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RESUMO 
 

 
 

O presente estudo é desenvolvido no contexto em que a Constituição Federal de 1988 
completou 22 anos de vigência e também no de eleições gerais (nacional e regionais) no país. 
Nessa perspectiva, surgem reflexões várias, sobretudo, acerca dos mecanismos constitucionais 
de consolidação da soberania popular, da normalidade e legitimidade das eleições e da própria 
democracia. Revela-se oportuna, pois, a análise do desenvolvimento do instrumento 
assecuratório destes preceitos. Assim, aborda-se como objeto da pesquisa a Ação de 
Impugnação de Mandato Eletivo – AIME, prevista no art.14º, §10º e §11º da Constituição 
Federal de 1988, sob uma análise considerando seus fundamentos constitucionais e eleitorais. 
Objetiva-se, então, analisar a AIME segundo concepções de amplitude, de interpretação 
sistemática, de preservação de direitos constitucionais e da sua efetividade. Especificamente, 
analisa-se a Ação quanto às formas de poder que se relacionam com esta. Em seguida, trata-se 
dos principais aspectos democráticos ligados ao tema. Na sequência, aborda-se a formação de 
um contexto principiológico, formado por princípios constitucionais aplicados à seara 
eleitoral e princípios eminentemente processuais eleitorais, segundo o qual subsidia a atuação 
da referida Ação. Analisam-se, também, os direitos políticos, especialmente, quanto à 
inelegibilidade cominada e à possibilidade desta integrar um dos efeitos de procedência da 
Impugnatória. Depois, aborda-se o Direito Eleitoral, incluindo-se o respectivo conceito, suas 
fontes, a Justiça Eleitoral e suas peculiaridades e funções. Também é analisado o Mandato 
Eletivo quanto à respectiva definição, características e formas de acesso e de extinção deste. 
Adiante, a Ação de Impugnação é estudada a partir de sua evolução histórica legislativa, 
natureza jurídica, conceito e objetivos. Aprofundando-se no tema disserta-se acerca de suas 
hipóteses de cabimento tradicionais (abuso de poder econômico, corrupção e fraude) e 
moderna (abuso de poder econômico entrelaçado ao político), inclusive, a sugestão de 
cabimento no caso de abuso de poder político exclusivo. Identificou-se, ainda, a exigência da 
potencialidade lesiva destes ilícitos para viabilizar a Ação. Posteriormente, outros aspectos 
relevantes foram explorados, tais como a legitimidade ad causam, competência, segredo de 
justiça, procedimento, temeridade, má-fé, efeitos da procedência dos pedidos da Ação e os 
recursos manejáveis. Ao final, demonstra-se uma evolução da AIME, porém, ainda 
insuficiente ao alcance pleno dos propósitos que a originaram. Propõe-se, portanto, a releitura 
da ação sob novas perspectivas, fundadas nos preceitos constitucionais e eleitorais, além da 
interpretação ampliada das suas hipóteses de cabimento e efeitos, segundo uma interpretação 
sistemática; tudo com vistas à preservação de direitos constitucionais e à sua própria 
efetividade. 
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ABSTRACT 

 

 

This study is developed in setting in which the Federal Constitution of 1988 completed 22 
years of validity,  as well as in general elections (national and state) in country. From this 
perspective, there are multiple reflections, especially on the constitutional mechanisms of 
popular sovereignty consolidation, the integrity and legitimacy of elections and democracy 
itself. It has appeared timely, therefore, to examine the development of ensured instrument of 
these precepts. Thus, it is approached as an object of research to Action of Impugnation to the 
Elective Mandate- AIEM, under Art.14, § 10 and § 11 of the Constitution of 1988, 
considering its constitutional and electoral reasons. It is then aimed to review the second 
AIEM conceptions of scale, systematic interpretation, preservation of constitutional rights and 
its effectiveness. Specifically, it is analyzed the Action as to the forms of power that relate to 
this. then it is examined the democracy principal aspects related to the issue. Without being 
followed, it is the democratic situation in which it is operated. They are also examined the 
political rights, especially regarding restraint applied to ineligibility and the possibility of 
integrating the effects of an impugnatory origin. Following, it has been discussed the 
formation of an early panorama, consisting of constitutional principles applied to electoral 
constituencies and eminently procedural principles and, according to which subsidizes the 
operations of such Action. After that, addressing the Election Law, including its concept, its 
sources, the Electoral Court and its peculiarities and functions. It is also considered the 
elective office as to its definition, characteristics and ways of accessing and extinguishing it. 
Afterwards, the Action of Impugnation is studied from its historical evolution of laws, legal, 
concept and goals. Expanding on the theme, it s highlighted about their chances of traditional 
appropriateness (economic power abuse, corruption and fraud) and modern (abuse of 
economic power intertwined with political) business, including the suggestion of suitability in 
case of abuse of unique political power. It was also identified the injurious potential demand 
affecting these illicit to enable the Action. Subsequently, other relevant aspects were explored, 
such as the legitimacy ad causam, competence, secrecy, procedure, recklessness, bad faith, 
the purpose of the merits and manageable resources. In the end, it is demonstrated an 
evolution of AIEM, however, still insufficient to reach full intentions that rise it.  
It is proposed therefore to re-read the action from news perspectives, based on constitutional 
and electoral precepts, as well as wider interpretation of the appropriateness of their 
assumptions of suitability and effects, according to a systematic interpretation, all aimed at the 
preservation of constitutional rights and their own effectiveness. 
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    1 INTRODUÇÃO 

 

       Ao longo da evolução do Estado pré-moderno para o Estado Constitucional de Direito 

ocorreram transformações intensas que culminaram com uma importante mudança de 

paradigma, consistente na implantação de uma nova concepção do poder estatal segundo a 

valorização da Constituição. E esta mutação paradigmática somente foi viável através do 

movimento denominado Neoconstitucionalismo. 

      No Estado pré-moderno predominava a diversidade de fontes normativas, a produção 

jurídica baseada no Direito Romano, a influência filosófica do Jusnaturalismo e uma 

composição do Direito por meio da jurisprudência e da doutrina da época. Gradativamente as 

crises foram se instaurando e evidenciou-se que esta concepção estatal não atenderia às novas 

necessidades que se aproximavam.  

     Nesse diapasão, desenvolveu-se o Estado Legislativo de Direito para tentar atender às 

novas demandas sociais. Este passou a concentrar a produção jurídica, baseando-se no 

primado da legalidade e na acepção filosófica do Positivismo. Além disso, houve o cultivo de 

uma jurisprudência técnica de conhecimento e uma doutrina apenas descritiva.                

    Já o atual Estado Constitucional de Direito passou a desenvolver-se depois da II Guerra 

Mundial e no final do século XX, ocasiões em que a legalidade deixou de ser o foco principal 

e passou a ser subordinada a uma Constituição, geralmente rígida. Na ótica filosófica o Pós-

Positivismo passou a ser o referencial. Afora isso, a jurisprudência evoluiu para o controle e 

interpretação constitucionais e a doutrina para uma abordagem mais crítica.  

      O Neoconstitucionalismo foi e ainda continua a ser o meio de instalação e estabilização 

do Estado Constitucional de Direito contemporâneo. Consiste no Movimento jurídico, 

político, filosófico que questiona os esquemas tradicionais de domínio político e propõe uma 
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nova forma de ordenação e fundamentação do poder, com base na valorização da 

Constituição.  

      Na perspectiva teórico-jurídica compõem a sua essência: a) a força normativa da 

Constituição, b) a expansão da jurisdição constitucional; e c) a nova interpretação 

constitucional. Na primeira, é reconhecida a normatividade das disposições constitucionais e a 

imperatividade destas. Na segunda, ocorre uma ampliação da jurisdição constitucional por 

meio da Supremacia da Constituição, da constitucionalização dos direitos fundamentais, da 

implementação do controle de constitucionalidade e da criação de Cortes constitucionais. Já a 

última, consiste na interpretação conforme a normatividade constitucional, ou seja, deve se 

buscar na Constituição a solução jurídica para o caso concreto, de modo que o intérprete 

deverá valorar e escolher a melhor dentre as soluções possíveis. Além disso, são utilizadas 

certas categorias interpretativas, como as cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, os 

princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a argumentação.     

     No Brasil, o desenvolvimento do Neoconstitucionalismo coincide com o processo de 

redemocratização do país e trouxe uma importante contribuição para a travessia do regime 

autoritário para o democrático, proporcionando um dos períodos mais longos de estabilidade 

institucional e de rápida valorização constitucional. 

      Na verdade, este novo movimento constitucional ainda não terminou. Pelo contrário. 

Encontra-se em pleno desenvolvimento e cabe aos aplicadores e pesquisadores do Direito a 

responsabilidade pela fruição e evolução dos fundamentos que o compõem. 

       Além desse contexto evolutivo o presente estudo é também desenvolvido no cenário de 

reflexões democráticas, isto é, no ano em que a Constituição Federal de 1988 completou 22 

anos de vigência e também no ano em que se realizaram eleições gerais (nacional e regionais) 

no país.  
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Se, por um lado, a passagem de mais de duas décadas sob o manto da Cata Magna 

permite observar a sua evolução e a concretização de alguns preceitos constitucionais, a 

exemplo da soberania popular (art. 1º, parágrafo único, da CF/88), da cidadania (art. 1º, II, da 

CF/88), da normalidade e legitimidade das eleições (art. 14º, §9º, da CF/88) e da própria 

democracia (art.1º, caput, da CF/88); por outro, a transcorrência de um processo eleitoral 

recente municia a pesquisa no sentido de estimular a reflexão acerca de casos concretos 

ocorridos e também de incluí-la em um contexto democrático vivenciado. 

  Nessa linha, cumpre analisar a existência de uma ferramenta constitucional capaz de 

garantir a prevalência dos preceitos constitucionais democráticos, quando da prática de ilícitos 

eleitorais graves tendentes a afetar o equilíbrio da disputa eleitoral  

 É que na Biografia da Política brasileira, independente dos casos honrosos de 

probidade, há inúmeros outros de cometimento de ilicitudes, especialmente em razão do 

processo eleitoral. Ao que tudo indica as intenções ilícitas convergem desde o início do 

processo eleitoral e buscam perpetuarem-se e ampliarem-se quando do exercício dos cargos 

eletivos, surrupiados da vontade popular.  

  Assim sendo, questiona-se qual mecanismo constitucional está disponível na Carta 

Magna para impedir o desenvolvimento da ilicitude eleitoral, comprometedora da 

normalidade legitimidade das eleições, soberania popular e da democracia?Quais os 

propósitos deste instrumento? Estes são alcançados plenamente? Quais são as suas 

limitações? Como pode ocorrer o seu aperfeiçoamento? Em qual contexto esta se realizará? 

Este estudo objetiva, pois, fornecer respostas plausíveis a estas indagações e tratar de 

outras questões correlacionadas, de modo a analisar uma ação constitucional-eleitoral 

assecuratória dos preceitos democráticos, sob um prisma inovador.   

 É nesse panorama geral que o presente trabalho aborda como objeto de estudo a Ação 

de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME, prevista no art.14, §10º e §11º da Constituição 



13 
 

Federal de 1988, realizando a sua releitura, considerando seus fundamentos constitucionais e 

eleitorais 

 Buscar-se-á, então, de maneira geral, pesquisar e analisar a Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo nas concepções de amplitude, interpretação sistemática, preservação de 

direitos constitucionais e de sua própria efetividade.  

 Além disso, numa vertente mais específica, se analisará as formas de poder que se 

relacionam com a Ação Impugnatória, os aspectos democráticos que estão relacionados. Será 

necessário, ainda, abordar a formação de um panorama principiológico, composto por 

princípios constitucionais eleitorais e princípios processuais eleitorais, pretendendo identificar 

como ele subsidia a atuação da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. A breve análise do 

Direito Eleitoral revela-se também pertinente, assim como o papel dos direitos políticos, 

especialmente, quanto à inelegibilidade cominada e à possibilidade desta integrar um dos 

efeitos de procedência da Impugnatória. Além disso, caberá a abordagem do Mandato Eletivo, 

quanto à respectiva definição, características e formas de acesso e de extinção deste. Mais 

especificamente, se estudará os principais aspectos da Impugnatória, a exemplo do conceito, 

natureza jurídica, prazo, hipóteses de cabimento, legitimidade ad causam, competência, 

procedimento, efeitos de sua procedência e recurso manejáveis.              

 Nesta empreitada, utilizar-se-á uma metodologia baseada em tipos de pesquisa, quais 

sejam a bibliográfica e a documental. Quanto à tipologia da pesquisa, segundo a utilização de 

resultados será pura e, segundo a abordagem, será qualitativa. Em relação aos objetivos, a 

pesquisa será descritiva e exploratória. 

  Ao final, espera-se demonstrar se houve uma evolução da Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo desde antes da sua consagração na Constituição Federal de 1988 até os dias 

atuais. Além disso, se avaliará se eventual evolução foi suficiente ao alcance pleno dos 

propósitos que a originaram. É que ainda perduram na prática limitações interpretativas tanto 
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na jurisprudência como na doutrina brasileiras, ou seja, há uma franca restrição do seu âmbito 

de incidência, em especial quanto às hipóteses de cabimento e à abrangência destas. Por outro 

lado, a realização plena de seus desígnios consiste na preservação adequada da normalidade e 

legitimidade das eleições, da democracia e da soberania popular. Espera-se, portanto, 

demonstrar como realizar a releitura da Ação, considerando suas novas perspectivas, tudo 

com vistas à concretização de seus escopos. 
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     2 PODER 

 

 

O vocábulo poder possui inúmeras significações, variando de acordo com o tempo, o 

espaço, a forma, enfim o contexto em que é considerado. Nesse momento, pretende-se, então, 

delimitar a influência que o poder exerce na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo -  

AIME. 

Assim, etimologicamente a palavra poder provém do latim potere e trata de disposição ou 

autoridade para praticar algo.1  De forma geral “designa capacidade ou a possibilidade de agir, 

de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos.2 

Hannah Arendt3 conceitua o poder da seguinte forma:  

 
“o poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em 
concerto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e 
permanece em existência apenas na medida em que o grupo conserva-se unido. 
Quando dizemos que alguém está ‘no poder’, na realidade nos referimos ao fato de 
que ele foi empossado por um certo número de pessoas para agir em seu nome” 
(p.36) 

 

 Na definição da autora é possível identificar que o poder é fenômeno presente no âmbito 

das ações humana e coletiva, além de está relacionado a um momento de fundação em que um 

dado grupo transfere a outrem a prerrogativa de representá-lo legitimamente. Constata-se, 

pois, que o poder, na concepção da autora, justifica-se pelo consentimento legítimo e não pela 

violência.     

    

_____________ 
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. 3ª Ed. Curitiba: 
Positivo, 2004, p.1584. 
2 BOBIO, Noberto. MATTEUCI, Nicola. PASQUINO,Gianfranco.Dicionário de Política. Tradução .5 ed. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000, p. 933.    
3 ARENDT, Hannah. Poder e violência. Rio de Janeiro: Relume Dumará,2001, p. 36. 
 



16 
 

Para José Afonso4 “O poder é um fenômeno sócio-cultural. Quer isso dizer que é fato da 

vida social.” Mais adiante completa o autor: “Tal é o poder inerente ao grupo, que se pode 

definir como uma energia capaz de coordenar e impor decisões visando à realização de 

determinados fins.”5  

Nesse sentido, analisando a evolução da humanidade e a participação desta no poder e na 

conformação do direito, Ives Gandra Martins6 identifica três etapas principais, a saber: a) uma 

primeira, de proximidade do poder e produção do direito com este; b) uma segunda, de 

distanciamento do poder e pouca influência no direito; e c) um terceiro, atual, de correlação 

entre a evolução democrática e co-produção do direito, unidos ao que exercem o poder.  

       Na verdade o autor demonstra a relação dinâmica entre o povo, o poder e o direito, 

esclarecendo que, na evolução da humanidade, a proximidade entre os dois primeiros 

encontra no direito um fator determinante.7         

Por outro lado, na concepção de Gabriel Chalita8 há uma característica do poder 

consistente na bilateralidade, pois, segundo o autor: 

 
O poder é sempre a correlação entre duas ou mais vontades. Para existir, necessita 
de vontades submetidas. O poder não é uma coisa, e sim uma relação; não existe 
senão na medida em que há dominação e influência. Não se pode afirmar que 
alguém “tem poder” sem relacioná-lo com uma situação, sem confrontá-lo com algo  

 

Assim sendo, identifica-se no contexto da Impugnatória o poder se relacionando 

principalmente aos aspectos político, econômico, dos meios de comunicação social e popular. 

____________ 
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Ver. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p.106. 
5  Ibidem.   
6 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra Martins. Comentários à Constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988.São Paulo: Saraiva, 2001, p. 39.     
7 Ibidem.“Entendo que a humanidade passa, em matéria de poder, por três estágios, a saber: aquele primeiro em 
que, por serem comunidades pequenas, todos dele participam e influenciam o seu exercício, produzindo, pois, o 
direito com o poder; a segunda fase, em que as comunidades crescem e a sociedade e a sociedade sobre o 
impacto do distanciamento do poder, influenciando pouco a produção do direito; e a fase atual, em que, à medida 
que o conceito de democracia evoluiu, a comunidade volta a exercer certa pressão e ter forças para co-produzir o 
direito, junto com os detentores do poder.”  
11 CHALITA, Gabriel. O poder. São Paulo: Saraiva,1998, p. 12  
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Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto9 identifica o poder pela ótica política explicando 

ser “(...) elemento essencial da relação comando/obediência, como energia inter-relacional 

que move os indivíduos e as coletividades para a realização de suas respectivas finalidades: 

individuais, grupais, nacionais e metanacionais.” Designa, portanto, o exercício da atividade 

estatal em relação ao respectivo povo, devendo representar os interesses públicos de forma 

legítima. 

 No campo eleitoral, o poder político ganha relevância no sentido de seu abuso, isto é, nas 

ocasiões em que os agentes públicos utilizam-se de atos administrativos ou legislativos em 

favor de determinadas candidaturas, desequilibrando a corrida eleitoral e comprometendo o 

resultado das eleições.  

Nesse mesmo sentido, ocorre com o abuso do poder econômico, que se traduz no uso 

exacerbado da capacidade financeira ou patrimonial de custear gastos de campanhas 

eleitorais, transbordando para a ilicitude. É o abuso do poder, em qualquer caso, que se coíbe; 

não a sua simples influência. Esta é inerente ao próprio processo eleitoral que, aliás, é meio 

pelo qual os fatores sociais do poder concorrem para a ascensão ao poder inerente aos cargos 

eletivos. 

Além destes o abuso de poder dos meios de comunicação social revela-se conduta tão 

perniciosa quanto às demais já mencionadas. Estes meios possuem um alcance social amplo e 

são diversificados, a exemplo da imprensa escrita e virtual, do rádio, da televisão e da 

internet. Dessa forma, são capazes de causarem interferências muito grandes no processo 

eleitoral e se tornam ilícitos na medida em que são usados de forma indevida, potenciada e em 

benefício ou desfavor de determinada candidatura. Ademais, esta modalidade de abuso de 

poder revela-se, por vezes, coincidente ou entrelaçada ao abuso de poder político, quando se  

___________________________ 

9 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Poder, organização política e Constituição: as relações de poder em 
evolução e seu controle. In: Direito e poder: nas instituições e nos valores do público e do privado 
contemporâneos. Heleno Taveira Torrês (coord.). Barueri: Manole, 2005, p. 258. 
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faz o uso de cargos públicos para interferir ilicitamente nos meios de comunicação social10, e 

ao econômico, quando há o abuso econômico para viabilizar o uso indevido destes meios11.   

Destarte, a Impugnatória encarrega-se, portanto, dessas facetas abomináveis do abuso de 

poder, que comprometem o equilíbrio da disputa eleitoral na medida em que contemplam os 

candidatos privilegiados politicamente em desfavor dos não privilegiados, bem assim, dos 

mais abastados em detrimento dos mais humildes e dos monopolizadores midiáticos em face 

contra os submissos.  

Ademais, é imprescindível abordar o poder sob a ótica do povo, segundo o qual “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”12 (art. 1º, da CF/88). É a soberania popular, que será 

pormenorizada em item próprio dos princípios, adiante. Mas, por enquanto, destaca-se que o 

poder do povo deve encontrar na Carta Magna instrumentos processuais que garantam o 

exercício pleno deste poder, ainda que pela via da subtração do mandato eletivo de quem se 

beneficiou por ilícitos potenciados.  

Ademais, o poder jurisdicional surge como uma “salvação” ao exercício maléfico do 

poder nas eleições. Trata-se de função estatal de solucionar os conflitos de interesses de forma  

 

_____________ 
10 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Ac. de 22.9.2009 no RO nº 1.460, rel. Min. Marcelo Ribeiro. 
Disponível em: <http://temasselecionados.tse.gov.br/temas/inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/parte-i-
inelegibilidades-e-condicoes-de-elegibilidade/abuso-de-poder-e-uso-indevido-de-meios-de-comunicacao-
social/caracterizacao/abuso-do-poder-politico-e-uso-indevido-dos-meios-de-comunicacao-social>.Acesso em: 
17-12-2010. “[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Candidato. Deputado federal. Secretário de 
comunicação. Uso indevido dos meios de comunicação social. Abuso do poder político e econômico. Potencial 
lesivo. Configurado. [...] Inelegibilidade. 1. [...] 2. As provas dos autos demonstram que houve abuso do poder 
político decorrente do proveito eleitoral obtido por pré-candidato a deputado federal que, na qualidade de 
Secretário de Comunicação municipal, beneficiou-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. 3. A maciça divulgação de matérias elogiosas a pré-candidato em diversos jornais e 
revistas, cada um com tiragem média de dez mil exemplares, publicados quinzenalmente, e distribuídos 
gratuitamente durante vários meses antes da eleição, constitui uso indevido dos meios de comunicação social, 
com potencial para desequilibrar a disputa eleitoral. [...]” 
11 Ibidem. 
12 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. 
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definitiva.13 Uma das características principais do poder jurisdicional é a predominância da 

inércia como regra. É preciso, pois, a provocação para que se desenvolva a prestação 

jurisdicional. Assim, no caso de interferências maléficas nas eleições, por meio do abuso de 

poder, a Impugnatória é o instrumento adequado à provocação do poder jurisdicional 

necessário a resguardar a normalidade e legitimidade do pleito (art. 14º, §9º, CF/88). 

Assim sendo, ao longo deste estudo o vocábulo poder será considerado nas vertentes 

relacionadas ao objeto da pesquisa, ora referindo-se ao poder político, econômico, dos meios 

de comunicação, popular, enfim, aos que integram o contexto em que se encontra inserida a 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_____________ 
13 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 8ª ed. 3 reimp. São Paulo: Atlas, 2006, p. 78.  “(...) 
função de atuação terminal do direito exercida, preponderantemente, pelos órgãos do Poder  Judiciário, 
independentes e imparciais, compondo conflitos de interesses mediante a aplicação da lei através do devido 
processo legal”.   
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3 DEMOCRACIA  

 

 

 A palavra democracia tem origem etimológica grega, composta pelos termos demos, que 

significa povo, e por cracia, no sentido de governo. Logo se origina da idéia de governo do 

povo. Entretanto, a noção de democracia não é estática é dinâmica14, pois historicamente tem 

se desenvolvido conforme a pluralidade de governos e as experiências da aplicação deste 

regime.    

 Assim, ela contempla a participação popular nos atos governamentais e o dever de 

realização destes em benefício do povo. Nessa perspectiva, José Afonso da Silva admite que 

“a democracia é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser 

exercido direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo.”15 Pode-se sintetizá-la na 

denominação clássica de Lincon, segundo a qual se trata do governo do povo, pelo povo e 

para o povo.   

 Por outro lado, referindo-se a uma definição mínima de democracia, Noberto Bobbio16 

considera três condições principais: 

 

“(...) não bastam nem a atribuição a um elevado número de cidadãos do direito de 
participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas, nem a existência 
de regras de procedimento como a da maioria (ou, no limite, da unanimidade). É 
indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são chamados a 
decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas 
reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra”              

 

 Nessa linha, o autor explica que é preciso garantir aos aptos a votarem os direitos funda-  

______________ 
14 CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p.289. “O princípio democrático não se compadece com uma compreensão estática de democracia. (...) é um 
processo de continuidade transpessoal, (...) é um processo dinâmico inerente a sociedade aberta e activa, 
oferecendo aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral e de liberdade de participação crítica no 
processo político em condições de igualdade económica, política e social (cfr. CRP, art. 9º.l d.)”      
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 126.    
16 BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 
1986, p. 20. 
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-mentais previstos na constituição, a exemplo do direito de liberdade, de reunião, de 

associação, de expressão, de binformação, dentre outros. Segundo ele, as normas 

constitucionais que contemplam estes direitos “(...) não são exatamente regras do jogo: são 

regras preliminares que permitem o desenrolar do jogo.” 17 

 Naquela linha, Pinto Ferreira18 assevera que a democracia é o “(...) governo constitucional 

das maiorias, que, sobre a base da liberdade e igualdade, concede às minorias o direito de 

representação, fiscalização e crítica parlamentar”            

 Destacando a importância do Princípio democrático para o processo eleitoral Erick 

Pereira19 afirma: “O democrático é o mais importante dos princípios para o processo eleitoral, 

porque sem este não haverá outro, haja vista ele assegurar a legitimidade e a normalidade do 

conjunto de procedimentos que busca a verdade eleitoral”.        

 Ademais, ao se analisar o processo contínuo de desenvolvimento da democracia na 

história, é possível identificar algumas espécies bem definidas, sobretudo, considerando o 

contexto em que surgiram. Assim, identificam-se as seguintes: a) democracia direta, b) 

democracia indireta ou representativa e a c) democracia semidireta ou mista.    

 

3.1 DIRETA 

 

      A democracia direta consiste na participação imediata do corpo eleitoral nas decisões 

políticas a serem tomadas em uma assembléia. Dessa forma, apenas um grupo seleto de 

pessoas aptas a votarem decide diretamente os atos governamentais a serem praticados. Aqui 

_________________________ 

17 BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 
1986, p. 20. 
18 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989, v.1, p.37. 
19 PEREIRA, Erick Wilson. Direito Eleitoral: interpretação e aplicação das normas-constitucionais-
eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 79. 
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a capacidade eleitoral ativa é reduzidíssima e pressupõe contingente populacional pequeno.   

 Aliás, nessa modalidade sequer há representação política, posto que são os próprios 

votantes que tomam as decisões por si mesmos. Não há, pois, a figura do mandato eletivo ou 

mesmo a relação entre povo outorgante e mandatário representante.  

 Exemplo clássico dessa espécie foi a democracia de Atenas, na Grécia, segundo a qual 

permitia a participação direta nas assembléias deliberativas apenas aos cidadãos atenienses 

(filhos de ateniense) e a alguns poucos estrangeiros por exceção.  

 Entretanto, comparando aquela realidade à atual constatam-se contextos históricos 

completamente distintos, pois antes havia homogeneidade e identidade de interesses dos 

cidadãos, ao passo que agora predomina a heterogeneidade e multiplicidade destes.20 Sendo 

assim, considerando as complexidades dos tempos atuais e a incapacidade da democracia 

direta de aproximar-se do ideal de correspondência entre a vontade popular e a atividade 

governamental21, esta encontra atualmente pouco ou nenhum espaço de aplicação. 

 

3.2 INDIRETA OU REPRESENTATIVA  

 

  Quanto à democracia indireta Manoel Gonçalves Ferreira Filho22 explica ser “aquela onde 

o povo se governa por meio de “representante” ou “representantes” que, escolhidos por ele, 

tomam em seu nome e presumidamente no seu interesse as decisões de governo”.  

  Logo se vê que, o traço característico dessa modalidade, é o exercício da soberania 

popular indiretamente, vale dizer, por meio de uma representação política outorgada a um  

_____________ 
20 MAUÉS, Antônio Gomes Moreira. Poder e Democracia: O pluralismo Político na Constituição de 1988. 1ª 
Ed. Porto Alegre: Síntese, 1999, p.81 e 82. “Se, na época grega, assumia-se a homogeneidade e a identidade de 
interesse do cidadão, os pressupostos da democracia moderna são exatamente opostos, visto que os cidadãos 
tendem a mostrar uma maior diversidade em uma série de aspectos tais como condições econômicas, ocupação, 
crenças políticas e religiosas, identidade étnica e racial, os quais, como vimos na Introdução, refletem-se na 
política pela existência do pluralismo e pela presença inescapável do conflito.”  
21 RIBEIRO, Fávila. Abuso de Poder no Direito Eleitoral. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 1999, p.4. 
22 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de direito constitucional. 34ª ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 85.     
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 mandatário eleito. E isso ocorre pela inviabilidade de o próprio povo tomar as decisões  

governamentais diretamente, sobretudo, quando considerados o elevado contingente 

populacional, a extensão territorial dos países, a multiplicidade e complexidade dos interesses 

sociais, dentre outros aspectos.            

 Portanto, a democracia evoluiu para uma concepção baseada na delegação provisória do 

poder soberano do povo, de acordo com a incidência do princípio da representação. Aliás, este 

é um dos componentes principais do próprio princípio democrático e pressupõe os seguintes 

aspectos, conforme identifica J.J Canotilho23:  

 
(1) exercício jurídico, constitucionalmente autorizado, de «funções de domínio», 
feito em nome do povo, por órgão de soberania do Estado; (2) derivação directa ou 
indirecta da legitimação de domínio do princípio da soberania popular; (3) exercício 
do poder com vista a prosseguir os fins ou interesses do povo.  
 

 Nessa trilha, o princípio representativo se materializa por meio do mandato eletivo, que 

possui características próprias, conforme será demonstrado adiante. 

 Para José Afonso da Silva24, referindo-se à autonomia do representante, “(...) Há muito de 

ficção, como se vê, no mandato representativo. Pode-se dizer que não há representação, de tal 

sorte que a designação de mandatário não passa de simples técnica de formação dos órgãos 

governamentais”                             

       Não obstante aquela sistemática a democracia indireta ou somente representativa parece 

não ter alcançado satisfatoriamente a correspondência entre vontade popular e atos 

governamentais. Nesse sentido, novos mecanismos de participação direta e popular foram 

necessários para complementar esta representatividade. 

 

 
 
_________________ 
23 CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p.293. 
24 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Ver. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 139. 
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3.3 SEMIDIRETA OU MISTA     
 

 É nesta esteira, pois, que surge a democracia semidireta ou mista, segundo a qual se revela 

um regime essencialmente representativo com o reforço de mecanismos de participação direta 

do povo. Daí também ser intitulada de democracia participativa ou plebicitária.  

 Sobre a democracia participativa Jorge Miranda refere-se a “participação de grau mais 

intenso ou mais frequente do que o voto de tantos e tantos anos ou em participação mais 

próxima dos problemas concretos das pessoas”25. Segundo o autor isto ocorre segundo três 

dimensões, a seguir descritas:  

 

a) como reforço da participação ou animação cívica em geral, através de um mais 
atento e empenhado aproveitamento dos direitos políticos constitucionalmente 
garantidos. De uma integração activa nos partidos e em diferentes grupos de cidadão 
eleitores e de uma maior disponibilidade para o desempenho de cargos públicos; b) 
Como atribuição aos cidadãos, enquanto administrados, de específicos direitos de 
intervenção no exercício da função administrativa do Estado; c) Com específica 
relevâcnia de grupos de interesses, e associações e de instituições existentes na 
sociedade civil, através da sua interferência em procedimentos de decisão ou em 
órgãos do Estado e de entidades descentralizadas; 26  

  

  No Brasil, adota-se expressamente a democracia semidireta, porque o povo exerce o 

poder “por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (art. 

1º, parágrafo único, CF/88).27  

  Além disso, prevê a Carta Magna os principais meios de participação direta do povo, 

quais sejam o plebiscito, referendo e a iniciativa popular (art. 14º, I, II, III, da CF/88).  Os 

primeiros referem-se às consultas a serem respondidas pelo povo acerca de “matéria de 

acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa”28. Mas, distin- 

_____________  
25 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo VII. Estrutura Constitucional da 
Democracia. Portugal: Coimbra Editora, 2007, p.33. 
26 Op. Cit.p.33.  
27 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. 
28 BRASIL. Lei Ordinária n.º 9.709. 1998, art. 2º.      
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-gue-se na medida em que o plebiscito é realizado antes do ato legislativo a ser praticada, ao 

passo que o referendo ocorre depois deste. Assim, neste há autorização e naquele há 

confirmação. Já a iniciativa popular “pode ser exercida pela 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.” (Art.61, §2º, da CF/88).29 

  Ademais, na Constituição Federal de 198830 há a garantia de varias outras formas de 

participação direta, conforme se verifica em seus artigos 10º (participação dos trabalhadores e 

empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, 11º (representação de empregados perante 

empregadores); 31º, §3º (controle popular de contas municipais); 37º, §3º (participação do 

usuário na administração pública direta e indireta); art. 74º, §2º (denuncia perante Tribunal de 

Contas da União); 194, VII (gestão quadripartite); 206, VI (gestão democrática do ensino 

público) e 216 (colaboração da comunidade).    

 Sob outra ótica, a democracia semidireta exige atualmente a previsão de instrumentos 

eficazes no sentido de garantir a realização de seus pressupostos essenciais. Nesse sentido, 

Teresa Arruda Alvim Wambier alerta para a absoluta ineficácia da previsão de um direito 

material “se este não puder, pela via processual, ser feito valer contra quem quer que seja que 

o pretenda violar ou que efetivamente o viole, inclusive o próprio Estado.”31  

  Dessa forma, as ações constitucionais, a exemplo do Habeas Corpus32 (art. 5º, LXVIII, 

da CF/88), do Mandado de Segurança33 (art. 5º, LXIX, da CF/88), do Mandado de Injunção  

______________ 
29 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. 
30 Op. Cit. 
31 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Reflexões sobre as Ações Constitucionais e sua Efetividade.In: Ações 
Constitucionais. Fredie Didier Jr. (org.) 4ª Ed. ver. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Jodivm, 2009, p.25.   
32 Op. Cit. “LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;” 
33 Ibidem. “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 
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 (art. 5º, LXXI, da CF/88)34, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 102, I, “a”, da 

CF/88)35, da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 14º, §10º, da CF/88)36, entre 

outras; surgem como instrumentos garantidores dos direitos inerentes à democracia brasileira.  

Assim, o Habeas Corpus pode ser manejado para preservar o direito de liberdade do 

eleitor, que foi abusivamente preso no dia da votação; o Mandado de Segurança pode 

utilizado para garantir a transferência do domicílio eleitoral, quando esta for negada 

indevidamente e não couber mais recurso administrativo; já o Mandado de Injunção pode ser 

manejado para viabilizar o exercício de prerrogativas inerentes à cidadania, quando ausente a 

respectiva norma regulamentadora; na Ação Direta de Inconstitucionalidade pode-se atacar 

norma que viole direitos constitucionais, tal como o direito à informação (art. 5º, XIV, da 

CF/88), necessário a livre escolhe do eleitor37; na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,  

________________ 
34 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. “XXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania;” 
35 Op. cit. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: I - (...) a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;” 
36 Ibidem. “Art.14, § 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”. 
37 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Adin n.º 3741-2. Plenário, em DJ 23.02.2007. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3741&processo=3741>.acess
o em: 17-12-2010. “Ação Direta de Inconstitucionalidade. lei 11.300/2006 (mini-reforma eleitoral). Alegada 
ofensa ao princípio da anterioridade da lei eleitoral (cf, art. 16). Inocorrência. Mero aperfeiçoamento dos 
procedimentos eleitorais. inexistência de alteração do processo eleitoral. proibição de divulgação de pesquisas 
eleitorais quinze dias antes do pleito. inconstitucionalidade. Garantia da liberdade de expressão e do direito à 
informação livre e plural no estado democrático de direito. procedência parcial da ação direta. (...) VI - Direto à 
informação livre e plural como valor indissociável da idéia de democracia. VII - Ação Direta julgada 
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei introduzido pela Lei 
11.300/2006 na Lei 9.504/1997.” 
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preserva-se a normalidade e legitimidade das eleições contra a prática do abuso de poder, 

corrupção e fraude.            

 Sendo assim, tendo a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo o escopo de garantir a 

normalidade e legitimidade das eleições, por meio da cassação de mandato eletivo de quem 

foi eleito mediante abuso de poder, corrupção e fraude, mantendo incólumes a soberania 

popular e a representatividade política, em último caso está a preservar a própria democracia. 

É, pois, a Impugnatória uma das mais importantes ações constitucionais, de preservação da 

democracia no Brasil.                         
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4 CONTEXTO PRINCIPIOLÓGICO  

 

 

4.1CONCEITO  

 

 

 Sob a ótica etimológica o vocábulo princípio tem origem do latim principiu. De uma 

forma geral, significa momento ou local ou trecho em que algo tem origem, começo de algo37. 

Na seara jurídica os princípios jurídicos são os pontos básicos, que servem de ponto de partida 

ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce do próprio Direito38 

 No Direito pátrio estes princípios alicerces são exatamente os princípios constitucionais, 

pois, uma vez contemplados na norma suprema do sistema jurídico vigente, estão a estruturá-

lo e a influenciá-lo essencialmente.  Nessa linha, Paulo Bonavides39 traz importante 

abordagem acerca dos princípios constitucionais:  

 
Fazem eles a congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema jurídico 
legítimo. Postos no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de 
norma das normas, de fonte das fontes.São qualitativamente a viga-mestra do 
sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor da constitucionalidade das 
regras de uma constituição.                       

 

 Inclusive, em razão de sua importância, os princípios exercem funções relevantes na 

ordem jurídica vigente. Trata-se das funções fundamentadora, interpretativa e integrativa.  

Há fundamentação na medida em que são os princípios que estabelecem originariamente o 

conteúdo das normas. São, pois as fontes estruturantes das normas. Quanto à interpretação  

 

_____________ 
37 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa. 3ª Ed. Curitiba: 
Positivo, 2004, p. 1631 
38 SILVA, De Plácito e. Vocabulário Jurídico.atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Editora 
Forense. Rio de Janeiro, 2007, p.1095. 
39  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20 ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 294. 
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eles contribuem para a exata identificação do sentido e alcances das normas, já que deles estas 

derivam. Já a integração ocorre na medida em que os preceitos-base suprem lacunas na lei, 

permitindo ao julgador aplicar a norma ao caso concreto de forma adequada.40  

 Por outro lado, encontra-se na doutrina uma distinção entre princípios e regras, conforme 

espécies do mesmo gênero normas. A dicotomia entre ambos é retratada por Erik Pereira41, 

que distingue-os aduzindo que “a convivência entre princípios é conflituosa e entre as regras é 

antinômica, em que os princípios coexistem e as regras antinômicas se excluem.” Explica 

ainda o autor que “Quanto à escolha do princípio a ser aplicado permite-se o balanciamento 

de valores e interesses, enquanto nas regras  adota-se a lógica do tudo ou nada.”42 Sobre esta 

distinção, é também pertinente as abordagens de Alexy43, para o qual os princípios são 

otimizações da norma; e Dworkin,44 que refere-se ao critério da exclusão, na medida em que 

uma regra não pode prevalecer sob a outra em razão do peso.  

  Ademais, o que se quer dizer com panorama principiológico é o cenário de princípios 

aplicados a um determinado instituto jurídico, aonde se revela o ambiente de regulamentação 

deste, partindo-se do todo (princípios) para a parte (AIME). 

  Na propositura de uma nova análise da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, sob a 

vertente constitucional-eleitoral, é indispensável estabelecer o panorama principiológico 

segundo o qual este exame será realizado, isto é, fixar o contexto de diretrizes que irão 

delimitar e reger a temática abordada. Assim, pretende-se avaliar as questões mais relevantes 

da ação considerando a influência dos princípios constitucionais e eleitorais aplicáveis, inclu- 

_____________ 
40 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 8ª ed. 3 reimp. São Paulo: Atlas, 2006, p. 43. “Isso 
significa que as funções essenciais dos princípios, em relação ás normas jurídicas, são uma derivação lógica de sua 
função essencial de qualificação da realidade. Ou seja, os princípios têm função de fundamentação das normas 
justamente porque elas não podem contrariar o valor por eles proclamado; tem função de guia interpretativo 
justamente porque as normas devem ser interpretadas em harmonia cm os calores neles consagrados; finalmente, têm 
função supletiva porque a norma do caso concreto deve ser formulada em atenção aos valores neles fixados”.  
41PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das normas-constitucionais-eleitorais. São 
Paulo: Saraiva, 2010,p. 76 
42 Op. cit. 
33 ALEXY, Robert.Theorie der Grundrechte, Baden-Baden,1985, p.72 
44 DWORKIN, Ronald.Taking Rigths Seriously, Harvard University Press, 1978, p27. 

 



30 
 

- sive, sob o prisma processual. 

 É certo que a Impugnatória possui natureza eminentemente constitucional dada a sua 

previsão expressa na Constituição Federal de 1988. Não bastasse isso, o Direito Eleitoral 

também encontra na Carta Magna as suas colunas estruturantes, a exemplos de outros ramos 

do Direito Público como o Direito Tributário, o Direito Administrativo, o Direito Ambiental, 

do Direito Penal e o Direito Processual Civil. Apesar disso, muitos aspectos da Impugnatória 

ainda necessitam de maior exploração e ampliação, tudo com vistas a garantir a efetividade do 

instituto diante dos novos anseios decorrentes da dinâmica social. Daí a necessidade de se 

enquadrar o tema num cenário principiológico, sob pena de não se identificar o real alcance 

da ação.  

 Então, surge, indispensável a abordagem dos princípios a seguir descritos, que foram 

divididos em princípios constitucionais eleitorais, quanto àqueles que exerçam maior 

influência na seara eleitoral (geral); e princípios processuais eleitorais, em relação aos que são 

aplicados especialmente ao processo eleitoral (específico).   

   

4.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ELEITORAIS  

 

4.2.1Princípio Republicano 

 

 O Princípio Republicano rege a forma de governo de um determinado Estado. O vocábulo 

República advém do latim respublica, de res (coisa, bem) e publica (público, comum). Trata-

se do “regime político, em que o chefe do poder executivo é escolhido ou eleito pelo povo.45 

Entretanto, o princípio deve se concebido em sua perspectiva mais ampla, de sorte a abranger  

 

_____________  
45 SILVA, De Plácito e. Vocabulário Jurídico.Atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2007, p.1209 
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a própria organização do Estado e suas relações com os cidadãos. 46 

     Geralmente se faz uma comparação entre à forma de governo monárquica, em 

contraposição à republicana, posto que teoricamente são antagônicas em suas essências. Isto 

porque, na monarquia predominam os privilégios hereditários e o continuísmo no poder, ao 

reverso da república, aonde se caracterizada pela realização de eleições e pela alternância no 

poder periodicamente.  

 Aliás, referindo-se à densificação da forma republicana de governo J.J. Canotilho47 

sintetiza alguns de seus aspectos principais, tais como: a) antimonárquica e anti-aristocrática, 

b) esquema organizatório de controle do poder, c) articulação intersubjetiva de liberdades, d) 

corpos territoriais autônomos, e) legitimação do poder político baseado no povo, e f) 

eletividade, colegialidade, temporariedade e pluralidade.                   

  No Brasil, o caput do art. 1º da Constituição Federal de 1988, estabelece “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...)”, o que  

consolida a forma republicana adotada. Para Geraldo Ataliba “basta a simples referência ao 

termo república para permitir a incidência do respectivo princípio”. 48 

 Ademais, quanto às características da eletividade e da periodicidade, prevê a Carta Magna 

respectivamente a realização de eleições diretas como regra (arts. 14º e 81º, caput, da CF/88) 

e indiretas, excepcionalmente (§1º, do art. 81º, da CF/88); e a predominância de mandatos 

eletivos de quatro anos para Presidente e Vice-Presidente (art. 82º), Governador e Vice-

Governador (art. 28), Deputado Federal (art. 44, parágrafo único), Deputado Estadual (art. 27,  

___________________________ 

46 ARAÚJO, Luiz Alberto David. JÚNIOR, Vital Serrano Nunes.  Curso de direito constitucional. 12 ed. Ver. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p.102. “Dessa forma, o princípio republicano é um dado essencial de nossa 
Constituição Federal, pontuando não só a forma de governo, como também a própria organização do Estado e o 
relacionamento deste com os cidadãos.”  
47 CANOTILHO, J. J. G. e MOREIRA, V. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Ed. Coimbra, 1991, p.229.  
48 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição.2 ed., atual, Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros 
Ed., p.65.       
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§1º), Prefeito e Vice-Prefeito (art.29º, I), e Vereador (art. 29, I); restando apenas o mandato de 

oito anos para Senador da República (art. 46, §1º). Tem-se entendido que o instituto da 

reeleição (art. 14º, §5º, da CF/88) não afronta ao primado republicano, mantendo-se, porém, 

as ressalvas plausíveis quanto à forma como foi inserida no país. 49
  

  Por fim, verifica-se que, em grau de importância, a eletividade e a periodicidade dos 

mandatos estão para o Princípio Republicano assim como a Ação de Impugnação de Mandato 

Eletivo está para a legitimidade do processo eleitoral. Vale dizer, uns são institutos 

indispensáveis dos outros. Logo, sem eletividade e periodicidade, não há república; e sem 

uma ação protetora do processo eleitoral não há legitimidade deste.                   

  

4.2.2 Princípio Federativo 

 

 A forma federativa de Estado é considerada uma criação recente na História da 

Humanidade, pois não se identificou na Antiguidade e na Idade Média uma composição 

Estatal tal como a federativa. Esta forma teve origem genuína em 1787, nos Estados Unidos 

da América, por ocasião do processo de independência das treze colônias existentes à época. 

 No Brasil, a forma federativa do Estado foi inserida pelo Decreto n.º 1 de 15 de novembro 

de 1889, com a proclamação da República, tendo sido mantida pelas Constituições que se 

seguiram, inclusive a atual, como já se viu. Percebe-se, pois, que a República e o Federalismo 

estão intimamente relacionados no país50.  

 

_____________ 
49 A Emenda Constitucional nº 16, de 04 de junho de 1997 inseriu no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade 
de reeleição para os cargos de chefe do poder executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, beneficiando 
os respectivos mandatários com a possibilidade de prolongarem seus mandatos por mais quatro anos. Foi o que 
me muitos casos aconteceu. O ideal de legitimidade da alteração constitucional teria sido a aplicabilidade prática 
desta apenas para os próximos mandatos eletivos e não para os que estavam em curso.        
50 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado.25ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.255. 
“Entretanto, há um relacionamento muito estreito entre adoção da organização federativa e os problemas de 
governo, pois quando se compõe uma federação isto quer dizer que tal forma de convivência pois considerada 
mais conveniente para que, sob um governo comum, dois ou mais povos persigam objetivos comuns”          
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  O princípio federalista está, pois, previsto logo no art. 1º, caput, da Constituição pátria, 

especialmente quando esta se refere à palavra “Federativa” e à passagem “formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”.51 Ele rege a forma de Estado, 

isto é, como é composto e estruturado. Agrega tanto a noção de unicidade como também de 

federação, reunindo os Estados federados em torno de um ente principal, a União. É a idéia de 

Estado federal, formado pelos Estados membros e a União. 52 Quanto aos municípios estes 

não são incluídos na forma federalista de Estado como regra, porém, na Carta Magna há essa 

previsão, inclusive, com caráter de indissociabilidade. No entanto, justifica-se isso no sentido 

apenas de serem componentes da Federação, como divisões políticas do Estado-membro. 53

 Por outro lado, a formação estatal federalista impõe a repartição de competências entre a 

União e os Estados-membros, de sorte a contemplar um aspecto associativo entre ambos. Por 

exemplo, a participação dos Estados-membros na formação de órgãos federais, tal como o 

Senado Federal (art. 46, CF/88); a competência legislativa, comum (art. 23) ou concorrente 

(art. 24); a legitimidade das Assembléias Legislativas para propor Emenda Constitucional (art. 

60, III). 

 Nessa linha, considera-se a organização da Justiça Eleitoral um reflexo evidente desse 

caráter associativo entre União e Estados-membros. Como se verá adiante, os Tribunais 

Regionais Eleitorais – TREs são predominantemente compostos por membros oriundos da 

Justiça Estadual e os juízes eleitorais são os juízes de direitos, também membros da Justiça 

Estadual. 

______________ 
51 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. 
52 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Ver. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p.100. “O Estado Federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público internacional. A 
União é entidade federal formada pela reunião das partes componentes, constituindo pessoa jurídica de Direito 
Público interno,autônoma em relação aos Esta dos e a que cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado 
brasileiro. Os Estados-membros são entidades federativas componentes, dotadas de autonomia e também 
personalidade jurídica de Direito Público interno.”   
53 Op. Cit., p. 101            
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 Da mesma forma, se identificam reflexos concretos do Princípio Federativo na própria 

AIME, haja vista que, ao estruturar o Judiciário Eleitoral segundo um critério associativo, o 

preceito estabeleceu a simetria entre os órgãos eleitorais e a competência destes para 

processar e julgar a Impugnatória, segundo a natureza dos mandatos questionados.    

  

4.2.3 Princípio da Soberania Popular  

 

 Em uma abordagem geral soberania significa poder, autoridade, supremacia, primazia, 

superioridade. Já o vocábulo popular traduz a idéia de povo, coletividade, público. Daí se 

referir genericamente à locução soberania popular como sendo o poder do povo.  

  Noutro vertente, a soberania popular pode ser encarado como poder constituinte do 

povo segundo o qual “é uma síntese de poder e direito, de ser e de dever ser, de ação e 

consenso, uma vez que fundamenta a criação de uma nova soberania no iuris consensu”. 54  

  O Princípio da Soberania Popular está expressamente previsto logo no início da 

Constituição Federal de 1988, em seu art.1º, parágrafo único, segundo o qual “Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”55  e também no art. 14, caput, incisos, I, II e II, aonde se prescreve 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”.56 

 Naquele há a referência fundamental de que todo o poder é decorrente do povo. Mas 

que todo poder é esse? Certamente é todo aquele necessário à constituição e legitimação do 

_____________ 
54 BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução de 
Carmem C. Varrialle er AL. 4 ed. Brasília: Ed. UnB, 1998, p. 1185.  
55 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. 
56 Op. cit. 
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Estado Democrático de Direito. Destaca-se que a soberania popular é uma só, porém é 

exercitada de duas formas: a indireta e a direta.  

No exercício indireto da soberania popular os cidadãos-eleitores escolhem 

representantes (políticos) que, através dos Mandatos Eletivos, deverão representar os 

interesses populares no Poder Executivo e Legislativo. Aqui, haverá o exercício destas 

funções através de prepostos eleitos segundo o sistema democrático-eleitoral. Há, portanto, o 

exercício da soberania popular indireta consistente na participação popular indireta da gestão 

estatal e da elaboração de leis de todos os entes da Federação (União, Estados e Municípios). 

Destaca-se, todavia, que a escolha dos representantes é sempre direta, mesmo no caso de 

exercício indireto da soberania popular. Isto é, não há a escolha de um intermediário, que 

elegeria os ocupantes dos cargos legislativos e executivos, mas sim a escolha imediata destes 

através do sufrágio universal e pelo voto direto. sufrágio universal e pelo voto direto.  Logo, o 

exercício da soberania popular pode ser indireto, mas sempre concretizado pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto. Além disso, o Mandato Eletivo surge como elemento 

caracterizador do exercício indireto dessa soberania, porque somente está presente nessa 

forma e significa o elo representativo entre povo e mandatário.           

Por outro lado, a forma direta de exercício da soberania popular consiste na 

participação direta do povo nas questões constitucionais, administrativas e legislativas, seja 

através do plebiscito ou referendo, ou ainda pela iniciativa popular, quanto às questões 

eminentemente legislativas. Em todo caso a participação popular é direta e possui elevada 

carga de legitimidade, pois traduz anseios sociais mais autênticos. Entretanto, ela não é plena, 

pois é condicionada à provocação e ao assunto propostos pelo órgão competente (plebiscito e 

referendo) e limitada aos percentuais mínimos de assinaturas (iniciativa popular). Mas, 

mesmo estas restrições não retiram o caráter imediato e direto do exercício da soberania 

popular, ora tratado. 
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Outro aspecto relevante refere-se ao meio pelo qual esta soberania popular é exercida. 

Os dois meios principais de exercício são através do sufrágio popular e do voto, mas também 

o é através das assinaturas de eleitores em apoio a projeto de lei no caso da iniciativa popular. 

O sufrágio universal é “o direito público subjetivo democrático, pelo qual um conjunto de 

pessoas – o povo – é admitido a participar da vida política da sociedade, escolhendo os 

governantes ou sendo escolhido para governar e, assim, conduzir o Estado”.57 Já o voto é a 

materialização desse direito, a sua concretização, é o ato pelo qual o eleitor decide na urna 

quem deve ser eleito. Além disso, a assinatura de eleitor na iniciativa popular de lei é 

manifestação autêntica e concreta da vontade do povo de legislar em favor de um determinado 

anseio social.  

  Assim sendo, considera-se que o voto materializa o sufrágio universal e, por 

conseguinte, também materializa o exercício da soberania popular. O voto materializa esta. 

Mas, considerando que o mandato eletivo resulta deste voto, se este for potencialmente 

viciado também o será o respectivo mandato eletivo. E, sendo a AIME uma ação garantidora 

do voto e do mandato letivo não viciado, em última análise, é o principal meio constitucional 

processual de garantia da soberania popular. É que a AIME cassa o mandato eletivo obtido 

através do voto viciado pelo abuso de poder, corrupção e fraude. Em síntese, a AIME garante 

o exercício da soberania popular através da cassação do mandato eletivo inidôneo obtido pelo 

voto viciado, preservando incólume a legítima vontade popular.     

       Nesse contexto, a importância do Princípio da Soberania Popular revela-se como 

diretriz fundamental na consolidação do Estado Democrático de Direito e como valor 

essencialmente protegido pelo sistema constitucional vigente, de sorte a servir de norte 

vinculativo na interpretação e aplicação das normas eleitorais quando da análise dos casos 

concretos submetidos ao Judiciário e nas pesquisas acadêmico-jurídicas.  

_________________________ 

57 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, 39.   
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4.2.4 Liberdade  

 

  O Princípio da Liberdade, assim como o da Igualdade, marcou a passagem do Estado 

totalitário para o democrático, em especial através da Revolução Francesa, que disseminou as 

ideologias liberatórias pelo mundo afora.  

  Sem dúvida, influenciou fortemente a formação do atual Estado brasileiro que, apesar dos 

avanços e retrocessos, ainda perdura regido por diversos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais que asseguram o direito-dever de liberdade como elemento essencial à 

sociedade moderna.  

   A Carta Magna o contemplou logo no início, em seu art. 5º, caput,58  garantindo a todos o 

direito de liberdade como direito fundamental. Este preceito é estruturante e rege as mais 

variadas áreas do Direito, em especial o Direito Eleitoral.                   

    Numa concepção genérica o princípio garante a livre atuação dos sujeitos jurídicos dentro 

dos limites legais estabelecido pelo ordenamento jurídico. Vale dizer, assegura o poder de 

escolha de fazer ou deixar de fazer algo segundo a própria vontade, mas dentro dos contornos 

da lei.  

 Na perspectiva eleitoral este princípio mantém intrínseca relação com a soberania popular, 

pois esta somente é concebida plenamente se exercida de forma livre. Dessa forma, o voto 

deve ser praticado livre de qualquer interferência externa, seja de ordem política, econômica, 

fraudulenta etc. 

 E é exatamente a AIME um instrumento de preservação desse voto livre e legítimo, pois 

irá retirar todo mandato eletivo daquele que fora eleito através do voto viciado, preso à 

ilicitude. De igual sorte, preservará o livre acesso aos cargos eletivos mediante a exclusão dos 

______________________ 
58 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010.  
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 mandatários ilegitimamente eleitos e a garantia de posse dos legítimos eleitos. 

        

4.2.5 Igualdade  

 

 O Princípio da Igualdade ou Isonomia revela-se um dos principais cânones do sistema 

constitucional brasileiro, razão pela qual foi contemplado logo no início da Carta Magna, no 

caput, do art. 5º, como um direito fundamental a ser preservado. Significa a aplicação da 

norma a todos e a vedação de discriminações injustificadas, impondo-se tratamento igual aos 

iguais e desigual aos desiguais, conforme esta ocorra. É a clássica lição de Aristóteles e 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal59 

  Nessa perspectiva, a igualdade pode ser formal ou material. A formal diz respeito à 

aplicação da norma a todos indistintamente. É a chamada igualdade perante a lei. Aqui não 

poderá haver a incidência da norma para uns e para outros não, exceto para conciliação de 

outros valores constitucionais, no caso concreto. Já a isonomia material refere-se ao conteúdo 

da norma que, em sua essência, impõe mesmo tratamento em situações iguais e tratamento 

diferenciado em situações desiguais, conforme essa desigualdade.  

  No campo eleitoral o preceito exerce grande influência de modo a estabelecer um 

importante norte na disputa eleitoral, qual seja, a igualdade concorrencial dos partidos 

políticos e candidatos. Vale dizer, é o dever de garantia da paridade de armas eleitorais, 

permitindo aos concorrentes disputarem em igualdade de condições.  

 Nessa linha, é que surgiu a Lei n.º 11.300/06 (Minirreforma Eleitoral) surgiu com o 

evidente propósito de garantir o equilíbrio na disputa entre os candidatos e combater o abuso 

de poder econômico nas eleições, em especial, por meio de diversas proibições quanto à  

_____________ 
59 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. MS 26.690, Rel. Min. Eros Grau, DJE 19-12-2008. 
Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 08-10-2010. 
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confecção, utilização e distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas  

básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor 

(art.38, § 6º, da LE), à realização de showmícios (art.38, § 7º, da LE) e ao uso de outdoors 

(art.38, § 8º, da LE). Somou-se a isso a garantia de maior transparência na arrecadação e 

gastos de recursos financeiros na campanha eleitoral, por meio da obrigatoriedade da 

divulgação das prestações de contas parciais (art. 28, § 4º, da LE).   

 Além disso, é garantido aos partidos políticos a participação nas convenções partidárias 

nos período de 10 a 30 junho do ano da eleição (art. 8º, da LE), a todos os candidatos o direito 

de participarem da propaganda gratuita no rádio e na televisão (art. 44, da LE), a participarem 

de entrevistas (Art. 36-A, I, da LE) e debates (art. 46, da LE), ao recebimento pelos partidos 

de recursos do fundo partidário (art.41-A, da LPP). 

 Entretanto, nota-se que na referida propaganda eleitoral, nos debates e no recebimento do 

fundo partidário, a igualdade é diferenciadora, mas justificada pela proporcionalidade, já que 

se condiciona à representatividade na Câmara dos Deputados ou à medida desta. 

  

4.2.6 Legitimidade das Eleições  

 

 Em geral, algo legítimo é algo autêntico, adequado, aceito pela maioria como real e 

correto. A idéia de proteção à legitimidade eleitoral integra a própria concepção dos direitos 

políticos, de forma que está prevista na Constituição Federal de 1988, no Capítulo IV (Dos 

Direitos Políticos), em seu art. 14, §9º.  

 Assim, o Princípio da Legitimidade das Eleições representa essencialmente a 

correspondência entre o exercício da soberania popular e a vontade do povo, de modo que o 

processo eleitoral deverá selecionar exatamente aqueles representantes que o povo escolheu. 
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 Nesse sentido, deve ser concebido de forma ampla, porque encerra em si mesmo tanto um 

meio como um fim. É meio quando se refere à legitimidade dos atos praticados no processo 

eleitoral (legitimidade do processo eleitoral) e é fim quanto ao resultado autêntico deste 

(legitimidade do resultado das eleições).  

 O processo seletivo em questão deve respeito à legalidade, pois os atos ilícitos 

potenciados ou graves, praticados em favor de candidaturas, maculam a lisura do processo 

eleitoral e contaminam o resultado final do pleito. Daí advém a relação com a normalidade 

das eleições.60 E também há relação intrínseca entre a preservação do interesse público da 

lisura do processo eleitoral e a legitimidade, conforme preceitua art. 23 ,da LC n.º 64/90. 

Logo, preservando a normalidade e lisura das eleições se preserva o resultado legítimo destas.    

   A Impugnatória surge então como ação garantidora dessa legitimidade, uma vez que 

combate exatamente o abuso de poder, corrupção e fraude (art. 14, §10, CF/88) extremamente 

maléficos ao processo eleitoral. Em último caso está a garantir o próprio exercício pleno da 

soberania popular, na medida em que extirpa o mandato eletivo de quem foi indevidamente 

eleito, preservando incólume a vontade popular.           

 Por outro lado, a legitimidade eleitoral também enfeixa correlação com vários outros 

aspectos, a exemplo da liberdade de informação, conscientização do eleitor, imparcialidade 

dos órgãos julgadores do Poder Judiciário, a integridade do corpo eleitoral votante, entre 

outros.  

 Veja-se, pois, quão valorosa é legitimidade das eleições.  

  

 

______________ 
60  FRANCISCO, Caramuru Afonso. Dos abusos nas eleições: a tutela jurídica da legitimidade e normalidade do 
processo eleitoral. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2002, p. 13. “A constituição da República entendeu 
como legítimas e normais as eleições em que o poder econômico não tenha sido o condutor do processo, o fator 
que disciplinou as atitudes e os gestos dos sujeitos envolvidos no processo eleitoral, o fator que influenciou o 
desenvolvimento de todo o processo eleitoral”  
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4.2.7 Moralidade 

 

  Na órbita jurídica, o Princípio da Moralidade é de grande valia e está contemplado na 

Carta Constitucional em diversos dispositivos, tanto na dimensão geral ou administrativa 

(arts. 5º, LXXIII, 37º, caput, e 85º, V), como na especificamente eleitoral (art. 14, §9º).     

  Assim, acerca da moralidade administrativa Celso Antônio Bandeira de Mello61 adverte 

no sentido da observância dos princípios éticos, sob pena de invalidação da conduta viciada. 

Explica o autor que: 

 
 (...) a Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios 
éticos. Violá-los implicará violação ao próprio Direito, configurando ilicitude que 
assujeita a conduta viciada a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de 
pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da Constituição.  

 

  Nessa perspectiva, a legislação eleitoral contempla a moralidade administrativa aplicada 

ao processo eleitoral, de modo a impedir determinadas condutas de agentes públicos em 

benefício de certas candidaturas. Trata-se das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em 

Campanhas Eleitorais, descritas nos arts. 73 da Lei das Eleições (Lei n.º 9504/97). Busca-se, 

então, a preservação do interesse público e a manutenção do equilíbrio na disputa eleitoral, 

através da incidência do Princípio da Moralidade.  

     Mas, como se disse, especificamente o princípio impõe como requisito para o acesso ao 

mandato eletivo a condição de que o candidato possua vida pregressa compatível com a 

moralidade do cargo público. 62 Mas também a moralidade aí está a implicar a moralidade dos 

atos praticados no processo eleitoral. Ora, se se exige moralidade considerando apenas a vida 

pregressa ou mesmo a administrativa, da mesma sorte é exigida quanto a atuação dos sujeitos 

____________________ 
61 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 
2002, p. 101 

62 A Lei Complementar n.º 135/2010 (Leis da Ficha Limpa) resultou de iniciativa popular de lei que reforçou o 
princípio da moralidade na seara eleitoral, trazendo novas hipóteses de inelegibilidades relativas à vida pregressa 
de candidato.  
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no processo eleitoral, tais como candidatos, partido políticos, coligações, eleitores, ministério 

público eleitoral, membros da Justiça Eleitoral.  

 É nessa esteira, pois, que se enquadra a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – 

AIME, tanto pela localização topográfica na Constituição (prevista logo depois do princípio - 

§9º e §10º, da CF/88), o que permite uma segura interpretação teleológica; como pelo 

evidente propósito de combater a imoralidade eleitoral decorrente do abuso de poder, 

corrupção e fraude.   

 

4.2.8 Proporcionalidade  

 

 Não obstante o sistema jurídico brasileiro ser caracterizado pelo Civil Law, aonde a 

influência da lei positivada é marcante, um princípio tão importante como o da 

Proporcionalidade não foi previsto expressamente. Porém, o mesmo existe implicitamente na 

Constituição Federal de 1988 e decorre do regime e princípios por ela adotados, bem como 

dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nesse sentido, encontra referência 

indireta no art. 5º, §2,63daquela Carta e nem por isso representa menor relevância para o 

Direito.         

       Nessa trilha, o princípio em análise é também conhecido como Princípio da Proibição dos 

Excessos. 64 Ele é comumente decantado em três outros aspectos ou princípios integrantes, a 

saber: a) conformidade ou adequação dos meios, b) exigibilidade ou necessidade; c) 

proporcionalidade strictu sensu.  

______________ 
63 “Art. 5º, (...) § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte.” 
64 CANOTILHO, J. J. G. e MOREIRA, V. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Ed. Coimbra, 1991, p. 
267. “Posteriormente, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, também conhecido por princípio da 
proibição de excesso (Ubermassverbot), foi erigido à dignidade de princípio constitucional”. 
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  O primeiro, afirma André Ramos Tavares65“(...) representa a necessária correlação entre 

os meios e os fins a serem atingidos, de forma que os meios escolhidos sejam aptos a atingir o 

fim determinado.”. Identifica-se aí, pois, uma vinculação compulsória entre meio e fim. No 

segundo, J.J Canotilho66explica que “(...) o cidadão tem direito a menor desvantagem 

possível. Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção de determinados fins, 

não era possível adoptar outro meio menos oneroso para o cidadão”. Como se vê, dentre os 

meios adequados a realização de um dado fim, somente aquele mais suave, menos prejudicial 

à esfera de direitos do cidadão, é que deve ser aplicado. Caso não seja isso possível é que a 

medida extrema será necessária. Por último, o terceiro refere-se a proporcionalidade 

propriamente dita. J.J Canotilho67bem explica este princípio sob a ótica da “justa medida”. 

Segundo o autor “(...) Meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de 

ponderação, com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcional em 

relação ao fim” 

 Ademais, referindo-se ao momento de incidência do princípio da proporcionalidade Erik 

Pereira68  refere-se “(...) a tentativa de diminuir os excessos quando da aplicação da norma, ou 

seja, o aplicador do direito deve sempre observar a proporcionalidade no ato de verificação da 

solução do conflito”. 

 O preceito em questão também é analisado em relação ao princípio da razoabilidade, que 

se revela no sentido de qualidade do ato segundo o qual os meios devem ser compatíveis aos 

fins almejados. Nessa linha, há na doutrina uma distinção entre ambos os princípios, apesar de 

constar quem os equipare. 69 Ao que tudo indica, o Princípio da Razoabilidade é mais amplo  

__________________ 
65 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 6ª Ed, rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
715. 
66 - CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003,p. 
270. 
67 op. cit., p. 270    
68 PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das normas-constitucionais-
eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83.  
69 BARROSO, Luis Roberto.  Interpretação e Aplicabilidade da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
198-208. 
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do que o da Proporcionalidade, de sorte que este estaria abarcado por aquele ou mesmo seria a 

sua medida. 

  Nesse sentido, Raphael Queiroz70traz a seguinte dicotomia “A diferença reside na 

classificação e nos elementos constitutivos desses princípios, já que a razoabilidade é mais 

ampla que a proporcionalidade”.  

 Aliás, o Supremo  Tribunal Federal já consolidou a razoabilidade em sua jurisprudência, 

por meio da Súmula n.º 400, assim prescrita: “Decisão que deu razoável interpretação à lei, 

ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra "a" do art. 101, iii, 

da constituição federal.”71 

 Por outro lado, a diferença pode ser identificada segundo as suas origens históricas, isto é, 

a razoabilidade provém do direito anglo-saxão, tendo como exemplos marcantes a aplicação 

no ordenamento jurídico norte-americano e no argentino; ao passo que a proporcionalidade 

desenvolveu-se no direito germânico, no qual se exemplifica com os ordenamentos jurídicos 

da Alemanha e da França.  

 Noutra linha, podem-se distinguir ambos segundo as suas estruturas, de forma que na 

proporcionalidade encontra-se uma maior objetividade, inclusive, com a evidência de três 

sub-princípios constitutivos.  Já na razoabilidade há uma correspondência geral ao racional e 

ao equilíbrio, de sorte a permitir certa margem de subjetivismo quando aplicado ao caso 

concreto. 

 Ademais, é oportuna uma última dicotomia, desta feita quanto à natureza. A razoabilidade 

está ligada a qualidade do ato praticado, ou seja, se este é ponderado, sensato, racional. Então, 

a proporcionalidade relaciona-se com o aspecto quantitativo deste ato, isto é, se ele é 

realizado na quantidade ou extensão adequada (se não houve excessos).     

 
_______________ 
70 QUEIROZ, Raphael Augusto Sofiati. Os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade das Normas e sua 
Repercussão no Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 45. 
71 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 27-07-2010. 
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  Na seara eleitoral, o princípio proporcional ganha grande relevo, sobretudo, por ocasião 

da fixação das sanções decorrentes de ilícitos eleitorais, tal como na fixação de multa por 

conduta vedada72  

 Aliás, tanto o princípio da Proporcionalidade como o da Razoabilidade são 

essencialmente utilizados por ocasião da aferição da potencialidade lesiva exigida para a 

procedência da Impugnatória, nos casos de abuso de poder, corrupção e fraude. Dessa sorte, 

transportam-se as considerações aqui feitas para o tópico específico da potencialidade lesiva, 

tratado mais a frente.   

 
 
4.2.9 Anualidade  
 

 O princípio da Anualidade ou Anuidade é fundamental em relação ao Direito Eleitoral e, 

especialmente, ao processo eleitoral lato sensu, pois impede alterações casuísticas das regras 

do “jogo eleitoral”. Este preceito está previsto expressamente no art. 16, da Carta 

Fundamental, e prescreve 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”,73 que deve ser concebido na vertente da legalidade constitucional74.   

 Como se vê, há a garantia da segurança jurídica do processo eleitoral, de modo a impedir  

_________________________ 

72 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. RO 2.232/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
11-12-2009. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 15-09-2010. 
“Recurso Ordinário. Conduta vedada a agente público. Eleições 2006. Propaganda política em imóvel público. 
Ocorrência. Potencialidade. Inexigibilidade em razão de presunção legal. Proporcionalidade na sanção. Multa no valor 
mínimo.(...) 3. Juízo de proporcionalidade na aplicação da sanção. 4. Recurso ordinário a que se dá provimento para 
aplicar multa no mínimo legal.(...)”  
73 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010.“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.” 
74 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Normatividade e concretização: a legalidade constitucional. In: O novo 
constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo Bonavides. Lenice S. Moreira (org.) São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.214. “A Constituição, ao estabelecer a conexão mútua entre o fato e a idéia na vida 
política de uma sociedade, combina a essência e a existência políticas de um Estado, pois funda a concreta 
positividade do ordenamento e exprime verbalmente um sistema de intenções. A Constituição pretende 
estabelecer o fato a partir da declaração; é a base moderna do direito e do Estado que estabelece um tipo inédito 
de promessa, de compromisso político, de um povo para consigo mesmo”  
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que as forças políticas em vigor, sobretudo, as do governo situacionista (que em regra detém 

maioria no Parlamento), criem alterações legislativas tendentes a favorecê-las na disputa 

eleitoral que se aproxima.   

  Apesar da referida proteção constitucional já se tentou no país impor alteração 

constitucional às vésperas das eleições gerais (nacional e regional). Trata-se, da chamada 

Polêmica da Verticalização, segundo a qual foi sancionada a Emenda Constitucional n.º 

52/2006, que previa a não aplicação da vinculação entre as coligações no âmbito nacional 

(presidencial) e regional (governamental). Porém, o STF exerceu fielmente seu papel de 

guardião da Constituição e julgou a questão75 nos sentido de preservar o princípio da 

anualidade, reconhecendo a validade da Verticalização para as eleições 2006. Assim, impediu 

uma manobra eminentemente política, que se confrontava literalmente à Anualidade. 

 O tema da anualidade eleitoral é realmente fundamental. Tanto é que tem sido objeto de 

julgamento e intensa polêmica perante o TSE e STF não só nas eleições de 2006, mas também 

nas de 2008 e 2010. Nestas duas últimas, a questão abordada foi a aplicação da Lei n.º 

11.300/06 (Minirreforma Eleitoral) e a aplicação Lei Complementar n.º 135/2010 (Lei da 

Ficha Limpa), respectivamente. Em ambos os casos se buscava prestigiar normas 

moralizadoras e que possuíam valor de legitimidade muito forte, apesar das alterações 

ocorrerem próximas as eleições (dentro do prazo de um ano). Nas eleições de 2006 

consolidou-se a jurisprudência das Cortes superiores no sentido da aplicação àquele pleito a  

__________________________ 

75 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. ADI 3685/ DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 10-08-
2006. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 18-10-2010. “(...) 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 legal (CF, art. 5º, LIV).” 
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maioria das então recentes alterações, sob o argumento de que não interfeririam no processo 

eleitoral, tal como previsto na Lei fundamental. Já no certame eleitoral de 2010 algumas   

novas hipóteses de inelegibilidades também já foram aplicadas, desta vez, ao argumento de 

que não se tratavam de pena.76  

 

4.3 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS ELEITORAIS  

 

 O Direito Constitucional Processual trata do conjunto de normas processuais que estão 

previstas na Constituição Federal de 1988 e, como tal, estuda os princípios constitucionais 

processuais, tais como o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), o contraditório e a 

ampla defesa (art. 5º LV, da CF/88), a inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, 

XXXV, da CF/88), a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88) a presunção de não-

culpabilidade (art. 5º, LVII), a motivação das decisões (art. 93, IX), o juiz natural (art. 5º,  

LIII, da CF/88), a publicidade (art. 37, caput, da CF/88), dentre tantos outros. 

   Dado que estes preceitos estão resguardados na Lei Fundamental possuem eminente  

natureza constitucional e, como tanto, regulam todo o sistema processual vigente, em suas 

mais variadas áreas de utilização. Portanto, disciplinam o processo administrativo, penal, 

civil, trabalhista, militar, eleitoral, inclusive, o próprio processo constitucional, cada qual com 

as respectivas adaptações em razão da natureza que possuem. 

 Nessa parte, entretanto, também não se pretende esgotar a análise de todos os princípios 

processuais aplicáveis ao processo eleitoral, mas tão somente abordar aqueles que de forma 

mais característica e explícita regulam o procedimento da AIME, conforme se demonstrará a 

seguir.  

___________ 
76 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Consulta nº 114709/DF, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite 
Soares, DJE – 24-9-2010. Disponível em: http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 15-09-
2010. “Consulta. Inelegibilidades. Lei Complementar nº 135/2010. 1. No julgamento da Consulta nº 1120-
26.2010.6.00.0000, o Tribunal assentou que a LC nº 135/2010 tem aplicação às eleições gerais de 2010. (...)” 
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4.3.1 Celeridade  

 

 Nessa linha, o Princípio da Celeridade tem imprimido uma marca característica ao 

processo eleitoral, em especial às ações que cuidam de perda do Mandato Eletivo, como é a 

Impugnatória. E não poderia ser diferente, pois é da natureza intrínseca da demanda eleitoral a 

exigência de tal celeridade, sob pena de sobrar uma prestação jurisdicional intempestiva e 

inefetiva.  

 É que a periodicidade dos mandatos, em regra de quatro anos, à exceção do mandato de 

senador, de oito anos, não é compatível com um processo lento e burocrático. Este igualmente 

é incompatível com os prazos exíguos exigidos para julgamento de registro de candidaturas, 

para os litígios decorrentes da propaganda irregular e direito de resposta77 

  Portanto, é preciso um instrumento hábil e adequado a viabilizar a justa prestação 

jurisdicional na seara eleitoral, ou seja, o processo eleitoral. Do contrário, haveria grave 

prejuízo consistente na perda do objeto nas referidas demandas, seja pelo transcurso do 

mandado eletivo, seja pela insegurança jurídica causada, seja pela perpetuação indevida do 

ilícito.  

 A celeridade eleitoral em questão é decorrência direta do princípio da Razoável Duração 

do Processo, que significa a garantia de acesso do jurisdicionado ao processo que dure apenas 

o tempo adequado para a justa satisfação de seu direto, sem abreviações ou prolongamentos 

indevidos. Antes este princípio era considerado implícito na Carta Magna, o que já viabilizava 

a sua invocação contra a morosidade processual. Entretanto, em razão da forte influência de 

nosso sistema pátrio, baseado no Civil Law, bem assim no forte clamor social contra aquela  

 

 
 
_____________ 
77 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 51. 
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morosidade, a Emenda Constitucional n.º 45/2004 consagrou o preceito da celeridade no art. 

5º, LXXVIII, da CF/88. 78 

  Nesse contexto, é que o prazo para impugnação de registro de candidatura, recursos e 

demais atos processuais do art. 3º e seguintes da Lei de Inelegibilidades “são peremptórios e 

contínuos e correm em secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo 

para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.” 79

 Assim, o princípio da celeridade eleitoral significa a imposição de maior rapidez na 

solução do conflito eleitoral, através de um procedimento prioritário, abreviado, simplificado 

e de execução imediata, tudo com vistas a satisfazer adequadamente a natureza da demanda 

eleitoral.  

 Esta celeridade não é uma inovação constitucional e já se revelava pela garantia de 

prioridade de tramitação dos feitos eleitorais imposta desde a Lei nº 4.410, de 24 de setembro 

de 1964, que em seu art. 1º já estabelecia a respectiva participação prioritária do Ministério 

Público e juízes de todas as justiças e instâncias, à exceção do Habeas Corpus - HC e 

Mandado de Segurança - MS. Na prática, esta regra em muito contribui para a aceleração do 

processamento e julgamento das demandas eleitorais.80 Isto porque, é natural a acumulação de 

funções (da Justiça Comum com a Eleitoral) de magistrados e membros do Ministério Público 

, o que poderia retardar significativamente a análise dos processos não fosse a referida 

prioridade. Então, havendo processos de outra natureza e que não fossem o HC e o MS, 

primeiramente deveriam ser analisados os de natureza eleitorais. Entretanto, a morosidade 

ainda perdurava ocasionando perda do objeto de processos importantes como os de cassação 

__________________  
78 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010Art. 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;”  
79  BRASIL. Lei Complementar n.º 64. 1964. Art. 16º.  
80 BRASIL. Lei Ordinária nº 4.410. 1964. “Art. 1º - Os feitos eleitorais terão prioridade na participação do 
Ministério Público e na dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e 
mandado de segurança.”  
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de mandato eletivo. Em razão disso, adveio a Lei n.º 12.034/09, que em seu art. 97-A, caput e 

§ 1º 81 estabeleceu expressamente o limite temporal para de duração razoável do processo 

eleitoral, que possa resultar em perda de mandato eletivo, o período máximo de 1 (um) ano, 

considerada a tramitação em todas as instâncias eleitorais.  Tal exigência significou um 

verdadeiro marco na efetivação da celeridade dos processos eleitorais mais relevantes, 

inclusive, para fins da Impugnatória. Não bastasse isso, a Lei complementar n.º 64/90, foi 

alterada recentemente pela LC n.º 135/2010, a chamada “Lei da Ficha Limpa”, que em seu 

art. 26-B 82 reforçou esta prioridade processual, desta feita quanto aos processos de desvio ou 

abuso de poder econômico ou de autoridade, mantendo-se, no entanto, aquelas ressalvas em 

relação ao HC e MS.  

  Entre estes processos incluem-se a Ação de Investigação Judicial – AIJE, o Recurso 

Contra a Diplomação – RCD e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Logo se  

vê que as disposições da Lei 12.034/09 e da LC n.º 135/10 se complementam 

harmonicamente.  Em síntese, dessa sistemática resulta a seguinte ordem de preferência: 1º) 

habeas corpus 2º) mandado de segurança 3º) AIJE, RCD e AIME. 

 A celeridade também se torna viável mediante um procedimento eleitoral que em regra é 

bastante abreviado, curto, resumido. Não se está aqui a referir-se a um intere procedimental 

desprovido de suas fases essenciais (postulatória, saneamento, probatória e decisória), mas 

sim de uma forma de desenvolvimento processual em que estas fases são bem mais 

compactadas, sobretudo, quando comparadas às de outros sistemas processuais. Disso decorre 

que os prazos processuais são muito reduzidos, sendo previstos em poucos dias e outros 

apenas em horas.  Como exemplos, tem-se na fase postulatória o prazo de 5 (cinco) dias para  

______________ 
81  BRASIL. Lei Ordinária n.º 12.034. 2009. “Art. 97-A, caput e § 1º -  Nos termos do inciso LXXVIII do art. 
5o da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato 
eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.”     
82 BRASIL. Lei Complementar n.º 135. 2010. “Art. 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão 
prioridade, sobre quaisquer outros, aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de 
autoridade até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandado de segurança.” 
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a propositura da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC (art. 3º, caput, da  

LC n.º 64/90); no saneamento do feito, quando cabível (art. 5º da LC n.º 64/90), pode-se dar 

imediatamente após à apresentação da contestação; já a fase probatória, se necessária, deverá 

ocorrer nos 4 (quatro) dias seguintes ao fim do prazo da contestação (art. 5º da LC n.º 64/90); 

e, por fim, na fase decisória, há o prazo de 3 (três) dias para a apresentação da sentença em 

cartório, nas eleições municipais (art. 8º da LC n.º 64/90). Além disso, em regra os prazos 

para interposição de recursos são comuns e de três dias (art. 258, CE), inclusive, para fins de 

Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário (art. 535, CPC e art. 102, II, da CF/88). 

Ora, a própria Ação Rescisória é adaptada à realidade eleitoral e deve ser proposta no prazo 

de 120 dias (art.22, I, “j”, do CE), além de ser limitada apenas aos casos de declaração de 

inelegibilidade transitada em julgado. Destacam-se, ainda os prazos procedimentais das 

representações de propaganda irregular e direito de resposta, que variam entre 24, 42 ou 72 

horas a depender do veículo em que foi praticado o ilícito. Dessa forma, fica evidente que a 

utilização de um caminho abreviado para a entrega da prestação jurisdicional torna o processo 

eleitoral muito mais célere.    

  Na mesma linha, esta celeridade eleitoral também se revela pela simplicidade deste 

procedimento, isto é, pela condução da solução da lide de forma desburocratizada, facilitada e 

desapegada a formalismos excessivos. Assim os atos processuais fluem a contento. Aqui 

outros princípios corroboram essa simplicidade, tais como o da Oralidade, Economia 

Processual e Instrumentalidade da Formas. São exemplos destes e da referida simplicidade a 

desnecessidade de intimação de testemunhas, a tomada de depoimentos, requerimentos e 

impugnações, todos de forma oral no curso da audiência, a oitiva de testemunhas das partes 

em uma só assentada, a intimação de advogados por fax, e-mail ou endereço previamente 

cadastrados na Justiça Eleitoral, a publicação de decisões acerca de registro de candidatura na 

própria sessão de julgamento, o juízo de retratação entre outros. Outro aspecto muito 
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importante é o não cabimento de recurso de Agravo (Instrumento ou Retido) das decisões 

interlocutórias proferidas no processo eleitoral, justamente em razão da incompatibilidade 

deste com a natureza célere da demanda eleitoral. Ainda nesta linha, destaca-se a regra 

contida no art. 121 § 3º, da CF 88, segundo a qual “São irrecorríveis as decisões do Tribunal 

Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de "habeas-

corpus" ou mandado de segurança.” Esta regra sem dúvidas serve de importante filtro e 

inibição de recursos protelatórios. Na verdade, se busca evitar o retardo desnecessário à 

solução definitiva da lide eleitoral, simplificando o caminho para obtenção desta. Mas, esta 

restrição não deve ser analisada de forma isolada, pois ressalva-se aqui a admissibilidade dos 

Embargos de Declaração e o agravo regimental nas decisões monocráticas do TSE, conforme 

previstos no Regimento internos destes. Dessa sorte é imenso o benefício proporcionado em 

razão da simplicidade do processo eleitoral. 

 Ademais, outra grande vantagem em favor da celeridade é que em regra as decisões da 

Justiça Eleitoral devem se submeter à execução imediata, independente da interposição de 

recuso. Isso significa maior efetividade e celeridade ao processo eleitoral, pois permite a 

entrega da tutela jurisdicional em tempo hábil, sem que necessariamente se aguarde uma 

decisão definitiva. Então, ao proporcionar efeitos concretos antes mesmo da decisão 

definitiva, a execução imediata do julgado responde adequadamente a rapidez exigida no 

processo eleitoral. Esse tema será tratado de forma mais aprofundada por ocasião da análise 

do princípio da Devolutividade Recursal, adiante.  

 Portanto, por tais características o processo eleitoral é reconhecido como um dos mais 

céleres no Brasil.      
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4.3.2 Devolutividade recursal 

  

 De uma maneira geral quando se aborda o tema dos efeitos dos recursos no Direito 

Processual se destacam dois principais: o devolutivo e o suspensivo.  Entretanto, há outros 

efeitos possíveis, tais como o obstativo, translativo, expansivo, regressivo, diferido e 

substitutivo. Entretanto, se limitará à análise apenas daqueles dois primeiros tendo em vista o 

propósito de estudar o princípio em questão.  

 Trata-se a devolutividade de efeito natural dos recursos, segundo o qual se permite o 

encaminhamento, o envio, a remessa, enfim, uma nova análise da matéria julgada em 

instância inferior, desta feita pela instância superior. Assim, permite-se nova discussão da lide 

pelo próprio Judiciário, porém, desta vez por um órgão de competência recursal. Já o efeito 

suspensivo é traduzido pelo impedimento da execução dos efeitos da decisão judicial 

recorrida enquanto não for julgado definitivamente o respectivo recurso, ou seja, há sustação 

provisória dos efeitos concretos da decisão atacada.   

  Na seara eleitoral o Princípio da Devolutividade Recursal significa que os recursos 

eleitorais, como regra geral, possuem apenas o efeito devolutivo, ou seja, não suspendem a 

execução imediata da decisão recorrida, permitindo maior eficácia e celeridade processuais. 

Portanto, esta característica devolutiva é também uma marca do processo eleitoral. 

 Nesse sentido, o Código Eleitoral prevê expressamente em seu art. 257 que “Os recursos 

eleitorais não terão efeito suspensivo”83. Pela simples leitura literal do texto legal 

primeiramente se poderia concluir que jamais seria emprestado efeito suspensivo aos recursos 

eleitorais. Porém esse pensamento não é correto. É que há as seguintes exceções legais: a) 

Apelação Criminal Eleitoral (arts. 362 do CE e art. 597, CPP), b) Art. 15 da LC/64/90 (RCD e 

AIME), c) nas ações de Registro de Candidatura e de Impugnação de Registro de  

___________________________ 

83 BRASIL. Lei Ordinária nº 4.410. 1964. 
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Candidatura, d) concessão de liminar suspensiva em sede de ação cautelar, proposta no órgão 

competente para julgamento do recurso principal.  

  Como se vê, apesar das exceções, todo o sistema recursal eleitoral é baseado no Princípio 

da Devolutividade Recursal, que além de proporcionar maior efetividade ao processo eleitoral 

imprime maior celeridade ao mesmo.      

 

4.3.3 Preclusão 

 

 
 A Preclusão é um dos principais princípios do sistema processual brasileiro, pois é através 

deste que há a definição dos efeitos jurídicos decorrentes da não realização de atos 

processuais nos prazos estabelecidos na Lei e pelo julgador, isto é, da intempestividade 

destes. Em razão dela definem-se os efeitos processuais seguintes que podem ser, inclusive, a 

abreviação (art.330, II, CPC) ou extinção do processo (art. 267,III, CPC), a ocorrência do 

trânsito em julgado (art.468, CPC). Trata-se, portanto, da perda de uma faculdade processual 

pela inércia da parte que legalmente poderia tê-la praticado.   

 O princípio também está relacionado ao da Segurança Jurídica (art. Art. 5º, inciso 

XXXVI, CF/88), que impõe o impedimento de alteração de um efeito jurídico já consolidado 

processualmente, permitindo a evolução do processo e o próprio Impulso Oficial.   

 No processo eleitoral o Princípio da Preclusão ganha contornos importantíssimos diante 

dos prazos exíguos, típicos do Direito Eleitoral. É que o não atendimento aos prazos 

reduzidos ocasiona o rápido impulsionamento da marcha processual, passando imediatamente 

à fase processual seguinte ou mesmo para uma fase posterior. É o caso do julgamento 

antecipado da lide quando há preclusão consumativa decorrente da revelia (art. Art.5º, da LC 

n.º 64/90). Neste, economiza-se uma fase instrutória e desnecessária, passando-se ao imediato 

julgamento da controvérsia.       
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  Nessa linha, há também uma delimitação precisa das quatro fases principais do 

processo eleitoral latu sensu84, de sorte a se permitir a prática de certos atos processuais 

apenas na fase que lhe é própria, isto é, em etapa bem definida naquele processo. Exemplo 

disso é a impossibilidade de impugnar Registro de Candidatura com fundamento em causa de 

inelegibilidade infraconstitucional (art.1º, da LC nº 64/90), depois de ultrapassado o prazo 

para a propositura da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC. Ressalva-se, 

entretanto, os casos de inelegibilidades constitucionais, que poderão ser suscitados em fase 

posterior (Art. 259,parágrafo único, CE),85 ou seja, depois da fase da Diplomação, em sede de 

Recurso contra Expedição do Diploma (art. 262,I CE).86  

    Por outro lado, também ressalva-se a prática de ato processual com supedâneo em 

motivo superveniente ao fim do prazo estabelecido, pois neste caso não há submissão ao 

fenômeno da preclusão, nos termos do art.223 do CE.87 Ora, não seria razoável impedir o 

manejo de ato processual necessário, quando baseado em fato posterior ao prazo especifico 

para praticá-lo. Certamente haveria tolhimento da eficácia do processo eleitoral, que restaria 

incapaz de resolver questões supervenientes, apesar de relevantes. Ao reverso, este deve ser 

hábil a fornecer soluções adequadas as questões eleitorais independente da superveniência 

destas.            

  Assim, fica claro que a legislação eleitoral, através do instituto da preclusão, além de 

imprimir o rápido andamento da marcha processual, também define especificamente as 

principais etapas do processo eleitoral amplo. Porém, não se submete a preclusão unicamente  

______________ 
84  Preparatória, Votação, Apuração e Diplomação.  
85 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965. “Art. 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando 
neste se discutir matéria constitucional. Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser 
interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto.”  
86 Op. cit. “Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos: I - inelegibilidade ou 
incompatibilidade de candidato; (...)”  
87 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965. “Art. 223. A nulidade de qualquer ato, não decretada de ofício pela 
Junta, só poderá ser argüida quando de sua prática, não mais podendo ser alegada, salvo se a argüição se basear 
em motivo superveniente ou de ordem constitucional. § 3º A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de 
ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase 
própria, só em outra que se apresentar poderá ser argüida.”   
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nos casos de realização posterior ao prazo de ato processual fundamentado em motivo 

superveniente e quando se tratar de matéria de ordem constitucional.      

 

4.3.4 Lealdade  

 

  O princípio da Lealdade é de grande importância no sistema processual brasileiro, pois 

impõe a observância, pelos sujeitos processuais, das normas processuais. Tamanha é sua 

relevância, que encontra seu fundamento principal na própria Constitucional Federal de 1988, 

no art. 14, §11º, que responsabiliza o autor pela propositura de ação temerária ou de manifesta 

má-fé. Aqui, a interpretação deve ser ampla, de modo a permitir a aplicação da lealdade 

processual não apenas ao autor, mas também a todos os sujeitos processuais, inclusive, aos 

auxiliares da justiça (arts.139 a 151, CPC). Além disso, tal responsabilidade também não se 

restringe à AIME, mas a todos os atos praticados na Justiça.   

 A rigor, esta Lealdade significa dever de fidelidade às normas processuais. Assim, os atos 

processuais devem ser realizados de sorte a facilitar o bom andamento da marcha processual e 

o encontro da verdade através da dialética. Então, devem os sujeitos processuais abster-se de 

praticar atos que criem obstáculos injustificados à evolução processual ou mesmo alterar a 

verdade dos fatos.  

 Nesse sentido, a Lei de Inelegibilidades eleva este Princípio ao extremo em seu art. 

25,88 de modo a tipificar como crime a argüição de inelegibilidade ou impugnação de registro 

de candidatura, deduzidas de forma temerária ou de manifesta má-fé. Prescreve, inclusive, 

pena de seis meses a dois anos e multa de vinte a cinqüenta vezes o valor do Bônus do 

Tesouro Nacional (BTN).  

_________________ 
88 BRASIL. Lei Complementar n.º 64. 1964. “Art. 25. Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou 
a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de 
autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé: Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e, no caso de sua 
extinção, de título público que o substitua.” 
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 Ainda nessa linha, o art. 14º, I e II, do Código de Regência89 estabelece a exigência da  

lealdade e boa-fé para os que atuem no Processo Civil e ainda a penalização por litigância de 

má-fé contra quem violar estes deveres processuais, conforme aponta o art. 17 90, daquele 

Código.      

 Como se viu, os atos processuais devem ser manejados no sentido de elucidarem a 

verdade dos fatos e a plausibilidade do direito invocado, em estrita observância das normas 

processuais, sob pena de responsabilização processual e até criminal.    

 

4.3.5 Gratuidade  

   

 O Princípio da Gratuidade significa o direito de acessar a Justiça Eleitoral de forma 

gratuita, isto é, sem qualquer ônus financeiro para as partes. Revela-se uma facilidade que é 

garantia do Princípio do Livre Acesso à Justiça, previsto no art. Art.5º, XXXV, da CF/8891. 

Entretanto, o principal fundamento deste princípio reside na preservação do amplo exercício 

da cidadania (art. 1º, II, CF/88), pois esta será necessariamente tratada nas demandas 

eleitorais, direta ou indiretamente.  

 Aliás, o próprio art. 5º, LXXVII, da CF/8892 garante que os atos necessários ao exercício 

da cidadania serão gratuitos na forma da lei. A lei que o dispositivo ser refere é a Lei n.º 

9.265/96, que além de outras hipóteses contempla a da Ação de Impugnação de Mandado  

 

___________________ 
89 BRASIL. Lei Ordinária n.º 5.869. 1973. “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer 
forma participam do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-
fé;” 
90 BRASIL. Lei Ordinária n.º 5.869. 1973. “Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: I – deduzir 
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar 
do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - 
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes manifestamente 
infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório 
91 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 
de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 66/2010.“Art. 5º (...), XXXV - a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 
92  Op. cit. .“Art. 5º (...), LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania.” 
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Eletivo, conforme respectivo art.1º, IV.93     

 Como se vê, a gratuidade processual é uma característica marcante da Justiça Eleitoral. 

Porém, não se deve confundir com a gratuidade da Lei n.º 1.060/50, que possui como 

fundamento o benefício aos necessitados, de acordo com o art.2º, parágrafo único desta Lei94. 

 Como decorrência daquela graciosidade, em regra é vedada a exigência de custas 

processuais e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Entretanto, há 

exceções. Quanto às custas processuais estas são exigidas nos casos de processos-crimes e nos 

executivos fiscais, conforme estabelece o art. 373, parágrafo único do CE95. Já em relação aos  

honorários advocatícios entende-se que estes podem ser fixados unicamente nos casos de 

condenação por litigância de má (Art. 18, CPC), ocasião em que, para este fim, é virtualmente 

atribuído um valor da causa à demanda eleitoral, fixando-se o respectivo percentual sobre este 

valor. Nesse sentido é a Resolução nº 19.752/9696 do TSE e a própria jurisprudência desta 

Corte97. 

 Assim, o Princípio da Gratuidade trata-se de garantia do amplo acesso à Justiça Eleitoral e 

tem como fundamentado principal o amplo exercício da cidadania. Revela-se, ainda, como 

uma característica marcante do processo eleitoral, isentando as partes dos pagamentos de  

______________   
93 BRASIL. Lei Ordinária n.º 9.265. 1996. “Art. 1º São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim 
considerados: (...) IV - as ações  de  impugnação  de  mandato  eletivo  por  abuso  do poder econômico, corrupção ou 
fraude;” 
94 BRASIL. Lei Ordinária n.º 1.060. 1950.“Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes 
no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, 
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de 
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.” 
95 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965.  “Art.373 (...) Parágrafo único. Nos processos-crimes e nos executivos fiscais 
referentes a cobrança de multas serão pagas custas nos termos do Regimento de Custas de cada Estado, sendo as devidas à 
União pagas através de selos federais inutilizados nos autos.”       
96  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Res.-TSE nº 19.752/96.Disponível em: <http://www.tse.jus.br/>. 
Acesso em: 11-11-2010.“Procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para recolhimento à União de custas 
processuais, pagamento de honorários advocatícios e diligências de oficial de justiça” em caso concreto em que 
houve condenação aos ônus de sucumbência.   
97 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. AI nº 28538/MG, Rela. Min. Marcelo Henriques 
Ribeiro de Oliveira, DJE – 25-8-2010. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 29-10-2010. “Ademais, constatada a 
litigância de má-fé e o abuso do direito de ação, com prejuízo à honra daquele que foi indevidamente 
processado, conforme destacado no julgado regional (fl. 132), é cabível a condenação nos termos do art. 18 do 
CPC e da jurisprudência desta Corte”  
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custas processuais e honorários advocatícios, como regra. Porém, excepcionalmente, admite-

se a condenação em custas processuais exclusivamente nos casos de processos-criminais e  

executivos fiscais e, quanto aos honorários advocatícios, apenas nos casos de condenação por 

litigância de má do art. 18, do CPC. Em todos os casos fundamenta-se na autorização legal e 

jurisprudencial. 

 

4.3.6 Instrumentalidade do Processo  

 

  O sistema processual brasileiro possui como um de seus fundamentos principais a 

utilização de formas estabelecidas na lei (atos processuais) que, seguindo um caminho 

adequado (procedimento), formam o instrumento (processo) capaz de alcançar um dado 

objetivo (tutela jurisdicional). Daí genericamente se referir a instrumentalidade das formas  

como sendo o uso das formas como instrumento para atingir um fim. 

 Porém, não se deve limitar apenas a esta concepção. Em verdade, este primado vai mais 

além. Traduz a idéia de aproveitamento de atos processuais quando estes atinjam os objetivos 

aos quais se propuseram, ainda que praticados de forma diversa da estabelecida na lei.  

  A exceção refere-se aos casos em que a lei fixa forma exclusiva do ato sob pena de 

nulidade deste. Aliás, nesse sentido é expressamente o art. 244 98 do CPC. Assim, busca-se 

evitar o excesso de formalismo, tornando o processo mais fácil de fluir.       

 

 

 

 

__________________________ 

98 BRASIL. Lei Ordinária n.º 5.869. 1973 “Art. 224- Quando a lei prescrever determinada forma, sem a 
cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade." 
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   Nesse sentido, explica Moacyr Amaral Santos99 acerca do Princípio da Instrumentalidade 

Processual:  

 

Por este princípio, a forma se destina a alcançar um fim. Essa é a razão pela qual a 
lei regula expressamente a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa e não 
obstante violada, a finalidade em vista pela lei pode ter sido alcançada. Para a lei 
isso é o bastante, não havendo razão para anular - se o ato.     
 

  E ainda, o Superior Tribunal de Justiça – STJ 100 “O princípio da instrumentalidade 

das formas visa o aproveitamento do ato processual cujo defeito formal não impeça que seja 

atingida a sua finalidade.”  

        No processo eleitoral, dadas as suas peculiaridades, este Princípio ganha maior 

relevância e aplicabilidade. É da essência deste a celeridade. E como tal jamais poderia 

esbarrar no formalismo excessivo. Ao reverso, tende a valer-se da Instrumentalidade das 

Formas ao seu limite extremo. São exemplos da aplicação do princípio a intimação da parte 

via fax, sistema eletrônico, publicação de atos judiciais na sede do Cartório eleitoral, e outros.  

  Ainda na esteira eleitoral, constata-se que o este Princípio interage diretamente com 

outros, tais como os da Simplicidade, Informalidade, Economia Processual, Oralidade, 

Razoável Duração do Processo, Celeridade e Efetividade.            

  Ainda nessa perspectiva, o Princípio da Instrumentalidade influencia fortemente o 

Princípio da Fungibilidade Recursal, que permite o aproveitamento de um recurso não cabível 

como se fosse o recurso cabível, porém, desde que preenchidos certos requisitos. Assim, o 

TSE tem condicionado esta fungibilidade “à comprovação da tempestividade, preenchimento 

dos pressupostos específicos e requisitos do recurso cabível e verificação de ausência de erro 

e má-fé  

__________________________ 

99 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 16ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2006, 2. 
v., p.28. 
100 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência. REspe nº 511095/RS, DJe de 27.11.2008, Rel. Min. 
Luiz Fux.Disponível em: <http://www.stj.jus.br/. Acesso em: 06-11-2010.  
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 Como fundamento legal específico há o art. 219 e parágrafo único, ambos do CE101, que 

além de preservar os resultados buscados pela legislação eleitoral, impede que a parte requeira 

nulidade de ato processual quando esta é a causadora ou beneficiária desta. 

 Portanto, trata-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas de mecanismo de 

aproveitamento dos atos processuais que alcancem os resultados legais, ainda que praticados 

de forma diversa da inicialmente estabelecida na própria lei, exceto quando esta preveja forma 

exclusiva, sob pena de nulidade. Evita-se, dessa forma, o formalismo excessivo, favorecendo 

a marcha processual. No processo eleitoral este princípio ganha maior relevo e aplicação, pois 

é inerente às peculiaridades deste, contribuindo para formação de um processo célere e 

efetivo, em sintonia com as necessidades da natureza da demanda eleitoral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
101 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965.  “Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o Juiz atenderá sempre aos 
fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. 
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela 
aproveitar.” 
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5 DIREITO ELEITORAL 

 

 

5.1 DIREITOS POLÍTICOS: inelegibilidade cominada    

 

 Antes de analisar o Direito Eleitoral é fundamental realizar algumas considerações acerca 

dos direitos políticos, pois estes constituem um dos principais objetos de estudo daquele. 

Além disso, o foco na inelegibilidade cominada justifica-se pela proposta relação 

consequencial com Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.       

 Neste ponto pretende-se, portanto, demonstrar um contexto jurídico mínimo segundo o 

qual se sugere a incidência do efeito da inelegibilidade cominada como decorrência natural da 

procedência da AIME.       

 A palavra político tem origem grega no termo politikós e do latim politicu e significa algo 

relativo aos negócios públicos ou que trata ou se ocupa da política.102. Já o vocábulo direito 

resulta do latim directu e pode traduzir o sentido de faculdade legal de praticar ou deixar de 

praticar um ato.103 Pode então afirmar-se genericamente que os direitos políticos são 

faculdades legais relativas aos negócios públicos.  

 Aliás, mais precisamente, são faculdades outorgadas “a todo cidadão de participar da 

administração pública, direta ou indiretamente, sendo eleito para os seus cargos eletivos ou de 

representação, ou do sufrágio, em qualquer dos aspectos que se manifeste”.104 

 Entretanto, na vertente jurídica por direitos políticos Pimenta Bueno105 refere-se “as 

prerrogativas, os atributos, faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no 

______________ 
102 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa. 3ª Ed. Curitiba: 
Positivo, 2004, p. 1592. 
103  Op. Cit. p.683 
104 SILVA, De Plácito e. Vocabulário Jurídico.Atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 475          
105 PIMENTA BUENO, José Antônio. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império, Rio de 
Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, p. 458. 
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governo de seu país, intervenção direta ou indireta, mais ou menos ampla, segundo a 

intensidade do gozo desses direitos”. Assim, são direitos que permitem a participação do povo 

na atividade governamental, segundo o exercício indireto ou direto da soberania popular, 

conforme um regime democrático instituído (Art. 1º, parágrafo único, da CF/88).  

 Destarte, dada a sua relevância, estão previstos logo no início da Carta Magna, no Título 

II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo V - Dos Direitos Políticos. E 

englobam além da cidadania (ativa e passiva), as formas de participação direta (plebiscito, 

referendo, iniciativa popular), a alistabilidade, as condições de elegibilidade e causas de 

inelegibilidade e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos (Artigos 14º e 15º, da 

CF/88).  

 Ademais, os direitos políticos revelam-se essencialmente pelo exercício da cidadania (art. 

1º, II, da CF/88), que se traduz na capacidade eleitoral ativa e na passiva. A primeira refere-se 

a uma das principais formas de participação popular, o direito de sufrágio106, ou seja, direito 

de votar (ius singulii). A segunda, ao direito de ser elegível, isto é, de ser votado (ius 

honorum).  

 Já a alistabilidade consiste no alistamento eleitoral, formado pela inscrição e qualificação 

do cidadão (art. 42, CE). Este é pressuposto objetivo do direito de votar, pois sem ele o 

cidadão não preenche os requisitos legais para integrar o corpo eleitoral. Nesse sentido, para 

ser votado é imprescindível ser eleitor. Assim, para exercer capacidade eleitoral passiva é 

preciso exercer a ativa. Em síntese, para ser elegível é preciso ser eleitor (art. 14, § 3º, da 

CF/88).  

 Sob outra ótica, os direitos políticos podem ser classificados em positivos ou negativos, 

segundo um juízo permissivo ou impeditivo destes direitos. Naqueles incluem o direito de  

______________ 
106 CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.301. “O 
sufrágio é um instrumento fundamental de realização do princípio democrático. Atrvés dele, legitima-se democraticamente a 
conversão da vontade política em posição de poder e domínio, estabelece-se a organização legitimamente de distribuição dos 
poderes, procede-se à criação do «pessoal político» e marca-se o ritmo da vida política de uma país”        
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sufrágio e a elegibilidade. Nestes, constam as causas de inelegibilidade.107 É nesta última, 

pois, que se encontra a inelegibilidade cominada, efeito da AIME. 

 Para Adriano Soares da Costa “(...) A impossibilidade jurídica de concorrer às eleições é o 

que denominamos inelegibilidade, pouco importando se tal impedimento decorre do fato de 

não se ter obtido o registro de candidatura, ou do fato de tê-lo perdido por seu 

cancelamento”.108  

  O autor ainda classifica as inelegibilidades segundo um critério de natureza sancionatória 

em: a) inata e b) cominada, b.1) simples, b.2) simples e potenciada, b.3) potenciada pura, b.4) 

duplamente potenciada.109 Na primeira não há sanção, mas apenas uma prevenção do 

equilíbrio da disputa. Na segunda, consta a sanção decorrente de um dado ilícito com efeitos 

eleitorais. Já os critérios adotados pelo autor para distinguir as subespécies são o temporal e o 

combinatório. Assim, considerou simples a incidência da inelegibilidade cominada já para a 

eleição em que se praticou o ato ilícito e potenciado para o futuro, ou seja, a contar da eleição 

em que ocorreu o ilícito até o fim do prazo estabelecido na Lei de Inelegibilidades.               

 Considerando esta bem estruturada classificação, verifica-se que o efeito da declaração de 

inelegibilidade, que se sugere decorrer da procedência da AIME, se enquadra perfeitamente 

na hipótese de inelegibilidade cominada simples e potenciada, do art. 1º, I, “d”, da LC n.º 

64/90, porque há a incidência tanto para as eleições vítimas do ilícito como para as que 

ocorrerem nos oito anos seguintes, conforme alteração da LC n.º 135.  

 Entendendo obtida a devida contextualização da questão transporta-se a abordagem mais 

específica da matéria para o item próprio deste estudo mais adiante.    

  

______________                                   
107 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7ª Ed, rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008,p.63.”Do ponto de vista substancial, são condições de elegibilidade os pressupostos fixados 
pelo ordenamento para obtenção do direito de ser votado”.  
108 Op. Cit.p.142. 
109 Op. Cit. 
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5.1 CONCEITO  

 
  
 Para analisar claramente um dado ramo do Direito elege-se o uso do critério didático, 

segundo o qual se parte da premissa conceitual para em seguida explorar os demais elementos 

integrantes.  

 Assim, primeiramente considerar-se-á algumas definições trazidas pela doutrina 

especializada para, em seguida, propor uma conceituação analítica, na tentativa de reunir os 

seus principais elementos caracterizadores.  

          Nesse diapasão Joel J. Cândido110afirma que o Direito Eleitoral “É o ramo do Direito 

Público que trata de institutos relacionados com os direitos políticos e das eleições, em todas 

as suas fases, como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do 

Estado” 

            Erick Pereira111sintetiza que “é o estatuto constitucional da cidadania, da soberania 

popular, dos direitos políticos, do mandato eletivo e das garantias do interesse público”.   

 
            Para Marcos Ramayana112: 
 

é o conjunto de normas jurídicas que regulam o processo de 
alistamento, filiação, convenções partidárias, registro de candidaturas, 
propaganda política eleitoral, votação, apuração, proclamação dos 
eleitos, prestação de contas de campanhas eleitorais e diplomação, 
bem como as formas de acesso aos mandatos eletivos através dos 
sistemas eleitorais.  
 

 Noutra ótica, José Jairo Gomes113 explica que o “Direito Eleitoral é o ramo do Direito 
 
Público cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos regularizadores dos  

______________                 
110 CÂNDIDO, Joel J.. Direito Eleitoral Brasileiro. 12ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Bauru: Edipro, 
2006, p. 27. 
111 PEREIRA, Erick Wilson. Direito Eleitoral: interpretação e aplicação das normas-constitucionais-
eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2010, p.32.      
112 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral.8ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 26. 
113 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 19.   
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direitos políticos. Normatiza o exercício do sufrágio com vistas a concretização da soberania 

popular.” 

  Na mesma linha, Torquato Jardim114 defende que o 

 
Direito Eleitoral é o liame que une a eficácia social da República democrática 
representativa à eficácia legal da Constituição, que lhe dá forma jurídica. A 
soberania popular é a pedra angular da República (Constituição, art.1º, parágrafo 
único); à proposição sociológica juridicizada na norma há de corresponder um 
ordenamento positivo – o Direito Eleitoral, capaz de concretizá-la na práxis coletiva. 

 
  
  Na sequência, especificando o objeto do Direito Eleitoral  Fávila Ribeiro115 diz que 

“O Direito Eleitoral, precisamente, dedica-se ao estudo das normas e procedimentos que 

organizam e disciplinam o funcionamento do poder de sufrágio popular, de modo a que se 

estabeleça a precisa equação entre a vontade do povo e a atividade governamental”  

  Ainda sobre este objeto Djalma Pinto116 esclarece que  

 

O objeto do Direito Eleitoral é disciplinar a escolha pelo povo dos ocupantes dos 
cargos eletivos. Os ocupantes destes cargos não podem ser escolhidos 
aleatoriamente, sem uma forma preestabelecida. Não podem, outrossim, ser 
investidos pela força. Cumpre, pois, ao Direito Eleitoral viabilizar o exercício da 
soberania popular, regulando a disputa pela conquista do mandato a ser exercido em 
nome dos cidadãos.  

 

   Considerando os principais aspectos que comumente são abordados em tais conceitos, 

destaca-se, com pouca variação, tratar-se de conjunto de normas e princípios, pertencentes ao 

ramo do Direito Publico, envolvendo os direitos políticos, a soberania popular, o processo 

eleitoral latu sensu e os mandatos eletivos.  

  Logo, buscando harmonizar estes principais elementos em uma só definição sugere-se 

o seguinte conceito analítico: o Direito Eleitoral é ramo do Direito Público, derivado do 

Direito Constitucional, constituído pelo conjunto de princípios e normas que regulamentam o  

______________  
114 JARDIM, Torquato. Introdução ao Direito Eleitoral Positivo, Brasília Jurídica, 1994, p.10. 
115RIBEIRO, Fávila. Abuso de Poder no Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense 1998. p. 4.    
116 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal.Noções Gerais. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008,p. 25.               
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exercício dos direitos políticos e da soberania popular, através da disciplina de um processo 

eleitoral amplo, segundo o qual se escolhe os titulares dos mandatos eletivos.       

  Entretanto, não se pode esquecer que as questões que envolvem a infidelidade 

partidária e a conseqüente perda de mandato eletivo do infiel, provisoriamente, estão sendo 

reguladas pelo Direito Eleitoral117, diante da inércia do Legislativo em legislar sobre a 

matéria. Disso decorre a ampliação provisória do objeto de estudo deste ramo do Direito, sem, 

contudo, avocar as matérias que são próprias do Direito Partidário.    

  Portanto, adaptando o conceito sugerido à recente realidade tem-se que o Direito 

Eleitoral é ramo do Direito Público, derivado do Direito Constitucional, constituído pelo 

conjunto de princípios e normas que regulamentam a fidelidade partidária (provisoriamente), 

o exercício dos direitos políticos e da soberania popular, através da disciplina de um processo 

eleitoral amplo, segundo o qual se escolhe os titulares dos mandatos eletivos.                 

 

5.2 FONTES 

 

  O vocábulo fonte procede etimologicamente do latim, que significa nascente, 

manancial. No sentido coloquial considera-se origem, local de onde nasce algo. No Direito a 

fonte é a estrutura originária de um determinado instituto jurídico que, além de ser o ponto de 

partida da evolução deste é, em si mesmo, elemento de nutrição contínua deste desenvolvi- 

mento. Daí a importância da análise das fontes do Direito Eleitoral 

  Quanto à classificação das fontes diversos são os critérios utilizáveis, predominando 

na Doutrina a classificação em fontes formais e materiais. Entretanto, buscando maior 

objetividade, preferiu-se adotar o critério da relevância jurídica para o Direito Eleitoral, com 

vistas a estabelecer, via de conseqüência, o grau de influência no tema analisado. 

_______________ 
117 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resoluções do TSE n.º 22.610/07 e n.º 22.733/08. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.   
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  Nessa trilha, consideram-se três categorias de fontes do Direito Eleitoral: a) Fonte 

Fundamental, b) Fontes Principais (Nacionais e Internacionais) e c) Fontes Subsidiárias. 

  

5.2.1 Fonte Fundamental 

 

   A Fonte fundamental do Direito Eleitoral é indiscutivelmente a Constituição Federal 

de 1988, pois, além de ser a norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico pátrio, é nela 

que estão alicerçadas as colunas estruturantes e próprias deste ramo do Direito Público.   

  Portanto, conforme se demonstrou antes, estabelece os princípios constitucionais 

gerais de aplicação direta na seara eleitoral (Estado Democrático de Direito - art. 1º, caput, a 

Cidadania e a Soberania Popular - art. 1º, I, parágrafo único; o Pluralismo Político - art. 1º, V, 

dentre outros), além de específicos desta área, a exemplo da Anualidade (art. 16, da CF/88) e 

da Lealdade processual (art. 14, da CF/88). 

  Além disso, regulamenta outras matérias importantes, tais como as condições de 

elegibilidades (art. 14,§3º, da CF/88) e inelegibilidades (Art. 14, §4 ao §8, da CF/88). São 

condições de elegibilidade requisitos indispensáveis ao exercício da capacidade eleitoral 

passiva que, se ausentes, impedem a candidatura. Já as causas de inelegibilidades são 

obstáculos àquela capacidade eleitoral passiva que, quando presentes, também impedem a 

candidatura. Há, também, a delegação exclusa à Lei Complementar para tratar das 

inelegibilidades infraconstitucionais (art. 14, §9, da CF/88), pois, significando uma garantia 

contra casuísmos, se impôs um procedimento legislativo mais rígido para criar aquelas causas 

de inelegibilidades. Aliás, por estas razões, elas só podem ser fixadas na Constituição Federal 

ou em Lei Complementar.        

        Ademais, contempla-se a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo –AIME (Art. 14, 

§10º, da CF/88), única ação constitucional garantidora da soberania popular e legitimidade 
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das eleições. A perda e suspensão dos direitos políticos são previstas taxativamente no art. 15, 

da CF/88, restando vedada a cassação destes.     

  Fixa-se, ainda, a autonomia dos Partidos Políticos (art.17,§1º, da CF/88)), inclusive, 

com a liberdade quanto ao regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de 

vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal (EC n.º 

52/06). Confere-se competência privativa da União para legislar em matéria eleitoral (art. 22, 

I, da CF/88), o que explica a natureza federal de todas as leis eleitorais.     

   Além disso, estrutura e organiza os órgãos da Justiça Eleitoral, detalhando as 

composições, competências e funções destes, conforme art. 118º e seguintes da CF/88.           

    Portanto, é que o Direito Eleitoral é eminentemente constitucional, sobretudo, em 

razão de sua Fonte Fundamental.  

 

5.2.2 Fontes Principais  

 

  Já as Fontes Principais são aquelas que, em harmonia com a Carta Magna, estão 

diretamente relacionadas ao Direito Eleitoral. Isto porque regulamentam questões 

fundamentais ali previstas, além de disciplinarem especificamente as principais matérias 

eleitorais. Podem ser Nacionais, quando exclusivamente brasileiras, e Internacionais, quando 

derivadas de normas internacionais aplicáveis aos países signatários. 

 

 

5.2.2.1 Fontes Principais Nacionais 

 

   Naquela perspectiva, consideram-se Fontes Principais Nacionais o Código Eleitoral - 

CE (Lei n.º 4.737/65), a Lei das Eleições - LE (Lei 9.504/97), a Lei Complementar das 
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Inelegibilidades (Lei 64/90), a Lei da Ficha Limpa (LC n.º 135/2010), a Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos – LOPP (Lei n.º 9.096/95), a Lei da Minirreforma Eleitoral (Lei n.º 

11.300/06), a Lei da Reforma Eleitoral (Lei n.º 12.034/09), e as Leis federais eleitorais (art. 

22, I, da CF/88).  

   O Código Eleitoral, depois da Carta Magna, é o principal diploma legislativo eleitoral, 

porque regula a organização e o exercício de direitos políticos e outras questões essenciais, 

como o voto e o alistamento (artigos 5º, 6º e seguintes), organização e competência dos 

órgãos da Justiça Eleitoral (artigos 12 a 40), atos preparatórios (art. 41 a 81), Eleições – atos 

preparatório a votação, votação, apuração e diplomação (art. 82 a 233-A), garantias eleitorais  

(art.234 a 239), propaganda partidária (art. 240 a 256), recursos (art. 257 a 282), disposições 

penais (art. 283 a 364) e as disposições gerais e transitórias (art. 365 a 381). Destaca-se, ainda,  

que somente a Lei Complementar pode regular a organização e competência dos órgãos da 

Justiça Eleitoral (art. 121, da CF/88). Assim, o CE foi recepcionado, apenas nesse particular, 

como Lei Complementar.118 A Lei das Eleições disciplina detalhadamente as Eleições, através 

de regras fixas e contínuas119. A Lei das Inelegibilidades especifica as causas de 

inelegibilidades infraconstitucionais, integrando o art. 14, §9, da CF/88. Foi atualizada pela 

autêntica Lei da “Ficha Limpa” que, decorrente de legítima iniciativa popular lei, fixou 

hipóteses de inelegibilidade seguindo critérios de moralidade e vida pregressa dos candidatos. 

Como já visto esta importante Lei já foi aplicada no processo eleitoral de 2010, depois de 

polêmica decisão do TSE.  A LOPP traz o regramento geral acerca dos Partidos Políticos. Já a 

Minirreforma eleitoral nasceu da necessidade de se dar uma resposta concreta a sociedade em 

razão do escândalo do “Mensalão” que a antecedeu. Assim, regulou a propaganda, o  

______________ 
118TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010 “Ac.-TSE nº 12.641/96 e 
Res.-TSE nºs 14.150/94 e 18.504/92: o Código Eleitoral foi recepcionado como lei complementar.” 
119 No passado recente as eleições eram marcadas por normas casuísticas e provisórias. 
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financiamento e prestação de contas das despesas em campanha eleitoral, proporcionando 

maior transparência, igualdade de condições entre candidatos e mecanismos de combate ao 

abuso de poder econômico e “caixa dois” (gastos ilícitos). A Reforma Eleitoral de 2009, 

apesar de incompleta e feita sem maior maturação, efetuou importantes modificações na 

LOPP, na LE e no CE. Dessa forma, trouxe a responsabilidade exclusiva do órgão partidário 

por eventuais irregularidades cometidas por este (art. 15-A, da LOPP), possibilidade do 

candidato participar do pleito ainda que seu registro esteja sub judice (art. 16-A, LE), 

propaganda eleitoral na internet (art. 57-D, LE), abuso de autoridade (art. 74, LE), o voto 

impresso e a identificação biométrica (art. 5º, da Lei n.º 12.034/09) e o voto em trânsito para 

os cargos de presidente e vice-presidente da República (art. 233-A). Por fim, são inúmeras as 

leis federais que tratam de temas específicos e relevantes, a exemplo da Lei do Fornecimento 

Gratuito de Transporte e Alimentação em dia de Eleição (Lei n.º 6.01/74).  

  Também o são as Resoluções do TSE em razão das disposições do art. 1º, parágrafo 

único e art. 23, IX, ambos do CE, que lhes imprimem força de Lei ordinária. É fonte também 

a resposta a Consulta ao TSE. Esta trata-se de uma pergunta feita ao TSE, por autoridade com 

jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, acerca de questão eleitoral em tese. 

Objetiva esclarecer dúvida cerca da aplicação da legislação eleitoral. A resposta a Consulta  

deve ser em tese e não vinculativa, porém demonstra uma tendência interpretativa da Corte e 

pode servir de fundamento para os órgão jurisdicionais eleitorais. Daí sua relevância. As 

Súmulas eleitorais revelam a consolidação da jurisprudência dos Tribunais eleitorais e por 

isso são fontes seguras do Direito Eleitoral. Nessa linha, as Jurisprudências das Cortes 

eleitorais são fontes que também trazem grande contribuição, entretanto tendem a serem 

instáveis diante da dinâmica eleitoral e da alternância da composição destes órgãos. Ainda 

assim, exercem grande influência na seara eleitoralista, em especial as do Tribunal Superior 

Eleitoral – TSE. 
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  Na mesma linha, a Doutrina especializada na seara eleitoral igualmente fornece 

elevada contribuição à constituição e desenvolvimento do Direito Eleitoral, inclusive, 

sugerindo soluções jurídicas adequadas à infinidade de questões complexas, que integram este 

ramo do Direito Público.  

 

5.2.2.2 Fontes Principais Internacionais  

 

  Por outro lado, consideram-se Fontes Principais Internacionais a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (art. XXI, n.º 1 e n.º 3),120 a Convenção sobre a eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial (art. 5º, alínea “a”)121,  a Convenção sobre a eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher  (art. 7º, “a”)122, o Pacto Internacional       

sobre Direitos Civis e Políticos (art. 21, “a”,  “b” e “c”)123, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), art. 23, “a”,  “b” e “c”124; e o Tratado de 

Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República 

Portuguesa (art. 17, “1”)125. Todos são importantes instrumentos que, recepcionados pela 

Constituição Federal de 1988, exercem influência positiva no Direito Eleitoral pátrio.   

_________________ 
120 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: < 
http://www.onu-brasil.org.br/>.Acesso em: 01-09-2010. “Artigo XXI.1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte 
no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. (...)3. A vontade do 
povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio 
universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.”   
121 Op. Cit. Convenção sobre a eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial “Artigo V De acordo com 
as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2 desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a proibir e a 
eliminar a discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem 
distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos seguintes direitos: c) direitos 
políticos, especialmente o de participar de eleições - votando e sendo votado - através de sufrágio universal e igual, 
direito de tomar parte no governo assim como na direção dos assuntos públicos em todos os escalões, e direito de ter 
acesso em igualdade de condições às funções públicas;” 
122 Op. Cit. Convenção sobre a eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher “Artigo 7º Os 
Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e 
pública do país e, em particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a: a) Votar em todas 
as eleições e referenda públicos e ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas;” 
123 Op. Cit. Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos. “ARTIGO 25 -  Todo cidadão terá o direito e a 
possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2° e sem restrições infundadas: a)  de 
participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos; b)  de 
votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto 
secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; c)  de ter acesso em condições gerais de igualdade, às 
funções públicas de seu país.”  
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5.2.3 Fontes Subsidiárias  

 

 As Fontes Subsidiárias são aquelas que complementam as questões principais tratadas 

pelas Fontes Principais, de forma a preencher os vácuos residuais deixados por estas. Logo, 

disciplinam subsidiariamente as questões eleitorais, integrando e completando o tecido 

originário do Direito Eleitoral.    

 Nesse sentido, o próprio Código Eleitoral adotou expressamente o Princípio da 

Subsidiariedade em seu art. 287, que prevê “Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as 

regras gerais do Código Penal”.126 

 Na mesma linha, é o art. Art. 364, do CE127, que prescreve: “No processo e julgamento  

dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na 

execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código 

de Processo Penal.” 

  Portanto, têm-se as seguintes Fontes Subsidiárias: Código Penal (Decreto-Lei n.º 

2.848/40), em especial a sua parte geral; o Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 

3.689/41); o Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73), o Código Civil (Lei n.º 10.406/02, 

sobretudo quanto às regras de parentesco, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

(Lei n.º 9.099/95), em relação aos crimes de menor potencial ofensivo; e outras leis esparsas 

não eleitorais. Também se incluem a Doutrina não especializada, a jurisprudência dos demais 

Tribunais pátrios e os Estatutos dos Partidos Políticos. 

______________ 
124 Op. Cit. Convenção Americana sobre Direitos Humanos “Art. 23 1. Todos os cidadãos devem gozar dos 
seguintes direitos e oportunidades: a)  de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente eleitos; b)  de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por 
sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e c)  de ter 
acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 
125 Op. Cit. Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a 
República Portuguesa. “Artigo 17  1. O gozo de direitos políticos por brasileiros em Portugal e por portugueses 
no Brasil só será reconhecido aos que tiverem três anos de residência habitual e depende de requerimento à 
autoridade competente.” 
126 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965.    
127 Op. cit    
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5.4 JUSTIÇA ELEITORAL  

 

 A Justiça Eleitoral foi criada no Brasil pelo Decreto n.º 21.076, de 24/02/1932 

(primeiro Código Eleitoral), porém, ainda sem ser parte integrante do Poder Judiciário. Logo 

em seguida, com o advento da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 

16/07/1934, ela foi incluída como Justiça integrante do Poder Judiciário. Já em 10/11/1937 a 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil extinguiu esta Justiça. Mas, em 28/05/1945, o 

Decreto-Lei n.º 7.586 a recriou como órgão autônomo do Poder Judiciário. As Constituições 

que se seguiram mantiveram-na integrante do Judiciário e com status constitucional. Como se 

vê historicamente a Justiça Eleitoral retrocedeu e avançou, conforme a dinâmica dos fatores 

reais do poder e das Constituições.    

  Atualmente a Justiça Eleitoral está prevista no art. 18 e seguintes da Constituição 

Federal de 1988 e compõe o bloco das Justiças Especializadas do Poder Judiciário brasileiro, 

assim como a Justiça Militar e a Justiça do Trabalho. Distinta da Justiça Comum, que é 

generalista e residual, é especializada em razão da matéria específica que lhe é competente, 

qual seja a eleitoral. 

  A matéria eleitoral é essencialmente ligada à regulamentação do processo seletivo de 

acesso ao poder e, principalmente, de exercício da soberania popular. Como tal, deve ser 

adequada às necessidades específicas deste contexto, sob pena de restar ineficiente.  

  Assim sendo, é que possui determinadas características marcantes, tendentes a cumprir 

este mister, conforme serão demonstradas a seguir.  
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5.4.1 Peculiaridades 

 

  Umas das principais particularidades da Justiça Eleitoral é a ausência de uma carreira 

própria da magistratura eleitoral, isto é, inexiste nesta um quadro exclusivo de juízes 

eleitorais, tal como ocorre na carreira da magistratura em geral. Disso decorre a inexistência 

de concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz eleitoral, como também a 

ausência de vinculação permanentemente dos juízes eleitorais com esta Justiça especializada.  

   Em compensação, há outra característica marcante. Trata-se da composição mista, 

heterogênea, híbrida, de seus órgãos julgadores. É que seus integrantes provêm de outros 

órgãos do Poder Judiciário, da classe dos advogados e, até mesmo, é formada por cidadãos de 

notória idoneidade.  Conforme se demonstrará adiante, há um “empréstimo” de membros da 

classe da advocacia e de magistrados de outros Tribunais para comporem as Cortes eleitorais. 

Na primeira instância eleitoral, o juízes estaduais e distritais acumulam suas funções com as 

eleitorais. Essa organização ocorre por expressa previsão constitucional (art. 119 e seguintes, 

da CF/88) e legal (art. 12 a 40, do CE). No entanto, há quem critique essa estruturação128. 

Com respeito, diverge-se no sentido de que essa composição eclética permite a diversificação 

dos julgamentos através de óticas distintas, útil ao acompanhamento da dinâmica político-

eleitoral. Por outro lado, há quadro próprio de servidores dessa Justiça.  

  Ademais, por omissão constitucional, não há a previsão do quinto constitucional (art. 

94, CF/88), de modo que não é permitido ao membro do Ministério Público integrar órgão da 

Justiça Eleitoral.  

  Também pela falta de autorização constitucional não é permitido o fracionamento dos 

 ______________ 
128 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p.58 “(...) o ideal seria que a 
Justiça eleitoral contasse em todas as instâncias com corpo próprio e especializado de juízes. Ideal é que fosse 
uma justiça autônoma e independente, como são os demais ramos do Poder Judiciário”. 
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tribunais eleitorais, isto é, a sua divisão em câmaras e turmas, razão pela qual as deliberações 

destas Cortes são tomadas através da composição completa destas (plenário). Inclusive, é pela 

falta de fracionamento que inexiste o recurso de Embargos Infringentes perante a Justiça 

Eleitoral.129 No entanto, permanecem as competências privativas monocráticas (Presidente, 

Corregedor, Relator).  

  Por outro lado, há a composição colegiada e divisível de órgão eventual de primeira 

instância, qual seja a Junta Eleitoral. Esta atua especificamente nas fases de Apuração e 

Diplomação e poderá se subdividir em turmas, conforme demonstrado adiante.          

  Além disso, outra marca específica é a periodicidade da investidura no cargo de juiz 

eleitoral, que está limitada ao exercício de um biênio, permitida a renovação por mais um 

único biênio, ou seja, ao limite total de quatro anos consecutivos (art.121, § 2º CE) 130. Assim, 

não há vitaliciedade dos juízes eleitorais, apesar de serem juízes vitalícios de outras Justiças.  

É a aplicação do Princípio da Temporalidade131. 
  
  Esta regra, segundo Fávila Ribeiro132, justifica-se porque “a atividade política, como o 

controle sobre o processo político deve obedecer às mesmas leis das variações periódicas”. E 

concluiu referindo-se também aos magistrados que gozam da vitaliciedade: “Conseguiu-se um 

sistema de recrutamento que atende a um só tempo ao princípio político da alternância e ao 

princípio judiciário da garantia vitalícia”.  

________________ 
129 DANTAS, Sivanildo de Araújo. Manual das eleições – eleições 2006. Curitiba: Juruá, 2006, p.62. “Não 
existem embargos infringentes no processo eleitoral, pois os Tribunais Eleitorais não são fracionados, e esse tipo 
de recurso só é possível contra decisão de turmas ou câmaras de Tribunais.” 
130 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. “Art. 121(...)§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no 
mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, em número igual para cada categoria.” 
131 Significa que os membros dos tribunais eleitorais exercerão sua funções de forma periódica, ou seja, sem 
vinculação definitiva com a Justiça Eleitoral. Da mesma forma ocorre com os juízes eleitorais. Não obstante isso, 
os magistrados de carreira manterão suas funções permanentes nos órgãos originários, naturalmente. 
132  RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 1999, p. 172.               
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  Por fim, em razão das especificidades eleitorais, a Justiça Eleitoral trata de procedimentos 

próprios, adequados ao exercício das diversas funções que lhe cabe exercer, com demonstrado 

a seguir.      

 

5.4.2 Funções  

 

  A Constituição Federal de 1988 contemplou em seu art. 3º o princípio básico da 

separação dos poderes. Assim, cada Poder exerce suas funções típicas, quais sejam de 

legiferar (Legislativo), de julgar (Judiciário) e de administrar (Executivo). Entretanto, a cada 

um dos poderes é cabível exercer funções atípicas, dentro de seus limites competenciais. Por 

exemplo, o Legislativo também pode julgar (Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI) e 

administrar (Licitação), o Judiciário legislar (resolução) e administrar (portaria), o Executivo 

legislar (resolução) e julgar (processo disciplinar). Logo, as funções atípicas são exercidas de 

forma complementar às típicas.  

 Porém, na Justiça Eleitoral, pelas peculiaridades da natureza da matéria eleitoral, há uma 

diferença marcante. É que suas funções típicas são ampliadas e diversificadas. Não se 

restringem apenas a julgar, mas também incluem administrar, normatizar, esclarecer e 

conscientizar. Logo, são funções típicas desta Justiça: a) Administrativa, b) Jurisdicional, c) 

Normativa, d) Consultiva; e e) Conscientizadora.      

 A função administrativa é predominante na Justiça Eleitoral, pois cabe a esta a gestão de 

todos os atos que envolvam direta ou indiretamente o processo eleitoral. Assim, tomando-se 

por referência as datas do primeiro turno e de um eventual segundo turno, um complexo 

encadeamento de atos administrativos é deflagrado para viabilizar o exercício da soberania 

popular de forma legítima. Incluem-se aí, portanto, o alistamento eleitoral, transferência de 
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domicílio eleitoral, confecção, fornecimento de 2ª via e cancelamento de título de eleitor, 

autorização e regulamentação da propaganda partidária, fiscalização da propaganda irregular 

por meio do poder de polícia, recebimento e divulgação das prestações de contas parciais,  

cadastramento de pesquisas eleitorais, batimento eleitoral, cadastramento de eleitores para o 

voto em trânsito (Presidente e Vice-Presidente), nomeação de membros de juntas eleitorais e 

mesas receptoras de votos, distribuição de urnas e materiais de apoio, revisão do eleitorado, 

cadastramento biométrico, além de outros.   

   Já a função jurisdicional revela-se pela solução definitiva das lides submetidas ao 

judiciário, impondo-se a vontade estatal segundo o sistema jurídico vigente, em substituição à 

vontade das partes. Assim, a entrega desta prestação jurisdicional era tradicionalmente 

exercida de forma mais intensa no período eleitoral strictu sensu (das Convenções Partidárias 

até a Diplomação). E também depois deste período perduravam algumas ações residuais 

(pendentes de julgamento). Afora o ano de eleições poucas demandas eleitorais se originavam 

na Justiça Eleitoral, limitando-se estas a apenas eventuais controvérsias acerca de direito de 

resposta em propaganda partidária e impugnação de transferência de domicílios e alistamento 

eleitoral. Entretanto, esta realidade mudou drasticamente com o advento da polêmica da 

Fidelidade Partidária133 e das Resoluções n.º 22.610/07 e 22.733/08 do TSE. A partir daí 

verificou-se um aumento significativo da função jurisdicional da JE, inclusive, em anos não 

eleitorais, tendo em vista a crescente demanda por cassação de mandatos eletivos de infiéis e 

de políticos que buscam o reconhecimento judicial de justificativa legal para migrar de  

__________________________ 

133  PIMENTA, Fernando Gurgel. Guia prático da fidelidade partidária àluz da resolução TSE 22.610/07.Leme: J. 
H. Mizuno,2008,  p.42-43. “Coube ao Tribunal Superior Eleitoral promover o grande avanço no que se refere à 
fidelidade partidária no país, quando respondeu afirmativamente à Consulta n.º 1.398 e, após pronuciamento do 
Supremo Tribunal Federal, editou as regras consubstanciadas na Resolução n.º 22.610, de 30 de outubro de 
2007. O Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar e responder à consulta, deixou de lado qualquer consideração de 
ordem ‘político-eleitoral’, adotando, como paradigma, uma perspectiva ‘jurídico-eleitoral’. Assim, foram 
abandonados possíveis argumentos que pudessem ter objetivo a defesa de conveniências partidárias para essa ou 
aquela eleição. E o tema foi todo examinado sob o ponto de vista do sistema constitucional e legal do país. 
Entretanto, decisões de colegiados são marcadas, quase sempre, por interpretações divergentes. E é assim que o 
Direito se aperfeiçoa.”                                   
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legenda partidária e preservar os respectivos mandatos. Assim, a função jurisdicional tem-se 

intensificado independentemente da existência de eleições em curso.  

  Ademais, outra função precípua é a normativa, que permite a esta Justiça especializada 

expedir Resoluções (Instruções) para a fiel execução da legislação eleitoral. Trata-se de atos 

normativos emanados do TSE e dos TREs, que detalham a aplicação concreta da lei eleitoral. 

A Resolução não é lei em sentido técnico-jurídico, mas possui força de lei. O fundamento 

deste poder normativo encontra-se no art. 1º, parágrafo único e art. 23, I, ambos do CE, além 

do art. 105 da LE. As Resoluções são de grande serventia para regular especificamente a 

diversidade de leis eleitorais e a complexidade das questões que são submetidas à Justiça 

Eleitoral. Ressalta-se, que elas devem obedecer às disposições constitucionais e legais, não 

devendo intervir em questões de competência própria do Legislativo. Todavia, recentemente, 

a inércia deste Poder tem estimulado o ativismo judicial, pela via dos julgados e da 

Resolução.             

  Outra atividade importantíssima é a consultiva. Como visto antes a Consulta trata-se 

de pergunta em tese, exclusivamente sobre matéria eleitoral, realizada por autoridade com 

jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, perante as Cortes eleitorais. Possui 

fundamento nos artigos 23, XII e 30, VIII, ambos do CE. A resposta a esta indagação visa 

esclarecer dúvidas sobre a interpretação e aplicação da legislação eleitoral. E isso é 

fundamental em um contexto de ajustes de estratégias competitivas por coligações partidárias, 

partidos políticos e candidatos. A regra é clara: quem primeiro estiver organizado terá 

melhores chances de competir. E esta organização passa necessariamente por regras eleitorais 

bem claras. Logo, responder as Consultas proporciona grande contribuição para a segurança 

jurídica e estabilidade do processo eleitoral iminente, na exata medida em que explicita as 

regras do jogo eleitoral com antecedência mínima. A reposta a consulta não é vinculante, mas  
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pode servir de fundamento para decisões de outros órgãos julgadores134. Dada a importância 

da função consultiva, a relevância dos temas apresentados e a economia processual, 

excepcionalmente, já se admitiu consulta formulada por parte ilegítima, sobre matéria 

administrativa não eleitoral.135 Porém, descabe consulta formulada em termos genéricos, sobre 

ato normativo não vigente, projeto de lei em tramitação, matéria interna corporis de partido 

político, após iniciado o processo eleitoral e matéria processual.136  

  Por último, há uma função não abordada pela Doutrina, mas que exerce significativo 

impacto nas eleições. É a função de conscientização da população brasileira acerca do seu 

papel no processo eleitoral. É que o Brasil infelizmente ainda possui elevada taxa de 

analfabetismo.137 Isso demanda uma campanha maciça de esclarecimento da população acerca 

de seus direitos e deveres no processo de escolha de seus representantes. Diz-se, popular, pois 

não está apenas direcionada aos eleitores, mas ao povo em geral, já que afetado direta ou 

indiretamente. Assim, cabe a Justiça Eleitoral, através dos diversos meios midiáticos,  

___________________________ 

134  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ac.-TSE nº 23.404/2004. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010. “a consulta não tem caráter 
vinculante, mas pode servir de suporte para as razões do julgador”. 
135 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resoluções. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/>. Acesso em: 
27-09-2010. Res. nº 23.126/2009 “consulta versando sobre matéria administrativa recebida como processo 
administrativo, ainda que formulada por parte ilegítima, dada a relevância do tema.” Res.-TSE nº 22.314/2006: 
“conhecimento de consulta sobre assuntos administrativos não eleitorais, dadas a relevância do tema e a 
economia processual.)” 
136 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resoluções. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/>. Acesso em: 
27-09-2010. Res.-TSE nºs 23.135/2009, 23.113/2009 e 23.035/2009 (formulação em termos genéricos, de forma 
a impossibilitar o enfrentamento preciso da questão e dando margem a interpretações casuísticas); Res.-TSE nº 
23.084/2009 (questionamento com base em redação de ato normativo não mais vigente); Res.-TSE nº 
23.016/2009 (projeto de lei em tramitação, pois ainda inexistente a norma no ordenamento jurídico); Res.-TSE 
nºs 23.079/2009, 23.035/2009 e 22.914/2008 (matéria interna corporis de partido político); Res.-TSE nºs 
22.877/2008, 22.853/2008 e 22.488/2006 (após iniciado o processo eleitoral, assim entendido como as 
convenções partidárias para escolha de candidatos, quando a resposta ao questionamento incidir sobre fato 
abarcado nesse período); Res.-TSE nº 22.391/2006 (matéria processual), Legitimidade para formular consulta ao 
TSE: Res.-TSE nº 22.228/2006 (senador); Res.-TSE nº 22.247/2006 (deputado federal); Res.-TSE nº 
22.229/2006 (secretário-geral de comissão executiva nacional de partido político, como representante de órgão 
de direção nacional); Res.-TSE nº 22.342/2006 (Defensoria Pública da União), Res.-TSE nºs 22.828/2008 e 
22.515/2007: exigência de autorização específica ou documento que comprove estar o consulente habilitado a 
formular consultas em nome do partido político a que pertence.   
137 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/series_estatisticas/exibedados.php?idnivel=BR&idserie=ECE301> Acesso em 34-08-
2010. “Taxa de analfabetismo de 9,9%, da pessoas de 15 anos ou mais de idade”    
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informar, explicar, estimular e educar a sociedade. Informa na medida em que indica os 

direitos e deveres dos eleitores, explica como funciona o processo eleitoral, estimula 

apontando a importância da participação destes no processo eleitoral e educa ao ensinar as 

melhores formas de escolher seus representantes. Em última análise, não se está por meio 

desta função apenas a garantir o direito à informação (art.  CF/88), a cidadania (art. 1º, II, da 

CF/88) e a democracia (art. 1º, caput, da CF/88), mas, principalmente, o livre e consciente 

exercício da soberania popular (art.1º, parágrafo único, da CF/88). Portanto, esta 

conscientização é proporcional ao exercício da soberania popular e à legitimidade do 

resultado das eleições.     

  

5.4.3 Organização  

 

 A Justiça Eleitoral é integrante do Poder Judiciário por força do art. 92, V, da Carta 

Magna. São órgãos desta Justiça especializada o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, os  

Tribunais Regionais Eleitorais – TRE´s dos Estados e do Distrito Federal, os Juízes Eleitorais  

e as Juntas Eleitorais. Não o são as zonas eleitorais, as seções eleitorais, as mesas receptoras  

de votos e os escrutinadores, até porque as duas primeiras são divisões e subdivisões 

geográficas da área de atuação da JE e as duas últimas são auxiliares desta.   

 O art. 121 da Constituição Federal de 1988 dispõe expressamente que a “Lei 

complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e 

das juntas eleitorais. Entretanto, ainda não foi promulgada esta Lei complementar específica, 

regulando adequadamente a matéria. Enquanto perdura esta omissão legislativa aplicam-se as 

disposições do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidades (LC n.º 64/90) e a Lei da Ação 

Rescisória Eleitoral (LC n.º 86/96). Além destas, são aplicadas subsidiariamente e 
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supletivamente a Carta Magna, as Constituições Estaduais, as Leis de Organização Judiciária  

Estaduais, os Regimentos Internos das Cortes eleitorais e o Código de Processo Civil – CPC.  

 A Constituição vigente estabelece ainda que “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.” 138(art. 121, § 1º, da CF/88).  

   Acerca das competências gerais da Justiça Eleitoral compete “registrar os candidatos, 

realizar o alistamento eleitoral, a apuração de votos, a diplomação dos eleitos, julgar os crimes 

eleitorais, as ações objetivando a cassação de registro, do diploma, ou do mandato dos 

candidatos eleitos ou a declaração de inelegibilidade”.139 

  

5.4.3.1 Tribunal Superior Eleitoral -TSE 

 

 O Tribunal Superior Eleitoral é a Corte máxima em matéria eleitoral, ou seja, é quem 

julga em último caso a matéria especificamente eleitoral. Ressalva-se, contudo, a questão 

 constitucional-eleitoral, de competência final do Supremo Tribunal Federal. O TSE possui  

sua sede na capital do país e exerce jurisdição em todo o território nacional. Ele é composto 

de no mínimo 7 (sete) membros escolhidos da seguintes forma, conforme art. 119, I e II, 

ambos da CF/88): a) 3 (três) juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal; b) 2 

(dois) juízes dentre ministros do Superior Tribunal de Justiça; e c) 2 (dois) juízes nomeados 

pelo Presidente da República, dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade 

moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

  Nos casos de nomeação de ministros do STF (a) e de advogados (c) será o plenário do 

STF quem elegerá os ministros, através do voto secreto, e organizará a lista sêxtupla dos  

 
__________________ 
138 Op cit. 
139 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal.Noções Gerais. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.12.      
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advogados, que serão nomeados pelo Presidente da República. Tudo se dá conforme o 

Regimento Interno do STF. Porém, no caso da escolha de ministros do STJ (b) aplica-se o 

Regimento Interno deste tribunal, que também prevê a eleição pelo voto secreto.  

 Uma vez eleitos e nomeados o plenário do TSE elegerá seu Presidente e o Vice-

Presidente, exclusivamente dentre os 3 (três) ministros do STF. Já o Corregedor Eleitoral será 

escolhido dentre os 2 (dois) ministros do STJ. Aqui, em qualquer, caso aplica-se o Regimento 

Interno do TSE. 

 Quanto às competências específicas do TSE estas estão previstas nos artigos 22 e 23 

do CE, destacando-se as matérias relacionadas às eleições presidenciais, aos recursos de 

decisões dos TRE’s, ao poder normativo, às consultas e à gestão nacional das eleições.    

 

5.4.3.2 Tribunais Regionais Eleitorais - TRE 

 

 Os Tribunais Regionais Eleitorais – TRE´s possuem uma sede em cada Estado 

brasileiro e no Distrito Federal, exercendo jurisdição nos limites territoriais destes. 

Caracteriza-se por ser segunda instância da Justiça Eleitoral. São compostos exatamente por 7 

(sete) membros, de acordo a estruturação a seguir descrita (art. 120, CF/88): a) 2 (dois) juízes 

dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; b) 2 (dois) juízes, dentre os juízes de 

direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; c) 1 (um) juiz do Tribunal Regional Federal com 

sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de um juiz federal, 

escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Federal respectivo; d) 2 (dois) juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça, e 

nomeados pelo Presidente da República; 
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 Nos casos de seleção dos desembargadores (a) e dos juízes de direito (b) as eleições 

serão realizadas pelo próprio Tribunal de Justiça correspondente, na conformidade do que 

estatui os respectivos Regimentos Internos. 

 Já no âmbito do TRE serão eleitos o Presidente e o Vice-Presidente necessariamente 

dentre os desembargadores do TJ. Em regra este último acumula a função de Corregedor 

Regional Eleitoral. Em todo caso, utiliza-se o Regimento Interno das Cortes regionais 

eleitorais.      

 Em relação às competências específicas dos TRE's estas estão previstas nos artigos 29 

e 30 do CE, destacando-se as matérias ligadas às eleições estaduais, aos recursos de decisões 

de juízes e juntas eleitorais, ao poder normativo, às consultas e à gestão regional das eleições.    

 

5.4.3.3 Juízes Eleitorais 

 

 Os Juízes Eleitorais são os Juízes de Direito (magistrados da Justiça Estadual) que, 

designados pelo TRE, exercerem cumulativamente suas funções eleitorais no âmbito 

territorial das Zonas Eleitorais139 e na presidência das Juntas Eleitorais. São órgãos de primei- 

ra instância da Justiça Eleitoral.  

 Como regra o Juiz Eleitoral deverá ter as mesmas garantias constitucionais do juiz 

titular, previstas no art. 95 da CF/88 (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 

subsídios). Entretanto, excepcionalmente admite-se a nomeação de juiz substituto, na forma 

do art. 22, § 2º da LC n.º 35/79 (LOMAN). 

  As competências específicas deste órgão são descritas no artigo 35 do CE, em especial 

as questões relativas às eleições municipais, aos crimes eleitorais, nomeação das mesas 

receptoras de votos e à gestão local das eleições.  

__________________________ 

139 Menor fração territorial com jurisdição dentro de uma circunscrição judiciária eleitoral. 
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5.4.3.4 Juntas Eleitorais 

 

 As Juntas Eleitorais são órgãos colegiados de primeira instância da Justiça Eleitoral, 

mas que somente atuam nas fases da Apuração e Diplomação do processo eleitoral. É 

composta por um Juiz de Direito e por 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade, 

de forma que sempre será presidida por aquele.  

  Aqui se verifica a possibilidade de cidadãos comuns integrarem provisoriamente um 

órgão do Poder Judiciário. Esta estruturação é justificada, dentre outros motivos, pela 

necessidade de munir a Justiça Eleitoral de recursos humanos de forma a viabilizar o 

adequado desenvolvimento das funções eleitorais. São úteis à celeridade e dinâmica das 

eleições.           

   O Código Eleitoral, em seu art. art. 36 §3º, traz um rol apenas exemplificativo de 

impedimentos (os que não estão em pleno gozo dos direitos políticos, os membros do MP, os 

filiados a partidos políticos), de forma que outras hipóteses impeditivas estão espaçadas na  

legislação eleitoral.    

 No que diz respeito às competências da Junta Eleitoral lhe cabe apurar as eleições 

realizadas nas Zonas Eleitorais sob a sua jurisdição, resolver as impugnações e demais 

incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração; expedir os boletins de 

apuração e expedir diploma aos eleitos para cargos municipais (art. 40, do CE).     
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6 MANDATO ELETIVO  

 

 

 A essência do Mandato Eletivo está diretamente ligada à soberania popular, pois o povo 

exerce todo o poder “por meio de representantes eleitos”140 (art. 1º, parágrafo único, da 

CF/88). É esta locução que justifica o Princípio Representativo, que por sua vez lastreia a 

Representação Política e a própria Democracia Semidireta vigente no país.  

 Assim, a principal forma de exercício da soberania popular é feita de maneira 

representativa, ou seja, através de um processo eleitoral segundo o qual o povo escolhe 

representantes, que deverão defender os interesses daquele quando do exercício dos cargos 

eletivos. Logo, o Princípio Representativo traduz-se na relação entre povo e mandatário eleito, 

aonde o primeiro outorga ao segundo a sua representatividade provisória. Nesta relação, os 

interesses daquele devem corresponder às condutas deste, sob pena de se estabelecer a crise 

de legitimidade na representação.            

 Segundo Jorge Miranda141 “Só é representação política em sentido restrito e próprio a 

representação do povo, e do povo todo, fundada num acto de vontade (a eleição) e destinada a 

institucionalizar, com variável amplitude, a sua participação no poder”. 

 Dessa forma, o processo de representação política brasileiro principia com o titular do 

poder soberano: o povo. Em seguida, este habilita o corpo eleitoral, que por sua vez elege os 

representantes que ocuparão os cargos eletivos. Fávila Ribeiro142 explica esta representação 

detalhadamente afirmando que “(..) a representação política decorre de uma habilitação 

concedida pelo corpo eleitoral que é o órgão representativo primário do povo para que os 

eleitos a representem em sua própria unidade, e não a cada uma das circunscrições ou distritos 

eleitorais isoladamente.”  

______________ 
140 Op cit 

141 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional.Tomo VII. Estrutura Constitucional da Democracia. 
Portugal: Coimbra Editora, 2007, p. 27. 
142  RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 1999, p. 38. 
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 Assim sendo, o mandato eletivo decorre da soberania popular, pois é o instrumento que 

materializa a representatividade política do povo, titular do poder soberano.   

    

6.1 CONCEITO  

 

 Incluído o Mandato Eletivo no contexto adequado cabe agora conceituá-lo para bem 

delimitar seus contornos e características. Isso é pertinente ao presente estudo na medida em 

que a Ação de Impugnação de Mandado Eletivo – AIME possui como um dos objetivos 

principais a cassação do Mandato de quem foi eleito beneficiado pelo abuso de poder, 

corrupção e fraude.  

 Nessa trilha, verifica-se na Doutrina constitucional uma referência ao mandato político 

representativo, segundo o qual afirma José Afonso da Silva143 ser “(...) político-representativo 

porque constitui uma situação jurídico-política com base na qual alguém, designado pro via 

eleitoral, desempenha uma função política na democracia representativa”        

 Por outro lado, apesar de especializada, na Doutrina eleitoral encontram-se poucos 

exemplos de definições expressas acerca do mandato eletivo. Mas, algumas elucidativas, 

merecem a referência. Para José Jairo Gomes144“Por mandato eletivo compreende-se o 

instituto que enfeixa o poder – ou conjunto de poderes – conferidos pelos “eleitores 

soberanos”, habilitando o mandatário a representá-los politicamente”.  Para Erick 

Pereira145“O mandato representa a investidura em alguém escolhido, sendo esta conferida pela 

vontade popular para representar funções eletivas, segundo um processo eleitoral”. Por fim,  

 

___________________________ 

143 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Ver. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006. 
144 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 595. 
145 PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das normas-constitucionais-
eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 160.  
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Djalma Pinto146 esclarece que “O mandato de natureza política é aquele que credencia o 

mandatário ao exercício do poder, com liberdade absoluta para agir, buscando sempre o 

melhor para seu titular, o povo.”   

 Ademais, no Glossário Eleitoral Brasileiro do TSE147 encontra-se a seguinte definição: 

 

O exercício das prerrogativas e o cumprimento das obrigações de determinados 
cargos por um período legalmente determinado. A habilitação para investidura e 
posse nele se efetiva pela vitória em eleições, conduzidas pela Justiça Eleitoral. 
Depois da vitória, a Justiça Eleitoral concede-lhe um diploma reconhecendo-lhe a 
legitimidade para a posse e o exercício das funções inerentes ao cargo disputado.  
 

 
   
 Na busca pela elaboração de um conceito próprio se considerou os referidos conceitos e 

algumas características marcantes do instituto, conforme demonstradas a seguir.  

 

6.2 CARACTERÍSTICAS 
 
 

 A principal marca do mandato eletivo é a representatividade da soberania popular. Sem 

esta se perde todo o seu sentido. Isto porque, essencialmente ele constituiu meio indireto de 

exercício do poder soberano.     

 Por isso que também se identifica a eletividade como traço peculiar, posto que o mandato, 

no regime democrático vigente, necessariamente decorre de um processo eletivo, seja ele 

direto ou indireto, nos termos da lei.  

 Na mesma linha, a legitimidade é componente intrínseco, na medida em que a referida 

investidura eletiva resulta da escolha genuína da vontade popular. Não se refere aqui a 

legitimidade das condutas do mandatário quando no exercício do cargo eletivo, mas tão so- 

 

_________________________ 

146 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal.Noções Gerais. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.91. 
147 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível em: 
<http://www.tse.gov.br/internet/institucional/glossario-eleitoral/termos/mandato.htm>. Acesso em: 12/08/2010. 
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-mente a legitimidade advinda das urnas, da escolha livre e soberana do corpo eleitoral. 

Ausente esta legitimidade certamente o mandato eletivo poderá ser alvo da AIME, ou mesmo 

do Recurso Contra Expedição de Diploma. 

 Por outro lado, há a generalidade do mandato eletivo, em virtude de que o mandatário não 

está a representar apenas os eleitores que o elegeram, mas sim o povo como um todo. Isto é, 

representa não só o corpo eleitoral apto a votar, mas essencialmente o povo considerado em 

sua unicidade. Assim, são representados todos, seus eleitores, opositores, cidadãos neutros, 

pessoas não integrantes do corpo eleitoral. 

  Apesar disso, há outra característica visível. Trata-se da autonomia do mandato eletivo 

em relação aos representados. Não há dependência da atuação do mandatário a vontade 

específica daqueles. Logo, este é livre para representá-los de acordo com suas convicções. 

Entretanto, quanto maior a sintonia entre o seu agir e os reclamos sociais, certamente serão 

maiores a legitimidade de sua representação e a chance de obter a renovação do mandato 

eletivo. 

 Aliás, a irrevogabilidade é outra peculiaridade que preserva a independência no exercício 

do mandato eletivo, de sorte que não cabe aos representados simplesmente extinguirem, por 

vontade própria, o mandato eletivo legalmente outorgado. Este somente poderá ser cassado 

nas hipóteses estritamente previstas na Constituição Federal de 1988 (art. 17). 

 Por último, identifica-se a temporalidade como viés característico do mandato em 

questão. É que o Princípio Republicano impõe a alternância do poder e a periodicidade dos 

mandatos eletivos, de forma que estes obrigatoriamente serão exercidos segundo prazos 

determinados, com data para início e término pré-definidos em lei. 

 Assim, não obstante outras identificáveis, as principais características do mandato eletivo 

são sete, a saber: a) representatividade, b) eletividade; c) legitimidade; d) generalidade; e) 

autonomia; f) irrevogabilidade e g) temporalidade.  
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  Por fim, considerando todo o contexto exposto sugere-se o seguinte conceito: O 

mandato eletivo é uma habilitação temporária outorgada pelo povo, através do processo 

eletivo, para que o mandatário represente legitimamente a soberania popular quando do 

exercício de cargo público-eletivo.                        

 

6.3 ACESSO AO MANDATO ELETIVO   

 

  O vocábulo “acesso” está aqui sendo considerado como sinônimo de permissão ao 

exercício pleno do mandato eletivo, isto é, como forma de investidura definitiva, enquanto 

durar o prazo do mandato. Não se refere, portanto, à hipótese de exercício precário do 

mandato, ocasião em que há apenas a substituição legal e provisória, nos casos de 

impedimento ou licença do mandatário. Assim se procedeu para adiante se estabelecer uma 

comparação entre as formas de acesso e de perda do mandato eletivo, contextualizando, dessa 

maneira, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. 

          No Brasil, a principal forma de acesso ao mandato eletivo e, consequentemente, ao 

cargo público-eletivo, ocorre por meio do processo seletivo das eleições diretas, oportunidade  

em que o corpo eleitoral poderá escolher diretamente os representantes do povo. Entretanto, é 

admitido excepcionalmente o acesso ao mandado eletivo por meio da sucessão legal, nos 

casos de vacância do cargo eletivo e também através de eleições indiretas, nas hipóteses 

taxativamente previstas em lei. 

 Nas eleições diretas, o cidadão que deseje exercer a habilitação eletiva deve 

necessariamente submeter-se a uma seleção de natureza tríplice. Vale dizer, seleção político-

partidária, jurídica e eleitoral.148 Isto porque, o então pré-candidato deve primeiro ser 

escolhido no âmbito do seu partido político para representá-lo na disputa  

_________________________ 

148 CÂNDIDO, Joel J.. Direito Eleitoral Brasileiro. 12ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Bauru: Edipro, 
2006, p.265. 
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eleitoral. 

   Nesta fase, os atos praticados são predominantemente políticos e convergem para as 

convenções partidárias. Além disso, o candidato deve se submeter a uma seleção jurídica, 

segundo a qual se avaliam desde as condições de elegibilidade e inelegibilidade (registro de 

candidatura) até a existência de ilícitos eleitorais em seu favor (AIJE, Representações do art. 

41-A e art. 30-A da LE, RCD e AIME), tanto antes, durante e depois do processo eleitoral 

específico. E, principalmente, enfrenta a disputa eleitoral por cada voto, pois, através da 

campanha eleitoral, tentará convencer a maior quantidade possível de eleitores de que é a 

melhor opção diante de tantas outras. Incluem-se nesse processo a renovação das eleições149 

quando houver a nulidade de mais de metade dos votos, nos termos do art.224 do CE.150 

   Por outro lado, no caso de vacância do cargo majoritário o acesso ao respectivo 

mandato eletivo ocorre pela ordem de sucessão legal, de sorte que o primeiro que constar 

nesta sequência deverá exercer o mandato plenamente. Por exemplo, havendo vacância para o 

cargo de Presidente da República, assumirá imediatamente este cargo o Vice-Presidente (art. 

79, da CF/88)151 Da mesma forma, ocorre para o cargo de Governador e o de Vice-

Governador, para o de Prefeito e o de Vice-Prefeito.  

  No caso de vacância do cargo de Senador da República, deverá acessar o respectivo 

mandato o primeiro suplente de Senador e, na impossibilidade deste, o segundo suplente.  

_______________ 
149 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível em: <http://divulgacao.tse.gov.br/>. Acesso em: 07-11-
2010. “Ac.-TSE, de 20.10.2009, no REspe nº 35.796; de 25.8.2009, no REspe nº 35.555; de 30.5.2006, no REspe 
nº 25.436: na renovação das eleições, reabre-se todo o processo eleitoral. Ac.-TSE, de 1º.7.2009, no MS nº 
4.228: “Cuidando-se de renovação das eleições, com base no art. 224 do CE, devem ser considerados os eleitores 
constantes do cadastro atual”. Ac.-TSE, de 4.3.2008, no MS nº 3.709: observância do prazo mínimo de um ano 
de filiação partidária ainda que na renovação da eleição tratada neste dispositivo.” 
150 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965. “Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do País 
nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do Município nas eleições municipais, 
julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) dias.” 
151 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. 
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Também na vacância dos cargos preenchidos pelo sistema proporcional (deputado 

federal/estadual e vereador) haverá a sucessão legal do suplente do partido, pelo qual foi 

preenchido o cargo que vagou, e não o suplente da respectiva coligação partidária. É que 

segundo posições do TSE e STF já referidas anteriormente, o mandato eletivo é titularidade 

do partido que elegeu o mandatário. Todavia, em qualquer caso, “ocorrendo vaga e não 

havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o 

término do mandato” (art. 56, §2º, da CF/88)152. Trata-se aqui de eleição direta.       

  A terceira forma de acesso ao mandato eletivo ocorre por meio das eleições indiretas, 

no caso de dupla vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, desde que esta ocorra 

nos últimos dois anos dos mandatos. Esta seleção indireta será feita dentro de trinta dias 

depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, conforme previsto na lei (Art. 81, CF/88).153 

Porém, ocorrendo a dupla vacância na primeira metade dos mandatos, o acesso aos mandatos 

ocorrerá da forma principal, ou seja, deverá ser feita uma nova eleição direta noventa dias 

depois de aberta a última vaga.  

  Ademais, o Supremo Tribunal Federal – STF sedimentou entendimento no sentido de 

que o art. 81, § 1º, da CF/88 somente vincula as eleições para os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República. Em nome do p0rincípio republicano reconheceu a autonomia dos  

__________________  
152 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. ADI 2.709, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 16-5-
2008 e Rcl 7.759, Rel. Min. Celso de Mello, DJE de 4-3-2009. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em: 24-07-2010. "EC 28, que 
alterou o § 2º do art. 79 da Constituição do Estado de Sergipe, estabelecendo que, no caso de vacância dos 
cargos de Governador e Vice-Governador do Estado, no último ano do período governamental, serão 
sucessivamente chamados o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, para 
exercer o cargo de Governador. A norma impugnada suprimiu a eleição indireta para Governador e Vice-
Governador do Estado, realizada pela Assembleia Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos no último 
biênio do período de governo. Afronta aos parâmetros constitucionais que determinam o preenchimento desses 
cargos mediante eleição."  
153 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. “Art. 56 (...)§ 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de quinze meses para o término do mandato.” 
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Estados e Municípios para fixar eleições indiretas nas suas Constituições e Leis Orgânicas, 

em caso de dupla vacância.154 Porém, esta independência política e organizacional deve 

respeitar os cânones constitucionais, de sorte que a Suprema Corte brasileira138, preservando a 

democracia e a eletividade, reconheceu inconstitucional dispositivo a supressão de eleições 

indiretas. 

 
  Em todos os casos abordados os novos mandatários exercerão os respectivos mandatos 

eletivos apenas durante o período residual deste, pois, uma vez finalizados, proceder-se-á às 

eleições diretas naturais.      

  Por fim, podem-se sintetizar as formas de acesso ao mandato eletivo, conforme a 

ordem jurídica vigente no país: a) eleições diretas, b) sucessão legal, c) eleições indiretas.     

      

6.4 EXTINÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

          

  A partir da análise de casos de extinção de mandato eletivo, tanto no direito 

comparado como no direito pátrio, se buscará adiante identificar em qual situação se enquadra 

o efeito de procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME, de forma a 

estabelecer a eventual influência de institutos assemelhados, previstos em ordenamentos 

jurídicos de outros países; bem como o contexto em que o efeito da Impugnatória encontra-se 

inserido no direito pátrio.  

  Nesse mister, considerou-se a concepção ampla do termo “extinção” para indicar o 

término da habilitação eletiva seja qual for a sua causa determinante.  

_________________ 
154 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. “Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa 
dias depois de aberta a última vaga. § 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a 
eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da 
lei.”   
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6.4.1 No Direito Comparado 

 

       A origem de alguns institutos jurídicos de um dado ordenamento jurídico155geralmente é 

influenciada por elementos já existentes em outros países. Aliás, não raras vezes, chegam a 

ser copiados e adaptados à realidade do país em questão. Exemplo disso no Brasil é o instituto 

da reeleição para chefe do Poder Executivo, que foi “importando” dos Estados Unidos da 

América – E.U.A e adaptado à realidade brasileira.156 

 Nessa perspectiva, pesquisou-se, principalmente em países do Continente Americano,  a 

existência de mecanismos de extinção compulsória de mandatos eletivos, ou seja, em que há o 

fim do mandato eletivo pela vontade popular. Tentou-se, pois, identificar eventuais institutos 

semelhantes ou mesmo que tenham realizado alguma espécie de influência na criação da Ação 

de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME.  Para tanto se limitou à análise das constituições 

destes países, além de algumas de suas leis principais, realizando um breve comparativo.  

Nas Constituições da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, 

Uruguai, Venezuela, e na legislação específica dos Estados Unidos da América e da Suíça não 

se identifica uma ação constitucional capaz de extinguir o mandato eletivo por ilícitos 

eleitorais praticados nas eleições, tal como previsto na Constituição brasileira. Todavia, outros 

instrumentos assemelhados foram encontrados e que, em certa medida, convergem para a 

essência da AIME.  

É o caso da Revocatória de Mandato prevista nas Constituições Federais da Colômbia, 

 

 

____________________ 

155 BOBBIO, Noberto.Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ªed. Brasília: Ed. UnB, 1999,p.22 “(...) mas tivemos 
de alargar nosso horizonte para a consideração do modo pelo qual uma determinada norma se torna eficaz a 
partir de uma complexa organização que termina a natureza e a entidade das sanções, as pessoas que devam 
exercê-las e a sua execução. essa organização complexa é produto de um ordenamento jurídico.”      
156 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. “Emenda Constitucional Nº 16, de 04 de junho de 1997”. 
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Equador, Peru e Venezuela.157 Através deste instrumento os cidadãos que elegeram um 

determinado candidato têm o direito de participarem de uma nova votação que determinará ou 

não a revogação do mandato eletivo anteriormente outorgado. Trata-se de ferramenta direta 

do exercício da soberania popular. Não se identifica aqui uma causa ilícita eleitoral, mas sim 

uma eminentemente popular. 

 Nos Estados Unidos da América e Suíça o mecanismo encontrado se refere ao 

Recall,142 que permite também a substituição de mandatários que não tem preenchidos 

determinados requisitos legais e podem perder seus mandatos mediante a iniciativa popular. A 

causa geradora é popular. 

 Nos demais países citados o mecanismo mais aproximado à Impugnatória brasileira 

diz respeito aos crimes de responsabilidade e sua principal sanção, qual seja o Impechment. 

Entretanto, á exceção do Brasil, de forma geral não se verifica uma eficácia substantiva deste 

instrumento, pois, por ser uma medida extrema e essencialmente política, é necessário um 

contexto de elevada gravidade das condutas, de  vontade política e intenso clamor social para 

que a medida se efetive.  

 Diante dessa breve análise verifica-se que a AIME reveste-se de uma roupagem 

moderna e autenticamente brasileira, porque é ação constitucional garantidora da soberania 

popular, além de não tendo sido copiada de uma ação idêntica no exterior, até mesmo em 

razão da ausência desta. 

 Por outro lado, constata-se que os instrumentos assemelhados de outros países, que 

causam a extinção compulsória do mandato eletivo, tais como a Revocatória de Mandato e o 

________________________________ 

157 MEDEIROS, Flávio Henrique Mello Meira de. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo: Instrumento 
eficaz no combate às práticas abusivas que contaminam a legitimidade do processo eleitoral. In Revista 
Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Volume 1. Natal: TRE-RN, 2006, p.30.       
142 Apud. CÂNDIDO, Joel J.. Direito Eleitoral Brasileiro. 12ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Bauru: 
Edipro, 2006, p. 278. 
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Recall, em certa medida influenciaram positivamente o surgimento da medida impugnatória 

brasileira, pois valorizaram o exercício direto da soberania popular diante da necessidade de 

cassação de mandatos eletivos indevidamente outorgados.  

 

6.4.2 No Direito brasileiro 

 

 No direito pátrio há varias hipóteses de extinção do mandato eletivo, a depender das 

respectivas causas originárias. José Jairo Gomes158 identificou que o termo extinção engloba 

tanto a perda como a cassação de mandato eletivo. Ressalvando que a Constituição de 1988 

preferiu àquele vocábulo à este, explica que a cassação é instituto típico do Direito Público, é 

uma espécie de desfazimento de ato anteriormente editado e subdivide-se em cassação 

administrativa e política. Na primeira aduz que os fundamentos são o juízo de conveniência e 

oportunidade, além da ilegalidade do ato administrativo desconstruído. No segundo, elucida 

que implica em perda dos direitos políticos, de cargo e função pública, à título de punição. 

Também subdivide as causas de extinção do mandato político em eleitoral e não eleitoral. 

Conforme aponta o autor as causas não eleitorais de extinção do mandato político estão 

ligadas a fatos ocorridos durante o exercício deste e as diferencia entre não sancionatórias e 

sancioantórias, a depender da existência de causa punitiva. Aquelas consistem em: a) 

encerramento do tempo do mandato, b) morte do titular, c) renúncia e d) 

desincompatibilização. Já estas útimas, podem ocorrer pelo: a) impedimento ou impeachment 

(art.86, CF/88), b) efeito secundário da sentença penal condenatória (art. 92, I, “a”, CP), c) 

suspensão direitos políticos (art. 15, III, CF/88), d) infidelidade partidária (Resolução n.º 

22.610/07, do TSE); e) quanto ao mandato parlamentar, e.1) violação das proibições do art. 54 

da CF/88, e.2) violação do decoro parlamentar (art. 55, §1º, CF/88). Já as causas eleitorais  

_________________________ 

158GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 596.   
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de extinção da investidura política referem-se a fatos eleitorais ocorridos no transcorrer do 

processo eleitoral ou até mesmo depois deste, porém sempre em razão das eleições.  

  Ocorre que a Justiça Eleitoral, apesar de suas características avançadas, não consegue 

julgar definitivamente todas as demandas eleitorais que possam influir no resultado do pleito 

antes da votação, perdurando estas pendências mesmo depois da diplomação e até depois da 

posse dos eleitos.159 

 Sem dúvida, esta indefinição causa uma grande sensação de insegurança jurídica, pois, 

o resultado do certame fica pendente enquanto não houver decisão definitiva da Justiça 

Eleitoral. Ademais, com certa freqüência candidatos que concorreram as eleições com seus 

registros sub judice podem perder seus mandatos com o advento de decisão desfavorável. Por 

outro lado, podem ocorrer reviravoltas no exercício do mandato eletivo, conforme ocorram 

decisões de cassação com efeito imediato (Art. 41-A, art. 30-A, da LE, AIME, Cf/88), ou 

sejam concedidas liminares, em sede de mandado de segurança ou ação cautelar, suspendendo 

excepcionalmente os efeitos da cassação imediata.  

Assim, a doutrina160 divide as causas extintivas eleitorais de mandato eleitoral em: a) 

indeferimento ou cassação de registro de candidatura e b) cassação de diploma ou mandato 

por abuso de poder. Em todos os casos haverá invalidação da votação. 

O registro de candidatura é a habilitação jurídica para o exercício da elegibilidade do 

cidadão nas eleições. Assim, tanto o indeferimento com a cassação deste registro impede a 

inclusão definitiva do pré-candidato na disputa eleitoral por não preenchimento dos 

pressupostos legais. A distinção entre ambos é que no primeiro sequer existiu o registro e no 

segundo o registro anteriormente concedido é cassado. O indeferimento pode ocorrer através 

da decisão da Justiça Eleitoral quando da análise do Pedido de Registro de Candidatura, ou  

__________________ 
159 Isso ocorre por vários motivos, entre eles a sobrecarga de demandas, a concentração das fases do processo 
eleitoral, a complexidade de certas lides, a interposição de vários recursos, além de outros.  
160 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 597.   
 



98 
 

 
 

em virtude do julgamento procedente da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – 

AIRC nas seguintes hipóteses: a.1) ausência de condição de elegibilidade, a.2) incidência de 

causa de inelegibilidade, a.3) ausência de documentação exigida por lei para o RRC 

(Requerimento de Registro de Candidatura) e a.4) ausência de completude da chapa 

majoritária.  

   Em qualquer destes casos, havendo recurso da decisão desfavorável a respectiva 

candidatura ficará sub judice e, enquanto não advir decisão definitiva, poderá o candidato 

fazer campanha eleitoral, ser eleito, diplomado e empossado.161 

 Afora isso, a cassação de diploma ou mandato eletivo poderá ocorrer nas hipóteses em 

que o candidato eleito praticar ou se beneficiar do abuso de poder durante as eleições. Estas 

situações comprometem a normalidade e legitimidade das eleições (art.14, §10, da CF/88), 

além da liberdade do eleitor de votar e são combatidas através de diversas ações eleitorais.  

 São elas o Recurso Contra a Expedição do Diploma – RCD (Art. 262, IV), a Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo – AIME (art.14, §10, da CF/88), as representações da Lei 

das Eleições (art. 41-A, art. 30-A, art. 73, §5º, 74, 75, parágrafo único e 77, parágrafo único). 

Estas ações exigem a configuração da potencialidade lesiva, à exceção das representações do  

art. 41-A162 e art. 30-A.163  

 

____________________________ 

161 BRASIL.Lei Ordinária n.º 9.504 (1997) “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.” 
162 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Divulgação em: <www.tse.jus.br> Acesso em 
15/10/32010. “Ac.-TSE, de 8.10.2009, no RO nº 2.373; de 17.4.2008, no REspe nº 27.104 e, de 1º.3.2007, no 
REspe nº 26.118: para incidência da sanção prevista neste dispositivo, não se exige a aferição da potencialidade 
do fato para desequilibrar o pleito.” 

163 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Divulgação em: <www.tse.jus.br> Acesso em 
15/10/32010. “Ac.-TSE, de 28.4.2009, no RO nº 1.540: inexigência de potencialidade da conduta, bastando 
prova da proporcionalidade (relevância jurídica) do ilícito praticado, para incidência da sanção de cassação do 
registro ou negação do diploma.”   
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 Aliás, o artigo 222164 do Código Eleitoral prescreve “É também anulável a votação, 

quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego 

de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Já o art. 237 preceitua “A 

interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da 

liberdade do voto, serão coibidos e punidos.  

 Logo, sendo julgadas estas ações depois da posse dos eleitos e havendo decisão de 

procedência, surgirão as causas eleitorais de extinção do mandato eletivo e a natural 

invalidação da votação.  

Dessa sorte, haverá extinção do mandato eletivo por causa eleitoral quando houver: 1) 

indeferimento definitivo do Pedido de Registro de Candidatura, 2) julgamento definitivo e de 

procedência da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC, 3) procedência das 

ações eleitorais que resultem na cassação do diploma e do mandato eletivo, por abuso de 

poder, captação ilícita de sufrágio e arrecadação e gastos ilícitos.      

 Como se vê, a AIME enquadra-se perfeitamente no contexto de incidência das causas 

eleitorais de extinção do mandato eletivo, pois é fundamentada em ilícitos eleitorais 

praticados em virtude das eleições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

164 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737. 1965.   
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7 A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME  

 

 

7.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA LEGISLATIVA   

 

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME não se originou de forma 

repentina ou através de uma única norma, mas sim, surgiu como fruto de um processo 

evolutivo, que se consagrou na Constituição Federal de 1988.  

Isto porque, ao se analisar a composição da legislação eleitoral ao longo dos anos 

verifica-se que as primeiras sementes da AIME foram plantadas ainda na Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891.165 Ali, ineditamente, se 

registrou a possibilidade de perda de mandato eletivo no país, de acordo com os artigos 23 e 

24150 e, em especial, o parágrafo único deste último.  

Outras Constituições estaduais também previram a possibilidade de perda de mandato 

eletivo, tais como a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, de 20 de janeiro de 

1891, a do Estado de São Paulo, promulgada em 14 de julho de 1891, entre outras.    

Seguindo, as sementes passaram a germinar no primeiro Código Eleitoral, isto é, no 

Decreto n. 21.076 de 24 de fevereiro de 1932, que em seu artigo 97166 previu as hipóteses de 

nulidade de eleição. 

 
 
 
_____________ 
165 BRASIL. Constituição. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil:texto 
constitucional promulgado em 24 de fevereiro de 1891. DF: Senado,1891. “Art 23 - Nenhum 
membro do Congresso, desde que tenha sido eleito, poderá celebrar contratos com o Poder Executivo nem dele 
receber comissões ou empregos remunerados. (...) e Art 24 - O Deputado ou Senador não pode também ser 
Presidente ou fazer parte de Diretorias de bancos, companhias ou empresas que gozem favores do Governo 
federal definidos em lei.  Parágrafo único - A inobservância dos preceitos contidos neste artigos e no antecedente 
importa em perda do mandato. 
166 BRASIL. Decreto-Lei n.º 21.076. (1932). “Art. 97. Será nula a votação: (...) 3) feita mediante listas de 
eleitores falsas ou fraudulentas; (...) 7) quando se provar coação, ou fraude, que altere o resultado final do 
pleito.”  
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Posteriormente, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

promulgada em 16 de julho de 1934169, também previu no artigo 33, § 5º, a possibilidade de 

perda de mandato eletivo.  

Além disso, o Código Eleitoral170 vigente, a Lei n.º 4.737 de 15 de julho de 1965, na 

redação original do artigo 222, contemplou a anulabilidade da eleição em diversos casos. Já 

na redação final, em seu artigo 237, caput, previu o combate ao abuso de poder e também 

disciplinou o Recurso contra a Expedição de Diploma, no artigo 262.  

Logo se vê que a evolução da AIME já ganhavam contornos bem delimitados nestes 

dispositivos, pois as principais hipóteses de cabimento da Impugnatória estavam ali 

contempladas, tais como a corrupção, a fraude e o abuso de poder econômico. 

Contudo, o artigo 222 foi esvaziado com a alteração perpetrada pela Lei nº 4.961, de 

4.5.1966, que revogou os parágrafos primeiro e segundo. A partir daí a jurisprudência da 

época passou a exigir a configuração de prova inequívoca e pré-constituída para apurar os 

citados ilícitos, o que, na prática, trouxe obstáculos a efetividade da norma.  

Apesar disso, a lei nº 7.493171, de 17 de junho de 1986, que disciplinou as eleições 

para a constituinte, fixou em seu artigo 23 a possibilidade de perda do mandato eletivo 

daqueles eleitos com o abuso de poder político ou econômico, estatuindo que “A diplomação 

não impede a perda do mandato, pela Justiça Eleitoral, em caso de sentença julgada, quando 

se comprovar que foi obtido por meio de abuso do poder político ou econômico.” 

 

_______________ 
169 BRASIL. Constituição. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 16 de julho de 1934. DF: Senado,1891. Art 33 – (...)§ 5º - A infração deste artigo e seu § 1º 
importa a perda do mandato, decretada pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, mediante provocação do 
Presidente da Câmara dos Deputados, de Deputados ou de eleitor, garantindo-se plena defesa ao interessado.  
170 BRASIL. Lei Ordinária n.º 4.737 (1965) “Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de 
falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou 
captação de sufrágios vedado por lei. (...) Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do 
poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos. (...) 262(...) IV - concessão ou 
denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222 desta Lei, e do 
art. 41-A da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Lei n 9.840,  de 28.9.1999)  
171 BRASIL. Lei Ordinária n.º 7.493. (1986) 
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  Assim, a idéia de uma ação típica para a impugnação do mandato eletivo em casos de 

graves ilícitos retomou fôlego no contexto da redemocratização do país. 

 Em seguida, adveio a lei nº 7.664, de 29 de junho de 1988, que regulamentou as 

eleições municipais de 1988. Nesta ocasião, o respectivo artigo 24172 delimitou as principais 

características da AIME, tal como foi prescrita na Carta Magna.  

  Dessa sorte, nota-se que as principais hipóteses de cabimento mais uma vez foram 

preservadas, inclusive, ampliadas com o termo genérico “transgressões eleitorais”, o que 

revelou uma mens legis forte no combate aos ilícitos eleitorais.              

 Além disso, a preocupação com a ocorrência de eventuais lides temerárias ou 

maliciosas restou expressamente prevista neste dispositivo legal, o que também serviu de 

justificativa para empregar sigilo à Impugnatória.  

 Na mesma linha, a Resolução n.º 14.597/88 do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em 

seu artigo 50 também passou a regulamentar a AIME, reproduzindo o artigo 24 daquela lei. 

 Como ponto auge da evolução do instituto, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 

ascendeu ao status constitucional, de modo que a Constituição Federal de 1988 consagrou 

taxativamente esta importante ferramenta no combate à anormalidade e ilegitimidade das 

eleições.  

  A Ação está prevista atualmente na Constituição Federal de 1988, no Título II – Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, em seu Capítulo IV – Dos Direitos Políticos, artigo 14, § 

10 e § 11173.   

_______________ 
172 BRASIL. Lei Ordinária n.º 7.664 (1988) “Art. 24. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante à Justiça 
Eleitoral após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude e transgressões eleitorais. Parágrafo único. 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.” 
173 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n.º 1/92 a 
66/2010. “Art. 14. (...) § 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. 
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  Não obstante a consagração constitucional, a AIME inicialmente enfrentou alguns 

problemas de ordem prática, traduzidos na forte crítica realizada por Fábio Konder 

Comparato174, segundo o qual esta ação não existiria no mundo jurídico em virtude da 

ausência de lei específica que a regulamentasse, em especial quanto à legitimidade ad causam 

e à competência jurisdicional para processá-la e julgá-la. Refutou, inclusive, a aplicabilidade 

de lei infraconstitucional por analogia ou dedução.  

Entretanto, a polêmica inicialmente criada fora pacificada com o advento da 

Resolução do Tribunal Superior Eleitoral – TSE n.º 21.634/2004, de relatoria do Ministro 

Fernando Neves, que adotou o rito da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – 

AIRC, previsto no art. 3º da LC n.º 64/90, para as eleições de 2004. 

Após, o TSE editou a Resolução n.º 21.635/2004, que confirmou a decisão pretérita e, 

de certo modo, supriu a lacuna legislativa, determinando as regras processuais a serem 

utilizadas no caso175. Tal conduta, sem dúvida, revelou maturidade da jurisprudência eleitoral, 

que deixou claro o animus de dar efetividade à norma.       

 Ainda naquela perspectiva, poder-se-ia cogitar se caberia o uso da Ação de 

inconstitucionalidade por omissão em virtude da ausência de lei específica (já que Resoluções 

do TSE somente possuem “força de lei”, nos termos do art.23, IX, do Código Eleitoral). No 

entanto, a inércia do Legislativo não estaria devidamente configurada, pois tramita no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 3.781/97 (PLS-88/97), que regulamenta a AIME. 

Logo, não caberia a Ação de inconstitucionalidade por omissão. 

  Destaque-se, ainda, que a Reforma Eleitoral perpetrada pela Lei n.º 12.034/09, 

reforçou a exigência da celeridade processual eleitoral, em especial, naqueles casos que po- 

 

______________ 
174 COMPARATO, Fábio Konder. Impugnação de Eleição de Governador de Estado. Direito Público – Estudos e Pareceres, 
Saraiva, 1996,p.166 ss.  
175 Aliás, procedimento idêntico fora adotado em relação à polêmica da Fidelidade Partidária, que culminou com as 
Resoluções n.º 22610/07 e nº 22.733/08, ambas do TSE, o que denota um ativismo judicial intrigante. 
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dem resultar em perda do mandato eletivo. Trata-se do seu artigo 97-A.176 Inclusive, tal 

celeridade já deveria ser mais respeitada na prática, sobretudo, em razão da natureza das 

eleições e da exiguidade dos mandatos eletivos. Contudo, não raras vezes, diversas ações 

eleitorais, a exemplo da AIME, resultavam infrutíferas em razão da demora no processamento 

e julgamento definitivo.  

 O dispositivo em questão aplica-se desde logo ao processo eleitoral decorrente da 

AIME, até porque se trata de norma processual e, portanto, de aplicação imediata aos 

processos em curso. Além disso, o artigo indica importante passo no sentido de dar 

efetividade àquela ação.     

   Conforme se viu, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME trilhou um 

longo caminho até ser erigida definitivamente à Lei Suprema do país. Essa trajetória, aliada às 

inovações legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias, revelam não somente uma ascendência 

pretérita do instituto, mas, principalmente, uma perspectiva ininterrupta de evolução. 

 Assim, pretendendo manter esse desiderato, a Impugnatória deve ser sempre tratada 

com empenho em seu aperfeiçoamento e à efetividade de seus propósitos, papel este que cabe 

a todos os personagens envolvidos em sua consolidação, tais como legisladores, julgadores, 

doutrinadores, partidos políticos, coligações, candidatos, advogados, ministério publico, 

dentre outros.  

 

 

 

______________ 
176 BRASIL. Lei ordinária n.º 12.034. (1997).  “Art. 97-A Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da 
Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo 
o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.  
§ 1º A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral.  
§ 2º Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de representação ao 
Conselho Nacional de Justiça.”  
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7.2 NATUREZA JURÍDICA  

 

 Importa estabelecer a natureza da AIME para identificar sua localização no sistema 

jurídico vigente e, dessa forma, esclarecer a sua utilidade, classificação, importância e efeitos.

 Conforme se viu acima, a Impugnatória está prevista no artigo 14, § 10 e § 11 da 

CF/88, decorrendo daí sua natureza eminentemente constitucional. Aliás, a doutrina 

majoritária é convergente quanto a este aspecto, em especial aquela defendida pelos 

eleitoralistas (Fávila Ribeiro, Joel J. Cândido, Torquato Jardim, Pedro Henrique Távora Niess, 

Adriano Soares da Costa e José Antônio Fichtner). 

 Tal premissa também estabelece, pois, a vinculação da ação à interpretação e 

hermenêutica constitucionais, com forte influência dos princípios da soberania popular 

(art.1º,parágrafo único, CF/88), cidadania (art.1º,II, CF/88), normalidade e legitimidade das 

eleições (art.14, §9º, CF/88), moralidade (art.37,caput e art.14, §9º, CF/88), probidade(art. ), 

lisura das eleições (art.22, da LC n.º 64/90 ), dentre outros. 

Nesse contexto, a AIME integra o Direito Constitucional Processual, revelando-se 

também um autêntico remédio constitucional, ao lado do Mandado de Segurança, do Habeas 

Corpus, do Habeas Data, da Ação Civil Pública, do Mandado de Injunção e das demais ações 

constitucionais desse calibre. Ainda nessa linha, Edmilson Barbosa177 afirma tratar-se de 

“uma garantia constitucional especial do direito a lisura do pleito”.  

  Para o Tribunal Superior Eleitoral178 “A ação de impugnação de mandato eletivo é um 

instrumento jurídico previsto na Constituição Federal para a cassação de mandato eletivo 

obtido por meio de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.”  

_______________________________ 

177 BARBOSA, Edmilson. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. In Ações Constitucionais. FREDIE, 
Didier Jr. (coord.). 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2009,p. 585    
178 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/institucional/glossario-eleitoral/index.html>. Acesso em: 12/08/2010.  
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Então, não se trata de simples ação a ser regida isoladamente pela legislação 

infraconstitucional, ou seja, pela LC n.º 64/90 e o Código de Processo Civil – CPC, aqui 

utilizados subsidiariamente. Devem, assim, tais dispositivos processuais serem aplicados à luz 

do arcabouço constitucional, priorizando sempre o espírito da lei (legislador constituinte) na 

busca pela efetividade da AIME. 

Quanto a este aspecto afirma José Antônio Fichtner179:  

 

(...) Por ser norma constitucional, ela é que estabelece os parâmetros que irão balizar 
a aplicação do instituto, transferindo-se às regras infraconstitucionais o 
preenchimento que for necessário dos espaços deixados pelo texto constitucional 
com a finalidade de tornar o instituto mais eficaz e efetivo(...)         
 

 Na mesma linha, tão evidente quanto a natureza constitucional é a natureza eleitoral 

da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Ora, o próprio nome da ação já traz a lume esta 

faceta na medida em que se refere ao ataque do Mandato Eletivo daquele candidato que fora 

eleito praticando ou beneficiando-se de atos ilícitos, mas não só por isso.  

 É eleitoral, portanto, porque é instrumento cujo objeto pressupõe matéria puramente 

eleitoral, isto é, envolvem os direitos políticos, a soberania popular, a preservação da 

normalidade e legitimidade das eleições, o acesso válido ao exercício dos mandatos eletivos e, 

em especial, o combate aos ilícitos que maculam estes elementos fundamentais da 

democracia.                

  Por outro lado, a AIME não possui natureza criminal. Isto porque, os propósitos da 

ação são eminentemente constitucionais-eleitorais, não sendo determinante a ocorrência de 

crimes eleitorais para a configuração de suas hipóteses de cabimento.  

Nesse sentido, ressalta-se que o crime de compra de um único voto (art. 299 do  

 

___________________________ 

179 FICHTNER, José Antônio. Impugnação de Mandato Eletivo. São Paulo: Renovar, .p. 12. 
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Código Eleitoral) não oportunizará o uso da AIME (apesar de viabilizar a representação pelo 

art. 41-A da Lei n.º 9.504/97), mas o abuso do poder econômico caracterizado pela compra de 

voto em larga escala (comprometedora da normalidade e legitimidade do pleito – 

potencialidade lesiva) esta sim a viabilizará o manejo da Impugnatória.  

 É conhecido, pois, que uma única conduta ilícita poderá implicar diversas 

conseqüências a serem apuradas e sancionadas pela ação adequada, sendo relevantes para a 

delimitação da natureza da AIME aquelas precipuamente eleitorais.  

 Registra-se, por oportuno, que há na doutrina eleitoralista quem entenda identificar-se 

a AIME como uma Ação Civil Pública. É a opinião de Marcos Ramayana180, que afirma: 

 

Identifica-se essa ação como ação civil pública à proteção de interesses difusos, 
porque o bem público tutelado subsume-se na normalidade e legitimidade das 
eleições (art. 14, §9º, da CF), bem como no interesse público de lisura eleitoral (art. 
23, in fine, da Lei Complementar n.º 64/90).          

 

 Nesse ponto, se entende haver semelhanças entre ambas as ações, sobretudo, quando 

considerados os interesses jurídicos tutelados. Contudo, não se pode confundi-las nem igualá-

las sob pena de distorcer os institutos, em face das suas características peculiares.   

  Por outro lado, verifica-se que a AIME possui aplicabilidade imediata, sendo viável o 

seu uso de forma eficaz e efetiva, ainda que ausente lei específica regulamentando-a. É que o 

artigo 5º, §1º e §2º, ambos da CF/88, impõe a aplicação imediata dos direitos fundamentais e 

garantias fundamentais. 

 Nessa perspectiva, o exercício da soberania popular (art.1º,parágrafo único, CF/88), a 

normalidade e legitimidade das eleições (art.14, §9º, CF/88), a lisura das eleições (art.14, §9º, 

CF/88 e art.22, da LC n.º 64/90 ) e a própria democracia (art. 1º, caput, CF/88), devem ser  

 

__________________________ 

180 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral.8ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008,p.491.   
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considerados direitos fundamentais no contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

         Logo, sendo a AIME garantia constitucional destes direitos, deve gozar da 

prerrogativa de aplicação imediata, sem necessidade de lei específica regulamentando-a, ainda 

que para tanto se utilize pro analogia as leis eleitorais existentes.   

 Por último, destaca-se que a Impugnatória detém natureza preponderantemente 

constitutiva-negativa ou desconstitutiva, tendo em vista o escopo de desconstituir o mandato 

eletivo daquele que fora eleito ilicitamente. Além disso, pode-se admitir a natureza 

declaratória da ação em virtude de eventual efeito de decretação de inelegibilidade. Esta e as 

demais facetas da ação serão mais bem tratadas no tópico dos objetivos e efeitos da sentença, 

posteriormente.             

  Portanto, a AIME localiza-se no ápice hierárquico da legislação pátria, isto é, na 

Constituição Federal de 1988, revelando-se uma típica ação constitucional- eleitoral, não 

criminal, de eficácia imediata, constitutiva-negativa, assemelhada à ação civil pública, 

manejável como instrumento de garantia da soberania popular, da lisura, normalidade e 

legitimidade das eleições, além da democracia.  

 

7.3 CONCEITO 

 

  A conceituação de um determinado instituto jurídico é imprescindível quando se busca 

analisá-lo, exatamente porque se permite delimitá-lo, precisando-o e distinguindo-o dos 

demais existentes. Assim, estabelecem-se os critérios objetivos determinantes da pesquisa.   

  Nessa perspectiva, há diversos exemplos conceituais sobre a Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo - AIME trazidos pela doutrina especializada.  
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 Para Djalma Pinto181  “É um instrumento de ativação da jurisdição previsto na própria 

constituição para subtração do mandato de quem se utilizou para obtê-lo de fraude, corrupção, 

abuso do poder econômico ou político”. 

 Na mesma linha, Marcos Ramayana182concluiu que a AIME é “uma ação de Direito 

Constitucional Eleitoral, cuja tutela reside na defesa dos direitos públicos políticos subjetivos 

ativos, protegendo-se as eleições contra a influência direta ou indireta dos abusos econômicos, 

políticos, corrupção e fraudes”.           

 Ampliando o espectro da ação Pedro Henrique Távora Niess183 afirma:  

 

Destina a ação impugnação, como indica o nome com que foi batizada, a fazer 
perder o mandato o candidato eleito mediante fraude, corrupção ou abuso de poder 
econômico, bem como a impedir que suplente, nas mesmas condições, venha 
exercê-lo, e, conseqüentemente, a torná-los inelegíveis, nos termos da LC n.º 
64/90,art. I, d, este efeito produzindo a sentença passada em julgado, ainda que 
silencie a respeito.               

 

   Diante dos conceitos acima trazidos impõem-se conceituar a AIME sob a ótica 

analítica, isto é, considerando os seus diversos aspectos constitutivos e de delimitação, tais 

com natureza, competência, rito, prazo, objetivo, cabimento além de outras características.             

      Assim, considera-se que a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo é uma ação 

constitucional eleitoral, de competência exclusiva da Justiça Eleitoral, rito abreviado e 

sigiloso, com prazo decadencial de quinze dias a contar da diplomação e que visa à cassação 

do mandato eletivo e do respectivo diploma, além da inelegibilidade de quem foi eleito e 

beneficiado pela corrupção, fraude e abuso de poder econômico ou político vinculado, desde  

que configurada a potencialidade lesiva para comprometer a normalidade e legitimidade das  

eleições. 

_____________ 
181 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal.Noções Gerais. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008,p. 225.    
182RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral.8ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, 486.  
183 NIESS, Pedro Henrique Távora. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Rio Grande do Sul: Edipro, 
1996,p.16. 
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7.4 OBJETIVOS 

 

 Para se estabelecer adequadamente o objetivo da AIME deve-se considerar, sobretudo, 

a mesn legis do art. 14, §10º e §11º, da CF/88, aliada a uma interpretação sistemática dos 

demais dispositivos constitucionais aplicáveis, em especial do art. 14, §9º da Carta Magna. 

Dessa forma, é possível estatuir suas finalidades genéricas e específicas.   

 No intuito de esclarecer o espírito da lei acolmatado naquela norma é preciso 

identificar as causas que levaram o legislador constituinte de 1988 a inserir a Impugnatória no 

texto constitucional. 

 Nesse diapasão, aponta-se a escassez de um instrumento mais adequado aos principais 

ilícitos eleitorais e à preservação da legitimidade das eleições, sobretudo, depois da 

diplomação. Lembra-se, por oportuno, que antes da Constituição de 1988 somente estava 

disponível o Recurso Contra a Diplomação – RCD (art. 262, Código Eleitoral), que ainda 

encontra óbices limitadores ao seu manejo, tais como exigência de prova pré-constituída, 

prazo exíguo de três dias, atecnia dos incisos, além da frequente percepção de que se elegiam 

maus mandatários.184   

 Nessa linha há as ponderações de Carlos Mário da Silva Veloso e Walber de Moura 

Agra185, que apontam os objetivos gerais e específicos da Impugnatória, respectivamente:  

 

(...) a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ostenta textura constitucional, pois 
uma das preocupações prementes do legislador constituinte de 1988 foi o de tentar 
zelar pela lisura das eleições, preservando a soberania popular de máculas que 
impeçam de se manifestar livremente. Agasalhada como fora pela Carta Magna, 
possui suas mesmas prerrogativas – supremacia, supralegalidade e imutabilidade 
relativa.Seu objetivo específico se destina a desconstituir a diplomação, ato jurídico 
de jurisdição voluntária, que tem a função de declarar a validade de todo o 
procedimento havido no período eleitoral  
 

_________________    
184CÂNDIDO, Joel J.. Direito Eleitoral Brasileiro. 12ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Bauru: Edipro, 
2006,p.265.  
185 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: 
Saraiva, 2009 
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Convergindo na finalidade genérica, mas divergindo na específica, José Jairo Gomes186, 

afirma:  

   

Seu objetivo é tutelar a cidadania, a lisura e o equilíbrio do pleito, a legitimidade da 
representação política, enfim, o direito difuso de que os mandatos eletivos apenas 
sejam exercidos por quem os tenha alcançado de forma lícita, sem emprego de 
práticas tão censuráveis quanto nocivas como são o abuso de poder, a corrupção e a 
fraude. (...) Como o próprio nome revela, a finalidade da AIME é desconstituir o 
mandato do eleito, uma vez que obtido com abuso de poder econômico, corrupção ou 
fraude.  

 

  Então, considerando tais aspectos, têm-se como objetivos gerais da ação a preservação 

da cidadania, lisura, normalidade, legitimidade das eleições e, por decorrência, o próprio 

exercício pleno da soberania popular. Ao que se pode verificar a doutrina e jurisprudência são 

uníssonas quanto a este ponto. 

  No entanto, como se viu acima, há na doutrina divergência quanto às finalidades 

específicas da AIME, polêmica esta que será detidamente tratada no item dos efeitos, adiante. 

 Outro aspecto relevante é a existência ou não do objetivo e efeito de declarar a 

inelegibilidade do candidato impugnado em sede de desta ação. No entanto, este assunto será 

mais bem tratado no tópico dos efeitos da procedência da AIME, adiante.           

              

7.5 HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 

  Nesse ponto, se abordará a abrangência de uso da AIME, bem como suas hipóteses 

legais e jurisprudenciais de cabimento, inclusive, a defesa da ampliação desse rol, em busca 

de se permitir maior efetividade aos seus propósitos. 

 Antes disso, porém, é oportuno indicar as hipóteses legais de cabimento da AIME, 

conforme art. 14º, § 10º, da CF/88: “O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça  

___________________________ 

186 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.5ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010,p.557. 
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Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”.187   

 Apesar da referência expressa das hipóteses de cabimento a Impugnatória deve ser 

interpretada e manejada de forma aberta, extensiva e sem restrições que comprometam a sua 

efetividade. Isto é, deve possuir cabimento amplificado. E isto ocorre exatamente por se tratar 

de uma ação constitucional e da busca a tutela de direitos dessa natureza.   

Tal perspectiva, portanto, deve ser aplicada seja no aspecto temporal seja no processual. 

Em relação ao primeiro, podem ser objetos da AIME tanto fatos ilícitos ocorridos antes dos 

registros de candidaturas como depois destes, no período específico de campanha eleitoral.  

São exemplos, respectivamente, o custeamento de propaganda antecipada ampla em favor 

de pré-candidato (jornais, revistas, rádios, TVs, outdoors, etc) e o fornecimento de veículos 

(frota particular, táxi, ônibus, vans, etc) para transporte ilegal de eleitores no dia da votação.        

Da mesma forma, pela ótica processual deve-se admitir a AIME, no entanto, aquela que 

contenha as provas mínimas dos ilícitos apontados. Vale dizer, provas razoáveis, indiciárias e 

suficientes a proporcionar ao juiz, em cognição sumária, a verossimilhança dos fatos e a 

plausibilidade do direito invocado. Trata-se, portanto, da prova inicial, aquela que afasta 

liminarmente a temeridade e a má-fé e permite o processamento da ação em busca da verdade 

real. Podem também compor esta prova inicial indícios idôneos, sobretudo, quando 

considerado o art. 23, da LC n.º 64/90.  

Como se vê, não se exige a prova pré-constituída dos ilícitos para se propor a ação, tal 

como ocorre no Recurso Contra a Expedição do Diploma – RCD e Mandado de Segurança -

MS. Contudo, deve-se indeferir a petição inicial da AIME que apenas contenha alegações 

infundadas, vazias, frágeis e sem o arrimo probatório mínimo, (art. Art. 14, § 10º, da CF/88 e 

________________________ 

187 Op. Cit. 
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do art. 283 do CPC), sem prejuízo das respectivas sanções cabíveis (art. Art. 14, § 11º, da 

CF/88 e art. 17, CPC). Mais detalhes sobre as provas na AIME serão tratados posteriormente, 

em tópico específico. 

  Por último, não se deve esquecer que quaisquer das hipóteses de cabimento da AIME 

somente existirão quando devidamente configurada a potencialidade lesiva dos respectivos 

ilícitos, conforme será tratado em tópico específico adiante.  

Feitas estas considerações passa-se a análise da hipótese do abuso de poder, para em 

seguida abordar a corrupção e fraude. 

 

7.5.1 Abuso de poder econômico              

 

Inicialmente, elucidam-se os significados de cada vocábulo para entender o sentido final 

da hipótese de cabimento. Por “abuso” entenda-se o excesso, a transposição, o 

transbordamento, a transgressão aos limites do uso do poder econômico, impostos pela 

legislação eleitoral. Quanto a “poder” define-se por aptidão, capacidade, força para realizar 

algo. Já o termo “econômico” significa a característica financeira, traduzida em dinheiro (ou 

estimável em dinheiro) ou, ainda  em patrimônio. Deve-se lembrar, ainda, que o abuso deve 

ter potencialidade lesiva para interferir na legitimidade e normalidade do pleito. Assim, a 

locução “abuso de poder econômico” pode ser compreendida como a transgressão legal 

através da força financeira, com potencialidade para comprometer o equilíbrio das eleições.  

Para Adriano Soares da Costa 188 o citado abuso “consiste na vantagem dada a uma 

coletividade de eleitores, indeterminada ou indeterminável, beneficiando-os pessoalmente ou 

não, com a finalidade de obter-lhes o voto”.  

________________ 
188 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7ª Ed, rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008,p.408.  
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Sob a ótica do TSE “o abuso de poder econômico concretiza-se com o mau uso de 

recursos patrimoniais, exorbitando os limites legais, de modo a desequilibrar o pleito em 

favor dos candidatos beneficiários”189  

 Ademais, a preocupação em combater este tipo de abuso e preservar a igualdade de 

condições entre os candidatos encontram-se presentes em vários dispositivos legais, a 

exemplo do art. 5º, caput, art. 14º, §9º, art. 173º, §4º, todos da Constituição de 1988; e ainda o 

art. 1º, “d” e “h” e 19º, da LC n.º 64/90 e o art. 237 da Lei n.º 4.737/65(Código Eleitoral).  

Por oportuno, cabe registrar que a Lei n.º 11.300/2006 tem como um dos principais 

escopos o combate às desigualdades econômicas entre os candidatos, razão pela qual proibiu 

os showmícios, a distribuição de brindes e assemelhados e o uso de outdoors nas campanhas 

eleitorais (art. 39, §5º, §6º e §7º, da Lei 9.504/97).  

Apesar disso, destaca-se que a lei veda apenas o “abuso” e não o “uso” do poder 

econômico, até porque o sistema brasileiro de financiamento de campanha é eminentemente 

privado. Logo se vê que é permitida a utilização do poder econômico nas eleições, seja por 

meio de doações de recursos financeiros (pessoa física ou jurídica), pelo uso de patrimônio 

móvel ou imóvel, uso de recursos próprios do candidato, deste que, em todo caso, não haja a 

violação das leis limitadoras.        

Afora isso, a prática abusiva deve se revestir do caráter eleitoral seja explícito ou 

implícito. Ocorrerá de forma explícita quando for evidente o fim eleitoral da conduta. Por 

exemplo, quando o agente distribuir dinheiro aos eleitores em troca de votos (art. 41-A, Lei 

n.º 9.504/97). Por outro lado, será implícito o abuso quando a conduta praticada possuir fins  

______________ 
189 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. RO 1472/PE, DJ 1º.2.2008; Rel. Min. Ayres Britto, 
REsp 28.387, DJ 20.4.2007.Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso 
em: 07-11-2010.  
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eleitorais apenas indiretos, reflexos, camuflados, porém, igualmente danoso. Neste caso, 

aparentemente não se vislumbra o aspecto eleitoral, porém, subliminarmente, esta faceta se 

materializa na medida em que há o provável comprometimento da normalidade e legitimidade 

das eleições. Como exemplo, cita-se a ampliação de programas sociais (pelo Executivo) 

durante a campanha eleitoral sem a devida autorização e regulamentação em lei específica 

(art. 73, § 10, da Lei 9504/97), promovendo-se a distribuição gratuita de cestas básicas, 

remédios e outras benesses ao eleitorado, à custa dos recursos públicos. Em casos tais, tudo 

leva a crer a desnecessidade de comprovar o fim eleitoral específico, sendo suficiente a 

comprovação da conduta ilícita potenciada, dado que o aspecto eleitoral é inerente à conduta. 

Ressalte-se, todavia, que devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, sempre.          

 O abuso de poder econômico190 é uma das modalidades mais amplas e graves, 

infelizmente praticada com bastante frequência no contexto eleitoral. Apesar disso, a 

realidade tem mostrado ser muito difícil combatê-lo. É que os meios de praticá-lo são 

geralmente os mais variados e camuflados possíveis, a oscilar conforme a  criatividade e má-

fé do agente. Assim, são outros exemplos do abuso a distribuição de óculos, receitas médicas, 

medicamentos, exames, dentaduras, cestas básicas, passagens, roupas, bicicletas, pneus, 

material de construção (cimento, porta, tijolo, telha), combustível, bebidas, drogas (vale 

drogas), enfim, tudo o que a necessidade do eleitor possa ser atendida pelo candidato.   

      Portanto, a amplitude se dá nas infinitas possibilidades de se beneficiar os eleitores, 

residindo a gravidade exatamente na exploração eleitoral da miséria dos pobres, alvos mais 

vulneráveis desta prática nefasta.  

 

_____________ 
190 RIBEIRO, Fávila. Abuso de Poder no Direito Eleitoral. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 1999,p. 23. “(...) a 
problemática do abuso de poder não pode ficar nos confinamentos públicos ou privados, tendo que transpor essas 
linhas em busca de apoios mais abrangentes que penetrem a fundo nas circunstâncias concretas da realidade 
contemporânea, para que o regime democrático representativo tenha escorreita base de sustentação, expungindo 
de vícios que possam obstar ou macular o caráter genuíno da participação do povo nos processos eleitorais”             
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7.5.2 Abuso do poder político 

 

 Neste ponto, empresta-se o mesmo raciocínio usado para o abuso de poder econômico  

ao político, renovando-se todas aquelas considerações, à exceção da espécie de abuso. O 

vocábulo “político”, no contexto eleitoral, está a significar estatal, máquina administrativa 

(aparelho administrativo), Poder Executivo, ou seja, aquilo que está relacionado a pratica de 

atos administrativos pelo agente público (art. 73, §1º, da Lei n.º 9504/97) no exercício de suas 

atribuições. O abuso de poder político ocorrerá quando o agente público praticar atos 

administrativos em benefício de interesses eleitorais de forma potencialmente lesiva a 

normalidade e legitimidade do pleito. Assim, a locução “abuso de poder político” é a 

transgressão legal através da força da máquina administrativa, com potencial para 

comprometer o equilíbrio do certame eleitoral. 

 Na visão do TSE “o abuso do poder político ocorre quando agentes públicos valem-se 

da condição funcional para beneficiar candidaturas - desvio de finalidade - violando a 

normalidade e a legitimidade das eleições”191  

 Dado que também frequente e grave esta reprovável conduta tratou-se em diversos 

dispositivos legais de coibi-la, tal como se vê na Carta Magna, em seu artigo 14º, §9º, no art. 

1º, “d” e “h” e 22º, ambos da LC n.º 64/90 e principalmente nos artigo 73 e 74 da Lei 

9.504/97. Destaca-se que o rol presente nestes últimos dispositivos não é taxativo, apenas 

exemplificativo, podendo outras formas de abuso de poder político ser configuradas, ainda 

que não previstas expressamente em lei.        

 Esta modalidade de abuso não está contemplada expressamente no art.14º, §10º, da 

CF/88, porém a jurisprudência do TSE já assentou a possibilidade de manejo da AIME com  

_____________________________ 

191  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência ARO 718/DF, DJ 17.6.2005, Rel. Min. Luiz Carlos 
Madeira, REsp 25.074/RS, DJ 28.10.2005, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.  
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base no abuso do poder político entrelaçado ao econômico. Avançando-se, defende-se nesse 

estudo o cabimento da AIME também quando houver apenas o abuso de poder político.  

 
7.5.2.1 Abuso do poder político entrelaçado ao econômico  

 

 Conforme já citado anteriormente muitas vezes uma só conduta é capaz de configurar 

dois ou mais ilícitos eleitorais, com efeitos distintos. Também há que se considerar que certos 

ilícitos são praticados apenas como meios para a consecução de outros, mais graves. Pode-se 

dizer que são os ilícitos-meios. Além disso, há situações aonde a linha diferenciadora dos 

ilícitos eleitorais é muito tênue, causando, por vezes, uma concomitância entre eles.  

  Apesar disso, tradicionalmente se analisava cada um dos ilícitos de forma isolada, para 

fins de se aferir as hipóteses de cabimento da AIME. Ausentes as hipóteses expressas do art. 

14º, §10º, da CF/88, impossível o manejo da AIME.  

    Entretanto, o TSE deu um passo adiante para considerar o abuso de poder político 

hipótese de cabimento da Impugnatória, mas apenas se este estiver entrelaçado ao abuso de 

poder econômico.  

 Trata-se do julgamento do Recurso Especial192 nº 28.040-BA, de Relatoria do Ministro 

Carlos Ayres de Britto, que significou um verdadeiro avanço jurisprudencial, senão veja-se:  

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. § 10 DO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
CAUSAS ENSEJADORAS. 1. O abuso de poder exclusivamente político não dá 
ensejo ao ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo (§ 10 do artigo 14 
da Constituição Federal). 2. Se o abuso de poder político consistir em conduta 
configuradora de abuso de poder econômico ou corrupção (entendida essa no 
sentido coloquial e não tecnicamente penal), é possível o manejo da ação de 
impugnação de mandato eletivo. 3. Há abuso de poder econômico ou corrupção na 
utilização de empresa concessionária de serviço público para o transporte de 
eleitores, a título gratuito, em benefício de determinada campanha eleitoral. 
Recurso desprovido.  
 

 
____________________________ 

192 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência REspe nº 28.040/BA, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, 
DJ de 1º.7.2008. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-
2010.  
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 Assim, praticando ou se beneficiando o candidato do abuso de poder político, que se 

revela no caso concreto também abuso do poder econômico, fica autorizado o manejo da  

AIME. É dizer que o uso da máquina administrativa traduz também, em muitas ocasiões, um 

caráter financeiro, na exata medida em que recursos ou patrimônios públicos são usados em 

favor de interesse meramente eleitorais-privados.       

 São exemplos do que se pode chamar “abuso interligado” o subsídio de contas de 

água, através de recursos públicos, por prefeito-candidato em favor de varias famílias193, bem 

assim as condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I, IV, V, VI, a, da Lei 9.504/97.   

 Ora, não era razoável fazer a distinção de outrora, pois não é correto considerar os 

ilícitos eleitorais apenas isoladamente, com vistas a imprimir apenas uma dada conseqüência. 

É mister considerá-los no contexto eleitoral, conjugados. É verdade que o TSE atenuou um 

grave equívoco jurisprudencial, mas poderia ter avançado mais, conforme se demonstrará a 

seguir.  

         

7.5.2.2 Abuso do poder político exclusivo  

 

  Primeiramente, acolhem-se e renovam-se os argumentos utilizados pelo TSE para 

justificar a aceitação do abuso de poder político entrelaçado ao econômico como hipóteses de 

cabimento da AIME, restando convergente as posições neste particular.      

 Entretanto, buscando avançar ainda mais, entende-se que o abuso de poder político 

praticado de forma isolada (sem ligação com outros ilícitos) deve sim ser admitido como 

hipótese ensejadora da AIME, apesar de categoricamente rejeitado pelo TSE. 

O fundamento para esta afirmação é a própria efetividade de diversos direitos 

previstos tanto na Constituição Federal de 1988, como também da legislação eleitoral,  

_____________________________ 

193  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência AI-11708, Relator Felix Fischer, DJE Data 
01/02/2010. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010. 
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infraconstitucional, todos objetos de proteção pela AIME. 

 Assim, tal posição é concebida por meio de uma interpretação sistemática 

(teleológica), guiada pela bússola constitucional. Esta técnica não é inovadora e já fora 

amplamente utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE e pelo Supremo Tribunal Federal 

–STF, sobretudo quando do julgamento da polêmica da Fidelidade Partidária . Como se sabe, 

ali se reconheceu a possibilidade de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, sem 

que houvesse expressa previsão no texto constitucional ou na legislação eleitoral específica. 

Aliás, o próprio art.5º, §2º, da CF/88 consagra a interpretação sistemática.   

         Em ocasião anterior, o próprio TSE também se valeu de interpretação extensiva 

quanto ao procedimento a ser utilizado na AIME. Naquela oportunidade se afastou o uso do 

procedimento ordinário do CPC para aplicar, por analogia, o procedimento ordinário da LC 

n.º 64/90.       

  Dessa sorte, tais precedentes autorizam a aplicação da mesma técnica no caso em 

estudo, permitindo se concluir possível o abuso de poder político isolado para a AIME. Ora, 

se se construiu um entendimento para viabilizar inúmeras cassações em todo o país, ainda que 

desprovido de previsão expressa na legislação, igualmente há supedâneo para assimilar o 

abuso de poder político no que agora se pretende. 

 Esta proposição se arrima de início em comandos gerais, tais como a soberania 

popular (art.1º,parágrafo único,CF/88), igualdade (art.5º, caput, e art. 14, caput, ambos da 

CF/88),  cidadania (art.1º,II, CF/88), normalidade e legitimidade das eleições (art.14, §9º, 

CF/88), moralidade (art.37,caput e art.14, §9º, CF/88), lisura das eleições (art.22, da LC n.º 

64/90 ); assim como específicos, a exemplo do art. 1º, “d” e “h”, art. 19º, e art. 22º, todos da 

LC n.º 64/90, além do art. 237, da Lei n.º 4.737/65, e outros tantos que indiretamente induzem 

à aplicação daquela interpretação. 
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 Nessa perspectiva, é possível concluir que o contexto legal é coerente e contundente 

no sentido de também combater o abuso de poder político, ainda que isolado. Ora, se a 

Impugnatória encontra seus contornos em tais dispositivos é inerente à ação o combate ao 

abuso de poder político.    

 Assim, parece não ser razoável combater o abuso de poder econômico e não o político 

em sede AIME. Nesse sentido, Djalma Pinto194 defende:  

 

Conquanto não se reporte o texto constitucional ao abuso do poder político, sua 
ocorrência também enseja a propositura da ação de impugnação de mandato. O 
objeto da impugnatória é suprimir o mandato de quem haja comprometido a 
normalidade do processo eleitoral com procedimentos que provocam desequilíbrio 
na disputa. Não parece razoável que o candidato que incorreu em manifesto abuso 
de poder político não possa ser sujeito passivo da ação de impugnação de mandato 
eletivo.  

  

  Ora, ambos os ilícitos possuem aspectos em comum. Isto é, se manifestam através do 

abuso de poder, somente se configuram quando há potencialidade lesiva, afetam a 

normalidade e legitimidade das eleições, ambos podem ser objetos da Investigação Judicial 

Eleitoral – IJE (art. 22, LC n.º 64/90), permitem a cassação de registros de candidatos, 

diplomas e mandatos de eleitos, são combatidos em diversos dispositivos legais, enfim, até 

certo ponto se equiparam. 

Logo, não há óbice suficiente à aceitação do abuso de poder político isolado como 

hipótese de cabimento da AIME, pois, do contrário, a segregação abriria margem para 

impunidade e estímulo ao cometimento de novos ilícitos.     

 Por outro lado, se poderia argumentar que o Recurso contra a Expedição do Diploma – 

RCD serviria para tal propósito, mas, apesar da dilação probatória atualmente permitida, trata-

se de ação bem mais limitada, a começar pela exigência de prova pré-constituída e prazo 

decadencial de apenas 3 dias para propositura.    

____________________________ 

194 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal.Noções Gerais. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.61.    
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 E, ainda, deve se considerar a essência da AIME que, buscando preservar a lisura das  

eleições, restaria desfalcada sem a permissão ora defendida e ineficaz em relação aos propósi- 

tos constitucionais estabelecidos. 

 Ademais, ciente que as ponderações feitas são também um convite à reflexão acerca 

do tema, espera-se que as sementes aqui plantadas germinem no solo jurisprudencial do TSE 

em algum tempo. Há, portanto, a esperança de que a mutabilidade, inerente a seara eleitoral e 

aos anseios sociais e jurídicos, estimule o avanço na direção de se reconhecer o abuso do 

poder político puro como hipótese de cabimento da AIME. Mas, para tanto, cabe a todos os 

que compartilhem desta posição intentar provocações nesse sentido.  

 Enquanto este pensamento não se sobrepõe na Corte superior eleitoral é de se respeitar 

a respectiva jurisprudência, porém, alternativamente, devendo-se concentrar esforços para 

configurar, no caso concreto, um entrelaçamento do abuso de poder político com as demais 

hipóteses já consagradas (abuso de poder econômico, fraude corrupção), como forma de 

minorar a limitação gerada pela posição vigente.    

 

7.5.3 Corrupção 

 

   A corrupção é uma malesa tão antiga que encontra referência até mesmo na Bíblia. 

Trata-se de vício impregnado à atividade humana, sobretudo no trato da coisa pública, sem 

distinguir local ou tempo. Aliás, são endêmicos os escândalos que envolvem corrupção nos 

diversos níveis da administração pública brasileira, a exemplo dos casos “Impecheament de 

Collor”, “Anões do orçamento”, “Mensalão”, “Caso Arruda”, e outros tantos. 

 A palavra corrupção tem origem latina no termo corruptione, que traduz o sentido de  
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deterioração, putrefação e degeneração. Sobre o tema explica Monica Caggiano195 em uma 

abordagem genérica “o termo corrupção indica quaisquer ações praticadas de forma 

camuflada, a partir de uma zona de penumbra, à margem das linhas comportamentais  

norteadas pela lei e pela moral, com vistas à obtenção de vantagens individuais ou em prol de  

um grupo, inatingíveis pelas vias ordinárias”. 

 A corrupção eleitoral é hipótese de cabimento que está intimamente ligada ao abuso de 

poder econômico. Na jurisprudência pátria o que se percebe é a concomitância de ambos os 

ilícitos (nos casos de procedência da AIME), havendo, por vezes, uma aparente confusão  

entre os dois. Aliás, este embasamento poderia ser dissipado se a jurisprudência e doutrina 

especializadas enfrentassem a corrupção eleitoral de forma isolada, isto é, dissociada do abuso 

de poder econômico. Talvez isso ainda não ocorreu pois, frequentemente, a prática de 

corrupção eleitoral envolve o uso indevido de dinheiro ou patrimônio em troca de votos. Os 

casos de AIME com supedâneo único na corrupção eleitoral são raros. No entanto há uma 

diferença latente. Trata-se da possibilidade de praticar corrupção eleitoral sem emprego do 

viés econômico. É o caso das promessas196 de emprego a eleitores específicos em troca de 

voto caso o candidato seja eleito. E ainda, a oferta de projetos para que se dê às ruas ou praças 

o nome de parentes de eleitores (Mas também ocorre a corrupção se a promessa é de 

vantagem de outra natureza, como a de oferecer projetos para que se dê a ruas e praças os 

nomes de parentes de eleitores. Aqui se opera a corrupção independentemente de abuso de 

poder econômico197. Tanto em um como noutro exemplo não há emprego do vetor financeiro, 

  

____________________________ 

195 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Legalidade, Legitimidade e Corrupção em Campanhas Eleitorais, 
In Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, nº 7, 1994, p.131-141. 
196 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência Ac. no 5.498, de 27.9.2005, rel. Min. Gilmar 
Mendes.Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010. 
“Quando a promessa é genérica e não-vinculada a eleitores específicos não é caso de corrupção eleitoral, mas 
apenas da chamada “promessa de campanha”, legalmente admitida. Entretanto, se a promessa for especificada 
quanto ao tipo de emprego e vinculada a determinados eleitores de forma potenciada, haverá a corrupção 
eleitoral. Em todo caso, se recomenda considerar as peculiaridade de cada caso.”  
197 NIESS, Pedro Henrique Távora. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.1ª Ed. Bauru: EDIPRO,1996, p. 57   
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mas permanece a malversação da liberdade de votar. Logo, todo abuso de poder econômico 

poderá caracterizar corrupção eleitoral, porém nem toda corrupção eleitoral poderá 

caracterizar abuso de poder econômico. 

  A corrupção eleitoral é mais visível através de duas formas principais: o ilícito civil-

eleitoral e o ilícito criminal-eleitoral. No primeiro, tem-se a captação ilícita de votos prevista  

no artigo 41-A, da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições). No segundo, a conduta criminosa está 

prevista no artigo 299 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral). Perceba-se que uma só conduta 

pode configurar ambos os ilícitos, com conseqüências distintas.  

 Todavia, a forma de corrupção eleitoral que interessa ao presente estudo é aquela 

praticada através do ilícito civil-eleitoral do art.41-A, da Lei das Eleições. Esclareça-se aqui 

tratar-se daquela caracterizada pela captação ilícita de votos de forma potenciada, ou seja, 

com amplitude suficiente a comprometer a lisura e a normalidade das eleições. Disso decorre 

que não haverá a corrupção, como hipótese de cabimento da Impugnatória, senão quando 

houver potencialidade lesiva para interferir no pleito. A captação ilícita de votos só se 

transforma em corrupção eleitoral quando potenciada. O ato ilícito não-comprometedor da 

lisura e normalidade das eleições é irrelevante para a propositura da AIME...  

Então, a conduta de captação ilícita de voto, seja única ou múltipla, só ganhará relevo 

jurídico no contexto da Ação se consubstanciada na potencialidade lesiva. Daí não ser viável a 

propositura da AIME com base apenas na captação ilícita de votos do artigo 41-A, mas 

somente na hipótese de corrupção eleitoral propriamente dita, que necessariamente deve ser 

potenciada. 

  Nessa linha, podem-se exemplificar como casos de corrupção eleitoral a doação de 

dinheiro, a oferta de emprego, a promessa de prêmio, entrega de bens, fornecimento de  
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carteira de habilitação198  oferecimento de vantagens ou benefícios, tudo em troca de voto do 

eleitor e de forma potenciada. Outro caso interessante se dá com a promessa de manutenção 

em cargos na prefeitura nestes termos 199 

  Por outro lado, para a jurisprudência da Corte superior eleitoral basta a corrupção em 

seu sentido apenas coloquial e não tecnicamente penal, para fins de configuração de hipótese 

seu sentido apenas coloquial e não tecnicamente penal, para fins de configuração de hipótese 

de cabimento da AIME.200 Isso certamente leva a refletir se este sentido de corrupção 

transborda ao de captação ilícita potenciada, isto é, se se comportaria uma interpretação mais 

abrangente.  

Para tanto não se pode perder de vista a liberdade de votar do eleitor. Nessa 

perspectiva amplificada cabe indagar: excetuando-se a captação ilícita de votos potenciada, 

haveria outras condutas ilícitas que configurariam a corrupção eleitoral?  Na tarefa de 

fornecer respostas se recai nas hipóteses de abuso de poder econômico, ou abuso de poder 

político e de autoridade entrelaçado ao econômico, não havendo nitidez quanto a ato de  

corrupção eleitoral isolado, diferente da captação ilícita potenciada. É que a corrupção restaria 

englobada pelos ilícitos mais abrangentes não sendo possível, nestes casos, dissociá-la ou 

isolá-la, pois, nesse contexto, sempre será dependente daqueles.  

Contudo, isso não é óbice à aplicação da corrupção eleitoral de forma ampla, devendo-

se considerar a captação ilícita de votos potenciada ainda que não haja pedido de voto 

explícito (art.41-A, §1º), quando houver violência ou a grave ameaça com o fim de obter o 

voto (art.41-A, §2º), nos casos de pagamentos a eleitores para não votarem em candidato  

____________________________ 

198 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência Ac. de 6.4.2006 no RO nº 777, rel. Min. Gilmar 
Mendes Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010. 
199 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência REsp. 1865 Rel. Arnaldo Versiani Leite Soares, DJ 
- 26/02/2008. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-
2010.  
200 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência REspe nº 28.040-BA, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 
1º.7.2008.Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010.  
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adversário, ou para que eleitores viajem para outro local; ou ainda, o “confisco”, durante a 

votação, de documentos de eleitores, em todos os casos inviabilizando os votos em candidatos 

adversários. 

Ainda nessa trilha, a captação ilícita de votos pode ser caracterizada tanto de forma 

direta (quando o próprio candidato beneficiário pratica a conduta ilícita), como indireta 

(quando o candidato beneficiário anui ou participa de qualquer forma para a conduta ilícita-  

geralmente através de terceiros). Inevitavelmente, este mesmo raciocínio deverá ser aplicado à  

corrupção eleitoral, que também poderá ser praticada de forma direta ou indireta, a depender 

da forma de envolvimento do beneficiário.     

O sentido coloquial atribuído à corrupção eleitoral deve ser considerado numa 

consecução ampla e conjunta das mais variadas formas de captação ilícita de votos 

potenciada, além daquelas hipóteses em que a corrupção está abrangida pelo abuso de poder 

econômico, ou abuso de poder político e de autoridade entrelaçado ao econômico.     

 

7.5.4 Fraude 

 

 A fraude é outro meio ardiloso que autoriza o manejo da AIME. Dada a gravidade 

deste ilícito não só a Constituição Federal de 1988 (art. 14, § 10º), mas principalmente a 

legislação eleitoral tratou da fraude em diversos dispositivos. Por exemplo, o Código 

Eleitoral, em seu art.222, pune com anulabilidade da votação quando eivada de vício de 

fraude. No artigo 71, §4º, há a possibilidade de revisão eleitoral nos casos de fraude de 

inscrição eleitoral e em transferência de domicílio eleitoral. Também se inclui os cuidados do 

artigo 165 e 166 em reação à fiscalização no momento da abertura das urnas. E ainda, 

capitulou como crime diversas condutas que envolvem a fraude, tais como as dos artigos 291, 

302, 303, 304, 311,312,315, dentre outros do CE.                    
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   Na concepção definida pelos dicionários brasileiros fraude trata-se de logro, abuso de 

confiança, ação praticada de má-fé, contrabando, clandestinidade, falsificação, adulteração.   

No contexto jurídico Betti 201 a entende de forma amplificada como a resultante de “negócio 

reprovado pelo direito, sempre que este instrumento da autonomia provada é empregado com 

fins anti-sociais, para realizar um torto, ou seja, para ofender interesses que a ordem jurídica 

de uma sociedade historicamente condicionada favorece e protege com as suas normas”. Já na 

órbita eleitoral José Antônio Fichtner202 a fraude, em sentido amplo, é “(...) qualquer atividade 

que tenha o objetivo de burlar a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral”. 

 Como fundamento da Impugnatória a definição de fraude também deve ser adotada de 

forma ampla, o que em parte da doutrina é indicado por Adriano Soares da Costa 203 três 

espécies principais: a simulação, a fraude à lei e o ato contra a lei. A simulação consiste na 

conduta de convencer acerca da existência de um determinado ato que jamais ocorreu ou que 

ocorreu de forma distinta da que aparentou ocorrer. Exemplo disto se dava quando o eleitor 

depositava na urna cédula falsificada e retinha a autêntica para iniciar uma cadeia de ilícitos, 

transmitindo-a a terceiros. Também ocorria quando alguém se apresentava à mesa receptora 

de votos forjando ser determinado eleitor sem que o fosse, com o intuito de votar no lugar 

deste. Ou, ainda, quando se apresentava como eleitor já falecido (eleitor fantasma). Tanto 

naquele caso como nestes havia a simulação, seja do ato de votar seja do ato de apresentar-se 

como determinado eleitor, todos com o fim de fraudar a votação. Quanto à fraude à lei explica 

o autor204 que “se pratica o ato querido, que é o que aparece e é conforme a uma norma 

jurídica, mas sua prática tem por escopo justamente ferir a finalidade de uma outra norma 

jurídica”. Exemplo clássico de fraude à lei é a chamada corrente eleitoral (popular “voto  

____________________________ 

201  Apud FICHTNER, José Antônio. Impugnação de Mandato Eletivo. São Paulo: Renovar, 1998,p.102. 
202 FICHTNER, José Antônio. Impugnação de Mandato Eletivo. São Paulo: Renovar, 1998, p. 102. 
203 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7ª Ed, rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 408. 
204 Op. Cit. 
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formiguinha”), que, em síntese, consistia inicialmente na utilização da cédula autêntica, não 

utilizada no voto simulado, aonde certos eleitores eram conduzidos a depositarem na urna 

cédula já previamente preenchida, segundo determinação de terceiro, e retornando com uma 

nova cédula em branco original viabilizando, assim, uma cadeia sucessiva de fraude à 

votação. Esta nefasta artimanha foi detalhadamente explicada por Fávila Ribeiro, que 

apontava outras variantes desta fraude, tais como a confecção de cédulas pela mesa receptora 

e o depósito destas na urna, valendo-se das verdadeiras assinaturas dos eleitores ou 

falsificando-as simultaneamente; quando havia enxertia da urna em relação aos eleitores 

ausentes; ou ainda quando se procedia a troca das cédulas legítimas constantes nas urnas por 

outras ilegítimas.205 

  Por fim, há o ato contra a lei, que diferentemente dos dois primeiros, viola 

frontalmente a vedação legal, ainda que de forma oculta. Aqui o caso mais contundente 

refere-se ao mapismo, que consiste em alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a 

votação obtida ou modificá-los com votação ilegítima. Tão grave é esse ilícito que é 

capitulado como crime no artigo 315 da Lei 4.737/65, assim como outros atos tendentes a este 

propósito, tal com o artigo 72 da Lei 9504/97.  

 Apesar da abordagem extensiva que a doutrina eleitoralista busca imprimir quando se 

interpreta o conceito de frade para fins da AIME, a jurisprudência pátria ainda permanece 

limitada quanto ao alcance desta hipótese de cabimento.  

 É que o Tribunal Superior Eleitoral – TSE206 concebe o termo fraude do art. 14,§10, da  

___________________________ 

205 RIBEIRO apud BARRETO, Lauro. Investigação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de Mandado Eletivo. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Edipro, 1999, p.45-6. “Quando não contam com a conivência dos mesários que forencem cédulas 
antecipadamente rubricadas para os afeiçoados políticos, fazem comparecer à mesa receptora de votos, eleitor de 
confiança, logo no início dos trabalhos para receber cédula com as devidas autenticações. Nesse caso o eleitor 
apresenta-se para votar. Recebe da mesa a cédula oficial rubricada e ao regressar da cabine, ao invés de depositar a 
cédula que lhe fora entregue, coloca na urna uma inautêntica que será anulada na oportunidade de apuração. Mas, em 
compensação, com a cédula oficial não utilizada, estabelece-se uma corrente com todos os elos ordenados, pois cada 
eleitor que retorna da mesa receptora faz a entrega da via autêntica não utilizada, ficando, assim, um após o outros 
enredado  nessa trama, cumprindo os diferentes personagens a sua parte nesse ritual político” 
206  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ag. n.º 4.661/SP, DJ 06/08/2004, p.2. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010.  
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CF/88 como “(...) qualquer artifício ou ardil que induza o eleitor a erro, com possibilidade de 

influenciar sua vontade no momento do voto, favorecendo candidato ou prejudicando seu 

adversário.” Apesar de interpretar de forma ampla as formas como podem se revelar a fraude, 

a Corte superior vincula a sua incidência ao processo de votação.  

  Por oportuno, traz-se a lume Acórdão paradigmático deste Tribunal207: 

Recurso ordinário. Recebimento. Recurso especial. Agravo  regimental. Ação  de  
impugnação  de mandato eletivo. Eleição. Deputado  federal. Alegação. Fraude. 
Transferência. Domicílio  eleitoral. Não- cabimento.  Ausência.  Reflexo.  Votação.   
Ausência.  Matéria.  Natureza constitucional.  Possibilidade. Preclusão. 
1)  Em  sede  de  impugnação  de  mandato  eletivo,  não  cabe  discussão  acerca  de  
fraude  na transferência de domicílio eleitoral. À consideração de que o recurso 
ordinário aforado não conduziria àperda de mandato eletivo, por versar sobre 
questão preliminar associada ao cabimento da AIME, recebe-se este como especial, 
ex vi do inciso IV do § 4º do art. 121 da Constituição Federal. 
2) Não é possível examinar a  fraude em  transferência de domicílio eleitoral em 
sede de ação de impugnação  de mandato  eletivo,  porque  o  conceito  de  fraude,  
para  fins  desse  remédio  processual,  é aquele  relativo  à  votação,  tendente  a  
comprometer  a  legitimidade  do  pleito,  operando-se,  pois,  a preclusão. 
3)  "(...)  domicílio  eleitoral  é  condição  de  elegibilidade  e  não  hipótese  de  
inelegibilidade.  Sua inexistência na época do  registro da candidatura  - de difícil  
comprovação agora  - não  configuraria, de qualquer forma, hipótese de 
inelegibilidade legal e muito menos constitucional (Constituição Federal, art. 14, §§ 
4º a 9º; e Lei Complementar n.º 64/90, art. 1º, incisos I a VII)" (Acórdão n.º 12.039, 
de 15.8.91, rel. Min. Américo Luz). 
4) Agravo a que se nega provimento.  

 
 Como se vê, a jurisprudência exclui eventuais fraudes que possam ocorrer antes do 

processo eleitoral específico (Das Convenções Partidárias até a Diplomação), ou mesmo que 

aconteçam no transcurso deste período, porém, não vinculados à votação. Entretanto tal 

interpretação não é pacífica, encontrando vozes destoantes na própria Corte superior, a 

exemplo do Ministro Marcos Aurélio. 

 É que não parece razoável limitar, por interpretação jurisprudencial, o que a lei (no 

caso a Constituição Federal de 1988) não o fez. Ao revés, esta ampliou o espectro 

interpretativo de forma expressa no caso da AIME, conforme se verifica no artigo 5º, §1º e §2 

da Carta Magna.  Além disso, a natureza constitucional da Impugnatória impõe uma  

____________________________ 

207 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. TSE, ARO n.º 888, Ac. n.º 888, de 18.10.2005, Rel. 
Min. Caputo Bastos. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-
11-2010.  
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interpretação segundo um contexto igualmente constitucional, ou seja, exige uma 

interpretação sistemática, harmônica com os demais preceitos da Lei fundamental. Já se 

demonstrou que somente assim se garantirá a efetividade prática da AIME...     

 Então, a fraude em questão deve ser aquela tão ampla quanto necessária à efetividade 

deste instrumento e da preservação dos direitos fundamentais, objetos de sua atuação. Do 

contrário, se estaria a reduzi-la a casos muito limitados e de pouca incidência na prática 

forense, tal como infelizmente já vem ocorrendo.  Aliás, destaca-se que as fraudes praticadas  

através do mapismo, corrente eleitoral, ou mesmo outras variantes mencionadas na realidade  

do atual processo e urnas eletrônicos, além da identificação biométrica, encontram barreiras 

de difícil transposição e praticamente inviabiliza a realização delas, dada a segurança que o 

sistema proporciona.                      

Assim, cabe indagar: a fraude na AIME deve se limitar somente aos casos aqui já 

expostos? Isto é, à simulação, à fraude à lei e ao ato contra a lei? Ou, ainda, apenas ao 

processo de votação? E as fraude praticadas antes do processo eleitoral específico e durante 

deste não estaria também a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições? 

Neste ponto se propõe um passo adiante no sentido de ampliar ainda mais o sentido 

atribuído à fraude como hipótese de cabimento da AIME, transpondo-se as fronteiras 

atualmente estabelecidas. Essa ampliação deve acontecer tanto sob a ótica do tempo como do 

conteúdo da fraude, em todo caso sem perder de vista a interferência na soberania popular 

exercida através do sufrágio. No primeiro, o referencial de tempo, antes adstrito ao processo 

de votação, deve ser deslocado para antes e durante o período eleitoral strictu sensu. Djalma 

Pinto cita dois exemplos pertinentes de fraude no período de campanha eleitoral:  

 

(...)a leitura de um texto, na televisão, que faz crer que a voz seria de determinada 
pessoa capaz de convencer o eleitor sobre um fato, sem sê-la, utilizada, porém 
apenas para aparentar veracidade a leitura veiculada, desmentindo acusação grave 
contra candidato”. E prossegue: “ (...) a exibição de imagens de homens como 
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pistoleiros responsáveis por crimes atribuídos ao concorrente, tratando-se,porém, de 
pura montagem para impressionar negativamente o cidadão208 

    
           

   No segundo, o conteúdo da fraude deverá abranger quaisquer atos fraudulentos, desde 

que tendentes a comprometer a soberania popular exercida pelo voto. Aqui pode exemplificar 

com as transferências e alistamentos eleitorais fraudulentos, que freqüentemente precedem as 

eleições, sobretudo as municipais. Em muitos casos estas artimanhas comprometem não só a 

legitimidade da votação, mas também causam um terrível engodo: em ano eleitoral muitos 

municípios passam a ter mais eleitores do que habitantes. E, ainda, esta desproporção, não 

raras vez, é absurdamente elevada. Como não se permite revisão eleitoral em ano de eleição, a 

solução é a impugnação um a um dos casos de fraude, o que na realidade é tarefa colossal e de 

dificílimo resultado positivo, diante da ocultação das provas e dos envolvidos. Enfim, não há 

atualmente uma ferramenta efetiva no combate desta mazela. No entanto, a AIME afigura-se 

no horizonte como alternativa eficaz, sobretudo na perspectiva ora defendida. É evidente que 

os casos de transferência e alistamento fraudulentos estão a servir propósitos políticos escusos 

e que o principal objetivo é a fraude do ato de votar, comprometendo a normalidade e 

legitimidade das eleições. Não há dúvidas que um ilícito tão grave assim carece de 

instrumento hábil no seu combate.            

   Assim, entende-se que somente numa concepção temporal e de conteúdo mais 

alargada da fraude é que será viabilizado, através da Impugnatória, o combate adequado às 

inúmeras possibilidades de fraude em larga escala, que a cada nova eleição se aperfeiçoam e 

se diversificam.  

 Note-se, por último, que em qualquer das formas que se revelar a fraude em todas elas, 

necessariamente, os atos ilícitos deveram se revestir da potencialidade lesiva para interferir na 

normalidade e legitimidade das eleições, tal como será melhor abordado a seguir.    

____________________________ 

208 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal.Noções Gerais. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008,p. 225.    
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7.6 POTENCIALIDADE LESIVA  

 

 A potencialidade lesiva é elemento determinante para a configuração das hipóteses de 

cabimento da AIME, pois sem ela estes ilícitos não seriam capazes de comprometer a 

normalidade e legitimidade das eleições e, consequentemente, provocarem cassação de 

diplomas e mandatos eletivos. Entretanto, isto não exclui eventuais consequências seja no 

âmbito penal seja no campo da improbidade administrativa, quando da ocorrência daqueles 

atos. De todo modo, dita potencialidade é imprescindível ao sucesso da Impugnatória. 

Mas antes de adentrar no tema específico cabe abordar o significado de normalidade e 

legitimidade das eleições. Estes predicados são protegidos pela própria Constituição Federal 

de 1988, expressamente em seu art. 14º, §9º e §10º, o que lhes confere a envergadura 

constitucional. Dessa sorte, a sua compreensão deve ocorrer precipuamente sob uma 

interpretação sistemática do texto constitucional, incluindo-se aqui uma perspectiva ampla e 

voltada à efetividade dos respectivos instrumentos garantidores, a exemplo da AIME. 

Logo, tem-se que a normalidade das eleições é o contexto de preservação mínima das 

normas constitucionais e eleitorais no decorrer do processo seletivo de candidatos em que há 

o exercício da soberania popular através do sufrágio. Deve haver, pois, o equilíbrio na disputa 

entre candidatos, a lisura dos atos componentes da eleição, enfim, a liberdade para o exercício 

da vontade popular. Caso este mínimo existencial não prevaleça haverá mácula nos atos 

integrantes do processo eleitoral e, em decorrência, no resultado da eleição. A legitimidade 

das eleições é a correspondência entre a vontade popular e o resultado alcançado através do 

processo seletivo idôneo. Assim, a legitimidade das eleições depende da normalidade do 

processo seletivo que a antecedeu e este depende da garantia mínima das normas que o regem. 

Exige-se, portanto, a ausência de ilícitos capazes de comprometer esta normalidade eleitoral, 

sob penas de fulminar a legitimidade das eleições e a própria democracia.   
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Nessa linha, a potencialidade lesiva é justamente a aptidão para prejudicar esta 

normalidade e legitimidade das eleições. É, portanto, o ato ou conjunto de atos ilícitos que 

possuem a capacidade de desequilibrar a disputa eleitoral e tornar o resultado das eleições 

ilegítimo, fustigando a soberania popular e a democracia.  

Na jurisprudência e doutrina pátrias há convergência quanto ao conceito da 

potencialidade lesiva e a sua imprescindibilidade na AIME. No entanto, o dissídio e a 

polêmica residem na forma de aferição desta potencialidade, isto é, nos meios que permitem 

identificar na subsunção ao caso concreto a configuração deste potencial lesivo. Então, aqui 

cabe a seguinte reflexão: como aferir a potencialidade lesiva?  

Na busca pela resposta a tal indagação destacam-se duas correntes principais: a da 

exigência de nexo causal e a da probabilidade. Durante algum tempo se defendeu a exigência 

de nexo de causalidade entre o ilícito e o resultado das eleições como requisito para a 

configuração da potencialidade lesiva. Assim, era preciso provar a relação ilícito-dano, ou 

seja, exigia-se a comprovação de que o resultado das eleições seria outro se ausente fosse o 

ilícito. Na prática, este ônus tornava inviável a efetividade da AIME, pois dificilmente se 

conseguia provar esta relação. Por exemplo, era tentar provar que determinados eleitores 

realmente votaram nos candidatos que lhes forneceram benefícios em troca do voto, o que 

encontra óbices desde o sigilo do voto até o medo de represálias dos eleitores agraciados.  

Dessa sorte, se evoluiu para entender não mais exigível o nexo de causalidade como elemento 

indispensável à potencialidade lesiva. Ganhou força, então, a corrente da probabilidade de 

comprometimento da normalidade e legitimidade das eleições. Segundo esta corrente basta 

apenas que o ilícito tenha a probabilidade de comprometer o resultado do pleito, sem 

exigência de nexo causal. Exige-se, portanto, que sua gravidade seja suficiente, num juízo de 

probabilidade, para causar o prejuízo eleitoral. Esta probabilidade deve ocorrer de tal forma a 

aproximar-se da verossimilhança, mas sob o manto da prerrogativa do art. 23, da LC n.º 
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64/90. Assim, a distribuição maciça de cestas básicas, dinheiro, remédios e outros benefícios     

a eleitores em troca de votos é exemplo clássico desta probabilidade. Não carece comprovar 

que, efetivamente, os eleitores votarem no candidato aliciador, porque é muito prováveis que 

isso tenha ocorrido. A segunda corrente é a que atualmente predomina na jurisprudência 

pátria, em especial no TSE, que aplicou a tese da probabilidade em dois casos de grande 

repercussão nacional, quais sejam, as cassações dos mandatos eletivos dos governadores da 

Paraíba e do Maranhão, respectivamente Cássio Cunha Lima e Jackson Kepler Lago 209. 

Ademais, ainda acerca daquela indagação sempre se deve atentar para as 

peculiaridades de cada caso, de modo a considerar todos aqueles elementos relevantes à 

configuração ou não da probabilidade. E, também, é preciso que o ato ilícito (não a 

probabilidade) esteja robustamente comprovado nos autos, sob pena de absolvição por 

insuficiência ou fragilidade de provas.  

Nesse contexto, outra questão surge relevante. É a que diz respeito ao uso de critérios 

para a análise desta probabilidade. É que apesar de dispensável o nexo causal, é necessário 

fundamentar a probabilidade. Então, como aferir adequadamente a probabilidade no caso 

concreto? É suficiente o mero cotejo entre ilícito e sua gravidade? Cabem a razoabilidade e 

proporcionalidade neste exercício de aferição de probabilidade? É necessário o uso de vários 

critérios nesta aferição? Quais critérios seriam estes? 

Neste ponto, entende-se indispensável ao julgador a fundamentação da probabilidade, 

até mesmo por exigência do Princípio da Motivação (art.93, IX da CF/88), sob pena de 

eventual nulidade do julgado. Isto porque, na aferição da probabilidade e, consequentemente, 

da potencialidade lesiva, a análise será tão adequada quanto for a consideração correta dos  

_______________ 
209 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. RO 1445 Porto Alegre, Rel.Marcelo Henriques 
Ribeiro de Oliveira, DJE 11/09/2009, RO-1497, João Pessoa 20/11/2008, Rel. Eros Roberto Grau DJE - 
02/12/2008, Página 21/22) Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso 
em: 07-11-2010. “A probabilidade de comprometimento da normalidade e equilíbrio da disputa é suficiente para 
ensejar a cassação do diploma de quem nessas circunstâncias foi eleito. Precedentes.”  
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critérios necessários para aferir esta probabilidade no caso concreto. 

  Nesse mister, não é suficiente o mero cotejo entre ato ilícito e sua gravidade, mas sim 

entre o ato ilícito (ou atos ilícitos) e suas prováveis conseqüências em determinado pleito, 

sempre consideradas as peculiaridade, detalhes e especificidades de cada caso concreto. 

Assim, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade devem guiar esta  

análise em perspectiva, limitando excessos e evitando omissões. Com este passaporte, a 

utilização de vários critérios nesta aferição revela-se prudente, a exemplo da quantidade de 

eleitores beneficiados pelos ilícitos, a influência sequencial e multiplicativa em seus 

familiares e amigos eleitores, a forma e o contexto em que foram praticados, a economia 

aproveitada em razão do uso “gratuito” de bens públicos com fins eleitorais, o gasto total da 

campanha, o universo de eleitores, a diferença de votos entre primeiro e segundo colocado, 

ilícitos correlatos, a gravidade, a ocorrência de atos de improbidade, entre outros. 

 Não se quer aqui sugerir uma exigência de todos estes critérios para se aferir a 

probabilidade de comprometimento da normalidade e legitimidade das eleições, mas sim 

fomentar o uso de alguns destes, tantos quantos forem necessários à aferição da probabilidade 

de forma razoável e proporcional. Logo, é até admissível que em casos isolados um só destes 

critérios seja suficiente para configurar a probabilidade buscada, tal como ocorre em casos de 

compra de votos em que quantidade supera a diferença de votos entre o primeiro e segundo 

colocados. Aqui, o critério matemático é determinante da probabilidade, em verdade se tem 

até a certeza, mas em relação a casos distintos deste a jurisprudência TSE é no sentido de que 

o exame da potencialidade não se vincula ao resultado quantitativo das eleições.2010  

 Assim sendo, na aferição da potencialidade lesiva a avaliação da probabilidade deve 

necessariamente considerar aspectos objetivos, inerentes a cada caso concreto, sob pena de se  

 

____________________________ 

210 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. RCED nº 698/TO, DJe de 12.8.2009. Disponível 
em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010. 
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recair em um grau muito elevado de subjetivismo, prejudicial à formação de uma 

jurisprudência minimamente assentada na segurança jurídica (art.5º, XXXVI, CF/88). Por 

óbvio, não se quer aqui sugerir a padronização ou mesmo a criação de uma “tabela” de 

aferição de probabilidade, até mesmo porque se deve resguardar o livre convencimento 

motivado do juiz, que evidentemente é impregnado do elemento subjetivo. Porém, este cotejo  

deve ser realizado mediante critérios mínimos, essenciais ao julgamento com segurança. 

Logo, essa posição contribui para o enraizamento de um entendimento que poderá reduzir a 

jurisprudência, por vezes, demasiadamente oscilante.                   

 

7.7 PRAZO 

 

 O prazo para propositura da AIME está expressamente definido no artigo 14, §10, da 

CF/88 e é de 15 (quinze) dias a contar da Diplomação, em princípio. Isto porque, a melhor 

interpretação aqui não é a meramente literal, extraída apenas da leitura do texto 

constitucional, mas sim a que contemple a máxima efetividade da Impugnatória. No caso, isso 

somente é viável através da compreensão sistemática do texto constitucional em cotejo com a 

legislação eleitoral.  

Assim, o prazo é um só (15 dias), porém o termo inicial (dies a quo) deve ser observado 

segundo dois referenciais de tempo distintos: um principal e outro residual. No primeiro, este 

referencial é a data da Diplomação dos eleitos e se arrima no fundamento constitucional do 

artigo 14, §10. Considera-se principal em virtude da previsão constitucional, da amplitude de 

legitimados ativos (Partidos Políticos, Coligações Partidárias, Candidatos e Ministério 

Público Eleitoral) que podem atuar neste prazo e da maior freqüência em que é manejada a 

AIME neste período.  No segundo, a quinzena possui como referencial o dia do trânsito em 

julgado da Ação de Investigação Judicial Eleitoral condenatória, com base no artigo 22, inciso 
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XV, da LC n.º 64/90. É que o dispositivo, ao se referir ao termo “após a eleição”, em verdade 

quer dizer “após a Diplomação”. Nesse sentido Adriano Soares da Costa211. Até porque a 

AIJE já possui o condão de desconstituir o mandato do candidato eleito e não diplomado, a 

teor do art. 15 da LC n.º 64/90. Além disso, necessariamente o Ministério Público Eleitoral 

estará acompanhando a AIJE, seja como parte seja como custus legis, de modo que será 

cientificado do trânsito em julgado da AIJE, permitindo, ato contínuo, a propositura da 

AIME.  

Não fosse assim, o inciso XV, do art. 22 da LC n.º 64/90 tornar-se-ía letra morte, não lhe 

restando qualquer utilidade em favor da AIME. Ao revés, se teria a perda de uma importante e 

legítima oportunidade de imprimir maior efetividade à Impugnatória. 

 Por outro lado, Thales Tácito 212 entende ser o termo inicial apenas a data do envio das 

cópias do processo ao MPE considerando a literalidade da Lei de Inelegibilidades. Em uma 

terceira vertente a jurisprudência do TSE, diversa de ambas as posições acima, tem assentado 

que o termo inicial se dá no dia imediatamente subseqüente à diplomação213. 

Mas em qualquer corrente é possível defender a natureza decadencial do referido prazo, 

pois o que acima se discute é apenas o início do termo inicial. Trata-se de decadência em 

virtude de haver perecimento do próprio direito de impugnar o mandato eletivo caso a ação 

não seja manejada naquele prazo fatal. É, portanto, na visão de Canelutti norma de natureza 

material, segundo a qual o direito material nasce contemporaneamente ao processual, não 

havendo que se falar em prescrição e sim em decadência.  

 

____________________________ 

211 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7ª Ed, rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008.p. 196.  
212CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. CERQUEIRA, Camila Medeiros de Albuquerque Pontes 
Luz de Pádua.INFANTE, Chistiane de O. Parisi. Pesquisadora.Tratado de Direito Eleitoral: tomo IV. São 
Paulo: Premier Máxima, 2008, p 661.        
213 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. AgR-REspe nº 36.006/AM, DJe de 24.3.2010. 
Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em: 07-11-2010. “O termo 
inicial do prazo para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo deve ser o dia seguinte à 
diplomação, ainda que esse dia seja recesso forense ou feriado, uma vez que se trata de prazo decadencial”. 
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Dessa sorte, os efeitos decorrentes do desrespeito ao prazo quinzenal são exoprocessuais, 

isto é, se propagam para além do processo adstrito às partes. Além disso, por ser a decadência 

matéria de ordem pública pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive, ex 

oficio pelo juiz da causa.  

Nessa perspectiva, é prazo contínuo, pois não se interrompe ou suspende, nem mesmo 

com o advento de férias forenses. Porém, entendem-se ser permitida a prorrogação dos termos  

inicial e final, casos estes ocorram em dias não úteis ou mesmo em que o expediente forense 

tenha terminado mais cedo, tudo conforme o artigo 184 da Lei de Regência (Código de 

Processo Civil-CPC) e do artigo 132 do Código Civil.             

Ademais, outro aspecto relevante refere-se a não inclusão no pólo passivo, da Exordial da 

AIME, do candidato eleito como vice ou suplentes na chapa majoritária. Proposta a ação 

maculada por este vício cabe imediatamente ao autor emendar a inicial (fazendo incluir o 

litisconsorte passivo necessário) ou, alternativamente, ao juiz ex ofício proceder à respectiva 

citação. Nas duas possibilidades, necessariamente a retificação deverá ocorrer na quinzena 

decadencial, sob pena de inviabilizar o seguimento da demanda (art. 269, CPC). Mais detalhes 

sobre o tema serão acordados no tópico do litisconsórcio, adiante.   

 O prazo para a propositura da impugnatória é incontroverso, isto é, de 15 dias. No 

entanto, verifica-se a existência de três correntes principais sobre o tema. Uma primeira, 

inspirada na doutrina especializada, aduz que o prazo terá início segundo dois referenciais de 

tempo: um, a contar da data da diplomação (art. 14, §10, da CF/88) e outro, a contar da data 

do trânsito em julgado da AIJE que foi julgada procedente (art. 22, XV, da LC n.º 64/90). A 

segunda posição doutrinária refere-se também aos dois referenciais de tempo, porém, 

divergindo quanto ao termo a quo na hipótese residual, que seria a data do envio de cópia do 

processo da AIJE ao MPE. A terceira, vigente no TSE, é assentada na viabilidade da AIME 

somente na hipótese principal, isto é, a contar da diplomação. Parece mais sensata a primeira 
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corrente. É reconhecida a natureza decadencial e contínua do referido prazo, permitindo, 

entretanto, a sua prorrogação, nos estritos casos permitidos pelo CPC e CC. Por ser matéria de 

ordem pública pode ser argüida em qualquer fase processual, inclusive, ex oficio pelo juiz da 

causa. O referido prazo também induz a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, pelo 

autor ou pelo juiz dentro daquele prazo, sob penas de extinção do processo com análise de 

mérito (art. 269, CPC).  

 

7.8 LEGITIMIDADE AD CAUSAM 

 

  A Constituição Federal de 1988 não especificou as regras processuais acerca da 

AIME, de sorte que o ideal seria o advento de uma lei que detalhasse satisfatoriamente todos 

os aspectos instrumentais da ação. 

 Muito embora ausente esta norma diversos problemas processuais tem sido resolvidos 

através da interpretação sistemática e da aplicação subsidiária e supletiva da Lei de 

Inelegibilidades (LC n.º 64/90), do Código Eleitoral (Lei n.º 4737/65) e do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), tais como a competência, o rito, os recursos, conforme se 

demonstrará adiante. No entanto, persiste ainda intensa polêmica quanto à legitimidade ad 

causam, em especial quanto à legitimidade ativa para propor a Impugnatória. 

A Legitimidade para causa pode ser entendida como “a titularidade ativa e passiva da 

ação”, na lição de Liebman 213, ou ainda como “a pertinência subjetiva na ação”, conforme 

Buzaid214. Assim, tem-se que o legitimado ativo é aquele que afirma em juízo ser, em tese, o 

titular do direito pleiteado, sendo o legitimado passivo aquele indicado pelo primeiro como 

titular, em tese, da obrigação ou consequências decorrentes da violação do direito invocado.  

_____________ 
213 LIEBMAN, Eurico Tullio. Manual de Direito Processual civil. Trad. Cândido Rangel Dinamarco, vol. 1. Ri 
ode Janeiro: Forense, 1984,p. 84.    
214 Buzaid, Alfredo.Estudos de Direito. São Paulo: Forense, 1972, p. 89. 
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Fala-se titularidade em tese, pois apenas com o advento da tutela jurisdicional definitiva é que 

se estabelecem as titularidades concretas.  

 Na seara eleitoral a compreensão de legitimidade ad causam deve ganhar elasticidade, 

posto que por vezes o direito material invocado não está adstrito aos interesses meramente 

particulares, isto é, aos interesses político-eleitorais de candidatos, partidos políticos e 

coligações partidárias.  

Ao revés, predomina o interesse público e social da preservação da normalidade e 

legitimidade das eleições (art. 14, 10, CF/88), bem assim da lisura destas (art.14, 9, CF/88)  e 

reflexamente da cidadania (art.1º, II, CF/88), soberania popular (art. 1º, parágrafo único, 

CF/88) e democracia (art. 1º, caput, CF/88). 

Por outro lado, a razoabilidade e proporcionalidade constitucionais são bússolas 

indispensáveis ao exercício de identificação da legitimidade ad causam, principalmente 

quando se está diante da colisão de direitos.             

Certamente, são estas diretrizes que deverão nortear uma proposta de solução à polêmica 

instaurada em torno da legitimidade ativa na AIME, tal como se verá a seguir. 

           

7.8.1 Legitimidade ativa  

 

 Na intrigante tarefa de definir quais os legitimados para proporem a Impugnatória, 

diante do silêncio da Carta Magna, a polêmica instaurada consiste na divergência entre 

posições que oscilam desde a mais ampla até a mais restritiva. Nesse panorama identifica-se 

no mínimo 3 (três) correntes principais sobre o tema: 1ª) legitimidade exclusiva de partidos 

políticos, coligações partidárias, candidatos (eleitos ou não) e do ministério público eleitoral; 

2ª) legitimidade exclusiva dos partidos políticos, coligações partidárias, candidatos (eleitos ou 

não), ministério público eleitoral e eleitores; e a 3ª) legitimidade exclusiva de partidos 
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políticos, coligações partidárias, candidatos (eleitos ou não), ministério público eleitoral, 

eleitores, outras pessoas físicas, entidades como associações de classe e sindicatos. 

  Na primeira corrente aqueles legitimados são aceitos nas demais, porém com a 

ressalva da ampliação do rol de legítimos. De qualquer sorte a justificativa para a legitimidade 

de todos passa necessariamente pela incolumidade das eleições.  

Somado a isso, os partidos políticos encontram sua legitimidade no papel indispensável 

que exercem na democracia, ou seja, são pessoas jurídicas essenciais no acesso aos cargos 

eletivos, sendo, inclusive, condição de elegibilidade constitucional a filiação partidária (art.14, 

V, CF/88). Afora isso, a legitimidade dos partidos ganhou reforço mediante a interpretação do 

TSE e STF segundo os quais os mandatos eletivos pertencem aos partidos políticos. Assim 

sendo, são legitimados não só pelos interesses político-eleitorais (naturais), mas também pela 

titularidade do direito de participarem de eleições não viciadas pelo abuso de poder, 

corrupção e fraude.  

De forma semelhante é a legitimidade das coligações partidárias, porque, apesar de serem 

alianças provisórias entre partidos políticos, no curso do processo eleitoral são tratadas 

perante a Justiça Eleitoral e os demais sujeitos das eleições como se fossem um único partido. 

Por outro lado, poder-se-ia questionar as suas existências depois da diplomação (quando findo 

o processo eleitoral). Contudo o TSE215 já assentou a legitimidade delas, aduzindo que “(...) 

As coligações partidárias têm legitimidade para a propositura de aça ode impugnação de 

mandato eletivo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte(...)” Assim, se propagam no 

tempo em relação às demandas residuais da eleição, no caso a AIME.  

Em relação aos candidatos há também o consenso de que tantos os eleitos como os não 

eleitos são legitimados a propor a ação. Ora, o concorrente derrotado possui legitimidade, pois 

participou de eleição viciada, em alguns casos sendo até este o motivo da derrota. Também  

___________________________ 

215 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ac. N.4410, de 16/09/2003 Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.  
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naquela linha é a justificativa para o postulante eleito. Além disso, não se exige que somente 

candidatos ao mesmo cargo possam exercer tal prerrogativa, ou seja, candidatos a cargos 

diferentes, num mesmo processo eleitoral, podem apresentar a Impugnatória de qualquer 

outro candidato participante. Assim, um candidato a vereador poder impugnar um a prefeito, 

um postulante a deputado estadual pode atacar um a presidente, outro a senador pode 

impugnar um governador... Ademais, caso se exigisse a simetria entre cargos, afora o MPE, 

só restariam os suplentes (nas proporcionais) e o segundo colocado (nas majoritárias) em 

evidente contramão da amplitude exigida na AIME.   

Já o último, MPE, encontra respaldo nas próprias atribuições institucionais e 

constitucionais (art. 127, CF/88), de modo a exercer a preservação dos direitos constitucionais 

acima mencionados, inclusive, prosseguindo com Impugnatória quando, atuando como custus 

legis, eventual legitimado concorrente desistir dela.  

  A primeira corrente, menos ampla, é defendida por autores de peso, tais como Joel J. 

Candido, Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Agra, José Jairo Gomes, 

Torquato Jardim. Aqui, a legitimação quádrupla possui fundamento no art. 3º e 22º da LC n.º 

64/90, aplicado por analogia. Na mesma linha é a jurisprudência pacificada do TSE. Ademais, 

o Joel J. Candido (2006) aponta como principais argumentos desfavoráveis à legitimidade de 

eleitores os seguintes: a) essa amplitude não condiz com a dinâmica célere e específica do 

Direito Eleitoral b) enfraquece os partidos políticos, c) dificulta a manutenção do segredo de 

justiça; d) propicia ajuizamento de ações temerárias, política e sem fundamento; e) essa 

legitimidade do eleitor ampliada na fase de obtenção do mandato não se justifica diante da 

restrição na fase de obtenção da candidatura; f) terceiros interessados podem canalizar suas 

pretensões àqueles quatro legitimados; e g) as ações constitucionais não admitem 

interpretação extensiva, conforme STF. 
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Porém a segunda corrente, ampla, igualmente capitaneada por doutrinadores respeitados, 

como Adriano Soares da Costa, José Antônio Fichter, José Rubens Costas, Djalma Pinto, 

Pedro Henrique Távora Niess, defendem veemente a legitimidade ativa do eleitor, em síntese, 

segundo os seguintes argumentos: a) ausência de limitação específica na Constituição e na 

Lei; b) impossibilidade de analogia para restringir direitos; c) a legitimação prevista em outras 

ações eleitores não se sobrepõe à AIME; d) o eleitor é titular do direito a lisura das eleições; 

e) a canalização a outros legitimados restaria infrutífera ou prejudicada; f) inexistência de 

riscos ao segredo de justiça, diante do dever de zelo do juízo, dos deveres das partes e 

eventuais punições;   

Por último, a terceira corrente, mais ampla, é defendida por Tito Costa (2006) e amplia ao 

máximo o rol de legitimados ativos para a AIME, incluindo, além dos já citados, outras 

pessoas físicas e entidades de classe e sindicatos. Quanto a estes últimos defende a 

necessidade de que os respectivos interesses sejam manifestados, comprovados e aceitos pelo 

juiz da causa. Aqui, o direito a um processo eleitoral idôneo é estendido ainda mais, indicando 

uma posição contundente na preservação dos preceitos constitucionais, através da máxima 

ampliação dos legitimados.                

 Como se vê, a tarefa de identificar os legitimados ativos da Impugnatória é difícil, 

porém instigante. Mesmo assim, se tentará modestamente sugerir soluções diante do contexto 

polêmico. 

 Inicialmente, se deve considerar a convergência das três correntes quanto aos quatro 

legitimados clássicos (partidos, coligações, candidatos e MPE), à amplitude da AIME e a 

busca pela preservação das diretrizes constitucionais acima firmadas, seja direta ou 

indiretamente. Assim, estabelece-se o foco do dissenso na existência ou não de legitimidade 

ativa do eleitor e, por derivação, de outros além dos primeiros já mencionados. 
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 Da análise das três correntes e de seus respectivos argumentos logo se verifica 

essencialmente a colisão de direitos fundamentais, resguardados na Lei Fundamental. Se na 

primeira corrente, busca-se a efetividade da ação (art.5º, LXXVIII, CF/88), nas demais esta se 

confronta com o amplo acesso à justiça e à soberania popular (artigos 5º e 1º, parágrafo único, 

CF/88); se naquela quer-se a fortificação dos partidos políticos (art. 17, CF/88), nas outras se 

busca a valorização do eleitor-cidadão (art.1º, II, CF/88), quando uma quer a aplicação 

analógica e supletiva de leis infra-legais, as restantes opõe-se com a hierarquia das normas;  e 

assim por diante...  

 Em casos tais, invocam-se os princípios igualmente constitucionais na razoabilidade e 

proporcionalidade como ferramentas-chaves às soluções destas colisões. Assim, buscando-se 

a máxima justiça e liberdade, bem como a melhor ponderação entre desvantagens e vantagens 

no cenário analisado, aplicam-se estes preceitos em sua completude. 

 Sendo assim, a legitimação ativa do eleitor, em um primeiro momento revela-se 

extremamente sedutora, sobretudo quando se está a buscar a preservação da lisura das 

eleições, a soberania popular e a própria democracia participativa, valores maiores do Estado 

Democrático de Direito. Nessa perspectiva, a segunda corrente atrai instintivamente a sua 

adoção, quase que de forma determinante.  

 Entretanto, reflexões de ordem prática atentam para a cautela necessária nestes casos, 

fazendo surgir uma barreira intransponível: a de ordem prática. Dessa forma, indaga-se: 

Como a legitimidade do eleitor se concretizaria na prática? Haveria limitação na quantidade 

de eleitores a proporem a AIME? Ou tantos quantos avocassem essa prerrogativa poderia 

intentar a Impugnatória? Não haveria uma proliferação de ações pelos mais variados motivos? 

Na realidade municipal como seriam processadas e julgadas uma imensa quantidade de 

ações? E na realidade regional? E na eleição nacional? Como viabilizar inúmeras ações 

propostas por eleitores de todas as partes do país? Quais os efeitos da escalada recursal, 
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inerente às ações de cassação de mandato eletivo? E da cumulação de funções dos integrantes 

dos órgãos da Justiça Eleitoral? No mesmo sentido, do Ministério Público Eleitoral? E, ainda, 

com o advento da Lei n.º 11.032/09, como julgar tantas demandas definitivamente em tão 

pouco tempo? Por fim, haveria exercício razoável e proporcional desta legitimidade?   

  Como se vê, as perguntas são auto-sugestivas e por mais que se aplicassem as mais 

modernas e eficazes técnicas de abreviação, sumarização e economia processuais, ainda assim 

se estaria à mercê de um quadro gravíssimo de sobrecarga do Judiciário Eleitoral.     

Nesse contexto inevitável os principais motivos que justificariam a legitimidade ativa 

do eleitor, certamente restariam comprometidos, fadando esta prerrogativa ao insucesso e, 

pior, trazendo mácula e descrédito à AIME. Dessa sorte, com o pretexto de torná-la mais 

efetiva se teria o malogrado efeito reverso!  

 Por tais razões, sendo os fundamentos da terceira corrente dependentes da segunda o 

raciocínio acima esposado aplica-se a ela também, de sorte a revelar a primeira corrente a 

mais razoável e proporcional.  

 

7.8.2 Legitimidade passiva 

 

 É legitimado a compor o pólo passivo da AIME o candidato eleito e diplomado que 

praticar, de forma potenciada, pelo menos uma das hipóteses de cabimento da ação, posto que 

obrigatoriamente deva suportar os efeitos de eventual decisão determinado a cassação de 

mandato eletivo.   

 Noutro giro, cabe analisar se o simples beneficiamento pelas condutas ilícitas da 

AIME, ainda que não praticadas pelo próprio candidato eleito, é suficiente a legitimá-lo 

passivamente.  
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Aqui, defende-se que sim. Ora, não seria razoável admitir que alguém beneficiado por 

ilícitos potenciados continuasse a exercer um mandato eletivo obtido através de um processo 

eleitoral viciado em seu favor, ainda que diretamente não tenha assim agido. Até porque, o 

que se quer na Impugnatória é exatamente impedir isso e preservar a lisura das eleições.   

  Surge, portanto, não penas a obrigação do candidato abster-se da prática de ilícitos, mas 

igualmente importante a de ser vigilante na sua campanha, prevenindo ilícitos praticados por 

seus prepostos e correligionários, através da orientação, punição e até mesmo exclusão destes 

quando necessário; tudo com vistas a evitar os riscos de eventual cassação de mandato eletivo.  

Não fosse assim, a AIME perderia significativamente sua efetividade, bastando ao eleito, 

beneficiário dos ilícitos, o simplório argumento do desconhecimento destes para isentar da 

cassação. Certamente, não é esta concepção estruturada na Constituição Federal de 1988, 

sobretudo diante do princípio da Moralidade (art. 37, Caput). 

A jurisprudência do TSE subsidia a posição aqui firmada. Com o advento do voto do 

Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da Ac. n.º 1.230, de 25.06.1991, relator Min. 

Hugo Gueiros, muito se evoluiu no sentido de analisar a AIME não sob os pressupostos 

penais, mas objetivamente, sob o enfoque da existência do comprometimento da legitimidade 

ou autenticidade do resultado do pleito.  

Ademais, tanto em relação aos candidatos não eleitos como em relação aos co-autores 

(não candidatos) do abuso de poder, corrupção e fraude, eles não devem figurar passivamente 

na AIME, pois seria caso de impossibilidade jurídica do pedido. Isso, pelo simples fato de não 

haver diploma e mandato eletivo a serem cassados. Todavia, os mesmos podem ser 

responsabilizados na seara criminal (art. 299, CE) e na cível-eleitoral, por ocasião da Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, inclusive, com a possibilidade de punição com 

inelegibilidade, nos termos do art. 22, XIV, da LC n.º 64/90.  
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7.8.3 Litisconsórcio  

 

 O litisconsórcio é instituto processual segundo o qual se permite a pluralidade de 

partes, nos termos do artigo 46 do CPC, e se justifica fundamentalmente pela economia 

instrumental e para se evitar decisões díspares em casos semelhantes. Há, pois o litisconsórcio 

ativo, passivo e misto, conforme haja pluralidade apenas de autores, de réus e de autores e de 

réus, respectivamente. Há, também, o facultativo e o necessário. No primeiro ocorre apenas a 

facultatividade na formação plural dos pólos da demanda, ou seja, é opcional, não obrigatório, 

dependendo apenas da vontade das partes. Entretanto, no segundo, a formação dúplice ou 

plural se dá de forma compulsória, em razão da natureza jurídica da relação ou mesmo por 

disposição legal (art. 47, CPC). Por outro lado, considerando a uniformidade da decisão 

diante dos litisconsortes, pode-se classificar em unitário ou especial e não-unitário ou comum, 

de modo que naqueles haverá uniformidade (mesmo efeito) para todos os integrantes do 

litisconsórcio muito embora, nestes, a decisão (efeitos) pode ser diferente para cada 

litisconsorte.         

 

7.8.3.1 Litisconsórcio Ativo   

 

  Na seara eleitoral e em especial na AIME essa técnica é muito bem vinda, dada as 

compatibilidades com a celeridade e economia processuais ali exigidas. Assim, nada impede 

que os legitimados da primeira corrente exerçam em conjunto a pretensão impugnatória, 

podendo propor a ação o Ministério Público Eleitoral e um candidato, ou um partido e uma 

coligação, ou todos estes juntos. Nestes casos, haverá o litisconsórcio ativo, facultativo e 
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unitário. Isto porque, todos comporão o pólo ativo da demanda, há opção de formação 

litisconsorcial conforme vontade das partes e necessariamente o resultado da decisão da causa 

será o mesmo para todos, já que não se poderiam cassar os candidatos eleitos em relação a uns 

autores e a outras não (Com a ressalva de eventual exclusão de um dos autores por eventual 

vício de representação processual).            

           

7.8.3.2 Litisconsórcio passivo 

 

 Nessa linha, questão interessante diz respeito à formação do litisconsórcio passivo 

necessário em relação aos candidatos a vice e suplentes de senador eleitos, bem assim dos 

partidos políticos pelos quais os candidatos foram eleitos, tanto nas eleições majoritárias 

como nas proporcionais.  

A Carta Magna não restringiu o uso da Impugnatória em relação às espécies de mandatos 

eletivos obtidos, sendo possível, portanto, propô-la contra quaisquer candidatos eleitos de 

forma viciada, seja pelo sistema majoritário (Art. 83, CE) ou proporcional (Art. 84, CE). 

            Quanto aos mandatários da majoritária a necessária citação dos vices e suplentes 

eleitos (vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito e suplentes de senador), justifica-se no 

fato de ser chapa una e indivisível, conforme estabelecido nos artigos 16 e 91, do CE; e no 

artigo 77,§1º, da CF/88.  

  Assim, o titular do mandato eletivo vincula o seu vice ou suplentes e vice e versa. 

Logo, havendo vício em relação a um o outro automaticamente resta contaminado * 

Fichtener. Na prática, havendo a cassação de um inevitável a do outro. 

 Nesse contexto, sendo evidente o prejuízo (cassação) do vice ou suplentes é 

imperativa a citação dos mesmos para que apresentem as defesas cabíveis, sob pena de 
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flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5, LV, CF/88), além da respectiva 

nulidade processual.  

 Afora isso, verifica-se tratar de litisconsórcio passivo necessário unitário (pela 

natureza da relação jurídica), pois o efeito da decisão de procedência na AIME será o mesmo 

para titulares como para vices e suplentes, não sendo viável, por exemplo, cassar o mandato 

de um governador e não cassar o do respectivo vice, ou ainda, cassar mandato de um senador 

e não cassar os diplomas de seus o suplentes. 

 Mas aqui se faz uma ressalva pertinente. Não cabe aplicar o mesmo raciocínio no caso 

de condenação à inelegibilidade por 3 (três) anos, a contar da eleição viciada, do candidato 

eleito por meio de abuso de poder (art. 1º, “d” lc 64/90). É evidente que esta é uma penalidade 

individualizada e personalíssima, não se admitindo a extensão desta ao terceiro inocente, até 

mesmo por respeito aos princípios pessoalidade e individuação da pena (art. CF/88). 

Noutra ponta, indaga-se se o partido político deve ser incluído como litisconsorte 

passivo necessário, no caso de impugnação de mandato de candidato através dele eleito no 

sistema majoritário e no proporcional. Entende-se afirmativamente. É que tanto o TSE como o 

STF, por ocasião do julgamento da polêmica da Fidelidade Partidária, assentaram posição 

firme no sentido de que os mandatos eletivos pertencem aos partidos políticos e não aos 

candidatos, sejam eleitos por meio daquele ou deste sistema eleitoral. Então, sendo titulares 

dos mandatos eletivos é patente o prejuízo que sofreriam os partidos, caso fosse subtraídos 

seus mandatos sem que lhes fossem dadas as devidas oportunidades do contraditório e da 

ampla defesa. 

Na sistemática proporcional há quem discordaria  desta posição argumentando que os 

votos inicialmente atribuídos ao candidato cassado seriam aproveitados à legenda partidária, 

eximindo-a de danos eleitorais. Tal afirmação procede em parte. É que apesar dos votos 

aproveitados o prejuízo partidário ainda remanesceria. Isso porque, haveria perda significativa 
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da representatividade do partido no parlamento, assembléia ou câmara e mesmo na sociedade, 

pois jamais o respectivo suplente (do mesmo partido do candidato eleito e cassado) possuiria 

a mesma densidade político-eleitoral do candidato cassado, o que certamente enfraqueceria os 

partido político, seguindo-se na contramão da valorização partidária do art. 17, da CF/88. Tal 

prejuízo torna-se ainda mais evidente quando se trata-se de ícone do partido, tal como o foi o 

saudoso candidato Dr. Enéias Carneiro em relação ao extinto PRONA. Em casos tais, a 

representatividade do candidato eleito e, inevitavelmente do respectivo partido, ganha 

projeções municipais, estaduais e nacionais. Subtrair das legendas partidárias a defesa plena 

de seus mais representativos rebentos é, no mínimo, inconstitucional e prejudicial. Certamente 

este foi um aspecto esquecido antes...     

Por último, avalia-se nas duas situações postas como sendo o caso de litisconsórcio 

passivo necessário unitário do partido, pois a cassação do mandato valerá tanto para o 

candidato impugnado (perda do exercício do mandato) como para o partido político, que 

apesar de manter sua titularidade do mandato através do suplente da legenda (conforme 

decisão do TSE), somente no caso do sistema proporcional, ainda perderá seu representante 

originário.   

 

7.9 COMPETÊNCIA  

 

Antes de adentrar no tema específico da competência para propositura da AIME, cabe 

considerar alguns aspectos gerais, tanto de natureza constitucional como processual. 

Inicialmente, cabe esclarecer a relação existente entre jurisdição e competência. Dentro do 

princípio fundamental da tripartição dos poderes (art. 2º, CF/88), coube ao Judiciário o poder 

de exercício da jurisdição. Assim sendo, a jurisdição pode ser realizada por todo juízo, muito 

embora não lhe seja viável exercê-la de forma onipresente. Dessa forma, foi preciso distribuí-
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la entre os órgãos judiciários, isto é, estabelecer os limites de exercício jurisdicional de cada 

um destes órgãos através da competência. Portanto, para identificar a competência para a 

AIME no caso concreto é necessário pesquisar, segundo critérios legais, qual órgão da Justiça 

foi contemplado pela distribuição jurisdicional no caso concreto.        

Nesse mister, a pesquisar desenvolve-se tal como se um filtro fosse, ou melhor, um funil, 

de modo que pela técnica da exclusão se chega ao órgão judiciário competente para conhecer, 

processar e julgar a Impugnatória. 

Aliás, o ideal é que já houvesse uma Lei Complementar regulamentando a competência 

dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, tal como preceitua o art. 121, da 

CF/88. O silêncio da lei tem gerado alguns conflitos de competência, conforme se verá 

adiante. De qualquer forma, devem-se considerar outras normas limitadoras da jurisdição, 

quais sejam a Constituição Federal de 1988, o Código Eleitoral, o Código de Processo Civil–

CPC, o Código de Processo Penal-CPP, a Lei de Inelegibilidades, as Leis de Organização 

Judiciária Locais e os Regimentos Internos dos Tribunais eleitorais. Ressalte-se que na 

aplicação destas regras deve-se observar o princípio da Hierarquia das Normas (art.5§2º, 

CF/88) e, sempre que possível, partir-se do geral para o específico, valendo-se mais uma vez 

daquela técnica eliminatória. Este mesmo procedimento se faz necessário quanto aos critérios 

de fixação da competência, quais sejam: matéria, lugar, pessoa e hierarquia.  

Por outro lado, deve-se respeitar também o Princípio da  

Simetria, pelo qual há uma correspondência entre a competência do órgão judiciário eleitoral 

e a natureza das eleições, preceito este implícito no artigo 118, da CF/88 e nos artigos 89 e 

215, ambos do CE.   

Como resultado do estreitamento acima feito a competência para conhecer, processar e 

julgar a Impugnação do mandato eletivo obtido nas eleições municipais é atribuída aos Juízes 
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Eleitorais; nas eleições regionais, aos Tribunais Regionais Eleitorais; e na eleição nacional, ao 

Tribunal Superior Eleitoral, tal como sistematizado no quadro abaixo: 

 

NATUREZA DAS  
ELEIÇÕES   

CARGOS EM 
DISPUTA 

ÓRGÃO 
COMPETENTE 
PARA AIME 

 
Municipais 
 

 
• Prefeito 
• Vice-Prefeito 
• Vereador 

 
    Juiz Eleitoral 

 
Estaduais  
 

 
• Governador 
• Vice-Governador 
• Senadores e 

suplentes 
• Deputados 

Estadual e Federal 

 
 
 
       TRE 

 
Presidenciais 
 

 
• Presidente e Vice 

 
        TSE 

 

Por outro lado, nem sempre foi claro o procedimento para fixação da competência da 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo no âmbito da Justiça Eleitoral, o que fomentou 

polêmicas. Exemplo disso foi a divergência jurisprudencial entre os TREs paulista e mineiro, 

quanto a competência para cassar prefeito e vice-prefeito em sede de AIME. O primeiro 

entendeu pela competência do TRE, por analogia ao atualizado artigo 29, X da CF/88 (foro 

por prerrogativa de função); enquanto que o segundo entendeu pela competência do juiz 

eleitoral. Porém, o dissenso foi solucionado pelo TSE no acórdão n.º 11.951, que assentou 

posição sobre o tema pela competência originária do juiz eleitoral. Justificou-se na 

exclusividade da matéria eleitoral, na inaplicabilidade do atualizado artigo 29, X, da CF/88 

por não ser matéria penal, bem assim na utilização da competência comum, segundo a qual o 

juiz competente para a diplomação deve ser o mesmo da cassação do diploma.  
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 Questão também interessante refere-se à fixação da competência quando há dois ou 

mais juízos competentes concorrentemente na mesma localidade (ratione loci). Esta situação 

ocorre com frequencia nas grandes cidades, em especial nas capitais, na medida em que, dado 

o elevado número de eleitores, há várias zonas eleitorais, com seus respectivos juízes 

eleitorais, tudo em um mesmo município. Em princípio, haveria vários juízos igualmente 

competentes, o que poderia gerar conflitos positivos de competência para analisar a AIME. 

No entanto, esse impasse tem sido evitado através da indicação de um só juízo competente 

para tanto, o mesmo para a diplomação, se privilegiado geralmente aquele dirigido por juiz de 

maior idade, conforme previsões nos Regimentos Internos dos TREs, a exemplo do que 

ocorre no TRE potiguar. Assim, o juiz de maior idade comporá o juízo competente para 

registrar os candidatos e diplomar os eleitos, bem assim para conhecer, processar e julgar a 

respectiva AIME.                   

 Cabe, também, a indagação se haveria ou não conexão entre AIME e a Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, quando for comum a mesma causa de pedir (art.103, 

CPC). A jurisprudência do TSE tem entendido acertadamente não ser possível, pois as ações 

são autônomas, possuem requisitos legais próprios e consequencias distintas.216 De forma 

semelhante, também decidiu aquela Corte superior não haver conexão da AIME, com fulcro 

em abuso de poder e captação vedada de sufrágio, com a investigada compra de voto do art. 

299, do CE.217 

 Ademais, entende-se ser possível o fenômeno do desaforamento da AIME em favor da 

instância hierarquicamente superior, sempre que houver violação da legislação eleitoral e 

retardo injustificado. A medida é consentânea com a celeridade exigida na lide eleitoral e 

significa verdadeira causa de modificação de competência em favor da efetividade  

_________________ 
216 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ac. nº 21.248, de 3.6.2003, Rel. Min. Fernando 
Neves. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.  
217 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ac. n.º 3.949, de 15.4.2003, Rel. Min. Fernando 
Neves.Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.  
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processual. Esta técnica ganhou importante reforço com o advento da Lei n.º 11.034/09, que 

impôs o julgamento definitivo das ações que possam resultar em perda de mandato eletivo 

(inclusive a AIME) no prazo máximo de 180 dias. Outro remédio contra a morosidade é o 

Mandado de Segurança Eleitoral para obter o seguimento de ilegitimamente bloqueado. 

      

 7.10 SEGREDO DE JUSTIÇA 

 

 O artigo 14, §11 da Lei Fundamental estabeleceu expressamente o sigilo da Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo. Entretanto, tal restrição tem suscitado discussões a respeito 

de sua colisão com os demais princípios constitucionais e até mesmo a respeito de sua 

utilidade prática. 

  O que se observa é que aquela disposição específica adveio na contramão da própria 

essência da Impugnatória que, em último caso, busca o fortalecimento da democracia através 

da preservação da lisura das eleições. Como se sabe, é balisa democrática a liberdade de 

informação (art.5º, XIV, CF/88) e a publicidade dos atos estatais (art.37, caput, 93 IX e 5º, 

LX, todos da CF/88), tudo com vistas a viabilizar uma mínima fiscalização social, ainda que 

seja da atuação da própria Justiça Eleitoral. Nessa mesma linha, a própria legislação 

infraconstitucional resguarda a publicidade dos atos processuais como regra, a exemplo do 

art. 155 do CPC e do art. 792 CPP. E, ainda, às diversas outras ações eleitorais que, caso 

julgadas procedentes, possuem consequencias equivalentes, tais como cassação de registro de 

candidatura, de diploma, de mandatos eletivos e declaração de inelegibilidade, não foi 

imposta a mordaça do sigilo. É o caso da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – 

AIRC, da Ação de Captação Ilícita de Votos, da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – 

AIJE e do Recurso Contra a Expedição do Diploma –RECD. É bem dizer à todas as ações 
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eleitorais principais é assegurado a publicidade integral, à exceção da AIME... Há 

pensamentos inclusive, no sentido da restrição à publicidade teria cunho político.     

 No lado oposto, a limitação constitucional parece querer proteger o candidato 

impugnado de exposição pública indevida ou mesmo de eventual pré-julgamento social em 

um momento delicado da vida pública, que é o início do mandato eletivo, sobretudo, os dos 

cargos executivos. Ou mesmo, se quereria resguardar o interesse público consistente na 

governabilidade e estabilidade políticas, favoráveis à boa gestão e legislatura. Também se 

estaria a privilegiar o princípio da presunção de inocência (não culpabilidade). Se consistir em 

tais premissas até que a men legis, em si mesma, procede. Mas, não se pode desconsiderar o 

panorama constitucional em que foi inserida, nem o contexto político pós-campanha.                     

 Como se vê, o sigilo na Impugnatória impõe a difícil convivência jurídica de valores 

constitucionais opostos, fazendo surgir a seguinte indagação: como compatibilizar na prática a 

publicidade e o sigilo?          

 A boa técnica interpretativa conduz à análise conjuntiva do sistema jurídico, dentro da 

perspectiva ampliativa da AIME. Assim, na preservação da harmonia entre os preceitos 

normativos cabe especificamente a relativização do segredo de justiça, imposto pelo art. 14, 

11, da CF/88 em favor do art. 93 IX desta Carta, o que na prática significa a manutenção do 

sigilo em todo o seu intere procedimental à exceção da ocasião dos julgamentos pela Justiça.  

 Inclusive, é este a posição assentada pela Corte superior eleitoral, por ocasião da 

Consulta n.º 21.283, de 05/11/2002218, originada do TRE de Palmas/TO e sob a relatoria da 

Ministra Ellen Gracie Northfleet, assim restou ementado: “O trâmite da ação de impugnação 

de mandato eletivo deve ser realizado em segredo de justiça, mas o seu julgamento deve ser 

público.”   

 

_______________________ 

218 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/>. Acesso em: 07-11-2010. 
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   Nessa perspectiva, entende-se caber então a publicidade do julgamento da AIME em 

todos os órgãos da Justiça Eleitoral, desde os juízes eleitorais, incluindo-se os TREs até o 

TSE. No caso do primeiro, como se trata de órgão monocrático o respeito a esta publicidade 

deve se dar através da publicação da sentença, sob pena de aí não se obedecer a divulgação 

necessária.  

  Noutro compasso, há situações tais em que o segredo de justiça muito mais 

desabonaria os argumentos pró-impugnado do que os ratificaria. É que, sobretudo, nos 

municípios interioranos de menor eleitorado, as simples dúvidas ou curiosidades geram uma 

avalanche de suposições e especulações que, em certos casos, seria preferível ao réu a 

publicidade integral. Questiona-se, então: poderia o sigilo ser excluído acaso o próprio 

demandando assim se manifestasse em juízo? Lamentavelmente, a conclusão deve ser 

negativa, pois surgiria a inconstitucionalidade diante da literalidade do art. 14, 11, da Carta 

Magna e do interesse público que estaria a justificá-la. Mas e se houve provas da ausência de 

prejuízo e concordâncias de todos os sujeitos processuais? Ainda assim permaneceria o 

comando constitucional limitativo. A solução seria mesmo a promulgação de Emenda 

Constitucional retirando o sigilo da ação, algo muito improvável por ora, em face da 

complexidade e ausência de vontade política nesse sentido.  

      No refletir final, se tem a forte crítica à restrição da publicidade e seus corolários no 

âmbito da AIME, pois diante desta pouco ou nada produtiva limitação os valores que a 

ensejaram padecem de utilidade nos campos florescente da democracia. A vigente 

interpretação relativizante do TSE mitiga esse descompasso, porém há margem ainda para 

mais um passo adiante, no sentido de obrigar a publicação da sentença que julga a ação. 

Ademais, almejar a alteração constitucional através da respectiva emenda constitucional 

parece ser improvável diante dos desafios árduos, entretanto, a perspectiva a médio e longo 

prazo são instigantes.                    
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7.11 PROCEDIMENTO  

 

A concepção de procedimento é indissociável da idéia de processo, porque aquela 

determina a forma como este se desenvolve. O processo é o instrumento abstrato e complexo 

pelo qual a função jurisdicional é exercida e o procedimento estabelece concretamente o 

modo de exercício daquele instrumento.  

Na seara da Impugnatória estas diretrizes são aplicadas de forma adaptada às 

necessidades e peculiaridades inerentes ao processo eleitoral, tais como celeridade, 

efetividade, oralidade e informalidade. Logo, somente um procedimento adequado a esta 

sistemática processual diferenciada seria capaz de viabilizar um processo realmente justo.  

No caso da AIME mais uma vez a ausência de lei específica dificultou a fixação inicial 

de um procedimento mais compatível à realidade eleitoral. Assim, no clima de polêmica o 

TSE adotou primeiramente o rito ordinário do Código de Processo Civil (art.272, CPC), por 

ocasião do julgamento do acórdão 12.286. Ali se decidiu por privilegiar a ampla defesa do 

impugnado, diante das incertezas causadas pela omissão legislativa. Nesse diapasão, a 

Impugnatória, que nascia com ares de esperança, recebeu duro golpe em sua efetividade, pois 

a realidade procedimental até então estabelecida se revelou extremamente morosa e 

conturbada.  

Este contexto certamente inspirou ferrenhas críticas pela doutrina especializada, que 

avançou inclusive para indicar as soluções alternativas à retificação do equívoco. Assim, se  

apontou a aplicação analogicamente do procedimento dos artigos 3º a 8º da LC n.º 64/90, por 

ser este mais compatível com a celeridade exigida, porém com as ressalvas de alterações em 

favor da igualdade processual e aplicação subsidiária do CPC nas lacunas existentes. Também 

se arvorou contra aquela posição jurisprudencial, que defendia a promulgação de uma lei 
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específica para regular a matéria, concordando, no entanto, com a morosidade excessiva 

causada pela aplicação exclusiva do CPC.       

Com o passar dos anos foi aquela jurisprudência flexibilizando-se, em um primeiro 

momento para admitir a incidência do prazo recursal de três dias do art. 258 do CE ( Acórdão 

11.917, TSE) tendo, posteriormente, retificado o equívoco inicial para reconhecer a aplicação 

do rito da Lei de Inelegibilidades à AIME, através do Acórdão n.º 21.634/04. 

De toda forma, o rito a que se refere o TSE é aquele estatuído nos artigos 3º a 8º  daquela 

Lei Complementar219, restando assim o procedimento a ser seguido na AIME: 

 

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério 
Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do 
candidato, impugná-lo em petição fundamentada. 
        § 1° A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não 
impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. 
        § 2° Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério 
Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado 
diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. 
        § 3° O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que 
pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, 
no máximo de 6 (seis). 
        Art. 4° A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a 
correr, após devida notificação, o prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, partido 
político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de 
testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se 
encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos 
judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de 
justiça. 
        Art. 5° Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria 
de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 (quatro) dias 
seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais 
comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação 
judicial. 
        § 1° As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só 
assentada. 
        § 2° Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as 
diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes. 
        § 3° No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, poderá ouvir 
terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e  
circunstâncias que possam influir na decisão da causa. 
        § 4° Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em 
poder de terceiro, o Juiz, ou o Relator, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o 
respectivo depósito. 
        § 5° Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer 
a juízo, poderá o Juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por 
crime de desobediência. 

 
____________________________ 

219 BRASIL. Lei Complementar n.º 64 (1990)  
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        Art. 6° Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, 
as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo  
comum de 5 (cinco) dias. 
        Art. 7° Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou 
ao Relator, no dia imediato, para sentença ou julgamento pelo Tribunal. 
        Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, 
ainda que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram 
seu convencimento. 
        Art. 8° Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz 
Eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, 
passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de 
recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. 
        § 1° A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a 
correr o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-razões. 
        § 2° Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao 
Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, 
decorrente da exigüidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do 
recorrente, se tiver condições de pagá-las. 

 

 Assim, apesar do ter sido inicialmente utilizado o equivocado procedimento do art. 

272 do CPC, a vozes doutrinárias contribuíram significativamente para a mudança de postura 

do TSE, que a partir do Acórdão n.º 21.634/04 passou a aplicar por analogia o procedimento 

da LC n.º 64/90, mais adequado às exigências eleitorais. Houve, portanto, significativo 

avanço no sentido garantir efetividade à ação, mas contemplando o indispensável 

contraditório e a ampla defesa.   

A seguir, alguns aspectos principais desse procedimento serão abordados.    

             

7.11.1 Petição Inicial 

 

Feita esta abordagem geral do procedimento cabe agora analisar alguns aspectos mais 

relevantes presentes no curso da Impugnatória. Em relação à Petição Inicial da ação deve-se 

seguir aquela mesma orientação quanto a aplicação supletiva do CPC, diante do silencio da 

legislação constitucional e eleitoral. Dessa sorte, há a atração dos artigos 282 e 283 da Lei de 

Regência, para se estabelecer os requisitos mínimos da Exordial impugnatória. Dada a 

dinâmica eleitoral recomenda-se a feitura de uma peça concisa, porém tão individualizada 
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conforme cada fato e indício conhecidos, bem como tão fundamentada de acordo com a 

complexidade da causa.  

Apesar disso, o TSE tem entendido de forma ampla o cabimento da AIME, pois 

reconhece à parte requerida o dever de se defender dos fatos presentes na demanda, 

independente do enquadramento normativo dado inicialmente.  

Por outro lado, já na Inicial a parte demandante deverá requerer e indicar as provas 

que pretende produzir, seja documental, pericial, depoimento pessoal, diligências,    

testemunhal, exibição de documentos, ou outras necessárias. Quanto à testemunhal, deverá ser 

apresentado logo na Inicial o respectivo rol (nome completo), com no máximo seis nomes. 

Acaso assim não se proceda, tem-se admitido na prática forense a sua juntada antes da citação 

do réu. Contudo, depois desta não mais será possível tal complementação. Em qualquer caso, 

haverá a necessidade de qualificar as testemunhas, pois serão notificadas a comparecer à 

audiência de instrução. Entretanto, acaso alguma destas se negue a ir a juízo e comprovada 

que foram cientificadas da audiência pode o juiz da causa determinar a condução coercitiva, 

pois todos têm o dever de contribuir para o exercício jurisdicional. 

  Noutra parte, não se faz necessário atribuir o valor da causa na Exordial da AIME nem 

de qualquer outra ação eleitoral (exceto para executivos fiscais), muito menos se exige o 

respectivo preparo (pagamento de custas iniciais). É que a Justiça Eleitoral é essencialmente 

gratuita, não só pela ausência de lei em sentido contrário, mas pela natureza da demanda 

eleitoral, que envolve o interesse público e social da soberania popular, lisura das eleições e 

democracia. Por estas razões também se excluiu os honorários advocatícios sucumbenciais, 

ficando registradas as ressalvas quanto à litigância de má-fé e executivos fiscais eleitorais, 

tratados anteriormente nos item do Princípio da Gratuidade. 
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7.11.2 Prova inicial e indícios idôneos  

  

 Também com a Petição Inicial deve vir carreados a prova inicial e indiciária dos fatos 

nela indicados.220 Contudo, não se exige aqui a prova pré-constituída, tal como ocorre no 

Recurso Contra a Expedição do Diploma – RCD e no Mandado de Segurança –MS. Em 

verdade, é preciso apenas a prova suficiente ao início da AIME. Prova inicial é, portanto,  

aquela que conduz a uma verossimilhança e plausibilidade mínimas. É dizer, aquela que 

afasta, na avaliação primeira e superficial do juízo, a temeridade e má-fé, autorizando o 

seguimento da ação com vista à cognição exauriente e à verdade real.  Nessa linha, se pode 

exemplificar com provas emprestadas de ações e representações anteriores (AIRC, AIJE, 

ações criminais, representações do artigos 41-A e 30-A da Lei das Eleições, ações cautelares) 

vertendo para a AIME os autos contendo depoimentos testemunhais, termos de declaração, 

perícias, certidões de apreensões, pois já passaram todos pelo crivo do devido processo legal, 

o contraditório e a ampla (art. 5º, inciso LIII, LIV e LV, da CF/88). 

 Lembra-se, também, que a AIME é uma das últimas ações manejáveis na sequência do 

processo eleitoral strictu sensu, contexto esse que possibilitará a propositura de Exordial 

geralmente carreada de subsídios idôneos, anteriormente produzidos.  

 A ação deverá ser viabilizada também se bem instruída com indícios idôneos dos 

ilícitos narrados na Exordial, devendo estes serem considerados à luz do artigo 23 da Lei de 

Inelegibilidades221.  

 

 

_____________ 
220 COSTA, Tito. Recursos em matéria eleitoral: temas de direito eleitoral. 7ª Ed. Ver., atual. E ampl. De 
acordo com a Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000,p. 192. 
221 BRASIL. Lei Complementar n.º64 (1990) “Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação 
dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou 
fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura 
eleitoral.”   
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 O dispositivo acima amplia as possibilidades quanto ao livre convencimento motivado 

dos julgadores222, destinatário final da prova e dos indícios, de sorte a cultivar uma 

prerrogativa diferenciada na seara eleitoral quando comparada ao procedimento ordinário do 

CPC.  

 Nessa perspectiva ampliada, entendem-se admissíveis como indícios idôneos a 

fundamentar inicialmente a AIME, com a máxima vênia de posição contrária(que exige prova 

material)223, os autos de inquéritos policias ou promovidos pelo Ministério Público Eleitoral, 

declarações firmadas em cartório, boletim de ocorrência, gravações de áudio e vídeo 

acompanhadas da mídia original e respectivas degravações; sempre que estes indicarem a 

existência do abuso de poder, corrupção ou fraude. É bem verdade que se trata de subsídios 

indiciários produzidos inquisitivamente e unilateralmente, porém nesta fase inicial 

(postulatória) não se exige a prova pré-constituída nem a inconcussa (robusta), apenas aquela 

hábil a começar a marcha impugnatória. Não fosse assim, se estaria a exigir o requisito 

probatório idêntico ao do RCD, algo que nem a lei nem a jurisprudência o fizeram. Mas, caso 

na instrução processual reste comprovada a “fabricação” destes subsídios ancorados na má-fé, 

deverão incidir as penalidade devidas para se refutar pedagogicamente esta prática nefasta, 

conforme adiante demonstrado.  

 De qualquer sorte, a aferição da prova inicial e dos indícios idôneos deve ser 

verificada em cada caso de acordo com suas peculiaridades, buscando o equilíbrio entre o 

amplo acesso à justiça e a vedação de ações temerárias e de má-fé (art. 14, §11º, CF/88).   

__________________ 
222 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ac. no 15.341, de 25.5.99, Rel. Min. Edson 
Vidigal. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010. 
“Recurso especial. Abuso do poder econômico. Comprovação mediante prova testemunhal. LC no  64/90, arts. 
19 e 23. 1. Ante a possibilidade da livre apreciação das provas, nada impede que o Tribunal forme a sua 
convicção, quanto a ocorrência do abuso do poder econômico, com base principalmente na prova testemunhal.” 
223 COSTA, José Rubens. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.69. “Em 
todo caso, seriedade da imputação somente pode significar demonstração, de plano, de alguma prova material, 
porque prova testemunhal em eleição, futebol ou escola de samba nem merece comentários ... (...) Declarações 
prestadas em Cartório ou em inquéritos movidos pelo Ministério Público ou pela autoridade policial não se 
prestam a toda evidência”  
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7.11.3 Defesa  

 

 Admitida a Petição Inicial o juiz eleitoral determinará a notificação do pólo passivo 

nela qualificado para contestá-la no prazo legal de sete dias (Art. 4º, da LC n.º 64/90). O 

dispositivo refere-se à contestação, mas, em verdade, faculta a apresentação de defesa ampla, 

incluindo-se as exceções processuais de Impedimento e de Suspeição (arts. 22, I, “c” e 29, I, 

“c”, ambos do CE), com incidência subsidiária do CPC (arts. 134 e 135).  

Entretanto, não se admite a Reconvenção (art. 316, CPC), pois, além de inadequada á 

celeridade e simplicidade do processo eleitoral, seria inviável tanto pela ausência de mandato 

a ser impugnado (segundo colocado ou suplente), como pela  intempestividade decorrente do 

transcurso do prazo quinzenal da AIME. 

Ademais, o réu deverá impugnar adequadamente os fatos, fundamentos e provas 

apresentados pelo autor, abordando tanto a defesa processual (art.301, CPC) como a de 

mérito. Para tanto, também lhe é facultada a juntada de documentos, rol de testemunhas, 

diligências, perícias, enfim, toda provas admitida em direito. Também será o momento 

oportuno para alegar existência de ação temerária e de má-fé, nos termos do art.14, 11º, da 

CF/88 e do art. 17, do CPC, caso assim esteja configurada.   

Por outro lado, se o requerido não apresentar a devida contestação ou mesmo 

apresentá-la fora do prazo legal ocorrerá o fenômeno da revelia (art.319, primeira parte, do 

CPC. Contudo, esta não induz à presunção de verdade dos fatos narrados na Exordial e nem à 

confissão ficta (art.302 e 324, CPC) no caso da AIME, pois esta trata de matéria de ordem 

pública e, portanto, exige a prova robusta para ensejar a procedência da ação.  
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7.11.4 Instrução processual 

 

 Não sendo caso de adotar providências preliminares (art. 323 e seguintes, CPC) ou 

mesmo de julgamento conforme estado do processo (art. 5º, da LC n.º 64/90, e arts. 229 e 

330, do CPC), proceder-se-á em seguida, no prazo de até quatro dias, a realização de 

audiência para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes.      

 Esta audiência deverá ser realizada em uma só assentada, ou seja, em uma única 

audiência, em razão da natureza célere do processo eleitoral (concentração de atos 

processuais). Antes da oitiva das testemunhas também podem ser colhidos os depoimentos 

pessoais das partes. Há uma utilidade aqui na medida em que se busca tornar incontroversos 

alguns fatos objetos demanda. Certamente isso contribuirá para a elucidação da verdade. 

Antes de inquirida cada testemunha poderá a parte adversária contraditá-la (art. 405, 

CPC) oralmente, ocasião em que deverá prontamente comprovar os motivos de incapacidade 

ou parcialidade da testemunha. Caso deferida a contradita será a testemunha dispensada ou até 

ouvida como declarante, se for estritamente necessário (art. 405, § 4º, CPC).  

Em seguida serão inquiridas inicialmente as testemunhas do autor e em seguida às do 

réu, em observância ao Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa (art.5º, LIV, 

LV, ambos da CF/88).  

 Na sequência, ocorre a dilação probatória até os cinco dias seguintes, oportunidade em 

que o juiz ou relator procederá a todas as diligências necessárias (Art. 5, § 2º, LC n.º 64/90), a 

oitiva de testemunhas referidas (§ 3º), o depósito em juízo de documento ou coisa em poder 

de terceiro (§ 4º). 
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7.11.5 Alegações Finais 

 

 Ultimado o prazo da dilação probatória é facultado tanto as partes como ao Ministério 

Público Eleitoral a apresentação das Alegações Finais no prazo de cinco dias. Nota-se que o 

prazo aqui é comum para todos, isto é, simultâneo. Isto faz parte da celeridade eleitoral.  

 De outro giro, o TSE já julgou no sentido de que na AIME cabe a estes a iniciativa de 

apresentação daquelas de modo que continua “(...), fluindo o prazo independentemente de 

intimação ou vista, cujo termo inicial está vinculado “[...] ou ao término da dilação probatória 

ou a uma decisão do juiz indeferindo-a por não ser relevante ‘a prova protestada’ ou requerida 

(art. 5º)”. 224  

 Ademais, as Alegações Finais são de grande importância para o deslinde da causa, 

pois são a última oportunidade das partes e do MPE se manifestarem nos autos antes da 

primeira decisão. Além disso, poderão se manifestar acerca de todos os aspectos constantes 

nos autos até aquele momento. É oportunidade para valorizar provas, atacar vícios, esclarecer 

dúvidas, reiterar pretensões, enfim, sintetizar a demanda em favor das teses levantadas. Não 

raras vezes estas demandas compõem-se de elevada complexidade, irrigada por múltiplos 

detalhes e provas intricadas. A sugestão que fica é no sentido de simplificar estes aspectos na 

tentativa de facilitar o julgamento da causa.  

 

7.11.6 Julgamento   

 

 Depois de fluir o prazo das Alegações Finais, com ou sem estas, o autos serão 

conclusos ao juiz ou relator até o dia seguinte, para que seja proferida sentença ou realizado 

julgamento pelo Tribunal eleitoral.  

__________________________ 

224 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. Ac.-TSE, de 21.8.2007, no REspe nº 26.100 . 
Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.  
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 A Lei das Inelegibilidades adotou expressamente o Princípio do Livre Convencimento 

Motivado225 por ocasião do seu art.7º, parágrafo único e art. 23. Na verdade, garantiu um 

amplo poder de julgamento, essencial à entrega da justa tutela jurisdicional em demandas 

desta natureza. 

 Uma vez conclusos os autos o julgador terá o prazo de três dias para apresentar a 

respectiva decisão (art. 8º, da LC n.º 64/90). Caso assim não proceda o juiz eleitoral estará 

sujeito à penalidade cabíveis, se forem cabíveis, a teor do art.9º, desta lei. No entanto, na 

prática é comum ultrapassar este prazo impróprio sob as alegações de complexidade da causa 

e de acúmulo de demandas. Com as novas alterações legislativas recentes espera-se que o 

referido prazo de fato seja cumprido à risca.    

 Ademais, é essencial que a decisão seja devidamente fundamentada, conforme 

imposição do art. 93º, IX da CF/88 (Princípio da Motivação) sob pena de ser decretada a sua 

nulidade na instância superior. Ressalta-se, portanto, que o julgador deve abordar no mínimo 

os fatos e argumentos necessários ao deslinde da causa. E assim deve proceder considerando 

especificamente as provas produzidas. Não cabe, pois, alusões genéricas e superficiais ao 

contexto probatório. Apesar disso, não está o julgador obrigado a analisar todos os 

argumentos deduzidos na demanda. Destaca-se, por último, que a decisão deverá observar 

coerência quanto aos pedidos deduzidas pelas partes, inclusive, os implícitos, pois, do 

contrário, estará sujeita à nulidade por violação ao Princípio da Congruência.226 

 

 

______________ 
225 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. TSEAc. no 15.341, de 25.5.99, rel. Min. Edson 
Vidigal. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010. 
“Recurso especial. Abuso do poder econômico. Comprovação mediante prova testemunhal. LC no 64/90, arts. 19 
e 23. 1. Ante a possibilidade da livre apreciação das provas, nada impede que o Tribunal forme a sua convicção, 
quanto a ocorrência do abuso do poder econômico, com base principalmente na prova testemunhal.”  
226 JÚNIOR, Nilo Ferreira Pinto. Princípio da congruência no direito processual civil. 2º Ed.. Curitiba: Juruá, 
2010. p.40. “A validade de uma decisão judicial encontra-se diretamente ligada à coerência dos pedidos 
deduzidos pelas partes, inclusive, os pedidos denominados implícitos, isto é, aquele que deve ser decidido pelo 
juiz mesmo que não esteja requeridos de forma expressa”  
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7.12 AÇÃO TEMERÁRIA E DE MANIFESTA MÁ-FÉ  

  

 

 Não observando o autor da ação a precaução de acostar à Inicial a prova inicial estará 

a mercê desta ser indeferida de plano pelo juiz da causa, ante a ausência de requisito 

específico de admissibilidade da AIME. É que neste caso haverá a falta de fundamentação 

probatória mínima para justificar o seguimento de ação com resultado tão sério, configurando-

se a temeridade da ação, referida no art.14,§11, da CF/88. Logo, a consequencia natural em 

casos tais é a extinção do processo sem análise de mérito, nos termos do art. 267, do CPC.   

 Outro aspecto relevante é a configuração da manifesta má-fé do autor. Note-se que a 

Lei Magna faz referência a palavra “manifesta”, o que traduz o anseio constitucional de punir 

aqueles autores que, claramente, valeram-se da Impugnatória apenas motivados por 

perseguição política, vingança ou questões meramente pessoais. Porém, não se está a punir o 

autor inábil nem o bem intencionado, mas sim o manifestamente malicioso. Ademais, há a 

referência “na forma da lei”, que revela a aplicação dos casos de litigância de má-fé do artigo 

17, do Estatuto Processual (CPC).  

No caso de condenação por litigância de má-fé o juiz da causa,excepcionalmente, irá 

atribuir um valor da causa, conforme as peculiaridades de cada caso, para então, com base 

neste, aplicar a multa pela violação da lealdade processual. Em último caso, a depender a 

gravidade da litigância de má-fé, a conduta inapropriada poderá ser considerada crime 

eleitoral.      

Por último, aplica-se aqui todas as ponderações acerca do Princípio da Lealdade, feitas 

no tópico do Panaroma Principiológico.  

        

 



167 
 

7.13 EFEITOS DA PROCEDÊNCIA DA AIME 

 

 Aspecto crucial para análise da Impugnatória é definir quais os efeitos decorrentes da 

procedência desta. Também por isso há intensa polêmica instaurada, havendo divergências 

quanto a desconstituição do Diploma, do Mandato Eletivo ou da relação jurídica-base, a 

realização de novas eleições ou convocação do segundo colocado, bem assim acerca do 

cabimento ou não da declaração de inelegibilidade do(s) condenados(s). Com o intuito de 

melhor analisar cada um destes aspectos decidiu-se por separá-los apenas didaticamente, até 

porque todos eles estão ligados intimamente.      

     Assim, cabe indagar o que exatamente a AIME desconstitui quando julgada procedente?  

Na busca pela resposta mais adequada a esta indagação analisa-se a seguir as três principais 

correntes sobre o tema: a) do diploma ou diplomação (AGRA e VELLOSO, Fichtener), b) do 

mandado eletivo (Joel J Candido, Edmilson Barbosa, TSE) e c) da relação jurídica-base 

(votação) (Adriano Soares da Costa). A primeira posição argumenta ser o diploma ou os 

efeitos decorrentes deste o objeto de desconstituição da AIME, considerando, à evidência, ser 

este o requisito para exercício do mandato eletivo. Quanto à segunda, defende-se a 

desconstituição do mandato eletivo como principal alvo da ação, porém, admite-se também 

nesta ocasião a insubsistência do diploma como efeito natural. Já em relação a terceira o 

entendimento é que se desconstitui a relação jurídica fundamental, qual seja a votação. Esta 

inovadora corrente aduz que a rigor não é o mandato que se ataca, mas sim “a ilicitude dos 

métodos para a sua obtenção”.227 Explica-se, pois, que havendo nulidade da votação pelo 

abuso de poder, fraude e corrupção não haverá invalidez do diploma, mas apenas a retirada de 

sua eficácia ex nunc. 

 Expostas estas considerações surge a questão da nulidade ou não dos votos atribuídos  

___________________________ 

227 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7ª Ed, rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008,p. 397.  
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ao candidato cassado. Isto é, com a procedência da AIME deve haver realização de novas 

eleições (art. 224, CE) ou apenas convocação do segundo colocado? Neste aspecto também 

reside a discórdia. Para os que apóiam a primeira providência (Marcos Ramayana, José Jairo 

Gomes,  Niess, Adriano Soares) a justificativa principal é a nulidade dos votos atribuídos ao 

candidato condenado e a mácula de mais de 50% dos votos válidos, fundamentando-se na 

aplicação analógica do art. 224 do CE. O TSE228 recentemente convergiu no sentido de 

determinar a realização de novas eleições ao julgar conjuntamente um caso peculiar de dupla 

vacância. Na segunda providência o entendimento (AGRA e VELLOSO) dos autores baseia-

se na proibição de um efeito não previsto para a ação, ou seja, não condizente com o espírito 

da lei que a criou. Durante muito tempo o TSE concluía pela convocação do segundo 

colocado. Baseou-se na ausência de nulidade da votação, pois seria caso apenas de 

invalidação do mandato. Entendia que o contrário seria favorecer com nova eleição quem se 

beneficiou indevidamente do ilícito. Apesar da aparente mudança de posição, não se quer 

acreditar em um retrocesso do TSE, até mesmo pela peculiaridade do caso recentemente 

julgado.  

 Noutro giro, o debate instalou-se sobre a existência ou não da declaração de 

inelegibilidade do candidato cassado na Impugnatória. A doutrina majoritariamente (Adriano 

Soares da Costa, Fichtner, Joel J Candido, Niess) reconhece o efeito da inelegibilidade nos 

termos do art.1º, “d”, da LC n.º 64/90 quando julgada procedente e transitada em julgado esta 

ação. Da análise das argumentações alguns pontos principais podem ser destacados em favor 

deste efeito: a) interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais, tais como o 

art. 37, caput e 14, § 9º (moralidade e lisura eleitoral),  

 

______________________ 

228 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Jurisprudência. AgRgMC n.º 2.256/GO, Rel. Min.Cesar Peluzo e 
MS e AgRgMS n.º 3.644/GO, Rel. Min.Cesar Peluzo Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/internet/jurisprudencia/index.htm>.Acesso em: 07-11-2010.  
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ambos da CF/88 e art.1º, “d”, da LC n.º 64/90 (lisura eleitoral); b) aplicação remissiva da 

usual da LC n.º 64/90; c) ausência de sanção penal, havendo mera restrição de natureza 

política; d) trata-se de norma de ordem pública, auto-aplicáveis e de proteção da     

coletividade, precedentes TSE; e) ausência de lacuna legal; e f) os termos referidos no art.1º, 

“d”, da LC n.º 64/90, “representação” e “candidato diplomado” são amplos e não vinculados 

a uma espécie de ação, permitindo a aplicação na Impugnatória.     

 Na contramão desta posição o entendimento atualmente firmado pelo TSE é no sentido 

da não aplicabilidade de inelegibilidade ao candidato cassado nesta ação. Na mesma linha é a 

doutrina minoritária de AGRA e VELLOSO e José Jairo Gomes. Entre os motivos apontados 

identificam-se os seguinte: a) ausência de previsão constitucional expressa acerca da 

inelegibilidade (art. 14, §10, CF/88); b) sanção sem parâmetro legal, o que geraria atipicidade; 

c) inaplicabilidade da LC n.º 64/90; d) prejuízo à efetividade da AIME em face da exigência 

do trânsito em julgado (art.1º, “d”, da LC n.º 64/90).   

  Percebe-se que na doutrina certos autores convergem em determinados aspectos, 

destoando em outros. Na jurisprudência, a Corte superior eleitoral, apesar de ter adotado 

posição firme durante longo tempo, começou a dar sinais de mudança em sentido oposto ao 

anterior. Quanto à legislação não há regulamentação específica da AIME sobre os referidos 

efeitos. É, portanto, nesse contexto nebuloso que se arvora uma humilde contribuição, guiada 

pela análise analítica das posições acima expostas e na efetividade da ação. 

 Para tanto, convoca-e mais uma vez o uso da razoabilidade e proporcionalidade, tendo 

também como referenciais indispensáveis a preservação dos valores constitucionais da 

soberania popular, lisura das eleições, moralidade e democracia, tudo em um contexto de 

interpretação sistemática.  
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Assim, revela-se prudente a seleção dos elementos favoráveis à AIME, em algumas das 

correntes acima indicadas, para que, em uma tentativa de alcance deste novo paradigma, se 

amoldem e evoluam os aspectos presentes na cena jurídica polemizada.  

       Começando, pois, pelo primeiro aspecto abordado, a natureza da ação é esclarecedora 

nesse sentido, pois é constitutiva negativa, ou seja, extingue o mandato eletivo e o diploma 

ainda válidos antes da procedência da AIME. Explica-se. As ações desconstitutivas possuem 

o efeito correspondente na decisão de mérito, de sorte a imprimir o efeito extintivo a partir 

desta, vale dizer, operando efeito ex tunc. Tanto é que os atos de gestão ou legislativos não 

são anulados com a decisão de procedência da AIME, o que reforça o argumento da operação 

dos efeitos daquele momento em diante.  É verdade que o diploma é pressuposto objetivo do 

exercício do mandato eletivo, sem o qual este não é viabilizado. Por isso mesmo, o diploma 

persiste de forma latente, dando suporte contínuo ao mandato eletivo. Nessa perspectiva, 

ambos são indissociáveis. Logo, advindo decisão desconstitutiva não se pode invalidar apenas 

o mandato eletivo sem que o faça também em relação ao diploma, muito embora a decisão de 

procedência seja embasada em ilícitos pretéritos. É aceitável que isso não ocorresse na 

ausência da posse, quando hipoteticamente surgiria a hipótese de cassação apenas do diploma, 

mas a realidade forense tem demonstrado sistematicamente a improbabilidade dessa situação, 

diante do estreito tempo entre diplomação e posse. Assim, diante da coexistência do diploma 

e do mandato, bem assim do efeito ex tunc da decisão, conclui-se pela invalidação, a um só 

tempo, de ambos. 

 Quanto à realização de nova eleição compreende-se que esta não deve ser efeito 

decorrente da procedência da Impugnação, pois, apesar dos argumentos críveis, a convocação 

do segundo colocado insurge-se mais adequada ao espírito da lei que a criou, á realidade 

célere da seara eleitoral e à efetividade reclamada constitucionalmente.  
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 Noutra linha, a inelegibilidade parece sim ser efeito adequado na procedência da 

Impugnatória, pois os argumentos da primeira corrente se sobrepõem aos da segunda, não 

apenas em quantidade, mas também em substância. A ressalva que se faz e também a 

conciliação que se sugere, é no sentido da não exigência do trânsito em julgado quanto a 

parte da decisão que determina a cassação do mandato eletivo (que deve ser imediata), 

preservando-se esta exigência apenas quanto a declaração de inelegibilidade. E pode uma 

parte da decisão ter efeito imediato e outra aguardar o trânsito em julgado? Entende-se que 

sim! Esta técnica resulta da conciliação entre posições antagônicas e encontra respaldo na 

razoabilidade e proporcionalidade, na efetividade máxima da AIME, além dos preceitos 

constitucionais já mencionados.                 

 Em suma, se sugere como efeitos adequados e decorrentes da procedência da AIME a 

desconstituição imediata e contemporânea do diploma e do mandato eletivo, diante da 

invalidação destes, a convocação do segundo colocado, afastando a incidência do art. 224 do 

CE, incluindo-se o efeito da declaração de inelegibilidade, de forma individualizada, apenas 

quando transitada em julgado esta parte da decisão.      

  

7.14 RECURSOS 

 

  A sistemática recursal eleitoral possui características próprias, essenciais a adequada 

prestação jurisdicional. Nesse contexto, o direito processual eleitoral é concebido como ramo 

autônomo, recebendo a influência e aplicação de regras alheias apenas de forma subsidiária e, 

ainda, quando estritamente compatíveis ou adaptáveis às peculiaridades eleitorais.  

Assim sendo, o Código Eleitoral, nos artigos 257 e seguintes, traz o regramento geral, 

aplicado a todos os recursos eleitorais, inclusive, àqueles interpostos no curso da 

Impugnatória. Portanto, como regra geral os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo 
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(art. 257, CE). Os prazos em regra são de três dias, comuns à partes (art. 258, CE). Os prazos 

são preclusivos para interposição do recurso, salvo matéria constitucional, caso em que só em 

uma fase posterior poderá manejado. As decisões judiciais são aplicáveis imediatamente (art. 

259, e parágrafo único do art. 257, CE). Vige a irrecorribilidade das decisões do TSE (Art. 

120,§3º, CF), que na prática significa uma limitação recursal, mas autorizando a interposição 

daqueles especificamente previstos. 

Por outro lado, não se admite o manejo de recurso adesivo e nem do agravo retido, 

tanto pela falta de previsão legal específica na legislação eleitoral como pela 

incompatibilidade gerada em face da celeridade processual. Do contrário, seria o mesmo que 

aceitar tais recursos no âmbito nos sistemas processuais dos Juizados Especiais e da Justiça do 

Trabalho.     

Diferentemente, admite-se o Agravo de Instrumento exclusivamente para destrancar 

recurso, em face da expressa previsão legal, nos artigos 279 e 282, ambos o CE. Desde que 

presentes os requisitos, se tem admitido a fungibilidade, por vezes convertendo-se 

determinado recurso interposto equivocadamente pelo adequado, seja pela economia 

processual, seja pelo amplo acesso a justiça. 

Os recursos eleitorais também podem ser enviados por meio de fax símile ou mesmo 

pela petição eletrônica, em geral já regulamentada regimentalmente na maioria dos tribunais e 

juízes eleitorais. Aliás, também nos Regimentos Internos dos tribunais eleitorais é corrente a 

previsão de agravo regimental, o que também poderá ser utilizado na AIME nestes exatos 

termos.                     

Os embargos declaratórios também são cabíveis das decisões proferidas em sede de 

AIME, conforme artigo 275 do CE, com aplicação subsidiária do CPC no que couber. 

Entretanto, este recurso de aperfeiçoamento não é cabível nas decisões dos juízes eleitorais, 

diante da omissão da lei eleitoral, não sendo compatível neste ponto a aplicação do CPC.    
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 Em resumo, é possível listar a seguinte sistematização sempre se garantindo o 

contraditório recursal: a) no pleito municipal, é cabível Recurso Eleitoral da sentença para o 

TRE (CE, art. 265 ss.) interposto perante o juiz eleitoral, Recurso Especial Eleitoral do 

acórdão regional para o TSE (CE, art. 276, I) apresentado diante o presidente do TRE (CE, 

art. 278), caso este negue seguimento caberá agravo de instrumento perante este e para o TSE, 

na forma do art. 279, do CE; b) nas eleições federais e estaduais, é cabível Recurso Ordinário 

interposto perante o TRE para o TSE (CF, art. 121, §4º, IV e CE, art. 276, II, “a”), ausente 

juízo de admissibilidade daquele; c) nas eleições presidenciais, o recurso deve ser 

encaminhado ao STF, nos termos do art. 121, §3º e art. 102, II, a depender da matéria agitada. 

 Anote-se, ainda, ser possível o juízo de retratação pelo juiz eleitoral em relação ao 

Recurso Eleitoral (Recurso Inominado), conforme estatuído no art. 265 do CE. Todavia, esta 

prerrogativa raramente é exercida na pratica forense. 

 Ademais, apesar da expressa regra geral acerca da não suspensividade recursal (art. 

257, CE) há a possibilidade do efeito suspensivo dos recursos interpostos de decisões de 

procedência da AIME, argumentando a aplicação do art. 216, CE. Entretanto, tal assertiva não 

deve prosperar, pois incompatível com a regra geral e a efetividade da ação, o que, ao revés, 

poderia torná-las inócua.  

 Contudo, para os casos extremos e teratológicos resta o manejo de ação cautelar, 

perante o órgão jurisdicional competente para julgar o recurso principal, com vistas a 

imprimir o efeito suspensivo perseguido, desde que presentes os requisitos do poder geral de 

cautela: fumus boni iures e periculum in mora.     
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8 CONCLUSÃO  

 

 

  O poder, apesar de sua abrangência semântica, pode ser concebido como a capacidade 

de agir humana em uma coletividade, manifestando-se de forma relacional, na medida em que 

necessita de outro referencial para interagir; e de maneira dinâmica, em decorrência da 

complexidade dos fatores envolvidos. Dessa forma, o poder interage naturalmente com o 

processo eleitoral, mas será objeto de incidência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 

na medida em que se manifestar de forma abusiva, especialmente, nas modalidades do abuso 

de poder político, econômico, ou mesmo dos meios de comunicação, quando configuradores 

dos primeiros. A Ação se propõe, pois, a coibir estas mazelas antidemocráticas e preservar o 

poder soberano do povo. Portanto, instrumentaliza o poder jurisdicional, aonde se deve 

encontrar a justa salvação. 

 É o Princípio Democrático que preserva a idoneidade dos procedimentos eleitorais, 

viabilizando a legitimidade dos resultados decorrentes destes. A democracia é essencialmente 

dinâmica e evoluiu historicamente segundo as crises e avanços de cada época. No Brasil, a 

composição constitucional de uma democracia mista, que contempla conjuntamente institutos 

da democracia direta e da representativa, revela-se promissora. Entretanto, a consolidação 

desta carece da valorização de uma das principais ações constitucionais de garantia da 

soberania e representatividade populares, ou seja, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. 

E isso deve ocorrer por meio de uma releitura da Ação segundo novas perspectivas.                   

 O contexto principiológico facilita a identificação dos principais princípios que regem 

a Impugnatória, na medida em que são segmentados em princípios constitucionais eleitorais e 

processuais eleitorais. Dentre os primeiros destacam-se os princípios Republicano, 

Federativo, da Soberania Popular, Liberdade, Igualdade, Legitimidade, Moralidade, 
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Proporcionalidade e Anualidade. Quanto aos últimos, tem-se o da Celeridade, Devolutividade 

Recursal, Preclusão, Lealdade, Gratuidade e Instrumentalidade do Processo. Então, a Ação 

Impugnatória encontra no regramento estabelecido por estes princípios uma nova perspectiva 

de concepção.     

Os direitos políticos compõem um dos principais objetos de estudo do Direito Eleitoral 

e são prerrogativas que permitem a participação do povo na atividade governamental, 

conforme um regime democrático instituído. São classificados em positivos e negativos, 

conforme haja, respectivamente, permissão ou impedimento destes. As inelegibilidades 

compõem os direitos políticos negativos e são qualificadas, segundo um critério 

sancionatório, em inatas e cominadas (simples ou potenciada). É inelegibilidade cominada 

simples e potenciada, um dos efeitos decorrentes da procedência da Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo, pois se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 1º, I, “d”, da LC n.º 

64/90, com alterações da LC n.º 135/10, de forma, a incidir tanto para as eleições viciadas 

pelo ilícito como para as que ocorrerem nos oito anos seguintes. Logo, reside aqui uma 

perspectiva inovadora, tanto quanto ao efeito da procedência da Ação como em relação à 

ampliação do prazo da inelegibilidade sancionatório, decorrente da alteração legislativa.  

 O Direito Eleitoral é essencialmente constitucional e se compõe pelo conjunto de 

princípios e normas que regulamentam a fidelidade partidária (provisoriamente), o exercício 

dos direitos políticos e da soberania popular, através da disciplina de um processo eleitoral 

amplo, segundo o qual se escolhe os titulares dos mandatos eletivos. Suas fontes são 

classificadas conforme um critério de relevância jurídica em Fundamental, Principais 

(Nacionais e Internacionais) e Subsidiárias. A Justiça Eleitoral possui características 

peculiares, tais como ausência de quadro próprio de julgadores, composição heterogênea de 

seus órgãos, ausência do quinto constitucional, vedação de participação de membros do 

Ministério Público como integrantes de seus órgãos julgadores, vedação de fracionamento dos 
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Tribunais eleitorais, composição colegiada e divisível de órgãos de primeira instância (Juntas 

Eleitorais), periodicidade da investidura dos mandatos dos julgadores e a existência de 

procedimentos próprios. Ela exerce as funções administrativa, jurisdicional, normativa, 

consultiva e conscientizadora. É formada pelo Tribunal Superior Eleitoral –TSE, Tribunais 

Regionais Eleitorais – TREs, dos Estados e do Distrito Federal, Juízes Eleitorais e Juntas 

Eleitorais.                                           

  O mandato eletivo é um marco da democracia e constitui-se na habilitação temporária 

outorgada pelo povo, através do processo eletivo, para que o mandatário represente 

legitimamente a soberania popular quando do exercício de cargo público-eletivo. São suas 

características marcantes a representatividade, eletividade, legitimidade, generalidade, 

autonomia, irrevogabilidade e temporalidade. Suas formas de acesso no Brasil são as eleições 

diretas, a sucessão legal e as eleições indiretas. Quanto às formas de extinção do mandato 

eletivo no Direito Comparado identificam-se a Revocatória, o Recall e o Impechment como 

instrumentos que possuem alguma semelhança com a Impugnatória . Naquele país, as 

principais hipóteses de extinção do mandato eletivo por causa eleitoral ocorrem quando 

houver: a) indeferimento definitivo do Pedido de Registro de Candidatura; b) julgamento 

definitivo e de procedência da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC; e c) 

procedência das ações eleitorais que resultem na cassação do diploma e do mandato eletivo, 

por abuso de poder, captação ilícita de sufrágio e arrecadação e gastos ilícitos.                   

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo firmou suas raízes segundo uma evolução 

histórica legislativa, de forma que seus embriões desenvolveram-se em Constituições, 

Códigos Eleitorais e nas legislações esparsas do Brasil. Assim, a ação é fruto desse processo 

evolutivo, que se consagrou no artigo 14, §10º e §11º, da Constituição Federal de 1988. 

Todavia, a Ação não deve ser concebida sob a ótica estática, mas sim sob uma nova 

perspectiva. Vale dizer, sob uma perspectiva de constante desenvolvimento e atualização.        
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A sua natureza jurídica corresponde a uma típica ação constitucional-eleitoral, não 

criminal, de eficácia imediata, constitutiva-negativa, assemelhada à ação civil pública, além 

de ser uma garantia constitucional da soberania popular, da lisura, da normalidade e 

legitimidade das eleições e da própria democracia. 

  Conceitua-se como uma ação constitucional eleitoral, de competência exclusiva da 

Justiça Eleitoral, rito sumário e sigiloso, com prazo decadencial de quinze dias e que visa à 

cassação do mandato eletivo e do respectivo diploma, além da inelegibilidade de quem foi 

eleito ou beneficiado mediante corrupção, fraude e abuso de poder econômico ou político, 

desde que configurada a potencialidade lesiva para comprometer a normalidade e legitimidade 

das eleições. 

São objetivos gerais da Impugnatória a preservação da cidadania, lisura, normalidade, 

legitimidade das eleições e, por decorrência, o próprio exercício pleno da soberania popular e 

da consolidação da democracia. Específicos são a desconstituição do mandato eletivo e 

diploma e a declaração de inelegibilidade cominada.    

  As hipóteses de cabimento da AIME devem compreendidas sob uma nova perspectiva, 

isto é, de forma amplificada, tanto sob a ótica individual como sob a vertente do 

reconhecimento de mais uma hipótese (abuso de poder político exclusivo). Propõe-se, então, o 

seguinte rol de hipóteses de cabimento da Ação: a) abuso de poder econômico, b) abuso de 

poder político entrelaçado ao econômico, c) abuso de poder político exclusivo, d) corrupção e 

e) fraude. Estes ilícitos devem ter caráter eleitoral, seja explícito ou implícito. Em todo caso, 

também devem derivar de outra perspectiva inovadora, consistente na interpretação 

sistemática e de efetivação constitucional. 

 A potencialidade lesiva é imprescindível à configuração das hipóteses de cabimento da 

Impugnatória e consiste na medição da capacidade do ato ou conjunto de atos ilícitos de 

desequilibrarem a disputa eleitoral e tornar o resultado das eleições ilegítimo, fustigando a 
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soberania popular e a democracia. Na aferição desta potencialidade deve-se necessariamente 

considerar a razoabilidade e proporcionalidade, além de aspectos objetivos, inerentes a cada 

caso concreto, sob pena de se recair em um grau muito elevado de subjetivismo, prejudicial à 

formação de uma jurisprudência minimamente assentada na segurança jurídica.  

  O prazo para a propositura da ação é de quinze dias. No entanto, terá início segundo 

dois referenciais de tempo: um, a contar da data da diplomação (art. 14, §10, da CF/88) e 

outro, a contar da data do trânsito em julgado da AIJE que foi julgada procedente (art. 22, 

XV, da LC n.º 64/90). Trata-se de prazo decadencial e contínuo, contado conforme art. 184 do 

CPC. Por ser a decadência matéria de ordem pública pode ser arguida em qualquer fase 

processual, inclusive, ex oficio pelo juiz da causa. É necessária a inclusão dos litisconsortes 

passivos necessários, pelo autor ou pelo juiz dentro daquele prazo, sob penas de extinção do 

processo com análise de mérito (art. 269, IV, CPC). 

Os legitimados ativos para AIME são exclusivamente os partidos políticos, coligações 

partidárias, candidatos (eleitos ou não) e o ministério público eleitoral, excluindo-se o eleitor. 

É possível a formação de litisconsórcio ativo. São legitimados passivos quaisquer candidatos 

eleitos e diplomados que praticarem ou tenham se beneficiado, ao menos por uma das 

hipóteses de cabimento da ação, de forma potenciada. Haver litisconsórcio passivo necessário 

entre o titular e vice do cargo de chefe do Executivo, nas três esferas, e entre titular e suplente 

no cargo de senador. Em qualquer destes casos e nos de cargos proporcionais, também deverá 

haver litisconsórcio passivo necessário, em sintonia com as decisões do Supremo Tribunal 

Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (Fidelidade Partidária) que reconheceram a 

titularidade dos mandatos eletivos aos partidos políticos.   

A competência para conhecer, processar e julgar a Impugnação do Mandato Eletivo, 

nas eleições municipais, é atribuída aos Juízes Eleitorais; nas eleições regionais, aos Tribunais 

Regionais Eleitorais; e na eleição nacional, ao Tribunal Superior Eleitoral.  
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  A Ação tramita sob o segredo de justiça, apesar das críticas justificadas. Sugere-se, de 

imediato, a publicação da decisão que julga a ação, via construção doutrinária e 

jurisprudencial, á luz dos demais fundamentos constitucionais. A alteração constitucional se 

põe possível a médio e longo prazo. 

 O respectivo procedimento é o previsto nos artigos 3º e seguintes da LC n.º 64/90, 

utilizado desde o Acórdão n.º 21.634/04, do TSE, até a atualidade. A Petição Inicial da Ação 

deve conter os requisitos mínimos admissibilidade dos artigos 282 e 283, ambos do CPC; e 

ser acompanhada da prova inicial e indiciária dos fatos nela indicados. Não se exige prova 

pré-constituída. Quanto à manifesta má-fé se deve punir, nos termos do artigo 17º do CPC, o 

autor manifestamente malicioso, não o inábil e nem o bem intencionado. 

 Apesar das intensas polêmicas sugerem-se como efeitos da AIME a desconstituição 

imediata e contemporânea do diploma e do mandato eletivo, a convocação imediata do 

segundo colocado ou suplente, afastando a incidência do art. 224 do CE; e a declaração de 

inelegibilidade cominada potenciada (art. 1º, I, “d”, da LC n.º 64/90, com alterações da LC n.º 

135/10), de forma individualizada, apenas quando transitada em julgado esta parte da decisão. 

Esta última, revela-se também numa perspectiva inovadora e evolutiva.         

  São os principais recursos cabíveis na Ação, de acordo com a seguinte sistematização: 

a) no pleito municipal, Recurso Eleitoral (CE, art. 265 ss.), Recurso Especial Eleitoral (CE, 

art. 276, I) e Agravo de Instrumento (art. 279, do CE); b) nas eleições federais e estaduais, 

Recurso Ordinário (CF/88, art. 121, §4º, IV e CE, art. 276, II, “a”); e c) nas eleições 

presidenciais, Recurso Ordinário (CF/88, art. 102, II) e Recurso Extraordinário (CF/88, art. 

102, III, e art.121, §3º). Caberão, ainda, perante os Tribunais eleitorais os Embargos de 

Declaração (art.535, do CPC) e o Agravo Regimental (previsto no Regimento Interno dos 

Tribunais).     
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  Avalia-se que a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME é ainda jovem no 

processo de redemocratização em curso no país e, apesar de sua evolução gradual, ainda não 

alcançou plenamente os propósitos que a originaram, quais sejam, a preservação adequada da 

normalidade e legitimidade das eleições, da soberania popular e da democracia.  

 É necessário, pois, a sua releitura sob novas perspectivas. Estas se identificam em uma 

dupla concepção, geral e específica. A primeira constitui-se segundo os seguintes aspectos: a) 

amplitude, b) interpretação sistemática, c) preservação de direitos constitucionais, d) 

efetividade, e) incidência do contexto principiológico e f) constante desenvolvimento e 

atualização. A segunda, nos seguintes aspectos: a) ampliação individual das hipóteses de 

cabimento da ação e a inclusão de uma nova, consistente no abuso de poder político 

exclusivo, b) a inelegibilidade cominada simples e potenciada, com prazo ampliado, como 

efeito da procedência da ação, c) a aplicação de forma individualizada desta inelegibilidade, 

apenas quando transitada em julgado esta parte da decisão, permitindo concretização imediata 

dos demais efeitos.          
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