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1. Apresentação do Curso 

Com grande alegria, iniciaremos mais um Curso de Direito Eleitoral. Meu nome é 

Bruno Oliveira. Esse projeto foi feito exclusivamente para você que se prepara para 

qualquer Tribunal Regional Eleitoral desse país e, claro, o Tribunal Superior Eleitoral. 

Nosso Curso de Direito Eleitoral terá como Estrutura metodológica a seguinte 

divisão: 

 Teoria da Aula: Análise detalhada de todo o tópico central da aula, através de 

pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais; 

 Top 10 Resumão: Além dos minirresumos, no final de cada tópico teremos as 10 

principais informações da aula que jamais deverão ser esquecidas; 

 Legislação correlata: Nos anexos da aula, será fixada a legislação utilizada durante 

o curso, por exemplo, Lei das Eleições ou Lei dos Partidos Políticos; 

Além de disso, todas as aulas serão compostas de esquemas para melhor fixação 

da matéria, para que no final de todo o curso, o aluno não tenha esquecido nenhum 

detalhe debatido ao longo de meses e meses de aulas. 

Não podemos esquecer que nossas aulas estão atualizadas conforme a legislação 

vigente (Lei 13.165/2015) que alterou vários dispositivos eleitorais. 

Espero contar com cada um de vocês nessa nova etapa de preparação rumo ao 

sucesso. 

2. Tópicos Da Aula 

Essa primeira aula “Conceitos, Fontes e Princípios do Direito Eleitoral” está 

presente tanto para os cargos de Técnico, quanto para o cargo de Analista, portanto, é 
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matéria comum e de suma importância para que você consiga entender tudo que 

abordaremos ao longo desse longo período. 

Vejam o que trataremos: 

 

Estão preparados para essa corrida ao conhecimento? Eu espero que estejam 

animados, pois eu estou totalmente!! 

3. Informações Úteis 

Ao longo de nossas aulas, surgindo quaisquer dúvidas sobre qualquer conceito, 

sugestões de tópicos para trabalharmos ou até mesmo críticas, abaixo estão os canais 

para que possam entrar em contato comigo: 

WhatsApp: (34) 9 9216 1829 

Página do Facebook: www.facebook.com/concursoseleitorais 

E-mail: contato@eleitoralcombruno.com.br 

Site: www.eleitoralcombruno.com.br 

Direito Eleitoral na História

Conceito Moderno de Direito Eleitoral

Fontes do Direito Eleitoral

Princípios basiladores

http://www.facebook.com/concursoseleitorais
mailto:contato@eleitoralcombruno.com.br
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Sem mais delongas, vamos aos estudos. 

4. Direito Eleitoral na História 

Para que consigamos entender plenamente acerca do Direito Eleitoral, faz-se 

necessário entendê-lo ao longo da história, a importância que foi adquirindo ao longo 

dos anos e o cenário social que estava envolvido. 

Como será que começou o Direito Eleitoral no Brasil? É recente? Somente surgiu a 

partir da Constituição Federal de 1988? 

É claro que não! 

O autor Marcos Ramayana (2007)1 esclarece que, na história do mundo, as 

organizações sociais mais antigas escolhiam seus representantes por meio de castas 

sociais. No entanto, foi na Grécia antiga que surgiu a ideia do consenso para a eleição 

de um representante daquela coletividade. Eleitores registravam seus votos em pedaços 

de pedra, denominados ostrakon (expressão que originou a palavra ostracismo) e, em 

seguida, colocavam esses votos em pedra numa urna apropriada. Os romanos utilizavam, 

no processo de votação eleitoral, alguns tipos de peças de madeira talhada, mas, seja na 

Grécia como em Roma, o sufrágio não era universal, mas restrito a determinadas castas 

sociais. 

O período da Idade Média é considerado como inexistente para o processo 

eleitoral, pois a eleição era absolutamente restrita, imperando o sufrágio restrito, como 

                                         

1 RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. 
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foi o caso do feudalismo na Inglaterra e do Colégio dos Cardeais, em 1562, para escolha 

do Papa (RAMAYANA, 2007). 

Com a Revolução Inglesa do século XVII, que marca o início da ascensão da classe 

burguesa e, em seguida, a Revolução Francesa, cujas ideologias eleitorais proclamavam a 

participação de camponeses, artesãos e da imensa classe burguesa, rompeu-se o domínio 

pleno da aristocracia. Nesse período, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, consolidando-se o sufrágio e o processo eleitoral de forma mais ampla, 

pois a teoria liberal ressaltou a importância do sufrágio universal, tendo, como 

consequência, influenciado as teorias políticas e filosóficas modernas, com a aceitação da 

inafastável necessidade do processo eleitoral. A Revolução Francesa é, 

incontestavelmente, apontada pelos historiadores como um marco na era das revoluções 

burguesas e seus efeitos repercutiram no Brasil (RAMAYANA, 2007). 

Quando passamos para o cenário brasileiro, cabe ressaltar que o Direito Eleitoral 

surge a partir da influência da colonização portuguesa, pois, nos seus “navios”, veio 

todo o modelo político-administrativo europeu, baseado inicialmente pela monarquia e 

na figura do rei. 

De acordo com Angelim (2009), tomando-se como base a primeira Constituição 

Pátria (1824), foram criadas várias leis eleitorais no período imperial, dentre elas o Decreto 

nº 2.675, de 1875, que instituiu o título de eleitor e a famosa Lei Saraiva (Lei nº 3.029, de 

1891), que regulamentou a forma indireta de eleição para os deputados, senadores e 

membros dos conselhos gerais das províncias, o voto do analfabeto, além de previsão de 

lei para regular aspectos práticos das eleições. 

Reitera Angelim (2009, p.2),  

“O sistema eleitoral legado pela monarquia era considerado muito 

atrasado e eivado de possibilidades de fraude, daí o período ser 

denominado de ‘eleições do bico-de-pena’, pois os resultados eram 
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amplamente manipulados, o que levou os políticos progressistas do 

início do século XIX a levantar, como bandeira de luta, a reforma desse 

sistema. ” 

A Revolução de 30, dentre outros objetivos, tinha o objetivo de fazer um manifesto 

contra as eleições de “bico-de-pena” e produziu o primeiro Código Eleitoral brasileiro, 

através do Dec. 21.076/32 que, efetivamente, criou a Justiça Eleitoral, instituiu o voto 

feminino e teve como objetivo realizar as primeiras eleições “limpas” no Brasil. Ainda no 

governo da Revolução de 30, foi editada a Lei n.º. 48/35, considerada o segundo Código 

Eleitoral (CE) pátrio e, que, na verdade, aperfeiçoou a primeira codificação (ANGELIM, 

2009). 

A primeira lei que tratou do Direito Eleitoral no Brasil foi a Lei nº 387, de 19 de 

agosto de 1846 e logo depois em 1855 tivemos a Lei nº 842 e em 1865 a Lei nº 1.082 que 

introduziram o conceito de distritos no Sistema Eleitoral Brasileiro. 

Em 1875, ou seja, 10 anos após a lei que introduziu o conceito de distritos no 

sistema eleitoral brasileiro, tivemos a Lei nº 2.675 que trouxe pela primeira vez o TÍTULO 

DE ELEITOR e o DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DAS MINORIAS. 

Já no ano de 1881, com a Lei nº 3.029, foi introduzida a ELEIÇÃO DIRETA no país. 

Como vocês podem observar, até o ano de 1881, mais ou menos, o que tínhamos 

sobre o Direito Eleitoral eram leis esparsas, somente com a REVOLUÇÃO DE 30 iniciou-

se um processo de codificação eleitoral. 

Para facilitar a vida de vocês, abaixo está um quadro-resumo com os Códigos 

Eleitorais que tivemos até os dias atuais:  
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Código 

Eleitoral Ano Principais Fatos 

1º 1932 
Criação da Justiça Eleitoral. Adoção do voto feminino e o 

sufrágio universal, direto e secreto. 

2º 1935 
Alistamento e voto feminino obrigatório. Atribuições do 

Ministério Público no processo eleitoral. 

3º 1946 Esboço de Código Eleitoral que viria adiante. 

4º 1950 
NOVIDADE: Lançamento da Propaganda Partidária. 

Exclusão do capítulo sobre "MP Eleitoral". 

5º 1965 
Considerado realmente como um Código Eleitoral, vigora 

até os dias atuais. 

 

Destarte, o 5º Código Eleitoral do ano de 1965 é o que vigora até hoje, claro 

que não em sua completude, mas ainda vigora. Outro ponto importante a destacar é que 

nossos Códigos Eleitorais foram surgindo após grandes mudanças na sociedade e fruto 

também de novas constituições. 

 

 

 

 

Professor, desde 1965 não houve inovações no Direito Eleitoral? 
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Claro que houve e não foram poucas mudanças. 

No ano de 1997 surgiu a Lei nº 9504, denominada Lei das Eleições, porém, a 

mesma não trouxe muitas inovações no Direito Eleitoral. Em 2003, surge a Resolução 

21.538/2003 que aborda sobre especificamente o alistamento eleitoral e demais processos 

eleitorais. Em 2010, a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010) altera a Lei Complementar 64/1990, 

trazendo novas hipóteses de inelegibilidade e uniformizando prazos. E claro, não 

podemos esquecer a Lei 13.165/2015, que faz uma “lavada” de alterações nas disposições 

eleitorais. 

Como podemos ver, o Direito Eleitoral é um ramo supernovo no Direito brasileiro, 

datando seu início em 1932, porém, desde 1500 as eleições já acompanham a vida de nós 

brasileiros. Desde então, surgiram inúmeras leis esparsas ao longo do tempo, daí a 

necessidade por parte de nossos legisladores estudarem com mais afinco esse “bebê” do 

direito, pois é ele que rege o futuro do nosso país, não é? 

Nas diversas provas que encontraremos, o mais importante que precisaremos 

saber sobre a história do Direito Eleitoral é o que trataremos neste momento:   

 PERÍODO COLONIAL: idade mínima de 25 anos, residência e domicílio na 

circunscrição; 

 IMPÉRIO: Idade mínima permanece em 25 anos, exceto os casados e oficiais 

militares, autorizados a votar apenas com 21 anos. Surge ainda, o voto censitário, ou seja, 

somente poderiam votar aqueles cidadãos que atendiam certos critérios que 

confirmassem a condição econômica satisfatória. 

 REPÚBLICA-VELHA: Idade mínima passa a ser 21 anos. É excluído o voto censitário. 

O analfabeto perde o direito de voto; 

 ANO 1932: mulheres têm direito à cidadania eleitoral; 

 CONSTITUIÇÃO DE 1934: Idade mínima passa a ser 18 anos; 
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 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/85: devolve aos analfabetos o direito de votar; 

 CONSTITUIÇÃO DE 1988: Alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para os 

maiores de 18 anos e facultativo para os acima de 16 e maiores de 70 anos. 

 

 Agora vamos enxergar os principais fatos do Direito Eleitoral ao longo das nossas 

Constituições: 

  

•imunidades formais e materiais;

•incompatibilidades e impedimentos;

•sufrágio universal, inelegibilidades, perda e 
suspensão dos direitos políticos.

Constituição de 1934

•tendências ditatoriais;

•desaparecimento da Justiça Eleitoral.Constituição de 1937

•Retorno da Justiça Eleitoral;

•competência privativa da União sobre 
Direito Eleitoral;

•sufrágio universal pelo voto direto e 
secreto;

•representação proporcional dos partidos 
políticos.

Constituição de 1946

•Manutenção da Justiça Eleitoral

Constituição de 1967

•Atribuição ao Ministério Público Eleitoral: 
defesa do regime democrático

Constituição de 1988

 

“Por muitos e muitos anos somente alguns podiam votar. ”  
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Viram o quanto o Direito Eleitoral foi mudando ao longo do tempo e como ele se 

tornou de extrema importância para a construção de uma sociedade justa e igualitária 

proposta por nossa Constituição Federal vigente (1988)? De nada adiantaria iniciarmos 

nossos estudos se não fizéssemos esse apanhado geral acerca desse importante tema.  

 Como foi prometido, antes de passarmos para o próximo tópico da aula, faremos 

uma revisão com um quadro-resumo das principais informações que foram discutidas até 

agora. Tenho certeza que isso ajudará muito vocês para ter pleno conhecimento de tudo 

que estamos debatendo. Gostaram? Vamos ao nosso quadro-resumo da aula de hoje: 

  

 

 

 

 

 

 

5. Conceito de Direito Eleitoral 

A primeira informação de máxima importância é considerar o Direito Eleitoral como 

um ramo do Direito Público, objetivando o direito ao sufrágio, a saber, o direito público 

subjetivo de natureza política que confere ao cidadão a capacidade eleitoral ativa e 

capacidade eleitoral passiva. 

CONCURSEIRO ATENTO 

 

 Decreto nº 2.675, de 1875, que instituiu o título de eleitor e a famosa 

Lei Saraiva (Lei nº 3.029, de 1891), que regulamentou a forma 
indireta de eleição para os deputados, senadores e membros dos 
conselhos gerais das províncias, o voto do analfabeto, além de 
previsão de lei para regular os aspectos práticos das eleições. 
 

 REVOLUÇÃO DE 30: iniciou-se um processo de codificação eleitoral. 
 

 Primeiro Código Eleitoral em 1932, estabelecendo a criação da Justiça 
Eleitoral. Adoção do voto feminino e o sufrágio universal, direto e 
secreto. 
 

 Código Atual de 1965. 
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Segundo Thales Tácito (2013)2, o Direito Eleitoral é semelhante a um “posto de 

gasolina”, jamais a uma “garagem”. Isso, porque, o Direito Eleitoral não pode servir como 

um ponto de chegada, no qual estacionamos nossas esperanças, contentando-nos com 

os políticos existentes e o sistema que gira em falso. 

 

 

O Direito Eleitoral é o ramo do Direito destinado a estudar os sistemas eleitorais e 

sua legislação, isto é, o Direito Eleitoral é encarregado de regulamentar os direitos 

políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, em todas as suas fases, como forma de 

escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. 

Desta forma, entendemos que se trata de Direito Público, pois há envolvimento da 

participação do Estado, como poder político soberano. Sendo assim, trata-se do 

complexo de normas e princípios jurídicos que organiza as relações entre entes públicos, 

estrutura os órgãos e os serviços administrativos, organiza o exercício das atividades 

político-administrativas, tudo à vista do interesse público e do bem comum. 

Tito Costa (1992, p.17)3 preleciona que o Direito Eleitoral pode ser “entendido como 

um conjunto de normas destinadas a regular os deveres do cidadão em suas relações 

                                         

2 CERQUEIRA, Thales Tácito. Direito Eleitoral esquematizado/ Thales Tácito Cerqueira, Camila Albuquerque 

Cerqueira. – 3. Ed. rev. e atual. – São Paulo. Saraiva, 2013. 

3 COSTA, Tito. Recursos em matéria eleitoral. 4. Ed. rev., atual. e ampl. de acordo com a Constituição de 1988. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 

O que significa Ramo do Direito Público? 
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com o Estado, para sua formação e atuação. Estado, aqui, entendido no sentido de 

governo, administração [...]”. 

Por outro lado, Djalma Pinto 4(2005, p.29) pontifica que o Direito Eleitoral “disciplina 

a criação dos partidos, o ingresso do cidadão no corpo eleitoral para a fruição dos direitos 

políticos, o ingresso do cidadão no corpo eleitoral para a fruição dos direitos políticos, o 

registro das candidaturas, a propaganda eleitoral, o processo e a investidura no mandato 

eletivo. 

O Direito Eleitoral consiste numa especialização do Direito Constitucional, cujo 

conjunto sistematizado de normas destina-se a assegurar a organização e o exercício de 

direitos políticos, principalmente os que envolvem votar e ser votado, de modo a 

estabelecer a precisa adequação entre a vontade do povo e a atividade governamental. 

Por sua vez, tem, pela natureza da matéria objeto de seu conteúdo, o Direito 

Constitucional como sede principal de seus institutos e fonte imediata e natural de seus 

principais preceitos, ou seja, ele busca na Carta Magna as suas disposições fundamentais, 

que indicam o norte de sua trajetória, quer de ordem material e, até mesmo, de ordem 

processual. 

Desta maneira, podemos resumir o que vimos nesse tópico da seguinte maneira: 

                                         

4 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal – noções gerais. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2005. 
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6. Fontes do Direito Eleitoral 

Após conceituarmos o que é Direito Eleitoral, precisamos saber de onde ele surgiu. 

Ou seja, precisamos identificar suas FONTES, ou seja, o local onde ele foi produzido, 

indicando sua procedência e origem. 

Segundo o Professor José Jairo Gomes (2014)5 significa descobrir a nascente, o olho 

ou a mina d’água. Henrique de Melo (2013)6 afirma que não há uma classificação 

uniforme entre os doutrinadores no que diz respeito às fontes do Direito Eleitoral. 

A partir disso é importante ressaltar a existência de duas espécies de fontes: 

material e formal. No quadro abaixo procuro trazer as principais diferenças existentes 

entre elas: 

FONTE FORMAL FONTE MATERIAL 

                                         

5 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral/José Jairo Gomes. – 10. Ed.rev. atual. e ampl. –São Paulo: Atlas, 2014 

6 MELO, Henrique. Direito Eleitoral para concursos / Henrique Melo. -4. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense: São Paulo: MÉTODO, 2013. 

CONCURSEIRO ATENTO 

 

 Direito Eleitoral como ramo do Direito Público; 

 

 Responsável por regular os direitos dos cidadãos nas suas relações 

com o Estado; 

 

 Objetiva regular todo o processo eleitoral. 
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Veículos ou meios em que os juízos 

jurídicos são fundamentados, ou seja, 

aquelas pelas quais o direito se manifesta. 

Podem ser imediatas ou mediatas ou 

também chamadas de estatais ou não 

estatais. 

Refere-se ao organismo que tem poderes 

para sua elaboração e criação. Fatores 

que influenciam o legislador em seu 

trabalho de criar normas jurídicas. 

 

As fontes imediatas ou estatais consistem em normas jurídicas emanadas de regular 

processo legislativo, constitucional ou infraconstitucional. Desta maneira, são as normas 

legais. Já as fontes mediatas ou não estatais são os princípios não positivados, 

relacionados aos costumes e ao negócio jurídico, além da jurisprudência e a doutrina. 

Quando chegamos ao grupo das fontes formais do Direito Eleitoral nos deparamos 

com uma série de institutos, porém faz necessário dividi-los em dois grandes grupos: 

FONTES FORMAIS DIRETAS e FONTES FORMAIS INDIRETAS. 

São fontes diretas, ou também denominadas primárias, de acordo com Roberto 

Moreira de Almeida7: 

 A Constituição Federal. É a fonte suprema. O Direito Eleitoral brasileiro, 

como todos os demais ramos da dogmática jurídica, tira seu fundamento de 

validade na Carta Constitucional promulgada e publicada em cinco de 

outubro de 1988. A Constituição (art. 22, inc. I) deferiu à União a competência 

privativa para legislar sobre Direito Eleitoral, mas lei complementar federal 

poderá autorizar que os estados-membros legislem sobre questões 

específicas dessa matéria (art.22, parágrafo único); 

                                         

7 ALMEIDA, Roberto M. Curso de Direito Eleitoral. -8.Ed. – Revista, ampliada e atualizada.Juspodim, 2014. 
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 O Código Eleitoral (Lei n.º 4.737, de 15.07.1965) e leis posteriores que o 

alteraram. O Código Eleitoral, embora promulgado à época de sua edição 

como lei ordinária, foi recepcionado como lei complementar pela 

Constituição Federal de 1988. Dispõe acerca da organização e do exercício 

de direitos políticos, precipuamente os de votar e de ser votado, além do 

exercício dos direitos políticos; estabelece a composição e competência da 

Justiça Eleitoral; fixa as regras atinentes ao alistamento eleitoral, aos sistemas 

eleitorais, ao registro de candidaturas, aos atos preparatórios e à votação 

propriamente dita, à apuração e à diplomação dos eleitos; bem como dispõe 

sobre as garantias eleitorais, a propaganda partidária, os recursos e as 

disposições penais e processuais penais eleitorais. Está plenamente em vigor, 

salvo na parte não recepcionada pelo texto constitucional, bem como na 

parte derrogada pela legislação superveniente; 

 A Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096, de 19.09.1995). Dispõe 

sobre a organização e o funcionamento dos partidos políticos brasileiros; 

 A Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar n.º 64, de 18.05.1990). Elenca 

hipóteses de inelegibilidades, prazos de cessação e determina outras 

providências; 

 A Lei das Eleições (Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997). Estabelece 

normas gerais para as eleições brasileiras. 

6.1 Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral 

Fiz questão de reservar um tópico especial para tratar das Resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral, devido a sua importância nas provas desse país. 

 As resoluções emanadas do Tribunal Superior Eleitoral são de grande valia e estão 

relacionadas ao poder normativo da Justiça Eleitoral, cujo respaldo legal está encartado 
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nos arts. 1º, parágrafo único c/c o art. 23, inc. IX do Código Eleitoral. Entendemos que, 

não obstante figurarem como uma das fontes de maior importância do Direito Eleitoral, 

devem ser editadas no exercício do poder regulamentar, ou seja, como norma “secundum 

legem”. Na prática, todavia, tem-se observado crescente expansão da atividade 

regulamentar do TSE, com a edição de resoluções com conteúdo de norma autônoma 

não emanada do Congresso Nacional. Essa expansão da atividade legiferante 

implementada pelo TSE tem levado alguns doutrinadores a classificar tais atos normativos 

como fontes primárias ou diretas de Direito Eleitoral. E as bancas têm concordado com 

esse parecer, indo a favor do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Também 

concordamos aqui, pois as Resoluções do TSE nos anos eleitorais têm disciplinados 

procedimentos não previstos na legislação eleitoral.  

Thales Tácito8 assevera que as Resoluções do TSE podem apresentar dupla 

natureza jurídica: (i) ato normativo primário e (ii) ato normativo secundário. A própria Lei 

das Eleições autoriza que o Tribunal Superior Eleitoral normatize as eleições por meio de 

resoluções, sendo que estas sim, terão força de lei ordinária federal. 

As resoluções que funcionam como atos normativos primários, ou seja, que criam 

uma norma para regulamentar uma situação nova, pode ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade, porque essa norma tem força de lei ordinária federal. Agora, 

aquelas que funcionam como ato normativo secundário, ou seja, aquela que interpreta 

uma norma já existente, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, pois 

o ato é puramente interpretativo. 

O artigo 105 da Lei das Eleições, in verbis: 

Art. 105.  Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, 

atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 

                                         

8 CERQUEIRA, Thales Tácito. Direito Eleitoral Esquematizado. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. 
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distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para 

sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou 

representantes dos partidos políticos. 

 

Desta forma, pode-se dizer que as principais características de uma resolução 

serão: 

 Caráter regulamentar; 

 Vedação a restrição de direitos; 

 Vedação ao estabelecimento de sanções diversas da constante da lei das 

eleições; 

 Necessidade de ouvir, previamente, em audiência pública, os delegados ou 

representantes dos partidos políticos; 

 Anterioridade. 

6.2 Fontes Indiretas 

Temos ainda as fontes indiretas: 

 Código Penal: Fixa as regras gerais sobre concurso de agentes, tipicidade penal, 

antijuridicidade, tempo e lugar do crime, etc.;  

 Código de Processo Penal: Estabelece o disciplinamento relativo à persecução 

penal eleitoral; ao devido processo legal; à apuração das infrações penais; à 

fixação da competência entre os diversos juízos criminais, etc. 

 Código Civil: Conceitua domicílio, elenca as hipóteses de incapacidade civil, fixa 

os graus de parentesco, etc.; 

 Código de Processo Civil: Orienta os operadores do direito como devem 

proceder na contagem dos prazos processuais e estabelece diretrizes recursais. 

É aplicado subsidiariamente ao processo civil eleitoral em tudo aquilo que a lei 

eleitoral não dispuser de forma diversa; 
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Quero ainda fazer um aparte sobre as Resoluções do TSE. Elas são atos normativos 

do Órgão Pleno do Tribunal Superior Eleitoral e possuem natureza de ato-regra, pois cria 

situações gerais e abstratas; por isso se diz que apresenta força de lei, embora, não possa 

contrariá-la. Quando invadimos a Lei das Eleições (Lei nº 9504/97) nos deparamos com o 

Art. 105 que possui o seguinte texto: 

Art. 105.  Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, 

atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 

distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para 

sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou 

representantes dos partidos políticos.       (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

Fiz questão de grifar “5 de março”, pois ela nos traz a informação de que as 

resoluções pertinentes às eleições devem ser publicadas até o dia 5 de março do ano do 

pleito. Por isso, sempre que antecedem as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral divulga 

os textos legais que vão reger o pleito daquele ano. Segue abaixo o print da tela do sítio 

do TSE quando publicaram as Resoluções para as eleições de 2014: 

Atenção: As Resoluções do TSE são fontes primárias ou secundárias (aqui temos uma 

grande divergência), mas são DIRETAS. 
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As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral serão consideradas como FONTES 

PRIMÁRIAS quando inovarem o direito eleitoral e, FONTES SECUNDÁRIAS quando não 

inovarem o direito eleitoral, ou seja, apenas quando organizarem o processo 

administrativo eleitoral. 

Muito bem, tratamos ao longo deste tópico das fontes do Direito Eleitoral, não foi? 

Para que possamos gravar e jamais esquecer, criei o esquema abaixo que facilitará os 

nossos estudos. 

 

Fontes Diretas

• Código Eleitoral

• Lei das Eleições

• Lei dos Partidos Políticos

• Lei das Inelegibilidades

• Lei do Transporte de 
Eleitores na zona rural

• Constituição Federal

• Resoluções do TSE

Fontes Indiretas

• Código Penal

• Código de Processo 
Penal

• Provimentos das 
Corregedorias

• Doutrina

• Jurisprudência
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Ainda sobre as fontes do direito eleitoral algumas informações são importantes: 

Encerramos nossos estudos sobre as Fontes do Direito Eleitoral, portanto, vamos 

agora a um breve resumo sobre a matéria: 

 

7. Funções do Direito Eleitoral 

Após termos tratado com maestria sobre o Conceito de Direito Eleitoral e suas 

fontes, agora abordaremos o sentido finalístico, ou seja, a utilidade, seu papel 

desempenhado no ambiente em que se encontra. A Justiça Eleitoral exerce inúmeras 

funções. As principais são: 

 Administrativa; 

 Juridiscional; 

 Normativa; 

Medida Provisória não pode veicular regras de Direito Eleitoral ou Partidário (art. 62, 

I, a, CF/88); 

A competência para editar normas de Direito Eleitoral é privativa da União – art. 22, 

I, CF/88. Porém, esta não exclui a dos Estados, sobre matéria específica e de âmbito 

regional, a teor do art. 22, p.u da CF/88; 

Com relação à Inelegibilidade, no direito brasileiro, é corretor afirmar que decorre 

exclusivamente da CF e de LC (art. 14, p.9º). 

CONCURSEIRO ATENTO 

 As fontes do Direito Eleitoral podem ser DIRETAS ou INDIRETAS; 

 As Resoluções do TSE são FONTES DIRETAS; 

 Somente poderão ser publicadas Resoluções até o dia 05 de março do ano que 

ocorrer as eleições.  
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 Consultiva. 

A primeira função é a Administrativa, pela qual a Justiça Eleitoral desempenha seu 

papel fundamental, destarte, prepara, organiza e administra todo o processo eleitoral. O 

juiz eleitoral administra todo o processo eleitoral, independentemente de que um conflito 

de interesses lhe seja submetido para solução, mesmo porque está investido do poder de 

polícia, que é a “atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

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

interesse público concernente [...]”, por exemplo, à segurança, à ordem, aos costumes, à 

tranquilidade pública (art. 78 do Código Tributário). Há exercício da função administrativa 

são: alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral, medidas para impedir a 

prática de propaganda eleitoral irregular, designação de locais de votação, nomeação de 

pessoas para compor a Justiça Eleitoral e a mesa receptora. Portanto, a função 

administrativa pode ocorrer antes, durante e depois das eleições. 

Temos também a função Jurisdicional, caracterizando-se pela solução imperativa, 

em caráter definitivo, dos conflitos submetidos ao Estado, afirmando-se a vontade estatal. 

O papel fundamental desta função é fazer atuar o Direito sempre que existir um 

problema/caso concreto a ser solucionado. Sempre que houver conflito de interesses, que 

reclame decisão do órgão judicial para ser solucionado, estar-se-á diante de exercício de 

função jurisdicional.  

Antônio Hélio Silva (2004)9 assevera que importa perquirir se o juiz está sendo 

provocado para aplicar a lei a um caso concreto com vistas a satisfazer direito subjetivo, 

ou se a norma lhe foi dirigida diretamente, exigindo-lhe o dever de agir para alcançar a 

finalidade normativa.  

                                         

9 SILVA, Antônio Hélio. Considerações sobre o processo eleitoral brasileiro e seus procedimentos. Belo Horizonte: 

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2004 
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Ao exercer a função jurisdicional, atuará na solução de conflitos sempre que 

provocada judicialmente para aplicar o Direito. Isso acontecerá em situações tais como 

ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), ação de impugnação de 

mandato eletivo (AIME), ação de impugnação de registro de candidatura (AIRC) e nas 

representações por propaganda eleitoral irregular. 

Outra função da Justiça Eleitoral é a função normativa. Prevista no Art. 1º em 

conjunto com o Art. 23 do Código Eleitoral, conforme podemos observar abaixo: 

 

Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício 

de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel 

execução. 

 

Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, 

IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código; 

 

As instruções que se referem o Art. 23, inciso IX são as Resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral. Elas são consideradas como atos normativos emanados de órgão 

colegiado para regulamentar matéria de sua competência. Portanto, as Resoluções 

expedidas pelo TSE possuem força de lei, mas não são leis. Vale ressaltar que as 

Resoluções estão previstas no Art. 105 da Lei das Eleições (Lei 9504/97): 

Art. 105.  Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, 

atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 

distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para 
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sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou 

representantes dos partidos políticos. 

 

Percebam que somente poderão ser editadas Resoluções até o dia 05 de março 

do ano que ocorrer às eleições. 

Finalmente chegamos a última função eleitoral que é a Consultiva10, permitindo o 

pronunciamento dessa Justiça especializada – sem caráter de decisão judicial – a respeito 

de questões que lhe são apresentadas em tese, ou seja, de situações abstratas e 

impessoais. Pode-se dizer que também é uma função de caráter particular da Justiça 

Eleitoral, haja vista que o Poder Judiciário não é, por natureza, órgão de consulta. 

A atribuição para responder a consultas é tanto conferida ao Tribunal Superior 

Eleitoral quanto aos Tribunais Regionais Eleitorais, de acordo com o que estão dispostos 

nos Art. 23 e 30 do Código Eleitoral: 

Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, 

(...) 

XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por 

autoridade com jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político; 

 

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais: 

(...) 

                                         

10 http://www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-1-

ano-4/justica-eleitoral-composicao-competencias-e-funcoes - Acesso em 06/03/2015 as 14:10 
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VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, 

por autoridade pública ou partido político; 

Depois de analisarmos cada uma das funções, surge uma grande e importante 

dúvida:  

 

Conforme salienta Marcos Antônio Striquer11 a função típica de um órgão judicial 

é, como se sabe, a função jurisdicional. À Justiça Eleitoral, no entanto, além desta, ainda 

cabe o exercício da função administrativa, na condução do processo eleitoral. Essa dupla 

missão é o objeto deste tópico. 

Analisando as competências da Justiça Eleitoral, percebe-se que ela exerce a 

função administrativa dirigindo-se a duas frentes de trabalho. A primeira delas destina-se 

à administração do próprio órgão judicial, indispensável para o desempenho de sua 

função principal, a jurisdicional, como, por exemplo, as decisões referentes a recursos 

humanos (licença, férias, afastamento, promoção de pessoal: art. 23, III e IV do Código 

Eleitoral). A segunda incumbência, tipicamente administrativa entregue à Justiça Eleitoral, 

é a de realizar as eleições. Esta incumbência é diferente da primeira, pois lá ela administra 

os seus próprios interesses, nesta ela exerce função administrativa, satisfazendo uma 

necessidade própria do povo e não do órgão judicial, qual seja, a seleção dos mandatários 

do povo. 

                                         

11 STRIQUER, Marcos A. JURISDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: DUAS FUNÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. Jurisdição e 

Administração: Duas Funções da Justiça Eleitoral. REVISTA JURÍDICA da UniFil, Ano III - nº 3. 

Qual é a função típica e atípica da Justiça Eleitoral? 
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Podemos concluir com o esquema abaixo, que as funções típica e atípica dos 

órgãos da Justiça Eleitoral são: 

 

Apesar de pertencer ao Judiciário, no qual predomina como atividade típica o 

exercício da jurisdição (aplicação da lei ao caso concreto para solucionar conflitos), exerce 

como atividade predominante a organização das eleições. Trata-se de uma questão 

administrativa, deixando clara a ideia de que a principal função da Justiça Eleitoral não é 

o exercício da jurisdição eleitoral. Ao contrário, sua principal competência é atípica, pois 

a organização do processo eleitoral, além de ser a função mais exercida, também é a 

função que justifica sua criação. Vamos a um breve resumo do tópico para que possamos 

adentrar nos Princípios da Justiça Eleitoral: 

 

 

• Jurisdicional
Função 
Típica

• Administrativa
Função 
Atípica

CONCURSEIRO ATENTO 

 As funções da Justiça Eleitoral são Administrativas, Jurisdicionais, Normativas e 

Consultivas; 

 A função típica é a Jurisdicional e a atípica é a Administrativa; 

 As Resoluções (funções normativas) somente poderão ser expedidas até o dia 05 de 

março do ano que ocorrer as eleições. 
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Pronto, encerramos o assunto sobre as Funções da Justiça Eleitoral. 

8. Princípios da Justiça Eleitoral 

Chegamos a uma das principais informações desta aula, os princípios da Justiça 

Eleitoral, mas para isso, precisamos primeiramente conceituar o que são os Princípios. 

Segundo Roberto Alexy12 "são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes". Desta forma, os 

princípios não podem ser confundidos como regras, pois estas contêm determinações 

específicas, que devem, ou não, ser satisfeitas. Alexy13 corrobora ainda que, "se uma regra 

vale, então, deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras 

contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente 

possível". A aplicação dos princípios se faz pela ponderação, ao passo que a das regras, 

pela subsunção. 

Luís Roberto Barroso14 assinala que os princípios constitucionais são o conjunto de 

normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. 

De forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte 

como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. 

Em suma podemos concluir o seguinte: 

                                         

12 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90-91. 

13 Ibid., p. 90-91. 

14 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 

transformadora. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 147. 
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Após esse breve conceito introdutório, passaremos a analisar os principais 

princípios do direito eleitoral, por isso, peço a todos vocês que prestem bastante atenção, 

pois sem a máxima compreensão não conseguirão compreender com excelências nossas 

próximas aulas. Posso contar com vocês? 

8.1 Princípio da Anualidade Eleitoral 

Vários doutrinadores consideram este como o princípio mais importante que 

norteia todos os demais. Explícito no art. 16 da Constituição Federal temos o seguinte: 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 A redação desse artigo é recente, alterada pela Emenda Constitucional nº 4, nos 

traz conceitos importantes para serem diferenciados: Eficácia vs. Vigência. Podemos 

concluir que qualquer lei que vier a alterar o processo eleitoral entrará em vigor 

justamente na data que for publicada, porém somente terá eficácia (aplicação) nas 

eleições que irão ocorrer somente após 1 ano da data de vigência (publicação). 

 O princípio da anualidade eleitoral também é conhecido como princípio do 

conflito das leis no tempo, ou seja, não é possível criar leis casuísticas para preservar 

o poder político, econômico ou de autoridade. O princípio da anualidade eleitoral 

estabelece um limbo, compreendido no período de um ano imediatamente antes das 

eleições, durante o qual as legislações que alterem o processo eleitoral devem 

permanecer sem aplicação, tendo por consequência a ineficácia dessas leis para as 

eleições que ocorram há menos de um ano de sua entrada em vigor. 

Princípios Eleitorais são de fundamental importância, pois nos casos de lacuna ou omissão 

legal, deve o intérprete socorrer-se desta verdadeira ciência. 
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 É importante ressaltar que esse princípio recebeu pelo STF o caráter de cláusula 

pétrea. Vejam: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EC 52, DE 08.03.06. 

APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REGRA SOBRE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS 

ELEITORAIS, INTRODUZIDA NO TEXTO DO ART. 17, § 1º, DA CF. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16) E ÀS 

GARANTIAS INDIVIDUAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

(CF, ART. 5º, CAPUT, E LIV). LIMITES MATERIAIS À ATIVIDADE DO LEGISLADOR 

CONSTITUINTE REFORMADOR. ARTS. 60, § 4º, IV, E 5º, § 2º, DA CF. 1. Preliminar 

quanto à deficiência na fundamentação do pedido formulado afastada, tendo em vista 

a sucinta, porém suficiente demonstração da tese de violação constitucional na inicial 

deduzida em juízo. 2. A inovação trazida pela EC 52/06 conferiu status constitucional à 

matéria até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal, 

provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das 

coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. 3. Todavia, a 

utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses 

colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca 

evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de 

manipulação e de deformação do processo eleitoral (ADI 354, rel. Min. Octavio Gallotti, 

DJ 12.02.93). 4. Enquanto o art. 150, III, b, da CF encerra garantia individual do 

contribuinte (ADI 939, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 18.03.94), o art. 16 representa 

garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder exercido pelos 

representantes eleitos e "a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário 

grau de segurança e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras 

inerentes à disputa eleitoral" (ADI 3.345, rel. Min. Celso de Mello). 5. Além de o referido 

princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia 

fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos 

termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta 

os direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo 
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legal (CF, art. 5º, LIV). 6. A modificação no texto do art. 16 pela EC 4/93 em nada alterou 

seu conteúdo principiológico fundamental. Tratou-se de mero aperfeiçoamento técnico 

levado a efeito para facilitar a regulamentação do processo eleitoral. 7. Pedido que se 

julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que a inovação trazida 

no art. 1º da EC 52/06 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua 

vigência. 

 

(STF - ADI: 3685 DF, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 22/03/2006, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: DJ 10-08-2006 PP-00019 EMENT VOL-02241-02 PP-00193) 

 

Então, se em alguma prova questionar se o princípio da anualidade é cláusula 

pétrea. O que você vai responder? SIM!  

Outro ponto relevante é a aplicabilidade do princípio da anualidade às 

Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Repare que a Constituição se refere a “lei 

que alterar o processo eleitoral”. Trata-se, nesse caso, de lei em sentido amplo, ou seja, 

qualquer norma capaz de inovar o ordenamento jurídico. Excluem-se daí os 

regulamentos, que são editados apenas para promover a fiel execução da lei e que não 

podem extrapolar os limites dela. Não podem os regulamentos criar algo novo. Em função 

disso, “[...] essa regra dirige-se ao Poder Legislativo, porque apenas ao parlamento é dado 

inovar a ordem jurídica eleitoral. ”15 A consequência prática disso é a inaplicabilidade do 

princípio ao poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), logo, as resoluções 

desse Tribunal, editadas para dar bom andamento às eleições, podem ser expedidas há 

menos de um ano do pleito eleitoral (art. 105 da Lei nº 9.504/1997). 

                                         

15 SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 223. 
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No Recurso extraordinário eleitoral nº 633.703, julgado em 2011, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu por voto da maioria que a Lei Complementar nº 135/2010 (Lei 

da Ficha Limpa) não deveria ser aplicada às eleições de 2010 por desrespeito ao princípio 

da anualidade. Somente teve eficácia pela primeira vez nas eleições de 2012 (eleições 

municipais). Percebam, portanto, a importância desse princípio no cenário eleitoral 

brasileiro. 

8.2 Princípio da Lisura Eleitoral 

Este princípio preocupa-se com o sentido de proteção aos direitos fundamentais da 

cidadania, bem como encontra alicerce jurídico-constitucional nos arts. 1º, inciso II, e art. 

14, §9º da Constituição Federal de 1988. Leiam: 

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: 

(...) 

II - a cidadania 

Art. 14 

(...)  

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 

cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de 

mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 

O princípio da anualidade eleitoral não se aplica às Resoluções do Tribunal Superior 

Eleitoral. 
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eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

 As eleições corrompidas, viciadas, fraudadas e usadas como campo fértil da 

proliferação de crimes e abuso do poder econômico e/ou político atingem diretamente a 

soberania popular tutelada no art. 1.º, parágrafo único, da CF/88. 

 Pelo próprio conceito de lisura, extraímos sinceridade, franqueza, lhaneza, destarte, 

todo o processo eleitoral deverá ser pautado por um compromisso sério e baseado nos 

princípios constitucionais presentes na Carta Magna, uma vez que tudo aquilo que 

contrariar o texto legal, deverá ser excluído e corrigido. 

8.3 Princípio da Isonomia 

Para que possamos estudar esse princípio recorreremos ao Art. 5º da Constituição 

Federal: 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

 

A partir desse princípio, percebemos uma preocupação em abolir todos os 

privilégios de classe, acolhendo o princípio republicano no Art. 1º do mesmo dispositivo 

legal. Quando trazemos esse princípio na seara do Direito Eleitoral, colocamos os 

candidatos aos cargos eletivos contando com as mesmas oportunidades, ressalvadas 

àquelas previstas em lei. 

Foi a partir desse princípio que foi possível estabelecer as “cotas” para o sexo 

feminino nas vagas de partido, reservando-se 30% das candidaturas às mulheres, que 
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também devem e têm o direito de candidatar-se a cargos políticos. É o que está previsto 

no Art. 10, § 3º da Lei das Eleições:  

“Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou 

coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 

por cento) para candidaturas de cada sexo”. 

Percebam, portanto, que há uma relativização ao princípio da isonomia, pois no 

resguardo de outros valores, este vai prevalecer. 

8.4 Princípio do devido processo legal 

Após a leitura do Art. 5º, LIV da Constituição Federal de 1988 extraímos o seguinte 

texto: 

Art. 5º 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

 

 Também conhecido como due process of law, trata-se de garantia fundamental 

e espelha um dos valores mais significativos do Estado Democrático de Direito, porquanto, 

assegura aos litigantes igualdade de tratamento, o julgamento da lide por juiz natural, o 

contraditório e a ampla defesa e a inadmissibilidade de se fazer ingressar no processo 

provas obtidas por meios ilícitos. 

 Nelson Nery Jr (2002)16 corrobora que: 

 “Bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do ‘due process of 

law’ para que daí decorressem todas as consequências processuais que 

                                         

16 NERY JR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 7.ed. São Paulo: RT, 2002 
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garantiriam aos litigantes o direto a um processo e a uma sentença justa. É, por 

assim dizer, o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do 

processo são espécies. ” 

Desta maneira, o Direito Penal é Garantista, ou seja, o Direito Penal Moderno não 

é de coação direta, depende do Processo Penal. 

8.5 Princípio da Celeridade 

A Justiça Eleitoral se destaca dos demais ramos do Direito pela sua rapidez no 

trato dos casos concretos, desta forma, a prestação judicial se dá de forma rápida, pois 

caso contrário comprometerá a sua utilidade, que é dar resposta urgente à sociedade. 

Esta agilidade dos processos encontra respaldo no Art. 5, inciso LXXVIII da 

Constituição Federal, adicionado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004: 

Art. 5º 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 

Para provar essa celeridade, encontramos vários dispositivos legais e infralegais. 

Vejamos abaixo: 

Código Eleitoral 

Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto 

em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho. 

 

Lei das Eleições 
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Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de 

resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, 

por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 

        § 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de 

resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da 

ofensa: 

        I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito; 

        II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das 

emissoras de rádio e televisão; 

        III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. 

 

Lei das Eleições 

Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional 

Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao 

seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o 

representado em vinte e quatro horas, o Tribunal ordenará a observância do 

procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência. 

 

Percebam que a Justiça Eleitoral está preocupada com a velocidade na resposta à 

sociedade, uma vez que o bem comum tem maior relevância. 

8.6 Princípio da Imparcialidade do Juiz 

Esse princípio visa à existência de uma ordem jurídica justa, impedindo que as 

decisões judiciais fiquem ao sabor das conveniências e dos interesses privados. Para 
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confirmar, encontramos previsões legais no Art. 95, p.u, inciso III da Constituição Federal, 

Art. 128, parágrafo 5º, inciso II, e) e Art. 366 do Código Eleitoral. Leiamos: 

 

Constituição Federal 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

(...) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

(...) 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

Constituição Federal 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

(...) 

§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos 

respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o 

estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: 

(...) 

II - as seguintes vedações: 

(...) 

e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004) 

 

Código Eleitoral 
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Art. 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não 

poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade 

partidária, sob pena de demissão. 

 

Todos esses dispositivos, portanto, visam à eficácia do princípio da imparcialidade. 

 

9. Questões Comentadas 

 

Questão 1 

(2014 - Câmara dos Deputados) Acerca dos princípios do direito eleitoral, julgue os itens 

a seguir. 

Tido como princípio basilar do direito eleitoral, e inscrito no texto constitucional, o 

princípio da eficiência determina que o agente político ou administrador seja 100 % 

eficiente. 

Certo  Errado 

 

CONCURSEIRO ATENTO 

 O princípio da anualidade, previsto no art. 16 da Constituição Federal de 1988, assevera 

que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 O princípio da anualidade não se aplica às Resoluções do TSE. 

 O princípio da celeridade confirma a necessidade de rapidez no trato dos processos 

da Justiça Eleitoral, justificados pelos prazos de recursos (em regra, 3 dias) e nos 

direitos de resposta (24, 48 e 72hs). 
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Gabarito: Errado 

Comentário: Não existem princípios absolutos, é importante que lembremos que os 

princípios admitem interpretação relativa. 

Questão 2 

(2014 - Câmara dos Deputados) Acerca dos princípios do direito eleitoral, julgue os itens 

a seguir. 

O princípio da anualidade da lei eleitoral foi consagrado no sistema jurídico brasileiro pela 

CF, cujo texto pertinente, originalmente, limitava-se a estabelecer que a lei que alterasse 

o processo eleitoral só entraria em vigor um ano após sua promulgação. 

Certo  Errado 

 

Gabarito: Certo 

Comentário: Realmente o texto antigo rezava que a lei que alterar o processo eleitoral só 

entrava em vigor um ano após sua promulgação. A partir da EC/4 de 1993, a lei que 

alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando 

à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 

Questão 3 

(2014 - Câmara dos Deputados) Acerca dos princípios do direito eleitoral, julgue os itens 

a seguir.  

Introduzida no texto constitucional por meio de emenda, a nova redação do dispositivo 

que consagra princípio da anualidade da lei eleitoral aperfeiçoou a redação do texto 

constitucional, ao igualar os conceitos de vigência ou aplicação e de eficácia. 
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Certo  Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: Na verdade, foi a partir do texto constitucional de 1988, que houve a 

diferenciação entre Vigência e Eficácia, uma vez que a lei que alterar o processo eleitoral 

entra em vigor na data de sua publicação (vigência), porém não se aplicará às eleições 

que ocorrer até um ano da data de sua vigência (eficácia). 

 

Questão 4 

(2014 - Juiz) Por força do princípio da anualidade eleitoral, todas as regras eleitorais 

demandam aprovação com anterioridade de pelo menos um ano para que possam 

vigorar nas eleições seguintes. 

Certo  Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: O erro está em afirmar que são todas as regras eleitorais, mas somente, 

aquelas que alterem o processo eleitoral. 

 

Questão 5 

(2014 - Juiz) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra no exercício seguinte à sua publicação. 
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Certo  Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: Não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, ou 

seja, da data de publicação. 

Questão 6 

(2012 - Juiz) O Código Penal não é fonte de direito eleitoral. 

Certo  Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: Nós vimos em nossa aula, que o Código Penal é uma das fontes indiretas da 

Justiça Eleitoral. 

Questão 7 

(2011 – Técnico Judiciário) São fontes diretas as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. 

Certo  Errado 

 

Gabarito: Certo 

Comentário: As Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral são fontes diretas. 

 

Questão 8 
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(2012 – Juiz) A Lei das Eleições (Lei n.º 9.504/1997) é fonte formal indireta e primária do 

direito eleitoral. 

Certo  Errado 

 

Gabarito: Errado 

Comentário: A Lei das Eleições, Código Eleitoral, Lei dos Partidos Políticos e, também, a 

Constituição Federal são fontes diretas do direito eleitoral. 

 

Questão 9 

(2012 – Juiz) São princípios do Direito Eleitoral a anualidade eleitoral e o princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

Certo  Errado 

 

Gabarito: Certo 

Comentário: Além desses princípios temos outros inúmeros, tais como, princípio da 

imparcialidade do juiz, princípio da celeridade, princípio do devido processo legal, etc. 

 

Questão 10 

(2015 – Inédita) O princípio da celeridade impõe que a prestação jurisdicional seja rápida, 

sob a pena de comprometer sua utilidade. 

Certo  Errado 
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Gabarito: Certo 

Comentário: Conhecimento literal do conceito do Professor José Jairo Gomes (2014, p. 

59). 

Questão 11 

(Técnico Judiciário - 2009) Em relação à lei que altera o processo eleitoral, a Constituição 

Federal estabelece que: 

(A) A lei entrará em vigor e será aplicada somente 1 (um) ano após a sua publicação. 

(B) A lei entrará em vigor 1 (um) ano após a data da sua publicação, se aplicando somente 

à eleição que ocorram após 1(um) ano da data de sua vigência. 

(C) A lei entrará em vigor na data de sua publicação, se aplicando somente à eleição que 

ocorra após 1 (um) ano da data de sua vigência. 

(D) A lei entrará em vigor 1 (um) ano após a sua publicação, e será aplicada somente à 

eleição que ocorra em até 1(um) ano da data de sua vigência. 

 

Gabarito: Letra C 

Comentário: É a própria literalidade do Artigo 16 da Constituição Federal. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 

Questão 12 

(Técnico Judiciário - 2009) São fontes diretas do Direito Eleitoral, EXCETO: 

A) Código Eleitoral. 

B) Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. 
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C) A Lei das Inelegibilidades. 

D) Constituição Federal. 

 

Gabarito: Questão anulada. 

Comentário: Já é pacífico, para as Bancas,  que as Resoluções do TSE são fontes diretas. 

Questão 13 

(Técnico Judiciário - 2005) Acerca dos princípios pertinentes ao direito eleitoral e aos 

direitos políticos de que trata a Constituição Federal, assinale a opção correta. 

A) O exercício da soberania popular restringe-se ao sufrágio universal, com valor igual 

para todos. 

B) O alistamento e o voto são facultativos para quem tem mais de 16 anos de idade e 

menos de 18 anos de idade. 

C) O exercício dos direitos políticos não guarda relação com a elegibilidade. 

D) Para ser candidato a prefeito de capital, é necessário ter 30 anos de idade, ou mais. 

E) Os maiores de 70 anos de idade, em gozo de boas condições de saúde, são obrigados 

a alistar-se e a votar. 

 

Gabarito: Letra B 

Comentário: Letra (A) – Ainda existem as formas de exercício direto, tais como: plebiscito, 

referendo e iniciativa popular. Letra (B) – Correta. Letra (C) – Guarda relação com 

elegibilidade, pois é um dos requisitos que deverão ser seguidos para aquisição da 

capacidade eleitoral passiva. Letra (D) – A idade mínima para o cargo de Prefeito de 

Capital é 21 anos. Letra (E) – Não são obrigados e sim facultativos. 
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Questão 14 

(Técnico Judiciário - 2003) Na Teoria Geral do Direito Eleitoral, tecnicamente, sufrágio é 

o: 

A) documento oficial onde se assinala a escolha de um candidato. 

B) instrumento por meio do qual se escolhe um candidato. 

C) modo de externar à Justiça Eleitoral a preferência por um candidato. 

D) poder ou direito de se escolher um candidato. 

E) ato de digitar na urna eletrônica o número do candidato escolhido. 

 

Gabarito: Letra D 

 

Comentário: O sufrágio é o direito subjetivo de ser votado e votar, portanto, a única 

alternativa que encontramos a palavra “Direito” é a letra D. 

 

Questão 15 

(Técnico Judiciário - 2009) O sufrágio é um direito público subjetivo exercido por meio: 

A) da eleição, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. 

B) do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais, das Juntas Eleitorais e 

dos Juízes Eleitorais. 

Atenção: Este conteúdo será melhor estudado no próximo encontro que trataremos sobre 

o Direito Eleitoral na Constituição Federal. 
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C) do alistamento eleitoral, do sistema eleitoral, do voto secreto e da representação 

proporcional ou majoritária. 

D) da propaganda eleitoral gratuita, do sistema eletrônico de votação e totalização de 

votos, da fiscalização das eleições e da prestação de contas. 

E) do ato de votar, da impugnação dos registros de candidaturas, da impugnação dos 

votos apurados e do recurso dos resultados do pleito. 

 

Gabarito: Letra A 

 

Comentário: A alternativa correta é a letra “A”. Além do VOTO, outros meios de exercer 

o SUFRÁGIO são PLEBISCITO, REFERENDO, INICIATIVA POPULAR. 

Questão 16 

(Técnico Judiciário - 2009) Assinale a opção incorreta a respeito das fontes do direito 

eleitoral. 

A) A Constituição de 1988, ao tratar dos direitos políticos, contempla os elementos que 

orientam a elaboração da Lei de Inelegibilidades, que tem natureza de lei complementar.  

B) Legislar sobre direito eleitoral é competência privativa do Congresso Nacional. 

C) A Lei dos Partidos Políticos, por ser orgânica, pode definir a estrutura interna, a 

organização e o funcionamento dos partidos, cabendo aos estatutos de cada partido 

apenas disciplinar o texto legal. 

Atenção: Este conteúdo será melhor estudado no próximo encontro que trataremos 

sobre o Direito Eleitoral na Constituição Federal. 
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D) A Lei de Inelegibilidades proíbe a candidatura de militar que tenha sido considerado 

indigno do oficialato. 

E) O Código Eleitoral confere ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) competência para 

expedir instruções para sua fiel execução. 

 

Gabarito: Letra C 

Comentário: Letra A – CORRETA: Realmente a Lei das Inelegibilidades é uma lei 

complementar, numerada da seguinte forma: Lei Complementar 64/90. 

Letra B - CORRETA: Todos nós já compreendemos que legislar acerca de Direito Eleitoral 

é competência privativa da União, certo? Logo, de acordo com o artigo 48 da nossa 

Constituição, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre matérias de competência da 

União. 

Letra C - INCORRETA: Epaaaaaa, não cabe a Lei dos Partidos Políticos definir a estrutura 

interna dos partidos, e sim o próprio partido é quem faz isso. É o que temos no artigo 17 

parágrafo 1º da Lei dos Partidos Políticos. 

Letra D – CORRETA: É isso mesmo! Está presente na Lei das Inelegibilidades esta proibição 

para as Forças Armadas. 

Letra E – CORRETA: O Tribunal Superior Eleitoral é realmente responsável por expedir 

instruções para seu desenrolar na estrutura da Justiça Eleitoral. 

 

Atenção: Este conteúdo será melhor estudado no próximo encontro que trataremos 

sobre o Direito Eleitoral na Constituição Federal. 
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Questão 17 

(Técnico Judiciário - 2008) A lei que alterar o processo eleitoral: 

A) entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo apenas para beneficiar as 

candidaturas já registradas na Justiça Eleitoral; 

B) terá vigência imediata, valendo para as eleições em curso de forma isonômica para 

todos os Partidos Políticos; 

C) entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 

um ano da data de sua vigência; 

D) deverá sempre aprimorar o regime democrático sob pena de inconstitucionalidade 

moral. 

Gabarito: Letra C 

Comentário: As leis eleitorais que alteram algo do processo eleitoral seguem o seguinte: 

Entram em vigor na DATA DA PUBLICAÇÃO; Porém, somente se aplicarão nas eleições 

depois de um ANO. Vejamos o que o artigo 16 da Constituição Federal nos diz:  

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 

Questão 18 

(Técnico Judiciário - 2008) A lei que alterar o processo eleitoral: 

A) entra em vigor após um ano de sua publicação; 

B) entra em vigor na data de sua publicação; 

C) só entra em vigor na data da publicação quando não há eleição prevista para até um 

ano depois; 

D) nenhuma das respostas. 
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Gabarito: Letra B 

Comentário:  

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 

Questão 19 

(Analista Legislativo - 2015) Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio 

eleitoral em que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

  a) Princípio da legalidade eleitoral 

  b) Princípio da celeridade eleitoral 

  c) Princípio da anualidade eleitoral 

  d) Princípio da democracia representativa 

  e) Princípio da irrecorribilidade das decisões eleitorais. 

 

Gabarito: Letra C 

Comentário: O princípio em voga é o da Anualidade Eleitoral, disposto no artigo 16 da 

Constituição Federal de 1988. 

 

Questão 20 

(Técnico Judiciário - 2015) Em relação à legislação eleitoral, assinale a alternativa correta. 
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  a) O Código Eleitoral é a legislação central do regime jurídico eleitoral, sendo as demais 

legislações acessórias naquilo em que ele for omisso. 

  b) A Lei que alterar o processo eleitoral deve respeitara regra da anualidade eleitoral. 

  c) É inaplicável, dentro do sistema processual eleitoral, qualquer disposição do código 

de processo civil, em razão da sua incompatibilidade com o que dispõe o código eleitoral. 

  d) A cada eleição, será publicada, pelo Tribunal Superior Eleitoral, Lei específica dispondo 

a respeito do pleito a ser realizado. 

  e) Além das disposições constitucionais, somente Lei complementar pode dispor acerca 

de matéria eleitoral. 

 

Gabarito: Letra B 

Comentário: Letra A - Incorreta - A legislação central é a Constituição Federal, dela 

emanando todas as outras normativas, inclusive as eleitorais. 

Letra B - Correta - É o que preceitua o artigo 16 da Constituição Federal de 1988. 

Letra C - Incorreta - O Código de Processo Civil é fonte indireta de direito eleitoral. 

Letra D - Incorreta - São publicadas, até o dia 05 de março do ano eleitoral, as chamadas 

Resoluções do TSE. 

Letra E - Incorreta - Também temos normas por lei ordinária, como a Lei das Eleições e 

Lei dos Partidos Políticos. 

 

Questão 21 
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(Procurador - 2015) Ao julgar o Recurso Extraordinário Eleitoral n. 633.703, em 23 de 

março de 2011, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Complementar n. 

135/2010 (Lei da Ficha Limpa) não deveria ser aplicada às eleições de 2010 por desrespeitar 

o art. 16 da Constituição Federal de 1988. Considerando o princípio da anualidade, 

  a) a emenda constitucional que altera o processo eleitoral possui aplicação imediata. 

  b) a lei que altera o processo eleitoral, assim que publicada, ingressa imediatamente no 

ordenamento jurídico pátrio, inocorrendo a vacatio legis. 

  c) a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor um ano após sua publicação, não 

tendo efeito no período da vacatio legis. 

  d) a incidência da anualidade em relação à lei que altere o processo eleitoral dependerá 

de ponderação no caso concreto, por tratar-se de um princípio. 

 

Gabarito: Letra B 

Comentário: Conforme o artigo 16 da Constituição Federal de 1988, a lei que alterar o 

processo eleitoral entra em vigor na data de publicação, portanto inocorre vacatio legis. 

10. Finalização da Aula 

 

O que tenho para dizer a todos é a gratidão em poder estar junto a vocês nesse 

preparatório para os Tribunais Regionais Eleitorais. Esse processo árduo requer uma busca 

contínua pela excelência, tendo como tripé as dicas de ex-alunos, concurseiros e 

professores. 
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Tenham certeza que todo o nosso curso será marcado pela qualidade, mas que 

sempre estarei aberto a melhorias. Somente com ajuda de todos vocês, poderemos criar 

um curso ainda melhor. 
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12. Legislações utilizadas em aula 

12.1 Constituição Federal de 1988 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

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. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 

militar obrigatório, os conscritos. 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 
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II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária; Regulamento 

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. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 

Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser 

reeleitos para um único período subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 16, de 1997) 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 

seis meses antes do pleito. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, 

de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 

substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo 

e candidato à reeleição. 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 

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

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se 

eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

§ 9º  Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 

cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de 

mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 
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eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo 

ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 4, de 1994) 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze 

dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, 

corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o 

autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 

casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do 

art. 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993) 


