovação das contas de campanha, o princípio republicano e
a garantia da isonomia

O princípio republicano está expresso no primeiro artigo do texto
constitucional de 1988, o que, por si, evidencia a dimensão de sua importância. Consiste na base do ordenamento jurídico interno, que irradia seus
efeitos sobre as demais normas, que devem ser interpretadas e consolidadas
sob a compreensão do bem público.
Conforme ensinam Paulo Márcio Cruz e Sérgio Antônio Schmitz
(2008, p. 43-54), “o princípio republicano foi a opção feita pelos constituintes
brasileiros originários de 1988, que o estabeleceram como o fundamento de
todo o sistema normativo”4, exercendo influência sobre os demais valores
jurídicos.
Pois bem. A realização do princípio republicano exige não apenas a
adoção de eleições periódicas para a escolha de representantes temporários. Impõe a obrigação de o mandatário sempre pautar sua atuação pela
satisfação do interesse comum. Além da eletividade e da periodicidade, é
sua característica fundamental a responsabilidade durante o exercício do
mandato.
Isso porque o candidato, ao apresentar seu nome para representar
o povo, assume o compromisso de defender o interesse da sociedade. Uma
vez não satisfeito o interesse coletivo, deve ser responsabilizado, pois destoante dos motivos que justificaram sua eleição: atender a vontade do povo,
verdadeiro titular do poder.
4

CRUZ. Paulo Márcio; SCHMITZ, Sérgio Antônio. Sobre o Princípio Republicano. NEJ. v. 13. n. 1. P.
43-54. Jan-jun. 2008.
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Nesses termos, no regime republicano, os representantes do povo
são obrigados a realizar o interesse comum, sob pena de responderem por
suas condutas e ações quando destoantes de tal desiderato.
Portanto, é contraditória aos valores republicanos a eleição de candidatos ímprobos, descompromissados com a ética, que não respeitam nem
sequer as regras do pleito eleitoral no que tange à prestação de contas dos
recursos utilizados em campanha.
O candidato que não consegue a aprovação de suas contas de campanha, já desde o início demonstra seu total desrespeito com a coisa pública.
As regras estabelecidas para disciplinar a contabilidade das campanhas são
instituídas para serem observadas, na medida em que buscam garantir a
lisura do processo eleitoral.
Se não prestou obediência a tais normas, é certo que também não irá
se preocupar em prestar contas do seu mandato. E, não havendo esse temor,
o candidato eleito irá administrar a coisa pública em total descompasso com
o bem comum, o que ofende de maneira direta o princípio republicano em
sua dimensão da responsabilidade.
E mais. A desaprovação das contas em si já é uma autêntica forma
de ofensa aos postulados republicanos, pois evidencia a irresponsabilidade
na utilização de recursos aplicados em um processo genuinamente público,
que é o pleito para a escolha dos representantes do povo.
Ora. Só há efetivamente uma república em que os representantes
do povo são responsáveis pelos seus atos. E ser responsável consiste não
apenas em reparar danos eventualmente causados, mas também, especialmente, em ser diligente e obediente às normas para, assim, evitar qualquer
prejuízo. Dessa forma, a responsabilidade consiste numa atitude preventiva,
de simples respeito às leis, que são sempre instituídas em benefício de toda
a coletividade.
Assim, como é possível permitir a eleição de uma pessoa que já evidenciou estar de costas para a legalidade, demonstrando-se irresponsável
desde a campanha eleitoral?
Afronta o princípio republicano o fato de o candidato com contas
de campanha rejeitadas participar de outro pleito eleitoral. O desrespeito à
normatização instituída para regular os gastos dos candidatos no processo
eleitoral evidencia a irresponsabilidade ética e moral do transgressor. Permitir sua participação nas eleições é um verdadeiro paradoxo em uma república.
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Nesse contexto, a inobservância das normas que regem as contas de
campanha já é suficiente para configurar profunda ofensa aos postulados
republicanos, pois a desobediência legal é, por si, um ato de irresponsabilidade. E, ainda que não o fosse, soaria incompatível com a estatura ética que
os representantes do povo devem possuir a possibilidade de participação
na eleição de indivíduo que, já no processo eleitoral, não respeita as normas
relativas à prestação de contas de campanha.
Não bastasse, a participação em eleições de candidato com contas de
campanha desaprovadas ofende o princípio da isonomia. É da essência do
processo eleitoral a garantia da igualdade entre os concorrentes. A eleição
é realizada para que todos os interessados possam colocar os seus nomes à
disposição do eleitorado de maneira uniforme e isonômica.
Ao se autorizar o registro de candidato com conta reprovada, ocorre
o desnivelamento dos concorrentes, pois aquele que sempre obedeceu às
normas de regência do processo eleitoral passa a competir com quem nunca
respeitou as condicionantes impostas à prestação de contas. E isso pode
trazer grande proveito ao infrator, pois lhe permite, no atual pleito, utilizar-se de alguma vantagem pretérita auferida graças à omissão de contas. Por
exemplo, recursos não contabilizados em outras campanhas podem vir a
ser utilizados no processo eleitoral seguinte por vias escusas, configurando,
inclusive, abuso de poder econômico.
A isonomia é um princípio a ser aplicado nas eleições para garantir a
paridade dos participantes, buscando, dessa forma, fazer com que o resultado
das urnas se aproxime ao máximo da vontade popular.
Aceitar o registro de candidato com contas desaprovadas resulta
num desequilíbrio da competição, conforme já mencionado, o que acaba
por interferir na escolha do povo. E isso é perigoso, pois atinge as bases do
sistema democrático, que é a prevalência da verdadeira vontade popular.
Diante de todo esse contexto, a permissão para a participação de
candidato com contas reprovadas deve ser analisada com parcimônia, pois
produz reflexos em postulados estruturantes do Estado brasileiro (art. 1º
da CR/1988), quais sejam: democracia, república e isonomia.
É por envolver essa complexa rede de postulados que o tema ainda
não se encontra pacificado. Apesar de ter havido alteração legislativa recente
permitindo a participação de candidato com contas rejeitadas, sendo suficiente sua apresentação para a emissão da certidão de quitação eleitoral, o
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Tribunal Superior Eleitoral editou recente resolução que, novamente, trouxe
o assunto à discussão. Trata-se da Resolução 23.376/2012, que disciplina a
arrecadação e gastos da campanha eleitoral de 2012.

Em seu art. 52, § 2º, a resolução dispôs que a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral.

Tal posição do TSE causou indignação nos candidatos com contas
rejeitadas, o que ensejou pedido de reconsideração contra a decisão que
aprovou a norma, ficando definido que a desaprovação não impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral para a participação nas eleições de 2012.
Portanto, percebe-se que o assunto ainda não está pacificado, continuando as oscilações. Ora prevalece o entendimento de ser suficiente a
apresentação das contas para a participação nas eleições, ora exige-se a
aprovação como condição do registro de candidatura.

Com a edição da resolução, o TSE buscou conferir nova interpretação
ao termo “apresentação de contas de campanha eleitoral” inserido pela Lei
12.034/2009, concluindo que a necessidade de aprovação das contas não
implica ofensa à lei e melhor se coaduna com a própria legitimidade das
eleições.

Entendeu não poder considerar quite com a Justiça Eleitoral o candidato que teve as contas desaprovadas, porque isso retiraria a própria razão
de existir da prestação de contas, além de não poder equiparar o concorrente
negligente com aquele que observou os seus deveres.
Enfim, o TSE conferiu interpretação prospectiva à referida resolução,
concluindo que a necessidade de aprovação das contas não se aplica para as
eleições de 2012. Em relação aos pleitos vindouros, o imbróglio permanecerá e caberá ao Tribunal decidir se aplica a letra fria da lei ou se busca uma
interpretação constitucional, comprometida com a defesa dos princípios
republicanos e democráticos.

A importância da prestação de contas não pode cair no vazio, tornando-se uma singela obrigação formal, despida de qualquer outra finalidade.
A possibilidade do ajuizamento de ações decorrentes da captação ilícita de
recursos não pode retirar o valor que a prestação de contas, em si, agrega,
pois somente com sua aprovação o princípio republicano é respeitado e a
legitimidade do processo democrático é garantida.
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4 Conclusão
A aprovação das contas de campanha como condição para a participação no processo eleitoral é fundamental para a consolidação da República
e para a manutenção da própria democracia.
A simples publicidade dos gastos e da origem dos recursos arrecadados durante as eleições viabiliza unicamente a transparência da gestão
financeira dos candidatos, que pode ser, inclusive, deturpada se desnecessária a prévia aprovação das contas pelas autoridades competentes.
Prestar contas como simples formalidade é mais uma burocracia
inútil, atitude tipicamente brasileira, que preza por procedimentos dispensáveis. Qual a razão da prestação de contas se sua aprovação ou reprovação
não acarreta nenhum efeito em si?
A reprovação das contas deve produzir implicações próprias, independentemente de posterior propositura de ação por captação ilícita de
recursos. E essa é a razão de existir da prestação de contas em um país onde
o princípio republicano é a base do ordenamento jurídico: gerar responsabilidade sobre candidato negligente, desobediente às normas eleitorais.
Responsabilidade que, não observada, impede não apenas a assunção do
mandato, como também sua participação em eleições posteriores.
Nesses termos, configura autêntico paradoxo, em uma república,
legitimar candidaturas cujos candidatos tiveram suas contas desaprovadas.
Esse, inclusive, era o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral até 2009.
Todavia, em sentido contrário à jurisprudência firmada pelo TSE, foi
publicada a Lei 12.034/2009, que, alterando o art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997,
permitiu o registro de candidaturas independentemente da aprovação das
contas de campanha.
Por sua vez, o TSE modificou seu entendimento em obediência à lei,
passando a aplicar sua letra pura. Contudo, recentemente, buscando conferir interpretação teleológica à inovação legislativa, editou a Resolução
23.376/2012, estabelecendo que a desaprovação das contas de campanha
impede a emissão da certidão de quitação eleitoral, o que impossibilita o
registro da candidatura.
Após o pedido de reconsideração formulado por candidatos, o Tribunal concluiu que o impedimento não se aplica às eleições de 2012, ficando
em aberto a situação em relação aos próximos pleitos eleitorais.
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Enfim, a celeuma permanece, apesar de sua resolução não depender
de grandes elucubrações. A necessidade de proteção da isonomia entre os
candidatos e o respeito ao princípio republicano e aos valores democráticos demonstram qual caminho deve ser perseguido. Não se sabe o porquê,
mas as oscilações entre os entendimentos prevalecentes continuam. Se há
interesses obscuros por detrás da liberação da aprovação das contas, ainda
não sabemos. Somente a história irá nos contar.
Apenas é certo que, diante de todo esse imbróglio, as bases da República precisam ser respeitadas, e somente haverá um país tipicamente
republicano se os seus representantes forem responsáveis por todos os seus
atos, inclusive pelas contas de campanha.
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Reforma política e criação do direito pelo
Tribunal Superior Eleitoral
Rodrigo Britto Pereira Lima1

1 Introdução
Fala-se muito mal dos políticos no Brasil. A confiança dos brasileiros em seus representantes está muito baixa, a ponto de muitas pessoas
entenderem que as eleições não servem para nada, que o sistema político-partidário está falido e que a corrupção está enraizada na sociedade e na
política brasileiras.
Todavia, sem políticos eleitos não há democracia representativa. É
contraditório que a sociedade valorize a democracia conquistada com tão
grandes esforços, após o regime militar e considere que esta democracia não
funciona e que seus representantes são desonestos.

2 Breve histórico

Em análise realizada por Dias Toffoli (2012, p. 7-11), o ministro demonstrou que o cenário político brasileiro alterna situações de maior centralização com outras de poder mais descentralizado, sendo a centralização
geralmente uma reação ao malogro da descentralização, capturada pelas
forças patrimonialistas.
Inicialmente uma monarquia absolutista esclarecida passou a monarquia constitucional com a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro
I, e comparativamente bastante avançada, ao organizar os poderes, definir
atribuições, garantir direitos individuais. Entre a minoria e a maioria o abismo social e uma tradição autoritária e excludente, que é a marca do “DNA”
da sociedade brasileira.
No governo imperial, mormente sob a égide de Dom Pedro II, o Brasil
desfrutou de um período de estabilidade institucional. Consolidando-se o
1

Juiz federal substituto.
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território brasileiro e vencida a Guerra do Paraguai, fortaleceu-se o entendimento de que o Brasil estava maduro para uma descentralização maior do
poder, em especial o Sul do Brasil e a Província de São Paulo. Rui Barbosa,
apóstolo do federalismo, afirmava que não desgostava do Império, mas defenderia a República se esta fosse a única forma de obter autonomia para
as Províncias.
Em um golpe de Estado, nasce a República no Brasil, e, pelo Decreto 1
de 1889, se estabelece, pela vontade do governante autocrático, a República
Federativa do Brasil. Rui Barbosa é chamado a ser o mentor da primeira Carta
Republicana do Brasil, aquela que daria luz à República Velha, à política do
café com leite, às eleições fraudadas, sendo encerrada com o golpe militar
capitaneado por Getúlio Vargas na Revolução de 1930.
Com o golpe militar de 1889, não houve período de transição entre o
modelo centralizador do Império e a tomada de poder pelas elites regionais,
que passaram a alternar o controle do poder central. No modelo centralizador
havia o controle das forças patrimonialistas pelo déspota esclarecido, que
tinha o dever moral de exercer o poder de acordo com os padrões europeus
de respeito às instituições, uma burocracia central de qualidade herdada
do Império Português, um país focado em se tornar um similar tropical das
potências ocidentais, com escritores do porte de José de Alencar e Machado
de Assis e artistas internacionais importados da Europa, como pintores,
músicos e companhias de ópera.
A oscilação do pêndulo para o localismo favoreceu a emergência de
uma cultura propriamente brasileira, a valorização dos traços indígenas e
sertanejos, que resultariam na Semana de Arte Moderna de 1922. Ao mesmo
tempo, o processo eleitoral, que sempre fora refém do mandonismo dos coronéis, conforme bem plasmado na obra de Leal (2012), com acesso à estrutura
administrativa do poder e a competências tributárias, foi instrumento para
o patrimonialismo avassalador. Este empobreceu as instituições e, quando
houve a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 e a queda do
preço internacional do café, a Velha República se desfez de podre.
Na época do Império, o poder estava sob a supervisão da opinião pública, pequena, mas ilustrada, que pressionava pelo constante melhoramento
das instituições. Com a transferência de parcelas significativas do poder para
o âmbito regional, não havia naqueles locais, com raras exceções, opinião
pública com força para conformar a atuação dos dirigentes, sendo que os
jornais existentes eram de propriedade dos grupos políticos.
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O golpe militar de 1930 representa um momento muito importante
na história brasileira, pois o nominal regime democrático anterior é tido
como uma farsa pela unanimidade dos historiadores, e os ideais da Revolução de 1930 entendidos como um avanço institucional. Ainda que vivendo
um momento de concentração de poder na Europa, a situação do Brasil era
deveras diferente, sendo que o fracasso da democracia brasileira não tinha
os mesmos fatores do fracasso da República de Weimar (a qual apenas seria
objeto de tomada de poder por Hitler em 1933).
O movimento tenentista é visto como uma tentativa de retomada da
confiança do Brasil em si mesmo, se livrando dos atrasos e falta de visão dos
coronéis, que pensavam apenas em enriquecer e perpetuar-se no poder. É
significativo que, embora baiano, Rui Barbosa tenha tido sua formação em
São Paulo, e de lá vinham os mais fortes ventos federalistas. O mesmo ímpeto
acometeu os paulistas em 1932, quando São Paulo, sede da atual Jornada de
Direito Eleitoral da Esmaf, foi o único estado da Federação a ir a armas em
nome do Federalismo, no que foi chamada de Revolução Constitucionalista.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial e derrota do Eixo, instala-se
no Brasil a democracia e, assinalando o novo momento histórico, a Constituição de 1946. Em uma época marcada pela Guerra Fria, pela substituição
das importações e pela construção de Brasília, a tradicional tensão entre o
poder local e o poder central ganha nova problemática quando o governo
central passa a flertar com o fantasma da esquerda, com a condecoração de
Ernesto Che Guevara pelo presidente João Goulart e o clima de instabilidade
entre os partidários de direita e esquerda.
Novo golpe militar, apenas 18 anos após a redemocratização, ocorre
para afastar o perigo vermelho, e, ao invés de devolver o poder aos civis, a
farda se mantém no poder por 22 anos, retirando dos brasileiros o direito ao
voto direto para presidente da República e diversas garantias constitucionais
quando da edição do Ato Institucional 5.
Após o fim do milagre econômico da década de 1970 e o início da
década perdida e a vitória de movimentos populares pela redemocratização,
como as Diretas Já, e incidentes como o Atentado do Riocentro, inicia-se o
processo de distensão democrática, culminando com a Emenda Constitucional 26 convocando a Assembleia Nacional Constituinte e a eleição de
Tancredo Neves para presidente da República.
Superado o período em que os militares mandavam no país, a Carta
de 1988 estabelece diversas competências para os estados e cria a Federação
Brasileira como a reunião da União, Estados e Municípios, única no mundo.
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3 Vicissitudes do sistema eleitoral
A Constituição Municipalista fortalece a descentralização, marcando
um compromisso do Brasil com um Estado de Direito de fato e apostando na
maturidade dos brasileiros para fazerem bom uso da autonomia deferida a
Estados e Municípios. Todavia, o que foi bem observado por Bezerra (2008,
p. 28-29) em sua análise da legislação brasileira é que há uma divergência
deformadora entre a realidade social e o direito legislado em todas as esferas
da federação, principalmente nos Municípios.
Passados 24 anos da Carta Democrática, a constatação dos críticos
é que os Municípios são os entes em que mais grassa a corrupção e o desgoverno, em razão da grande quantidade de Municípios no Brasil (mais de
5.500), a falta de transparência e competência para tocar rotinas administrativas, compreender e aplicar a legislação que rege contratos e licitações, a
apropriação de cargos e verbas públicas para fins pessoais, somados à falta
de eficácia das instituições destinadas a realizar tal controle, na ausência
de uma opinião pública local esclarecida e com força para exigir mudanças.
Constata-se também, em informes da Transparência Brasil, que a
mídia local é controlada por grupos políticos e os tribunais de contas se
tornaram redutos de ex-políticos, sem a independência nem os meios necessários para uma atuação eficaz.
Tendo sido 2012 um ano de eleições municipais, o que se viu nas ruas
foi um mar de propaganda eleitoral ilícita, noticiando-se que os órgãos de
controle destes ilícitos são absolutamente insuficientes para reprimir os abusos. Se os candidatos antes do pleito são contumazes no ilícito e apostam na
impunidade, o que farão depois de eleitos, quando se tornarem autoridades?
O poder não viceja para o bem da população, onde as estruturas de
controle, fiscalização e punição não estão aptas a exercer o seu papel. O
pêndulo entre democracia e golpe militar, tão presente na história brasileira,
está em movimento. A carta de 1891, malgrado ter sido escrita por um dos
maiores gênios jurídicos do Brasil em todos os tempos, resultou em retumbante fracasso. O Brasil inaugurado pela Constituição de 1988 não pode
correr risco semelhante. Conforme já vem sendo noticiado na imprensa, a
geração nascida após 1988 não valoriza a democracia, e está profundamente
frustrada com ela (FRAGA, 2012).
Percebe-se que os brasileiros vêm perdendo a credibilidade na democracia representativa, esteio do Estado Democrático de Direito. Dentro desse
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contexto obscuro, cabe ao Poder Judiciário agir para a manutenção da democracia e evitar que o Brasil experimente o abismo de um Estado de Exceção.

4 Criação Judicial do Direito

Dentro do contexto da defesa do Estado Democrático, vem a calhar o
debate acerca dos limites do poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral
ao interpretar a Constituição Federal e a legislação em vigor. Não é escopo
do presente trabalho elencar todas as teorias da interpretação, ou realizar
um histórico delas, mas apenas se concentrar na questão da criação judicial
do direito.
Os obstáculos à criação judicial do direito são conhecidos, sendo colacionados por Ferreira Mendes (2008, p. 92), nos seguintes termos:

Aplicado ao pé da letra nos domínios da hermenêutica jurídica, esse
cânone impediria que os aplicadores do direito atribuíssem às normas
sentido estranho, alheio ou diverso do que nelas se contém, pois se
o fizessem estariam a criar, por via interpretativa, preceitos outros,
de todo distintos daqueles que deveriam simplesmente interpretar.
Como essa criativa postura hermenêutica, por outro lado, implicaria
eliminar o dualismo sujeito\objeto, e consequentemente, o próprio
conhecimento enquanto correlação ontognosiológica, não se afigura
excessivo dizermos — pelo menos de um ponto de vista exclusivamente epistemológico e à luz desse cânone interpretativo — que a
norma criada pelo aplicador do direito substituiria a que fora objeto
de interpretação, e o juiz que a editasse mataria o legislador. Afinal
de contas, uma coisa é atribuírem-se, criativamente, significados ou
sentidos às regras de direito, e outra, bem distinta, é desconstruí-las,
mas, ainda assim, dizer que isso é interpretação.
Em perspectiva jurídico-política, ademais, essa mesma criatividade
constituiria ofensa ao princípio da separação dos poderes, segundo
a qual, no Estado de Direito, a criação da lei, ou de normas com força
de lei — como expressão da vontade geral — é atividade própria dos
órgãos de representação política, a tanto legitimados em eleições livres
e periódicas. Aos demais poderes, Executivo e Judiciário, respectivamente, mas sempre sub lege, caberia gerir a coisa pública e resolver
as contendas entre os cidadãos ou entre estes e o Estado.
Desrespeitada, por essa forma, a separação dos poderes, cujas funções
se distinguem precisamente em face da lei, ter-se-ia por comprometida
a legitimidade de qualquer sistema político, pelo menos segundo os
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padrões da célebre Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789, em cujo artigo XVI se decretou que não teria Constituição a
sociedade na qual não estivesse assegurada a garantia dos direitos,
nem determinada a separação dos Poderes.

A disputa entre a autoridade do texto fundador e a autoridade do
intérprete deste não é nova. Ferraz Júnior (2003, p. 264) afirma que a tensão entre dogma e liberdade constitui o desafio kelseniano e significa que
não apenas estamos obrigados a interpretar, como também que deve haver
uma interpretação que prepondere e ponha um fim prático às múltiplas
possibilidades interpretativas.
No passado, o Corpus iuris civilis e Montesquieu tentaram negar o
problema hermenêutico da decidibilidade proibindo a interpretação do texto,
sendo entendido que haveria um limite na interpretação literal.
O eminente jurista assevera (idem, ibidem) que, muito embora o desenvolvimento de técnicas interpretativas do direito seja bastante antigo e já
esteja presente na jurisprudência romana e na retórica grega, perpassando
as disputationes dos glosadores na Idade Média.
Relevante pontuar dois momentos em que a disputa entre a letra
do texto magno e a autoridade do intérprete se bateram na Idade Média. O
primeiro se deu quando da construção teológica católica da imaculada concepção de Maria, mãe de Jesus, aparentemente contrária ao texto sagrado
de Romanos 3.23.  Prevaleceu, no Século XIII, pela influência de John Duns
Scotus, a tese do voluntarismo de Deus — que poderia fazer exceções de
acordo com sua vontade —, consagrada na frase de Anselmo de Canterbury
“Potuit, decuit, ergo fecit”. O segundo foi a relativização da regra franciscana
realizada pelo Papado em contraposição à vontade de Francisco de Assis
na regra non bulata e em seu testamento espiritual de 1226, desejando que
todos os seus seguidores adotassem a pobreza de Cristo. Na regra bulata
a exigência de não possuir bens foi expressamente retirada, abrindo uma
disputa sobre o que seria a verdadeira igreja entre o Papado e os seguidores
radicais de Francisco de Assis (primeiramente os Irmãos Espirituais, posteriormente os Fraticelli). Aliando-se ao imperador e defendendo  e o Papado,
com a aliança entre os primeiros e o imperador deu azo a obras como De
Monarchia de Dante e Defensor Pacis de Marsilio de Pádua.
Tomando um caráter sistemático com o advento das escolas jusnaturalistas da Era Moderna, a consciência de que a questão hermenêutica é
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um objeto teórico irrompe em Savigny, no ano de 1814. Na fase de seu pensamento anterior a 1814, este afirmava que interpretar era mostrar aquilo
que a lei diz. Daí as técnicas de interpretação gramatical, lógica, sistemática e
histórica. Após 1814, a questão deixa de ser a mera enumeração de técnicas,
para referir-se ao fundamento de uma teoria da interpretação, a justificação
teórica da interpretação verdadeira.
O pêndulo entre interpretação cujo fator determinante é o pensamento do legislador ou o espírito do povo tornou-se fronte de batalha conhecido
no meio jurídico. De um lado com a doutrina restritiva da interpretação, cuja
base seria a vontade do legislador, formou-se a Jurisprudência dos Conceitos
na Alemanha e Escola da Exegese na França, formando a corrente subjetivista.
De outro lado, os que defendem que o sentido da lei repousava em fatores
objetivos, como os interesses em jogo na sociedade (Jurisprudência dos Interesses), nos fatores reais de poder (Lassale, 1998), formando a corrente
objetivista.
Karl Engisch (1983, p. 137) assim coloca os marcos entre as trincheiras ideológicas:
Os objetivistas asseveram que o argumento da vontade do legislador é
uma ficção, que o legislador não é uma pessoa identificável, que não é estável,
não sendo onisciente; que as manifestações normativas trazidas na forma
exigida pelo ordenamento têm força para obrigar; que só a concepção que
leve em conta os fatores objetivos na sua contínua mutação social explica
a complementação e até mesmo a criação do direito pela jurisprudência.
Os subjetivistas afirmam que o recurso à técnica histórica de interpretação, aos documentos e às discussões preliminares dos responsáveis
pela positivação da norma é imprescindível; que os fatores objetivos que
determinam a vontade da lei também estão sujeitos a dúvidas interpretativas, passando-se do governo do legislador ao governo dos juízes; que haveria quebra da segurança jurídica, ficando a captação do direito à mercê
do intérprete.
O subjetivismo levado ao extremo conduz ao autoritarismo do legislador, da ditadura das leis ou da ditadura da constituição, em descompasso
com as aspirações do povo. O objetivismo extremado conduz à anarquia, à
fragilidade da estabilidade da jurisprudência, ao subjetivismo do julgador,
e ao questionamento da própria legitimidade de o juiz ser o intérprete da
moral e dos fatores reais de poder.
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O poder dos juízes deve ter limite, e os dogmas conceituais doutrinários são responsáveis pela manutenção do sistema aberto ao mundo da vida
filtrado pelos prismas jurídicos de apropriação, que em condições normais
funcionam através do Legislativo e ocasionalmente pelo Executivo. Entretanto, quando a matéria é o próprio sistema político, os eleitos pelo regime
eleitoral truncado impedem as alterações, visando a autoperpetuação. Neste
modelo, que grassou no país na República Velha, o Judiciário deve exercer o
papel de buscar a legitimação dos demais poderes pela alteração das regras
de acesso. Esta interpretação está parcialmente positivada, no que tange ao
poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, no art. 23, IX, da Lei 4.737,
de 15/07/1975.
Todavia, o aprofundamento dos estudos de filosofia a estas objeções
levantaram argumentos ponderosos, no sentido de que aquilo que chamamos conhecimento é o fenômeno que consiste na apreensão do objeto pelo
sujeito, não do objeto propriamente dito, em si e por si, mas apenas do objeto
enquanto objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é uma criação
do sujeito, que nele põe ou supõe determinadas condições para que possa
ser percebido. Nessa perspectiva, não há que se assumir o conhecimento das
coisas em si mesmas, mas das coisas como elas se apresentam.
O sujeito assim constitui, conforma e transforma o objeto de conhecimento, sendo exemplo disso o famoso círculo hermenêutico de Gadamer
(1999). O conhecimento exige a participação ativa e criativa do intérprete,
sendo ao final um resultado estético e artístico, integrante do mundo da
cultura.
No específico caso do direito, a criatividade do julgador é a marca
do seu gênio, estendendo a norma para situações novas e imprevistas, no
novo contínuo heraclitiano. A pré-compreensão, baseada em fatos novos
fundados no mundo da vida, é vital para que o texto adquira a melhor interpretação possível, um resultado artístico com vistas ao equilíbrio com a
nova realidade fática.
O sentido jurídico, embora não possa derrogar todo o enunciado, pode
se revelar completamente novo em relação a uma leitura inicial do texto,
sendo o julgamento sempre uma interpretação de várias interpretações.
De fato, o subjetivismo possui um substrato de que as verdades absolutas vazadas no texto seriam contaminadas pelo relativismo do intérprete.
No campo do direito, significa que haveria direitos e deveres absolutos. Além
disso, há um postulado embutido no pensamento limitador da interpretação
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de que o texto adviria do Ser Supremo, tão caro a Robespierre, e os demais
filhos dos homens não poderiam entrar em contato face a face com o texto
de forma dialógica e argumentativa, uma vez que a dignidade destes não
alcança a dignidade do Ser Supremo.
Ao plasmar-se a dignidade da pessoa humana como maxiprincípio do
Estado Constitucional inaugurado em 05/10/1988, houve uma opção clara
pela comunidade de intérpretes, em especial os intérpretes responsáveis por
conduzir o processo eleitoral com assento no Tribunal Superior Eleitoral, e a
instauração da democracia argumentativa. Não combina com a democracia
da força fraca do melhor argumento o regime de força do presidencialismo
de coalização, em que a base partidária é cooptada através de compra de
voto (mensalão) ou de repartição de ministérios, secretarias e direção de
autarquias e empresas públicas. Para resguardar a democracia, é cabível a
criação judicial do direito, mormente em matéria eleitoral.

5 Presidencialismo de coalizão e coligações nas eleições
proporcionais

Abranches (1988, p. 21), em seu artigo “Presidencialismo de coalizão:
o dilema institucional brasileiro”, afirma que o Brasil é o único país que, além
de combinar a proporcionalidade , o multipartidarismo e o “presidencialismo
imperial”, organiza o Executivo com base em grandes coalizões.
A coligação é a união dos partidos políticos que a integram, durante o
processo eleitoral, atuando para todos os fins como um único partido político.
A sua natureza jurídica é definida na legislação eleitoral. O Código Eleitoral
(Lei 4.737/1965), em seu art.105, com a redação dada pela Lei 7.454/1985,
dispõe que “fica facultado a 2 (dois) ou mais Partidos coligarem-se para o
registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador”. O § 1º do art. 6º da Lei 9.504/1997 delimita adequadamente a sua
estruturação e funcionamento, prescrevendo:
A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas
as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo
eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento
com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. (Grifei.)

Quem registra os candidatos para concorrerem no processo eleitoral é a coligação, e não os partidos políticos que a compõem (art. 11, caput,
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da Lei 9.504/1997). Do mesmo modo, é a coligação quem pode substituir
candidato inelegível, que tenha renunciado ou falecido, na forma do art. 13).
A substituição será feita por “decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado
a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia
o substituído renuncie ao direito de preferência” (§ 2º do art. 13). Como
se pode observar, nas eleições proporcionais vota-se nominalmente, em
lista aberta de candidatos apresentados por partidos políticos isolados ou
por coligação de partidos políticos. Por essa razão, o cômputo dos votos
válidos para a definição dos candidatos que ocuparão as vagas em disputa
é feito observando-se, para a formação do quociente eleitoral e partidário,
a existência de coligação, tomando-se a coligação como sendo um partido
político. E a norma do art. 16-A da Lei 9.504/1997 não deixa margem de
dúvidas sobre isso:

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar
todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário
eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na
urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade
dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro
por instância superior.
Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação,
dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia
da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato.

Os votos do candidato são computados para a coligação, condicionada
a sua validade ao deferimento do registro de candidatura pedido pela sua
coligação ou, subsidiariamente, pelo próprio candidato.
A república inaugurada em 05/10/1988 repetiu a de 1946, que, por
sua vez, provavelmente manteve resquícios da República Velha, sobretudo no que diz respeito à influência dos estados no governo federal, pela
via da “política dos governadores”. A lógica da formação de coalizões tem,
nitidamente, dois eixos: o partidário e o regional (estadual), hoje como na
República Velha. É isso que explica a recorrência de grandes coalizões, pois
o cálculo relativo à base de sustentação política do governo não é apenas
partidário, mas também regional.
Como as constituições republicanas brasileiras promulgadas sempre foram prolixas e minudentes, o governo busca controlar pelo menos
a maioria qualificada que lhe permita bloquear ou promover as mudanças
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constitucionais. No estudo de Abranches (idem, p. 24), este demonstra que o
controle pelos partidos de ministérios, e muitas vezes a predileção de partidos por certos ministérios, é constante desde 1946. Além disso, as coalizões
controlavam, na quase totalidade dos casos, larga maioria na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. Para tanto, ocorre a grande coalizão, que
inclui o maior número de parceiros e admite maior diversidade ideológica.
No esforço de governabilidade, o patrimonialismo se acoplou à compra de votos, seja por mecanismos oficiais clientelistas seja por contratação
de cabos eleitorais e massiva propaganda eleitoral, superando as vulnerabilidades históricas das coalizações, de modo que, vencida a etapa da “festa da
democracia”, o foco passa a ser a divisão do bolo, dos cargos e das benesses
oficiais.
Após a Emenda Constitucional 52, de 08/03/2006, de duvidosa constitucionalidade, o Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento e
encerrou a verticalização das coligações. Com isso, o Brasil viu enterrada
qualquer expectativa de haver sentido ideológico ou programático nos blocos
partidários coligados.
Além disso, as coligações nas eleições proporcionais alcançam finalidade diametralmente oposta ao espírito da eleição proporcional, qual
seja, dar voz às minorias. Importante consignar, ainda, que o Tribunal Superior Eleitoral, nos estudos que precederam a elaboração da Lei 9.504/1997,
posicionou-se contra as coligações para eleições proporcionais, que, no seu
entender, “produzem amálgamas de partidos díspares, desnaturando os
respectivos programas e apenas atendem a imediatos interesses eleitorais
de determinados candidatos”.
Nas eleições gerais de 1986, a Lei 7.493, de 17/06/1986, em seu
art. 6º, caput e §§ 1º e 2º, autorizava a celebração de coligações “à eleição
majoritária, à eleição proporcional, ou a ambas”, vedando aos partidos celebrar coligações “diferentes” para a eleição majoritária e para a eleição
proporcional. Nas eleições de 1992, a Lei 8.214, de 24/07/1991, repetiu
as mesmas disposições contidas nas Leis 7.493, de 17/06/1986, e 7.664,
de 29/06/1988, conforme descrito acima. No mesmo sentido a Lei 8.713,
de 30/09/1993, dispondo acerca das eleições gerais de 1994, autorizava
a celebração de coligações, nas mesmas modalidades, “desde que elas não
fossem diferentes dentro da mesma circunscrição”, acrescentando, como se
vê, a expressão “circunscrição” e introduzindo importante elemento para melhor compreensão desse instituto jurídico eleitoral. A última norma eleitoral
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avulsa, a Lei 9.100/1995, dispondo sobre as eleições municipais de 1996,
restringia a coligação unicamente para o pleito proporcional, ao admitir
coligações somente para a eleição majoritária ou de forma “casada”, i. é.,
“se celebradas conjuntamente para as eleições majoritárias e proporcional,
e integradas pelos mesmos partidos”.
Já a Lei 9.504, de 30/09/97, editada como norma geral das eleições,
encerrando o período das chamadas “leis eleitorais casuísticas”, é das mais
liberais sobre a possibilidade de formação de coligações. Restaurando a
possibilidade de coligações para o pleito proporcional e ampliando o que
dispunham as normas esparsas, a Lei 9.504/1997 admite, ainda, “mais de
uma coligação para a eleição proporcional”, entre os partidos que integram
a coligação majoritária.
Em seu art. 6º, a norma atual dispõe:
É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para
ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação
para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação
para o pleito majoritário.

6 Conclusão
Tramita no Senado uma Proposta de Emenda à Constituição, 40/2011,
em eco à doutrina especializada eleitoral, para acabar com as coligações nas
eleições partidárias, paralisada por interesse do partido que ocupa atualmente o poder federal. Ocorre que, seja qual for o partido, haverá a alegação de
que a coligação é um instrumento de governabilidade, o que pode ser bom
para o governante, mas é péssimo para o eleitor.
O risco democrático provém do deturpamento da finalidade da eleição proporcional, que é a representação das minorias nas casas legislativas,
concentrando, através do quociente eleitoral e das coligações, mais poder
em determinados partidos do que sem as coligações, sendo o pluralismo
político um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, na forma
do art. 1º, V, da Constituição Federal.
Quando há consenso unânime na doutrina especializada, há risco
para o Estado Democrático, e a medida não é tomada em razão não do que
é bom para o povo, mas do que é bom para o governante. É necessário que
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o Tribunal Superior Eleitoral, no uso de sua competência, estabelecida no
art. 23, IX, do Código Eleitoral, regulamente a impossibilidade de coligações
partidárias em eleições proporcionais.
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Indenidade eleitoral dos agentes políticos e a imputação
dos atos de improbidade administrativa
Wagmar Roberto Silva1

Passados dois escrutínios desde a vigência da Lei Complementar 135,
de 04/06/2010, apelidada de “Lei da Ficha Limpa”, que acresce ao art. 1º da
Lei Complementar 64/1990 um extenso rol de inelegibilidades, incluindo
hipóteses que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade
no exercício do mandato, formalmente de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, é preciso reavaliar o conflito normativo aparente entre a
Lei 8.429/1991 (LIA) e os crimes de responsabilidade dos agentes políticos.
Malgrado o escopo de moralização das eleições, a LC 135/2010 padece de algumas imperfeições no que concerne aos casos de improbidade
do agente político, por exemplo, sua restrição a determinadas condutas ou
lesividade ao patrimônio público. Todavia, não é o ponto central do nosso
estudo. É importante registrar que a LC 135/2010 incorporou entendimento
de parcela da comunidade jurídica no sentido de que é impossível imputar
aos agentes políticos a responsabilidade por atos de improbidade administrativa prenunciados na Lei 8.429/1992, a despeito da controvérsia sem
rumos no corpo dos tribunais, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal.
Transcrevo as alíneas g e l do art. 1º da LC 64/1990 para melhor
elucidação:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível
do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

1

Juiz federal substituto.
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l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou
o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após
o cumprimento da pena;

A leitura desavisada da alínea l parece induzir o intérprete à conclusão de que os atos de improbidade administrativa preconizados no art. 11
da Lei 8.429/1992 não foram contemplados na LC 135/2010. Em primeiro
lugar, o inciso III do art. 12 da LIA comina a sanção de ressarcimento integral do dano, se houver. Isto quer dizer que as expressões “enriquecimento
ilícito” e “lesão ao patrimônio público” não correspondem literalmente aos
títulos dos arts. 9º e 10 da LIA, respectivamente.
Acontece que a tipicidade da alínea g aflora requisito indispensável
de índole subjetiva: o dolo; mas revela importante singularidade da conduta
descrita: insanável rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas.
A nosso sentir, a ação típica do preceito secundário da norma supramencionada está prevista no art. 11, VI, da LIA: deixar de prestar contas
quando esteja obrigado a fazê-lo. Contudo, é um raciocínio insuficiente para
afastar as demais figuras do art. 11.
Indispensável, igualmente, a elucidação do art. 9º, 2, da Lei
1.079/1950, que diz constituir crime de responsabilidade por ato contra a
probidade administrativa não prestar as contas relativas ao exercício anterior
ao Congresso Nacional. A consequência jurídica do julgamento do crime de
responsabilidade é a suspensão dos direitos políticos, o que atribui ao agente
político infrator a inelegibilidade.
No entanto, o desdobramento da análise dos limites e eficácia de
aplicação da Lei 1.079/1950 depende de condição sine qua non, qual seja,
que o infrator esteja exercendo o cargo de agente político, em que pese, no
caso do julgamento de impeachment do presidente Fernando Collor, a sessão
plenária do Senado Federal, presidida pelo então ministro Sydney Sanches,
ter prosseguido após sua renúncia. A sustentação da legitimidade do julgamento foi a renúncia após o início e abertura da sessão para o julgamento.
Portanto, ao que parece, é válida a proposição de permanência no cargo para
aplicação do crime de responsabilidade.
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A questão que se impõe nos remete à análise da alínea c do art. 1º da
LC 64/1990, que apenas carreia a pecha de inelegibilidade ao governador
de estado e a outros agentes políticos se perderem o cargo.
Pois bem. Se o agente político titular do mandato deixar o cargo antes de iniciar-se o processo de impedimento ou terminar o mandato, não é
crível crer que a Constituição Federal quis criar um campo de indenidade
voluntária (renúncia) ou temporal (término do mandato) a fim de evitar que
o agente político retorne à atividade administrativa.
Assim, sobreleva investigar se há vedação expressa no que tange
à imputação por ato de improbidade administrativa aos agentes políticos.
Nesse passo, em primeiro lugar, trata-se, na verdade, de conflito aparente
de normas, entre a Lei 8.429/1992 e a Lei 1.079/1950.
Remetemos a leitura do julgamento da Reclamação  2.138 no egrégio
STF, in verbis:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE
RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. I. PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM. (...) II. MÉRITO. II.1. Improbidade administrativa.
Crimes de responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são
tipificados como crime de responsabilidade na Lei 1.079/1950, delito
de caráter político-administrativo. II.2. Distinção entre os regimes de
responsabilização político-administrativa. O sistema constitucional
brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos
dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência
entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para
os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n.
8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, “c”, (disciplinado pela Lei
n. 1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação de
improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade
especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art.
102, I, “c”, da Constituição. II.3. Regime especial. Ministros de Estado.
Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de
responsabilidade (CF, art. 102, I, “c”; Lei n. 1.079/1950), não se submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei
de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992). II.4. Crimes de
responsabilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar
os delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, “c”, da
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Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente,
determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos [...].
(Rcl 2138, relator ministro Nelson Jobim, relator para acórdão ministro
Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 13/06/2007, DJe de 18/04/2008.)

Do outro lado, a colenda Terceira Turma do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, no julgamento do Agravo de Instrumento 5390197.2009.4.01.0000, pontualmente no voto do eminente relator, abjugou da
Reclamação 2.138, destacando os efeitos inter partes e a natureza difusa do
controle de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte naquele feito.
O TRF concluiu, principalmente, que a Reclamação citada afastou a aplicação da Lei 8.429/1992 aos ministros de Estado por força do art. 102, I, c, da
Constituição Federal, porém sem criar campo de indenidade, pois aplicar-se-ia especificamente aos ministros de Estado a Lei  1.079/1950 (crime de
responsabilidade ou infração político-administrativa).
Não se pode desprezar a composição do julgamento do STF na Reclamação 2.138 e os fundamentos diversos de cada ministro para culminar
na procedência do pleito. Rememoro que os ministros Carlos Velloso, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello e Joaquim Barbosa dissentiram da conclusão, enquanto a ministra Cármen Lúcia e os ministros Carlos Britto, Ricardo
Lewandowski e Eros Grau não votaram, em virtude da sucessão do cargo.
Entrementes, o ministro Gilmar Mendes2 observou nos debates que
o voto do ministro Carlos Velloso, por exemplo, indicava fundamento para
uma procedência da Reclamação, porquanto suas excelências não admitiam
que agentes políticos, detentores de prerrogativa de função, de índole constitucional, ficassem sujeitos à perda do cargo decorrente de ação de improbidade administrativa, a tramitar no primeiro grau. A divergência teórica e
obter dictum foi quanto à aplicação residual da Lei 8.429/1992 aos titulares
da prerrogativa de foro constitucional. Ou seja, se os conceitos de “crime de
responsabilidade” e “ato de improbidade administrativa” são coincidentes.
Realço recente julgamento do Plenário da Suprema Corte, que resolveu questão de ordem, autuada como Petição 3030, em ação de improbida2

O ministro Gilmar Mendes manifestou a inadmissão da ação de improbidade administrativa quando o réu for agente político, sob regime especial, porque impossível a sanção de perda do cargo.
Todavia, disse sua excelência que bastaria ao autor ajuizar a ação de ressarcimento, o que, por si,
evitaria o bis in idem.
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de administrativa ajuizada originariamente no STF. A ação foi ajuizada em
desfavor de diversos réus, entre eles pessoa que, à época dos fatos, ocupava
o cargo de deputado federal. O STF declinou da competência para a Justiça
de primeiro grau. O ministro Marco Aurélio, relator, disse que não caberia
à Corte julgar ação de improbidade, independentemente do tempo em que
foram praticados os atos. Destaco, ainda, a proposição formulada pelo relator no sentido de que apenas compete ao Supremo julgar parlamentares
federais, detentores de prerrogativa de foro, no campo da ação penal (art.
102, I, b, da CF) e, a teor do art. 37, § 4º, da CF, a condenação por atos de
improbidade não afasta a responsabilidade criminal.
É bem verdade que o art. 37, § 4º, reforçado pelo art. 15, V, da CF,
orienta o legislador infraconstitucional a formar o arcabouço normativo no
que tange à repressão dos atos de improbidade administrativa. Desse texto, emerge a “gradação” da sanção política, administrativa e civil. Isto quer
dizer que nem todas as hipóteses de improbidade administrativa ensejarão
compulsoriamente a perda do cargo ou função pública, por exemplo.
Não por outro motivo, o constituinte, em atenção à gravidade do
desvio de conduta dos agentes políticos, excepciona a regra do art. 37, § 4º,
e concebe o “crime de responsabilidade”, sistema sancionatório específico
de caráter político-administrativo, do: presidente da República (art. 85),
prefeito e presidente de câmara municipal (art. 29-A, §§ 2º e 3º), ministros
de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência
da República (art. 50, caput), magistrados estaduais ou federais, membros
do Ministério Público (art. 96, III) e membros dos tribunais de contas (art.
105, I, a).
Não há, aliás, tipificação de crime de responsabilidade para os parlamentares, porquanto são regidos pelo art. 55 da CF e muito menos para os
governadores dos estados. No entanto, seria ilógico o sistema constitucional
mencionar que prefeito pratica crime de responsabilidade e governador
não. Por isso, entendo que a Lei 1.079/1950 supre a lacuna, diante do art.
22, I, da CF.
A Constituição Federal, no que tange ao crime de responsabilidade,
atribuiu a competência ao Senado Federal para processar e julgar o presidente e vice-presidente da República (art. 52, I), procurador-geral da República,
advogado-geral da União, ministros do STF, conselheiros do CNJ e do CNMP
(art. 52, II), bem como ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica que praticarem atos conexos ao presidente da República;
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ao Supremo Tribunal Federal, os crimes de responsabilidade dos ministros
de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica (art. 52, I, e art.
102, I, b) e membros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União
e chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 102, I, b); ao
Superior Tribunal de Justiça, os juízes de tribunais, membros do Ministério
Público que oficiam nos tribunais, conselheiros dos tribunais de contas (art.
105, I, a); enquanto os tribunais julgarão os juízes e membros do Ministério
Público que atuam no primeiro grau (art. 96, III, c/c o art. 108, I, a).
Após a acurada análise, uma primeira conclusão eclode. Inconfundíveis, na concepção do sistema especial de “crime de responsabilidade”, as
hipóteses que configuram a infração político-administrativa (direito material) e a definição da competência para processar e julgar tais hipóteses
(direito processual).
Nessa senda, revela-se importante destacar que a Constituição Federal expressamente previu que os crimes de responsabilidade serão definidos em lei especial (art. 85, parágrafo único), todavia somente em relação
ao presidente da República, permanecendo silente em relação aos demais
agentes políticos citados acima, que gozam de prerrogativa de função (regra
de competência constitucional). Não obstante, nada adiantaria mencionar o
instituto para diversos agentes políticos sem poder dissecá-lo.
Justifica-se a excepcionalidade constitucional atribuída ao presidente
da República em razão de ser o mais alto mandatário da República, a exercer
a atribuição de chefe de Estado perante as nações estrangeiras, sem falar na
responsabilidade de chefe de Governo. No entanto, o presidente da República
não goza de imunidade absoluta quanto às infrações político-administrativas
e, pelo mesmo motivo, a Constituição enumerou rol de condutas por que
deve primar (art. 85).
Igualmente não vejo validade constitucional na r. exegese que entende impossível afastar cautelarmente agente político do cargo. Não se pode
olvidar que, para o presidente da República, o art. 86, §§ 1º e 2º, da CF traz
esse poder geral de cautela — a Constituição foi sábia, pois a obstrução do
presidente na instrução do processo de impedimento é evento plausível.
Em verdade, o preceptivo constitucional é cogente, impondo que o Senado
Federal suspenda o exercício do mandato do presidente da República independentemente das circunstâncias. A solução, então, quanto aos demais
agentes políticos, depende de decisão do juiz natural, seja com base na infração político-administrativa (crime de responsabilidade), seja com base no
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crime propriamente dito, efeitos que se espraiam por todo o ordenamento.
Mas não pode é o juiz natural, para julgar improbidade administrativa de
agente político, avocar a competência própria daquelas outras duas infrações.
O contexto normativo implica dizer que o presidente da República
somente será afastado do cargo mediante o processo de impedimento previsto no art. 86 da CF, caso venha a praticar uma das condutas repugnadas
no art. 85, definidas na lei especial: Lei 1.079/1950.
O presidente da República, contudo, poderá praticar atos previstos
na Lei 8.429/1992 e estará sujeito às sanções ali previstas, mas a penalidade de perda do cargo e inabilitação não será aplicada em virtude de sua
incompatibilidade constitucional. Falo sempre do presidente da República
porque onde há idêntica razão haverá o mesmo direito — o sistema deve
ser coerente, presumo, portanto, aplicável aos governadores e prefeitos.
Voltamos à falsa identidade conceitual de ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade para firmar que são institutos jurídicos de naturezas diferenciadas — nem tanto na essência fática ou moral,
mas na jurídica. Nesta breve passagem, saliento a dificuldade do conteúdo
semântico dos institutos constitucionais, porém basta superficial exame
do art. 85 da CF para identificar que improbidade administrativa é parte
integrante do crime de responsabilidade, mas a improbidade prevista na lei
especial, excluídas outras hipóteses normativas. Logo, nem todo crime de
responsabilidade do presidente da República será um ato de improbidade
administrativa e nem todo ato de improbidade administrativa será um crime
de responsabilidade.
De toda sorte, para evitar o bis in idem, fenômeno jurídico repugnante, prevalece a máxima a lei especial derroga a lei geral, mas a ausência
de tipicidade na lei especial não impede a subsunção de ato ímprobo à lei
geral. Ou seja, se a Lei 1.079/1950 não contemplou determinada hipótese
como crime de responsabilidade, mas a Lei 8.429/1992 a tipificou como ato
ímprobo, então, a incompatibilidade (regra de competência e sanção político-administrativa) está na penalidade somente, e não no preceito primário
da lei, a ponto de criar um ambiente de exclusão normativa por omissão do
legislador infraconstitucional.
Valho-me, então, da lição de J. J. Gomes Canotilho (1995, p. 229), para
quem o princípio da interpretação das leis conforme a constituição comporta
três dimensões: o princípio da prevalência da constituição, o princípio da
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conservação da normas e o princípio da exclusão da interpretação conforme
a constituição contra legem, que por si sós falam bastante.

É bem dizer que a ação de improbidade administrativa não almeja somente a imposição de perda do cargo e sua inabilitação (sanção político-administrativa), mas o ressarcimento ao Erário e sanções de índole
civil (multa) e política (suspensão dos direitos políticos). A rigor, a mera
ação de ressarcimento não resolve o vácuo normativo de tipicidade da Lei
1.079/1950, bem como o processo de impedimento. Imprescindível a completude da Lei 8.429/1992 para alcançar todos os efeitos punitivos, ainda
que mediante uma interpretação conforme (art. 37, § 4º, da CF), admita a
penalidade, dês que condicionada sua eficácia ao órgão julgador competente
previsto na Constituição Federal — entendimento intermediário entre os
votos dos ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes na Reclamação 2.138,
que evita a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do
art. 12 da Lei 8.429/1992, para afastar sua aplicação aos agentes políticos
meramente por causa da sanção de perda do cargo e inabilitação.

A passagem pelo crime de responsabilidade em relação ao presidente
da República desvela-se fundamental para a síntese da preliminar suscitada.
Enumero: 1) para concluir que a todos os agentes políticos, regidos pela Lei
1.079/1950 (presidente da República, art. 9º; ministros de Estado, art. 13;
ministros do STF, art. 39; procurador-geral da República, art. 40), estão sujeitos residualmente à Lei  8.429/1992; 2) a competência constitucional para
os crimes de responsabilidade de tais agentes políticos somente se justifica
se o fundamento legal for a lei especial (Lei 1.079/1950), cuja punição é a
perda do cargo; 3) como consequência, não há prerrogativa de função para
julgar atos de improbidade com base na Lei 8.429/1992; 4) a eficácia da
sanção de perda do cargo e inabilitação dos agentes políticos, quando a lei
de regência for a Lei 8.429/1992, é diferida; 5) nessa última hipótese, deve
o juiz comunicar o fato ao órgão competente para as providências cabíveis.
A conclusão do item 5 equivale, no Código de Processo Civil, ao instituto da remessa necessária (art. 475). Isto é, a eficácia da sentença é condicionada ao julgamento de outro órgão jurisdicional. Portanto, a exegese
não destoa do sistema normativo processual.

Não é só. O Decreto-lei 201/1967 dispôs sobre crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. A norma inteligentemente fecundou
duas subespécies de crime de responsabilidade: um rol de condutas sujeito
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ao julgamento pelo Poder Judiciário (art. 1º) e um rol de infrações político-administrativas sujeito ao julgamento pela câmara municipal (art. 4º).
Malgrado a repartição de competência entre Judiciário e Legislativo, o art. 2º do Decreto-lei 201/1967 entrega ao juízo comum e singular o
processamento e julgamento da ação, inclusive adotando a regra de competência do Código de Processo Penal subsidiariamente. Mas o que há de mais
relevante no decreto-lei é a possibilidade de condenação à perda do cargo e
inabilitação pelo juízo singular.
Adiciona-se à interpretação do cabimento da sanção de perda do cargo e inabilitação aos agentes políticos o preceito do art. 3º da Lei 8.429/1992,
que determina a sua eficácia também quanto ao extraneus que induz, colabora
ou se beneficia do ato ímprobo, acomodando a penalidade naquilo que for
compatível à condição de terceiro.
A exegese sistemática, portanto, infere que o legislador jamais desejou excluir, criar o campo de imunidade, por prática de atos de improbidade
administrativa previstos na Lei 8.429/1992 por falta de previsão expressa
de tipicidade nas leis especiais (Lei 1.079/1950 e Decreto-lei 201/1967).
Pois bem. Entendemos, assim, que são distintas as questões processuais envolvendo competência e as reflexões de direito material relacionadas
à constitucionalidade da aplicação de tipificação/sanção de atos de improbidade administrativa. Do contrário, envidaria interpretação para admitir
campo de indenidade ao presidente da República por ato de improbidade
administrativa prevista na Lei geral. A mesma ratio juris se aplica aos demais
agentes políticos, inclusive o governador de estado e o prefeito.
A propósito, o enunciado de Súmula 7223 do STF pacificou a constitucionalidade da Lei 1.079/1950 e, via de consequência, o art. 1º da Lei
7.106/1986.

Conclusão

Apesar de toda impropriedade técnica da Lei Complementar
135/2010, o legislador infraconstitucional nos auxiliou na interpretação
da extensão das Leis 1.079/1950 e 8.429/1992, sinalizando a ausência de
imunidade dos mandatários do Poder Executivo federal, estadual e munici3

“São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.”
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pal, considerada a vastidão de hipóteses, insolúveis pela Lei dos Crimes de
Responsabilidade. É preciso sistematizar a aplicação das sanções de modo
a torná-las compatíveis com as regras de competência, para fazer surtir os
efeitos da Lei Complementar 64/1990.
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O cargo de presidente dos tribunais regionais eleitorais:
benemerência ou labor?
Wagmar Roberto Silva1

Introdução
A Lei Complementar 35/1979 (Loman), no seu art. 65, traz um rol
de vantagens remuneratórias e indenizatórias, entre elas a gratificação de
representação (inciso V) e a gratificação pela prestação de serviço à Justiça
Eleitoral (inciso VI). Todavia, especificamente quanto à gratificação de representação, própria dos gestores públicos, um remake das disparidades
remuneratórias dos servidores públicos da década de 90 vem sendo editado.
A insatisfação remuneratória da magistratura, após a implantação do
subsídio, atingiu o cume depois da edição da Resolução 13, de 21/03/2006,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Primeiro porque, no art. 2º do ato
normativo, de caráter administrativo, o CNJ limitou o subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça a 90,25% do subsídio do ministro do
Supremo Tribunal Federal. Segundo, que é efetivamente o centro de nosso
estudo, o art. 3º da Resolução replicou o § 4º do art. 39 da Constituição Federal, vedando o acréscimo (ao subsídio) de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
Não foi suficiente o art. 3º. No art. 4º da Resolução, o CNJ assentou
quais as atividades que estariam incorporadas (“compreendidas”) no subsídio dos magistrados (portanto extintas em relação ao regime anterior) e,
entre elas, as gratificações de representação de vice-corregedor de tribunal,
membros de conselhos de administração ou de magistratura dos tribunais,
vice-diretor de escola, trabalho extraordinário, gratificação de função e verbas de representação, gratificação por exercício de mandato de presidente,
vice-presidente, corregedor, diretor de foro e outros encargos de direção e
confiança.
Destarte, procuramos dedicar minucioso estudo no que concerne à
recepção constitucional do art. 3º do Decreto-lei 1.676/1979, que transcrevo:
1

Juiz federal substituto.
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Art. 3º Os membros dos Tribunais Regionais Eleitorais, quando no
exercício da presidência destes, farão jus à Gratificação de Representação no valor de 10% (dez por cento) do vencimento mensal de Juiz
de Tribunal Regional do Trabalho.

Evolução normativa da gratificação de representação dos TREs
Prima facie, advertimos serem inconfundíveis a gratificação de representação da presidência do Tribunal Regional Eleitoral (GRP/TRE) e a
gratificação de presença dos membros dos respectivos sodalícios eleitorais.
Esta, regida inicialmente pela Lei 6.329/1976, foi revogada expressamente
pelo art. 6º da Lei 8.350/1991, ainda vigente em parte. Do outro lado, o art.
50, VI, c/c o art. 70 da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público), previu e instituiu a gratificação pela prestação de serviço à Justiça
Eleitoral outorgadas a membros do Ministério Público que oficiarem perante
os tribunais da espécie, a corresponder, assim, à gratificação de presença
dos magistrados eleitorais. Por sua vez, a Lei 11.143/2005 alterou o art.
2º da Lei 8.350/1991, reduzindo a gratificação mensal do juiz eleitoral de
30% para 18% do subsídio do juiz federal, no entanto distinta da GRP/TRE.
Prosseguindo. Não é demais lembrar a compatibilidade entre o art.
3º do Decreto-lei 1.676/1979 e o art. 65 da Loman, que relaciona o rol de
vantagens remuneratórias e indenizatórias, como já citado na introdução.
Na verdade, após a introdução da Loman, a GRP/TRE é regida pelo
regime jurídico especial da magistratura nacional, e não apenas pela incidência solitária do Decreto-lei 1.676/1979. Vale dizer, não basta a revogação do
Decreto-lei 1.676/1979. É indispensável que a Loman seja modificada a ponto
de excluir a contraprestação dos presidentes de tribunais. Aliás, a política
remuneratória delineada no corpo da Loman mostra-se coerente ao prever
a contraprestação por dois serviços judiciários de Estado, a presidência de
tribunal (inciso V) e o exercício da judicatura eleitoral (inciso VI).
Dito isto, concluímos que a disposição legal da GRP/TRE não sofreu
nenhuma ablação formal. Ao contrário, a gratificação foi ratificada pela Loman. Resta-nos, via de consequência, examinar detidamente a recepção constitucional, sobretudo quanto a sua compatibilidade substancial, tanto do art.
3º do Decreto-lei 1.676/1979 como do art. 65, V, da Loman, considerada a
Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003.
O texto primitivo do art. 37, XI, da Constituição Federal dizia:
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XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior
e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como
limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros
do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

O inciso XI, entendido autoaplicável, foi regulamentado, inicialmente,
pela Lei 8.448/1992, impondo o limite máximo à remuneração mensal dos
servidores públicos da administração pública direta ou indireta, de qualquer
dos Poderes da União. O art. 3º desta lei, por sua vez, estabeleceu a relação
entre a remuneração mínima e a máxima dos servidores públicos, excluindo do confronto entre a remuneração do agente público e o maior salário
paradigma vigente as diversas verbas de natureza indenizatória: salário-família, diárias, ajuda de custo em razão de mudança de sede, indenização
de transporte, adicional ou gratificação de tempo de serviço, gratificação ou
adicional natalinos, abono pecuniário, auxílio ou adicional de natalidade e
de funeral, adicional de férias, auxílio-fardamento, adicional pela prestação
de serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação de compensação
orgânica, gratificação de habilitação militar, gratificação prevista no art. 62 da
Lei 8.112, de 11/12/1990, vantagens incorporáveis das parcelas de quintos.
Através de um método de tentativa e erro, o controle do sistema remuneratório acima transcrito estava fadado ao insucesso. Pretendia evitar
uma “ciranda remuneratória”, em virtude do descontrole fiscal, político e
administrativo, mormente nas unidades federativas. Todavia, a exclusão de
parcelas vencimentais de índole indenizatória ou pessoal2 proporcionava
2

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITE
REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. INCISO XI DO
ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003). 1. Consoante a
firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a controvérsia diz respeito a período anterior
à EC 41/2003 (ainda que posterior à EC 19/1998), as vantagens pessoais são de ser excluídas do teto
remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna Carta de 1988. 2. Agravo Regimental desprovido. (AI 458679 AgR, relator(a): ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010,
DJe-190 DIVULG 07/10/2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-05 PP-01115); AGRAVO – MINUTA
– ALCANCE. A minuta do agravo deve conter razões que infirmem os fundamentos da decisão atacada, sob pena de se chegar ao desprovimento da medida. REMUNERAÇÃO – TETO CONSTITUCIONAL
– ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. A jurisprudência
da Corte pacificou-se no sentido de não se considerar, para efeito de teto, as vantagens pessoais.
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interpretação elástica da intenção normativa de tal modo que dificultou a
limitação jurídica das vantagens que efetivamente se incorporavam à remuneração a título de base de confronto com o teto legal3. Nesse viés, o
art. 3º da Lei 8.448/1992 foi revogado pela Lei 9.624, de 08/04/1998. Isto
é, o Poder Legislativo sinalizou sua intenção: incluir no teto as vantagens
indenizatórias ou pessoais.
Sobreveio, assim, a Emenda Constitucional 20, de 04/06/1998, e o
texto do art. 37, IX, foi alterado. Além de adicionar ao sistema remuneratório
a fórmula de pagamento através de subsídio, o qual representa, em tese,
único valor monetário, incindível (nova concepção: remuneração equivale ao
vencimento), o constituinte transpôs para o seio da Constituição a intenção
implícita pretendida mediante a revogação do art. 3º da Lei 8.448/1992.
Com efeito, a norma limitou a remuneração comum e o subsídio mensais, em
espécie, ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo
nessa quadra as “vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza”.
O objetivo da emenda é muito transparente. Tenta-se novamente
impor limites objetivos às remunerações dos agentes públicos, permitindo
um controle político, orçamentário, fiscal, financeiro e administrativo, sem
questões jurídicas sobre a natureza de cada componente da remuneração.
Recordamos muito bem que, ao final da década de 90, auditores fiscais, delegados de polícia civil e outras carreiras do Poder Executivo auferiam ren-

3

Ressalva de entendimento. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – PRECEDENTE – AGRAVO. Estando o agravo quer distanciado das razões do pronunciamento atacado,
quer a contrariar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o enquadramento como
protelatório, incidindo a multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, a reverter em benefício do agravado. RECURSO – ESTADO – POSTURA. Do Estado não se espera a interposição de recursos protelatórios, a sobrecarregar a máquina do Judiciário, deixando, com isso,
de adotar postura que sirva de norte ao cidadão. (RE 238046 AgR, relator(a):  ministro MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/04/2005, DJ 20-05-2005 PP-00017 EMENT VOL-0219203 PP-00548 LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 250-254)

“REMUNERAÇÃO – TETO CONSTITUCIONAL – AUTO-APLICABILIDADE. A norma inserta no inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal é auto-aplicável, não dependendo, relativamente ao teto,
de regulamentação. REMUNERAÇÃO – TETO CONSTITUCIONAL – VANTAGENS PESSOAIS. A teor
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação à qual guardo reserva, as vantagens pessoais não devem ser computadas para saber-se da observância do teto previsto no inciso XI do artigo
37 da Constituição Federal – precedente: ação direta de inconstitucionalidade n. 14, relatada pelo
ministro Celio Borja, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 1º de dezembro de 1989.
(STF: RMS 21840, relator ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 08/09/1994, DJ
04/11/1994 – destaquei.)
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dimentos até superiores aos magistrados federais, inclusive o Ministério
Público, mostrando um verdadeiro descompasso remuneratório e desprestígio de determinadas atividades. Enfim, as desproporções desvalorizavam
carreiras de Estado, sobretudo a magistratura. Não foi por um acaso que
a EC 19/1998 incluiu o § 1º no art. 39 da CF e elencou parâmetros para a
fixação dos componentes do sistema remuneratório (a natureza, o grau de
responsabilidade e a complexidade dos cargos, requisitos para investidura
e peculiaridade dos cargos).
A Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003, por seu turno, apenas
modificou o inciso XI para adequá-lo ao princípio federativo e à independência e harmonia dos Poderes republicanos. Isto é, mantido o teto remuneratório com base no subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal,
foi instituído o conceito do subteto: nos Municípios, o paradigma passou
a ser o subsídio do prefeito; nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do governador no âmbito do Poder Executivo; o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
desembargadores do Tribunal de Justiça, no âmbito do Poder Judiciário.
Entrementes, na mesma oportunidade da EC 20/1998, a Emenda
Constitucional 19, de 04/06/1998, acrescentou o § 4º ao art. 39 da Constituição, in verbis:

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros
de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Recepção constitucional da gratificação de representação dos TREs
No Mandado de Segurança 24.8754, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, o STF debateu a constitucionalidade do adicional de tempo
de serviço (ATS) dos seus ministros aposentados, quando então arrematou
três premissas: 1) não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório; 2) as reformas devem respeitar a garantia rígida da irredutibilidade da
4

Julgado em 11/05/2006, DJ 06/10/2006.
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remuneração; 3) a fixação de subsídio como meio de uniformização da remuneração equivale ao conceito de reajuste permitido pelo art. 37, X, da CF.
Todavia, ousamos, respeitosamente, acomodar e renovar as premissas mencionadas aos direitos e garantias fundamentais individuais consagrados no art. 7º da Constituição Federal e, ao final, concluir se a gratificação de
representação dos tribunais prevista no Decreto-lei 1.676/1979 e na Loman
foi efetivamente aniquilada pelo art. 39, § 4º, da CF.
Nessa esteira, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 249-250)
registra que o conceito5 de subsídio está associado ao art. 39, § 4º, da Constituição e tece considerações acerca de sua finalidade e limites imanentes:
Com o intuito de tornar mais visível e controlável a remuneração de
certos cargos, impedindo que fosse constituída por distintas parcelas
que se agregassem de maneira a elevar-lhe o montante, a Constituição
criou uma modalidade retributiva denominada subsídio.
[...]
Assim, na vedação estabelecida só não se incluem as verbas indenizatórias, qual, por exemplo, o pagamento de “ajuda de custo” para
acobertar despesas de mudança do servidor designado para servir em
local fora da sede, ou a do art. 57, § 7º, onde se prevê que os senadores
e deputados perceberão, quando de sessão legislativa extraordinária,
um pagamento de parcela “indenizatória”, não superior ao subsídio
mensal que lhes corresponde.

O renomado jurista, cônscio dos limites da tarefa do hermeneuta,
elabora intensa e sólida crítica ao regime do art. 37, XI, in litteris:

5

Trata-se de um inconveniente visível, pois as possibilidades que a
Constituição abre em favor de hipóteses de acumulação de cargos não
são para benefício do servidor, mas da coletividade. Seu pressuposto,
no caso dos professores, é o de que servidores que ocupam cargos
exigentes de preparo técnico especializado disseminariam proveitosamente seus conhecimentos na atividade docente, para benefício do
corpo social. Sem embargo, por força do art. 37, XI, o servidor público
ou agente político que já estejam alocados no teto retributivo desinteressar-se-iam de exercer o cargo de professor, conquanto, ao nosso

“Subsídio é a denominação atribuída à forma remuneratória de certos cargos, por força da qual
a retribuição que lhes concerne se efetua por meio de pagamentos mensais de parcelas únicas,
ou seja, indivisas e insuscetíveis de aditamentos ou acréscimos de qualquer natureza” (Curso de
Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 249-250).
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ver, como mais além se dirá, ao tratar da acumulação de cargos (n. 54),
não estejam impedidos de fazê-lo, desde que o total de sua remuneração
seja detido pelo teto (MELLO, 2004, p. 253).

Com o mesmo viés crítico, Reinaldo Moreira Bruno e Manolo Del Olmo
(2006, p. 151) exploram a finalidade irracional do subsídio:

A principal — ou única — consequência prática da obrigatoriedade da
retribuição pecuniária, através do subsídio, reside na impossibilidade de os agentes públicos arrolados no texto constitucional gozarem
de remuneração stricto sensu, composta de vencimentos, somados à
vantagem de caráter permanente, conforme ensinam os professores.

Contudo, a Emenda Constitucional 47, de 05/07/2005, aduziu o § 11
ao art. 37 da CF para corrigir rumos e arrefecer a literalidade do inciso XI
do art. 37, retornando-se à situação jurídica do art. 3º da Lei 8.448/1992,
in verbis:

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios
de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter
indenizatório previstas em lei.

Nesse ponto, façamos uma breve pausa para uma incursão na hermenêutica constitucional. É válido dizer que a pré-compreensão dos textos
constitucionais em crise relacionados à remuneração dos agentes públicos,
introduzidos pelo constituinte reformador das EC 19, 20 e 41, induz-nos a
conceber significado do vocábulo subsídio de alcance mais restrito do que o
veiculado na literalidade dos arts. 37, XI, e art. 39, § 4º, da CF.

J. J. Gomes Canotilho (1995, p. 226) sintetiza a questão e alerta para
a finalidade do princípio da unidade (princípio de interpretação constitucional): “a constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições
(antinomias, antagonismos) entre as suas normas”. O princípio obriga o intérprete, na sua ótica, a “considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão”. Mas é o princípio da concordância
prática ou da harmonização que mais reclama aplicação à temática, porque
seu enunciado “impõe a coordenação e combinação dos bens jurídicos em
conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em relação aos outros”
(CANOTILHO, 1995, p. 228) — continuemos nossa análise atentos à batuta
do constitucionalista contemporâneo.
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Assim, o Congresso Nacional percebeu que, à vista da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não bastava fixar limite remuneratório para os
agentes públicos, vinculando-o à remuneração de seus ministros, se também
não se impusesse uma limitação interpretativa dos componentes da remuneração dos ministros da Suprema Corte. Em outras palavras, o subsistema de
subsídio, na verdade, empregada a interpretação rasa e literal, iniquamente
expurgou qualquer possibilidade de se considerar a remuneração dos agentes
públicos de acordo com sua individualidade.
O subsistema de subsídio, por outro lado, iguala todos como se todos
fossem iguais. Textualmente equipara funções que são, por essência, desiguais, como é o caso do exercício da presidência de um tribunal, qualquer
que seja ele. A imprudência do constituinte reformador induz ao desestímulo
de agentes públicos a assumirem grandes desafios administrativos à altura
de sua capacidade e habilidade, conquanto estejam limitados através da
retribuição correspondente.
Não podemos deixar de trazer à baila o princípio da remunerabilidade positivado no art. 4º da Lei 8.112/1990, segundo o qual “é proibida
a prestação de serviços gratuitos”, com as ressalvas legais. Ressalvas estas
que, apesar de não contemplar contraprestação pecuniária, traduzem, no
contexto, compensação indireta de toda natureza.
Mas o enunciado da remunerabilidade tem esteio constitucional e
está no rol de direitos sociais, amparados pela cláusula de imutabilidade.
Diz o art. 7º, XVI, com reforço do art. 39, § 3º, da CF, aplicável aos agentes
públicos, portanto:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal.

A concepção constitucional de remuneração extraordinária ultrapassa a literalidade textual do art. 142, § 5º, da CLT (mesmo porque a fonte
da interpretação constitucional é o seu texto, sua norma, sua história) e
consagra uma proposição de maior grandeza: não é possível servir-se sem a
devida contraprestação.
Esse enunciado que exala da Constituição consiste em manifesta
intenção do Poder Constituinte originário em promover um ideal de justiça remuneratória, respaldado, a propósito, pelo princípio fundamental da
220

Jornada de Direito Eleitoral das Escolas de Magistratura Federal

República contido no art. 1º, IV, da Norma Inaugural: os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa.
Prorrogando o paralelo enunciativo entre CLT e Lei 8.112/1990,
o art. 457, § 1º, do primeiro Diploma Legal expressa o conceito de salário
e integram-no “não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e
abonos pagos pelo empregador”. Então salário é, em apertada síntese,
o vertedouro das parcelas que mantém a comutatividade contratual. É
imprescindível manter nos contratos de trabalho a real equivalência das
prestações e contraprestações, sob efeito de retrocedermos ao nefasto
período de exploração do trabalho humano, que lamentavelmente se
recolhe mundo afora.
A justa equivalência das prestações nos contratos trabalhistas aborta
presunção de trabalho benemérito, ao que dispõe o art. 460 da CLT que: “Na
falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância
ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que,
na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente
pago para serviço semelhante”. A benemerência é fruto de manifestação da
vontade, da qual o deliberante se propõe à atividade de caráter social, sem
esperar nenhuma comutatividade direta ou indireta, e, em contrapartida, o
beneficiário não tem o direito de exigir a prestação.
A presidência de tribunal não é um cargo público sujeito ao mero
voluntariado, pois quem o assume se compromete a cumprir e desempenhar fielmente as atribuições administrativas que lhe são conferidas,
sujeito à responsabilidade administrativa, civil, criminal e política. O ato
de posse de um presidente de tribunal é de suma relevância e não simples
festejo. Trata-se de uma adesão sincera e séria do empossado no sentido de
envidar todos os esforços ao seu alcance para que o órgão público consiga
o seu desiderato, tempos em que a sociedade espera do gestor público
todo desvelo republicano e a modernização da estrutura administrativa
e sua eficiência.
A ressalva legal do art. 4º da Lei 8.112/1990 está longe de ser uma
válvula de escape para admitir a benemerência de prestadores de serviços
públicos, compulsoriamente. Não podemos olvidar que os mesários nos escrutínios, por exemplo, estão compromissados a cumprir fielmente a disciplina regente; que os jurados têm dever legal de exercer o múnus público. Não
obstante, todos eles são compensados indiretamente, por meio de dispensas
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de trabalho ou outras formas, ou então sujeitos à multa caso descumpram
o dever imposto.
Ademais, a ausência de remuneração, seja por omissão6 do Estado,
reforma constitucional ou vedação legal, constitui óbice à concretização
de direito fundamental elementar. Além disso, esses fenômenos caracterizam enriquecimento sem causa do Estado, portanto ilegítimo, ao exigir que
agentes públicos singulares desempenhem função sem a correspondente
prestação pecuniária.
O argumento sem piso de que o subsídio prevê as atividades de representatividade administrativa merece o absoluto ostracismo. Não identificamos as tarefas próprias desenvolvidas pelos presidentes de tribunais
como atividades inerentes ao cargo de juízes de tribunais a fim de validar a
premissa vazia sustentada na respeitável Resolução CNJ 13/2006. É a Constituição Federal que delineou atribuições específicas dos presidentes de
Tribunais (arts. 99, § 2º, e 100, §§ 6º e 7º, da CF) que está a diferenciá-los
dos demais magistrados. Destacamos este último dispositivo para assentar
a responsabilidade extraordinária (crime de responsabilidade) do titular do
cargo de presidente de tribunal:
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também,
perante o Conselho Nacional de Justiça.

Diversos juízes dos tribunais, a exemplo do Estado de São Paulo, nem
sequer exercerão a presidência e jamais assumirão tal responsabilidade. Ou
o Estado se locupleta ou o magistrado que exerce a judicatura ordinária está
a enriquecer-se sem lastro, por meio do subsídio, tido como remuneração
globalizante.
A justificativa corrente e contrária, empregada pela União nos processos judiciais em curso, tal qual a Resolução do CNJ, diz que o subsídio
contempla o exercício da magistratura em sua plenitude, como se a atividade
jurisdicional e a administrativa pertencessem, ontologicamente, à mesma
dimensão, argumento sem validade, desprovido de substrato constitucional.
Pontualmente recordamos o rigor da norma prevista no art. 71, II e VIII, da
CF:
6

Na espécie, não há lacuna a ser preenchida porque existe lei sobre a vantagem pecuniária pretendida.
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Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário;

Nessa senda, sem contrapartida pecuniária, o presidente de tribunal,
administrador de órgão público que é, está sujeito às sanções previstas acima.
O cargo exige, e não poderia ser diferente, responsabilidade maior do que
aquela tributada aos pares dos presidentes de tribunais.
Portanto, o serviço público ordinário de um magistrado é julgar e
administrar a sua secretaria — no caso dos tribunais, o gabinete —, nada
mais do que isso. Atuar como diretor de foro, presidente de tribunal, corregedor, diretor de escola da magistratura, juiz eleitoral (reconhecidamente
remunerado na atividade judicante), membro de banca de concurso, entre
outros afazeres, não pode ser enquadrado como atividade usual e comum a
todos os juízes, tratando-se, na verdade, de serviço extraordinário.
O dever de um exame completo e profundo sobre o subsídio e as
gratificações de representatividade dos tribunais regionais eleitorais impõe,
igualmente, a reflexão acerca da Resolução TSE 22.073, de 06/09/2005, a
qual procurou apenas fazer o cotejo da verba de representação (art. 65, V,
da Loman) com o art. 37, § 11, da Constituição Federal, sem ampliar o debate
jurídico.
De toda sorte, a Resolução do TSE deixou uma incongruência, porquanto o art. 2º da Lei 8.350/1991 manteve a gratificação por presença.
Levadas a efeito, na Resolução TSE 22.073/2005, ambas as gratificações têm
a mesma natureza: contraprestação de serviço público. A distinção está na
índole do serviço: um jurisdicional, o outro, administrativo.
Além disso, o texto da Resolução CNJ 13/2006 pode causar confusões.
Isso porque, no art. 4º, VII, a, diz que é vedado o pagamento de gratificação
por exercício de mandato, enumerando a quais mandatos se refere: presidente, vice-presidente, corregedor, diretor do foro e outros encargos de
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direção e confiança. Mas não há dificuldade de interpretação. O que o CNJ
revela vedar, a nosso ver, é o recebimento de qualquer valor por exercício
de mandato após a cessação deste, ou seja, é proibida a incorporação de
gratificações recebidas pelo exercício de atribuições extraordinárias. Em
resumo, pode-se gratificar o presidente do tribunal ou o diretor do foro,
por exemplo, por esse ônus excepcional, mas isso deverá ser feito apenas
enquanto durar o exercício da função extraordinária.

Controle de constitucionalidade das Emendas Constitucionais 19,
20 e 41

Importa registrar a medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.854, que suspendeu
o art. 2º da Resolução CNJ 13, de 21/03/2006, o qual replicava o subteto
remuneratório do Poder Judiciário dos estados, limitado a 90,25% do subsídio do ministro do STF.
EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do
Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional
da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37,
inc. XI, e § 12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2º da
Resolução n. 13/2006 e do art. 1º, § único, da Resolução n. 14/2006,
ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar
de ação direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas
pelo Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e
os da federal7.

Naquele controle concentrado, a egrégia Suprema Corte confrontou
a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional 41/2003, prevalecendo o princípio da isonomia.
Portanto, ao que parece, a própria EC 19/1998 contém um conflito
interno em suas intenções. O § 1º do art. 39 da CF, inserido ao mesmo tempo
do seu § 4º, orienta o Legislativo e o Judiciário (federal, estadual e municipal)
7

STF: ADI 3854 MC, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 28/02/2007, DJe-047, 29/06/2007.
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acerca dos critérios a fim de estabelecer padrões remuneratórios8. Repiso:
a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade, os requisitos para
investidura e as peculiaridades dos cargos.
Há um despropósito e uma discrepância do art. 39, § 4º, da CF, que
ultrapassa a proporcionalidade substancial quando de sua inserção no corpo
constitucional, a exemplo dos agentes públicos regidos pelo subsistema de
remuneração composta, autorizando a percepção de gratificações de toda
natureza, adicionais, verbas de representação de todo gênero e espécie, alcançando, em virtude disso, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal,
enquanto outros magistrados, que carreiam responsabilidades idênticas
àquelas mesmas vantagens pessoais dos servidores públicos gratificados,
são alijados pela Lei 11.143/2005 e pelo art. 39, § 4º, da CF.
No âmbito do Poder Executivo, não há nenhuma discussão quanto ao
pagamento de valores por chefia aos que recebem por meio de subsídio. A
Lei 11.890/2008, por exemplo, permitiu a cumulação do subsídio dos integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e auditoria-fiscal do trabalho com a retribuição pelo exercício de função de direção,
chefia e assessoramento. Essa sistemática é vigente em todas as carreiras do
Poder Executivo federal remuneradas por meio de subsídios. A própria Lei
11.890/2008 enumera em vários artigos as carreiras incluídas na mesma
sistemática e que podem receber retribuições pelo exercício de função de
direção, chefia e assessoramento:
a) art. 10, c/c o art. 14, IV: I – analista de finanças e controle e técnico
de finanças e controle, da carreira de finanças e controle; II – analista
de planejamento e orçamento e técnico de planejamento e orçamento,
da carreira de planejamento e orçamento; III – analista de comércio

8

O juiz federal Alexandre Henry Alves manifestou, em sessão no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, in verbis: “o que deverá ser pago ao magistrado por meio de parcela única, ou seja, por meio
de subsídio, é a remuneração pelo seu trabalho ordinário. O que quis o legislador constituinte ao
propor esse novo sistema remuneratório? Simplificar e desburocratizar a folha de pagamento do
serviço público, pois o acúmulo de inúmeras rubricas — gratificações, vantagens, verbas diversas
— sempre causou confusão, discussões jurídicas, proliferação de ações judiciais, possibilitando
muitas vezes o pagamento de valores indevidos. Essa foi a intenção clara. Mas, a sistemática do
regime de subsídios deve ser analisada em conjunto com os demais valores constitucionais, entre
eles o da isonomia, a determinar o tratamento igual aos que estão na mesma condição, bem como
o tratamento desigual aos que se encontram em situações diferentes”. O julgamento do Processo
Administrativo 2685-13.2010.6.22.0000 foi convertido em diligência para ouvir o CNJ. O eminente
magistrado é autor do livro Magistratura nacional (Loman).
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exterior da carreira de analista de comércio exterior; IV – especialista
em políticas públicas e gestão governamental da carreira;
b) art. 20: I – analista do Banco Central do Brasil; II – técnico do Banco
Central do Brasil;
c) art. 25, c/c o art. 29, IV: diplomata;
d) art. 34, c/c o art. 46 e 50, IV: analista técnico da Susep;
e) art. 67, c/c o art. 81 e 85, IV: I – analista da CVM; II – inspetor da CVM;
f) art. 102, c/c o 114 e 118, IV: técnico de planejamento e pesquisa
do Ipea.

É interessante expor que a Lei 11.358/2006, que implantou o subsídio
no âmbito da Advocacia-Geral da União e outros órgãos, concede ao mesmo
tempo a seus advogados públicos (procuradores da Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores federais, defensores públicos, procuradores
do Banco Central do Brasil e às carreiras da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal) função de direção, chefia e assessoramento (gratificação de
representação). Logo, os membros da AGU percebem-na há muito e nunca
deixaram de auferi-las mesmo após a implantação do subsídio.
Ou seja, a AGU adota dois pesos e duas medidas — a crítica não é
ad hominem, que fique claro. Mas a União, representada judicialmente por
seus advogados públicos, cujas chefias são agraciadas com verba de idêntica
natureza à gratificação postulada pela autora, vem a juízo defender a eficácia
literal do art. 39, § 4º, da CF e assevera a ilegalidade e inconstitucionalidade
do Decreto-lei 1.676/1979 e do art. 65 da Loman. No entanto, para os seus
membros, contemplados com a verba correlata, a legalidade e constitucionalidade alçam contornos diferenciados.
Regulando a remuneração dos membros do Parquet, o Conselho
Nacional do Ministério Público publicou a Resolução CNMP 09/2006, nos
mesmos moldes da Resolução CNJ 13/2006. E foi mais além. O CNMP disse
que não está extinta a gratificação pelo exercício de função de direção, chefia
ou assessoramento nos gabinetes do procurador-geral, vice-procurador-geral ou equivalente, corregedor-geral ou em outros órgãos do respectivo
Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho
Nacional de Justiça, na forma prevista no inciso V do art. 37 da Constituição
Federal (art. 4º, III9).
9

“Art. 4º Estão compreendidas no subsídio de que trata o artigo anterior e são por esse extintas
todas as parcelas do regime remuneratório anterior, exceto as decorrentes de:
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O controle de constitucionalidade dos fatos funcionais da
magistratura fluminense
Por derradeiro, não se pode concluir sem trazer à baila o julgamento
no Supremo Tribunal Federal da ação denominada “fatos funcionais” dos
magistrados fluminenses.
Extrai-se do Informativo Semanal 666 (de 14 a 18/05/2012) do Supremo Tribunal Federal que o procurador-geral da República ajuizou a ação
direta de inconstitucionalidade, sob o n. 4.393/RJ, contra a Lei 5.535/2009,
do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre fatos funcionais da magistratura estadual, inclusive vantagens remuneratórias e indenizatórias. Em
17/05/2012, o ministro Carlos Ayres Britto, relator da ADIN, considerou que
a vigência da Loman revogou todas as resoluções de tribunais de justiça que
tratavam acerca das vantagens mencionadas entre outras garantias. Disse
Sua Excelência que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual
5.535/2009 não constitui fenômeno jurídico repristinatório das resoluções
do Tribunal de Justiça, em virtude da anterior revogação pela Loman.
Do julgamento no Plenário da Suprema Corte, o eminente relator disse que as resoluções do Tribunal estariam revogadas porque disciplinariam
matéria reservada a lei complementar, nos termos do art. 93 da CF, portanto,
sem eficácia. Todavia, numa análise detida, o ministro Carlos Ayres Britto
asseverou que a Loman teria sido, em parte, recepcionada pela Constituição
Federal e, nesse viés, a Lei 5.535/2009 somente é constitucional naquilo que
não versa sobre regime jurídico de magistrados, em campo de competência
legislativa permitida pela Constituição Federal, a confirmar o que dizíamos
sobre o Decreto-lei 1.676/1979.
O ministro relator concluiu que as parcelas remuneratórias, de caráter indenizatório, somente poderiam ser veiculadas por meio de lei complementar federal (hoje, a Loman), em função do disposto no art. 39, § 4º, e
art. 37, § 11, da Constituição Federal. Logo, no entender do eminente relator,
o rol do art. 65 da Loman é taxativo, não havendo espaço para que o legis[...]
II – gratificação pelo exercício da função de Procurador-Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente e Corregedor-Geral, quando não houver a fixação de subsídio próprio para as referidas funções; III – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento nos gabinetes
do Procurador-Geral, Vice- Procurador-Geral ou equivalente, Corregedor-Geral ou em outros órgãos do respectivo Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho
Nacional de Justiça, na forma prevista no inciso V do art. 37 da Constituição Federal;”

227

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

lador estadual adite vantagens remuneratórias de qualquer espécie. Mas
foi exatamente esse o caminho da Lei 5.535/2009: criou indenização por
acumulação de órgão jurisdicional (art. 31); indenização por representação
(art. 32); auxílio-saúde e outras gratificações (art. 35).
Vale realçar, por fim, que o voto do ministro relator ressalva a constitucionalidade de vantagens previstas no art. 65 da Loman: ajuda de custo
de despesas de transporte e mudança (inciso I); auxílio-moradia (inciso II)
e diárias (inciso IV), cotejando as regras do art. 37, XI, e art. 39, § 4º, da CF
(sem a remissão ao art. 37, § 11). Entretanto, o julgamento da ADIN 4.393/
RJ não foi concluído porque o ministro Luiz Fux pediu vista.

Conclusão

Destarte, dispensamos a declaração de inconstitucionalidade da
Emenda Constitucional 19/1998, mais precisamente seu art. 5º, no que tange ao acréscimo previsto no § 4º do art. 39 da CF, porquanto, se a exegese
encontra significado normativo para o vocábulo “verba de representação”
compatível com o núcleo imutável da Constituição Federal, sem a redução
de texto, há de se preservar a atividade do Poder Legislativo reformador.
Por isso, ainda após as Emendas Constitucionais 19/1998 e 41/2003, o art.
3º do Decreto-lei 1.676/1979 e o art. 65, V, da Loman foram e continuam
recepcionados pela Norma Fundamental.
Outrossim, sabemos todos que a divisão dos Poderes republicanos,
sem a devida incursão teórica, não veda a atividade judicante e legislativa do
Poder Executivo, a judicante e administrativa do Legislativo e, por sua vez,
a atividade administrativa e legislativa do Judiciário. A interpretação que
preconiza a literalidade, reiteramos, data máxima, rasa, do que vem a ser o
subsídio e suas limitações ofende não só os direitos fundamentais citados,
mas também a dinâmica do Estado no tempo e espaço e cria obstáculo de
aperfeiçoamento dos membros que integram as instituições.
Não acreditamos que a assunção ao cargo de presidente de tribunal
regional eleitoral seja por mera vaidade do ser humano, não. Mas queremos
crer que aqueles que prestam o compromisso de conduzir a administração
judiciária eleitoral o fazem imbuídos de elevado espírito republicano, cooperativo, indutor da modernização das instituições. O cargo de presidente
de tribunal não pode ser transformado em simples atividade ordinária da
magistratura eleitoral, e porque não dizer nacional — onde há a mesma ratio,
haverá de aplicarmos o mesmo direito.
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Os membros do Poder Judiciário são inertes na sua função essencial e
somente se podem manifestar após provocados. À exceção do Judiciário, por
intermédio de louvável atuação do Conselho Nacional de Justiça, que muito
tem contribuído para a modernização, abertura, transparência e moralidade da administração judiciária, os demais órgãos da União efusivamente
declinaram sua exegese quanto aos limites imanentes do § 4º do art. 39 da
Constituição Federal. Porém, a República não dispensa a coerência administrativa entre seus Poderes e órgãos, muito menos ética.
Portanto, defendemos que a gratificação de representação da presidência do Tribunal Regional Eleitoral consiste em parcela remuneratória devida ao exercente do cargo, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 1.676/1979
e art. 65, V, da Lei Complementar 35/1979, ressalvada a vedação de sua
incorporação, efeito do alcance normativo do § 4º do art. 39 da Constituição
Federal.
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Inelegibilidade reflexa
Wagner Mota Alves de Souza1

A capacidade política dos cidadãos brasileiros tem duplo aspecto,
contemplando o direito subjetivo público ativo de votar — jus suffragii — e
o direito subjetivo público passivo de ser votado — jus honorum.
Nem sempre estas prerrogativas caminham juntas, pois segmentos
consideráveis da população, embora sejam alistáveis, não podem alcançar
cargos públicos eletivos como, por exemplo, os menores de 18 anos e os
analfabetos2..
Além das condições de elegibilidade (nacionalidade brasileira; o pleno
exercício dos direitos políticos; alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na
circunscrição; filiação partidária; idade mínima correspondente ao cargo),
o cidadão que pretender exercer seu jus honorum deverá estar imune à inelegibilidade.
Assim, nem todo eleitor é elegível, mas todo aquele que for elegível
necessariamente haverá de ser eleitor. É fundamental para se tornar elegível
que o cidadão esteja alistado e tenha preservado o pleno exercício de seus
direitos políticos, sendo que, caso venha a perder ou ter suspensos tais direitos, fica comprometida sua condição de eleitor e, reflexamente, atingindo-se
o direito de acesso a cargos públicos. Ao contrário, havendo a cominação de
inelegibilidade, como, por exemplo, no caso de impeachment do titular do
Poder Executivo, fica diretamente atingido o jus honorum, mas preservado
o direito de votar3.
1
2

3

Juiz federal substituto.

Eis o disposto no art. 14, § 3º, da CF, in verbis: “São condições de elegibilidade, na forma da lei: [...]
III – o alistamento eleitoral; [...] VI – a idade mínima de: [...]; d) dezoito anos para Vereador. § 4º – São
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”.

Fávila Ribeiro (1996, p. 244-245) assim conclui: “Em síntese, somente será elegível quem estiver
no gozo dos direitos políticos e esse gozo é caracterizado exatamente pela condição de eleitor, isto
é, de ser cidadão. Dessa maneira, são inelegíveis os inalistáveis, isto é, os que legalmente não podem alistar e os inalistados, vale dizer, aqueles que embora podendo, deixaram de fazê-lo, ou não
o fizeram, por estarem com os direitos políticos transitoriamente suspensos e ainda os alistados,
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Como bem observa Pedro Henrique Távora Niess (1994, p. 5):

Se a elegibilidade é pressuposto do exercício regular do mandato político, a inelegibilidade é barreira instransponível que desautoriza essa
prática, com relação a um, alguns ou todos os cargos cujos preenchimentos dependam de eleição.

A inelegibilidade é a perda do direito de ser votado. O inelegível não
pode concorrer às eleições. Joel Cândido (1999, p. 124) esclarece o conceito:

Não basta, para uma pessoa poder concorrer a qualquer cargo eletivo,
que possua ela as condições de elegibilidade que foram examinadas. É
mister, ainda, que não incida ela em nenhuma causa de inelegibilidade.
Estas, ao contrário daquelas que figuram em lei ordinária, só podem
ser fixadas na própria Constituição Federal ou em lei complementar,
tão-somente. Constituem-se em restrições aos direitos políticos e à
cidadania, já que por inelegibilidade entende-se a impossibilidade,
temporária ou definitiva, de uma pessoa ser eleita para um ou mais
cargos eletivos.

A inelegibilidade não deve ser associada necessariamente à ideia de
sanção. Embora existam hipóteses de inelegibilidade de caráter genérico,
impedindo o acesso a qualquer cargo eletivo, em razão de sanções derivadas
de atos lesivos praticados no exercício ou em função do mandato eletivo ou
no exercício de outras atividades públicas, de outro lado, existem inelegibilidades removíveis ou circunstanciais (que possuem nítido fim acautelatório
dirigido a preservar a legitimidade do processo eleitoral) que podem ser
afastadas pela desincompatibilização. Assim, o fundamento da inelegibilidade
pode não ser uma sanção, mas um estado, uma posição ou situação jurídica
como, por exemplo, as decorrentes de relações familiares. É o que preceitua
o art. 14, § 7º, da Constituição Federal, in verbis:
§ 7º – São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e
os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção,
do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos
seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição.

conquanto eleitores, são analfabetos ou menores de 18 anos”.
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Esta hipótese consiste na inelegibilidade reflexa4.
A finalidade da norma constitucional, ao estabelecer esta espécie de
inelegibilidade, é coibir a tentativa de perpetuação no poder de uma mesma
unidade familiar ou de um indivíduo que, valendo-se de interposta pessoa, à
qual está relacionado por uma íntima relação de afeto, permaneça a exercer
forte influência sobre o destino do mandato eletivo vindouro. Além de, ao
mesmo tempo, evitar que o candidato vinculado ao chefe do Poder Executivo
tenha uma vantagem na sua campanha em relação aos demais candidatos,
motivada exclusivamente pela relação familiar.
O texto constitucional trata expressamente do casamento e das relações familiares constituídas por consanguinidade ou afinidade limitadas ao
2º grau, bem como por adoção como hipóteses taxativas de inelegibilidade.
No entanto, parece-nos ser ele insuficiente para contemplar as hipóteses de
inelegibilidade que busca alcançar a norma constitucional quando interpretada sistemática e teleologicamente.
A doutrina e jurisprudência, valendo-se da analogia, inseriram no
campo de incidência da norma a união estável e os laços familiares decorrentes de sua constituição, de modo a fazer recair sobre os conviventes e os
familiares por afinidade a inelegibilidade reflexa. Neste sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Consulta. Esposa ou companheira do cunhado de prefeito candidato à
reeleição. Candidatura. Possibilidade. 1 – A esposa ou companheira do
cunhado de prefeito candidato à reeleição pode candidatar-se a cargo
eletivo porque os afins do cônjuge não são afins entre si. [...]
(Res. n. 22.682, de 13/12/2007, relator. ministro Ari Pargendler.)

[...] Hipótese em que a sentença e o acórdão recorrido concluíram pela
existência de união estável entre a candidata e o atual prefeito reeleito,
que não se afastou nos seis meses anteriores ao pleito. Impossibilidade
de reexame de prova em sede de recurso especial. [...]
(Ac. de 13/10/2004 no AgRgREspe n. 24.417, relator ministro Gilmar
Mendes.)

4

Segundo leciona Marcos Ramayana (2008, p. 191), esta espécie de inelegibilidade: “Refere-se ao
princípio da contaminação de cônjuge, parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau. Atinge o(a)
companheiro(a), os casos de união estável, genros, sogras, cunhados, noras, filhos e netos. Estão
excluídos dos reflexos impeditivos do ius honorum (capacidade eleitoral passiva) os primos e tios”.
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Registro. Candidato. Prefeito. Parentesco. Alegação. União estável. Descaracterização. [...] Mérito. Exigência. Comprovação. Relacionamento
estável. Configuração. Inelegibilidade. Impossibilidade. Caracterização.
União. Finalidade. Eleitoral. Hipótese. Alegação. Notoriedade. Fato.
Circunstância. Autos. Seminotoriedade. Improcedência. [...] 4. O relacionamento afetivo passível de reflexos na elegibilidade do candidato
é aquele de natureza estável, ainda que não se lhe atribua conotações
próprias do Direito Civil, em face da diversidade de tratamento de tal
situação na esfera do Direito Eleitoral. 5. O simples ouvir falar, ou a
alegação de notoriedade do relacionamento, não é bastante a considerar a inelegibilidade de candidato. [...] NE: Alegação de que candidato
a prefeito seria inelegível, pois manteria união estável com a prefeita.
(Ac. de 30/09/2004 no REspe n. 23.471, relator ministro Caputo Bastos.)

Além da hipótese de união estável, que se revela intuitiva, tem-se
também a extensão da vedação constitucional a situações em que se observa
a existência de um forte vínculo afetivo entre o(a) ocupante do cargo eletivo
e o(a) interessado(a) em sucedê-lo, contudo sem caracterizar a formação de
uma unidade familiar.
O Código Civil, em seu art. 1.723, reconhece como entidade familiar
a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família. A união estável não se constituirá, contudo, se ocorrerem os impedimentos matrimoniais previstos no art. 1.521 do CC5, salvo, no caso de
casamento, se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente.
Assim, as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de
casar, não constituem união estável, mas concubinato nos termos do art.
1.727 do CC.
Nesta esteira, o Supremo Tribunal Federal, em 2008, ao decidir sobre
o direito à pensão por morte, avançou na discussão sobre a distinção conceitual entre união estável e concubinato, tendo prevalecido, por maioria,
o entendimento segundo o qual a concubina não tem direito à divisão de
pensão por morte, pois a Constituição Federal não autoriza o reconhecimento
5

Art. 1.521. Não podem casar: I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou
civil; II – os afins em linha reta; III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com
quem o foi do adotante; IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro
grau inclusive; V – o adotado com o filho do adotante; VI – as pessoas casadas; VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

234

Jornada de Direito Eleitoral das Escolas de Magistratura Federal

de famílias paralelas6. Este entendimento foi reafirmado no julgamento do
Recurso Extraordinário 590779.
Entendemos que o concubinato tem aptidão para gerar a inelegibilidade, pois, embora não tenha a força de constituir uma entidade familiar,
não a tem em razão de um impedimento. Mas há um vínculo de afetividade
presente e perceptível na realidade social, que não deve ser ignorado, pois
pode representar uma continuidade no exercício do poder político que se
busca evitar.
Esta tem sido a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, conforme
o entendimento que se extrai da ementa abaixo transcrita, in verbis:

Consulta. Inelegibilidade. Parentesco. Companheira. Prefeito reeleito.
Candidatura. Titular. Poder Executivo. Município. Art. 14, §§ 5º e 7º da
CF/88. Incidência. 1. Se o titular do Poder Executivo Municipal já se encontra no exercício do segundo mandato, sua companheira é inelegível
para o mesmo cargo no pleito subsequente. [...] NE: [...] o concubinato
e a união estável, assim como o casamento, ensejam a inelegibilidade
prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. [...]
(Ac. de 30/08/2011 na Cta n. 121182, relator ministro Marcelo Ribeiro.)

Se, contudo, a relação afetiva não tiver a publicidade, estabilidade,
duração e o fim necessários para caracterizar a união estável (ou mesmo,
presente algum impedimento, caracterizando o concubinato), não se deve
presumir que possa este vínculo causar qualquer desequilíbrio no pleito ou
que o mandato conquistado seja considerado uma espécie de 3º mandato
obtido por via reflexa.

6

COMPANHEIRA E CONCUBINA – DISTINÇÃO. Sendo o direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO
ESTÁVEL – PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as
situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MULHER – CONCUBINA – DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento
de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina.
(RE 397762, relator(a): ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/06/2008, DJe172 DIVULGADO em 11/09/2008 PUBLICADO em 12/09/2008 EMENT. VOL-02332-03 PP-00611
RTJ VOL-00206-02 PP-00865 RDDP n. 69, 2008, p. 149-162 RSJADV mar., 2009, p. 48-58 LEXSTF v.
30, n. 360, 2008, p. 129-160.)
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É o que ocorre no namoro, que, segundo o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, não constitui hipótese de incidência de inelegibilidade,
ipsis litteris:

[...] Relacionamento. Candidata. Caracterização. União estável. [...] 3.
Relativamente ao aspecto da união estável, a hipótese dos autos caracteriza mero namoro, o que não atrai a inelegibilidade prevista no § 7º
do art. 14, da CF/88, consoante Res.-TSE n. 21.655/2004, relator ministro Fernando Neves. [...] NE: Namoro de filha de candidata e prefeito.
(Ac. de 21/10/2004 no REspe n. 24.672, relator ministro Caputo Bastos.)

[...] Vereadora. Namoro. Prefeito. Candidatura. Prefeita. Possibilidade.
1. A regra da inelegibilidade inserida no art. 14, § 7º, da Constituição
Federal, não alcança aqueles que mantêm tão-somente um relacionamento de namoro, uma vez que esse não se enquadra no conceito
de união estável e, como as hipóteses de inelegibilidade estão todas
taxativamente previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar n. 64/90, não existindo previsão para essa hipótese, a vereadora,
namorada de prefeito, pode candidatar-se ao cargo de prefeito. [...]
(Res. n. 21.655, de 11/03/2004, relator ministro Fernando Neves.)

As relações homoafetivas não escapam da incidência da norma constitucional. Existindo a continuidade, a publicidade e a estabilidade na união,
assim como o casamento, a união estável entre homem e mulher e o concubinato, a união afetiva entre homossexuais (entidade familiar) atrai a inelegibilidade. Registramos que o tema já foi objeto de análise pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que assim se manifestou, ipsis litteris:

[...] Candidata ao cargo de prefeito. Relação estável homossexual com
a prefeita reeleita do município. Inelegibilidade. Art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à
semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato
e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no
art. 14, § 7º, da Constituição Federal. [...]
(Ac. de 1º/10/2004 no REspe n. 24.564, relator ministro Gilmar Mendes.)

Quando a relação afetiva é extinta, como no caso da dissolução da
união estável ou do concubinato, bem como do divórcio, separação judicial ou
de fato no casamento, não mais subsiste a razão que justifica o impedimento
de acesso ao cargo público eletivo do consorte e dos parentes por afinidade.   
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Mas surge a questão pertinente ao momento em que dimanam os efeitos impeditivos da inelegibilidade. Caso a extinção do vínculo afetivo ocorra
no curso do segundo mandato do chefe do Poder Executivo, independentemente do momento em que se dê, persiste a inelegibilidade reflexa, segundo
a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se
observa dos julgados abaixo transcritos:
ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILDADE. CANDIDATURA. VEREADORA. REGISTRO. INELEGIBILIDADE. PARENTESCO.

1. O dissídio jurisprudencial exige, para a sua correta demonstração,
diante das normas legais regentes da matéria (art. 541, parágrafo único, do CPC), de confronto, que não se satisfaz com a simples transcrição
de ementas, entre excertos do acórdão recorrido e trechos dos julgados
apontados como dissidentes, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Ausente a demonstração analítica do dissenso, há flagrante deficiência nas razões
recursais, com incidência do verbete sumular n. 284/STF.
2. Como via de índole extraordinária que é, o especial não comporta
reexame do conteúdo fático-probatório, soberanamente delineado
pelas instâncias ordinárias. Aferir as alegações da recorrente, no sentido de que o ex-cunhado (prefeito) não lhe teria favorecido durante
a campanha esbarra no óbice da súmula 279/STF e da súmula 7/STJ.

3. A separação de fato entre o prefeito e sua mulher, no curso do
mandato, não afasta a inelegibilidade da ex-cunhada (art. 14, § 7º da
Constituição Federal), ao cargo de vereadora do território da mesma
circunscrição eleitoral do chefe do executivo. Precedentes do TSE.
4. Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 32719, Acórdão
de 11/12/2008, relator(a) ministro FERNANDO GONÇALVES, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 11/12/2008 )

[...] Elegibilidade. Executivo Municipal. Titular. Ex-companheira. [...] 2.
A ex-companheira poderá candidatar-se ao mesmo cargo eletivo de
seu ex-companheiro, chefe do Poder Executivo Municipal, desde que
este seja reelegível e se afaste do cargo seis meses antes do pleito. O
afastamento do lar seis meses antes da eleição não elide a inelegibilidade da ex-companheira do prefeito, porque, em algum momento do
mandato, existiu o parentesco. [...]
(Res. n. 21.615, de 10/02/2004, relator ministro Carlos Velloso.)
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CONSULTA. ELEGIBILIDADE. CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. PARENTESCO. ART. 14, §§ 5º, 6º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. UNIÃO
ESTÁVEL OU CONCUBINATO. ÓBITO. VÍNCULO POR AFINIDADE EXTINTO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RESPOSTA POSITIVA.
1. Os §§ 5º, 6º e 7º do art. 14 da Constituição Federal regulam a restrição de inelegibilidade, impedindo a ocorrência de três mandatos
consecutivos, seja por via direta — quando o aspirante for o próprio
titular da Chefia do Poder Executivo —, seja por via reflexa, quando
este for o cônjuge, parente consangüíneo, afim, ou por adoção, até
segundo grau. O regulamento constitucional objetiva evitar que alguns candidatos sejam privilegiados em suas campanhas pela relação
familiar com os Chefes do Poder Executivo.
2. A convivência marital, seja união estável ou concubinato, gera inelegibilidade reflexa em função de parentesco por afinidade (Precedentes:
Recurso Ordinário n. 1.101, relator ministro Carlos Ayres Britto, DJ de
2.5.2007; Recurso Especial Eleitoral n. 23.487, relator ministro Caputo
Bastos, sessão de 21.10.2004; Recurso Especial Eleitoral n. 24.417,
relator ministro Gilmar Mendes, DJ de 13.10.2004; Consulta n. 845,
relator ministro Luiz Carlos Madeira, DJ de 08/05/2003).

3. O vínculo por parentesco, no qual incide a inelegibilidade reflexa,
deve existir em algum momento no curso do mandato (Precedentes:
Consultas nos 934, relatora ministra Ellen Gracie, DJ de 9.3.2004; 939,
relatora ministra Fernando Neves, DJ de 11/11/2003; 888, relator
ministro Carlos Velloso, DJ de 29.9.2003).
4. Como o referido óbito ocorreu há mais de dez anos, está afastada a
incidência do art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

5. Eleitor poderá candidatar-se ao cargo de prefeito atualmente ocupado por seu ex-cunhado, quer ele esteja no primeiro ou no segundo
mandato, quando o desfazimento do vínculo de parentesco se der antes
do exercício do mandato, considerando-se in casu o óbito ter ocorrido
há mais de uma década, período superior ao exercício de dois mandatos — oito anos.
6. Consulta conhecida e respondida afirmativamente.

(CONSULTA n. 1573, Resolução n. 22784 de 05/05/2008, relator
ministro FELIX FISCHER, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data
02/06/2008, Página 07 RJTSE – Revista de jurisprudência do TSE,
Volume 19, Tomo 2, Página 212.)
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A inelegibilidade fica afastada se a extinção do vínculo afetivo se der
antes de iniciado o segundo mandato. A inelegibilidade não incide se houver
a desincompatibilização do titular do mandato eletivo (afastamento do cargo
seis meses antes do pleito) ou seu falecimento, ainda no primeiro mandato e
observado o prazo referido, e o parente ou convivente concorrer ao segundo
mandato. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INELEGIBILIDADE
REFLEXA. ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
PROVIMENTO.

1. Conforme jurisprudência do TSE, os parentes dos chefes do Poder
Executivo são elegíveis para o mesmo cargo, no período subsequente, desde que os titulares dos mandatos sejam reelegíveis e tenham
renunciado ao cargo ou falecido até seis meses antes do pleito, nos
termos do art. 14, §§ 5º e 7º, da CF/88. Precedentes.

2. Na espécie, não há óbice à candidatura, pois o cunhado do candidato
estaria apto à reeleição e renunciou ao cargo no prazo de seis meses
anteriores ao pleito.
3. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 17435, Acórdão
de 23/10/2012, relator(a) ministra FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 23/10/2012.)

A casuística em torno do tema é extensa, reflexo da riqueza das relações humanas, sobretudo quando considerado o seu aspecto afetivo.   
Penso que, mais que a relações parentais formais, a preocupação
maior deve estar voltada à existência de vínculos afetivos sólidos que emergem da efetividade social, mas nem sempre guardam correspondência com
os institutos de direito de família.
Assim, a paternidade ou maternidade meramente biológica sem lastro numa relação de afeto e ausente a ideia de unidade familiar gera laços
de consanguinidade, mas não uma real relação de parentesco, senão uma
relação meramente formal.
Reconhecemos a importância desde vínculo.Basta observarmos as
razões de ordem moral, religiosa e médica que impedem o casamento dos
ascendentes com os descendentes e entre os irmãos, unilaterais ou bilate-
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rais, e demais colaterais, até o 3º grau inclusive (art. 1.521, I e IV, do CC).
Mas, para os fins pretendidos pela Constituição Federal, que parece ter sua
preocupação voltada a impedir o “continuísmo”, seja pelo mesmo ocupante
do cargo, seja por uma mesma família, bem como o uso da máquina pública
durante o processo eleitoral, criando uma situação de desvantagem para
os demais candidatos e comprometendo a lisura do processo de escolha
democrática7, o objetivo é fazer a inelegibilidade incidir sobre pessoas que
tenham uma relação afetiva real.
De outro lado, embora inexistente um vínculo de consanguinidade
ou mesmo existente, contudo em grau mais distante, se percebe que certas
pessoas são integradas ao núcleo familiar, tratadas e consideradas como
filhos ou irmãos, mas sem a existência de um vínculo formal. Sobrinhos
que são criados e tratados como verdadeiros filhos; afilhados que passam a
residir na casa dos padrinhos ainda pequenos, convivendo e sendo tratado
em igualdade com os filhos. Enfim, há casos em que pessoas que não são parentes (pois inexiste um vínculo formal, seja ele natural ou civil), ou mesmo
parentes situados além do 2º grau, integram a unidade familiar e são, de fato,
parentes, sob o aspecto material. Neste caso, consideramos que a não incidência da inelegibilidade poderia frustrar o escopo da norma constitucional.
Sobre as relações de parentesco por afinidade, não será improvável
observarmos casos de simulação envolvendo divórcio ou separação judicial,
em que a dissolução da sociedade conjugal é inexistente e foi provocada com
o escopo de afastar a inelegibilidade de cônjuge ou de parentes por afinidade, ou mesmo para furtar-se o titular reelegível do mandato ao prazo de
desincompatibilização. Assim, o ato simulado deve ser afastado, mantendo
o impedimento de acesso ao cargo público eletivo. O Tribunal Superior Eleitoral enfrentou o tema, in verbis:

CONSTITUCIONAL. ELEITORAL.  INELEGIBILIDADE. CASAMENTO.  
DIVÓRCIO. SIMULAÇÃO.
É INELEGÍVEL PARA O CARGO DE PREFEITO A EX-MULHER DO ATUAL
PREFEITO, DIVORCIADA CONSENSUALMENTE, DADA A EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. ADEMAIS, HAVERIA OFENSA AO PRAZO
DE SEIS MESES PREVISTO NO ART. 14, PARÁGRAFO 7, DA CF.
RECURSO ESPECIAL NAO CONHECIDO.

7

Estas são as razões invocadas no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 24.564.
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(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL n. 10403, Acórdão n. 12653 de
20/09/1992, relator(a) ministro HUGO GUEIROS BERNARDES, Publicação: RJTSE – Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 5, Tomo
1, Página 78 PSESS – Publicado em Sessão, Data 20/09/1992 )

Por último, existindo relação de inimizade notória entre parentes
consanguíneos ou afins, poder-se-ia tentar afastar a incidência da inelegibilidade, pois não estaria ameaçado o escopo da norma. De fato, sendo não
apenas adversários políticos, mas inimigos pessoais, não haveria o risco de
favorecimentos ou mesmo influência sobre a gestão futura. Contudo, entendemos que as relações familiares têm uma dinâmica própria e os conflitos
podem nascer e morrer ficando circunscritos ao âmbito da privacidade familiar. Mesmo que tais conflitos se tornem públicos, não seria recomendável
a aferição deste fato para afastar a inelegibilidade, pois, se nas relações não
familiares problemas pessoais podem ser contornados, no núcleo familiar
não poderia ser diferente. A definitividade é uma palavra que não casa com
a instabilidade dos sentimentos humanos e, por esta razão, consideramos
que deve ser mantida a inelegibilidade dos parentes consanguíneos e afins8.
8

O TSE tem jurisprudência no sentido da inelegibilidade de parentes ainda que notória a inimizade
pessoal e política, in verbis: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INELEGIBILIDADE. PARENTESCO CONSAGÜÍNEO. CRITÉRIO OBJETIVO. CONFIGURAÇÃO DE TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO DA MESMA FAMÍLIA. DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. NÃO-PROVIMENTO.
1. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da Câmara Municipal que tenha substituído o Chefe do Poder Executivo no semestre anterior ao pleito, conforme decorre da interpretação do art. 14, § 7º, da Constituição Federal. In casu, o recorrente é irmão do Presidente da Câmara que, interinamente, assumiu o cargo
de prefeito nos seis meses anteriores ao pleito, sendo, pois, inelegível.
2. O art. 14, § 7º, da Constituição Federal é norma de natureza objetiva, não admite indagações
subjetivas acerca da notória inimizade pessoal e política entre os parentes. (Precedentes: REspe
29.611/MA, de minha relatoria, DJ de 23/09/2008; Cta 12.653/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/06/1992; RO 592/MA, relator ministro Raphael de Barros Monteiro Filho, publicado na sessão de 25/09/2002; RO 223/MA, relator ministro Maurício Corrêa, publicado na sessão
de 09/09/1998; STF: RE n. 236.948/MA, relator ministro Octavio Gallotti, DJ de 31/08/2001.) A
hipótese de simulação ou fraude possui relevância apenas em relação ao parentesco por afinidade,
pois implica a existência ou não do próprio parentesco, o que não é o caso dos autos, que versam
sobre parentesco consangüíneo. (Precedente: Cta 12.653, relator ministro Sepúlveda Pertence,
DJ de 16/06/1992). Não afasta a inelegibilidade do art. 14, § 7º da Constituição Federal o fato de
o parente ter substituído o titular do Poder Executivo por curto período de tempo. (Precedente:
REspe n. 21.883/PR, relator para acórdão ministro Humberto Gomes de Barros, julgamento em
19/09/2004.)
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3. Ao irmão do recorrente, reeleito para o cargo de vereador no pleito de 2004, é assegurado o
exercício da vereança em sua plenitude, o que inclui a possibilidade de exercer a Presidência da
respectiva Casa Legislativa e, por conseqüência, de substituir o prefeito, nos termos do art. 80 da
Constituição Federal, aplicado na esfera municipal por força do princípio da simetria.
4. Recurso especial eleitoral não provido.
(Recurso Especial Eleitoral n. 34243, Acórdão de 19/11/2008, relator ministro FELIX FISCHER,
Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 19/11/2008.)
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