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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é versar sobre a fixação do livre arbítrio como paradigma 
avaliativo dos direitos políticos de recepção apresentando uma nova classificação de tais 
direitos, produzindo as espécies: a) condições de elegibilidade autônomas (vontade livre); b) 
condições de elegibilidade heterônomas (vontade de terceiros) e c) inelegibilidades (decisões 
judiciais/administrativas). 

  Trata ainda da moralidade e da vida pregressa como condição autônoma de 
elegibilidade, fazendo uma análise hermenêutica do art. 14, § 9º da Constituição Federal, 
considerando a fundamentação dos voto de vistas do Ministro Carlos Ayres Brito, no Recurso 
Ordinário nº 1069/2006 do Tribunal Superior Eleitoral (caso Eurico Miranda). 

Nele são fixados os conceitos de moralidade e da vida pregressa dentro da perspectiva 
do ato moral livre e consciente. Tem como resultado a identificação das virtudes morais da 
honradez e da honestidade, sendo estas atos voluntários, como referência à moralidade e à 
probidade respectivamente.  

Justifica-se a moralidade e a vida pregressa como condição autônoma de elegibilidade 
as quais dependem exclusivamente da vontade do candidato. Ressalta-se as condições de 
elegibilidade como uma constatação fática que não viola o direito e não admite sanções 
punitivas ou fixação de prazo, em caso de indeferimento do registro da candidatura. 

Atribui aos partidos políticos a responsabilidade em adotar em seus estatutos critérios 
morais para indicação em convenção de pré candidatos, dando uma dimensão ética. Analisa a 
Lei da Ficha Limpa sob a moralidade e  vida pregressa do candidato e as possíveis incidências 
no contexto eleitoral. 

 
 
  Palavras Chaves: Direito Eleitoral. Ética. Moralidade. Livre Arbítrio.   
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ABSTRACT 

 
The objective of this work was about fixing the free will paradigm as negative 

evaluation of political rights which presents a new classification dde such rights, producing 
species: a) conditions of eligibility autonomous (free will), b) eligibility requirements 
heteronomous (will third party) and c) ineligibility (court decisions / administrative). 
   This morality and life history as a condition of eligibility unattended, making a 
hermeneutic analysis of art. 14, § 9 of the Constitution, considering the justification of the 
views of the voting Minister Carlos Ayres Brito Appeal in Ordinary No 1069/2006 of the 
Supreme Electoral Tribunal (where Eurico Miranda). 

Are fixed concepts of morality and life history from the perspective of the moral act 
freely and consciously. Has resulted in the identification of the moral virtues of honesty and 
integrity, which are voluntary acts as a reference to morality and integrity respectively. 
Justifies the morality and life history as a condition of eligibility unattended. who depend 
exclusively on the willingness of the candidate. It is noteworthy that the conditions for 
eligibility as a factual finding does not violate the law and does not allow punitive sanctions 
or setting a deadline in case of refusal to register the application. 

Attributed to political parties to take responsibility in their statutes moral criteria for 
the nomination convention in pre candidates, giving an ethical dimension. Analyzes the law 
under the Clean Record of morality and life history of the candidate and the possible impact 
on the electoral context. 

 
 
  Keywords: Electoral Law. Ethics. Morality. Free Will. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A Constituição Federal, ao definir os direitos políticos como aqueles destinados ao 

exercício da soberania popular atribui aos cidadãos a possibilidade de participar da direção 

dos negócios do Estado, direta ou indiretamente, estribado na capacidade do cidadão em votar 

e ser votado. Desta forma, deve ser entendido como um gênero que comporta uma divisão em 

direitos políticos de ação (positivos) referentes ao exercício da capacidade ativa (votar ) e 

passiva (ser votado) e  os direitos políticos de recepção (negativos), aqueles que negam ao 

cidadão o direito de ser eleito e exercer atividade político-partidária ou exercer função 

pública. 

Interessa, especificamente, ao presente estudo, abordar os direitos políticos de 

recepção ou negativos, pois estes não identificam qualquer critério ou paradigma para 

classificar as espécies das condições de elegibilidade e inelegibilidades, deixando ao livre 

arbítrio do legislador a identificação dessas condições. Na verdade, os direitos políticos 

negativos no direto eleitoral pátrio divide-se em duas espécies: condições de elegibilidades e 

inelegibilidades. 

 Diante disso, para uma melhor compreensão do objeto em estudo, o primeiro desafio a 

ser enfrentado é de natureza metodológica, isto é, definir um paradigma norteador que ofereça 

maior segurança na investigação da classificação dos direitos políticos de recepção 

impeditivos e permita revelar novas espécies de condições de elegibilidades e remanejar 

outras já existentes para a espécie correlata; para tanto, a proposta inicial será eleger o livre 

arbítrio ou autonomia da vontade do pretenso candidato, como o paradigma para o exercício 

da capacidade eleitoral passiva, isto é, quais os atos ou procedimentos que estão ao alcance do 

candidato ou que dependem, exclusivamente, da sua liberdade de ação e quais são os atos que 

fogem à sua vontade e dependem da vontade de terceiros ou de uma decisão judicial 

condenatória que possa impedir o registro da candidatura. 
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 Em relação a fixação do livre arbítrio do candidato como vetor da elegibilidade, tal 

escolha não se dá por mero desiderato, porém, em toda pesquisa científica é necessária a 

presença do contexto de descoberta e do contexto de justificação. No primeiro caso, trata-se 

de elementos abertos e, geralmente, considera-se o aspecto intuitivo ou experimental do 

pesquisador, enquanto o contexto de justificação considera a necessidade social pesquisada e 

o confronto entre as hipótese e os fatos sendo estes conduzidos pelos referenciais teóricos 

adotados para verificar a validade ou não da pesquisa. No caso presente, utiliza-se uma 

análise lógico-normativa, apoiada na dogmática do direito eleitoral, especialmente da 

argumentação. 

 Apesar da criatividade ou hipóteses eleitas pelo pesquisador não poderem ser 

justificadas pelos princípios da lógica; as proposições advindas da metodologia adotada na 

investigação e a relação com o objeto investigado são chamadas hipótese heurística, porém, 

existem fontes que servem de parâmetros para a eleição das hipóteses, tais como o exame 

criterioso da legislação, da doutrina, da jurisprudência bem como dos elementos empíricos 

vivenciados na profissão.   

 Seguindo o contexto da descoberta, é forçoso constatar que a fonte legislativa não 

observa critérios para a definição dos direitos políticos negativos, deixa a cargo da voluntas 

legislatoris encontrar o “sentido em si” na intencionalidade produtora, nestes casos, corre-se 

um risco, pois o fato de o legislador ser um agente político e principal interessado no texto, 

deságua, muitas vezes, na legislação em causa própria. Por sua vez, a fonte jurisprudencial 

tem se posicionado divergente da própria letra da lei como é o caso da comprovação da idade 

mínima exigida como condição de elegibilidade, em que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

a eleição com a idade inferior exigida, fixando a data da posse para tal exigência. A doutrina 

por sua vez, ainda permanece atrelada numa bifurcação genérica e tradicional das condições 

de elegibilidade e inelegibilidades, sem preocupar-se na fixação de um parâmetro na distinção 
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entre ambas. Quanto à experiência profissional, deixa registrado o sentimento de vácuo na 

aplicação de critérios definidores, uma vez que nas lides eleitorais não se utilizam argumentos 

extralegais, atrelando-se a uma exegese às vezes, inovadoras com relação aos fatos e pouco se 

inovando com relação aos critérios formais do direito positivo vigente.  

 Ainda sob o pálio metodológico, ao tratar do livre arbítrio deve-se, necessariamente, 

fazer uma imersão filosófica sobre o tema da liberdade como o fundamento primeiro da ética, 

que traz consigo uma carga axiológica bastante fértil, considerando os atos humanos como 

atos racionais e propensos a interferências internas (vontade, desejos, paixões) e externas (a 

vida em sociedade, valores e costumes). Ressaltando, porém, que  homem é um ser histórico e 

social, portanto tal vontade livre é recebe uma carga de influência decorrente das relações de 

convivência e os dos valores morais aceitos em certos períodos históricos. Assim sendo, a 

escolha do livre arbítrio como paradigma a ser aplicado na classificação dos direitos políticos 

negativos e suas espécies (contexto da descoberta), entrelaça-se ao objeto pesquisado, ou seja, 

a comprovação da moralidade e da vida pregressa do candidato como uma condição autônoma 

de elegibilidade (contexto de justificação). 

 Fixado o paradigma metodológico, é imperioso sustentar uma nova classificação dos 

direitos políticos de recepção impeditivos ou negativos no direito eleitoral brasileiro. 

Conforme já mencionado, a classificação doutrinária restringe-se à bipartição das condições 

de elegibilidade/inelegibilidade, portanto, ineficiente para o sistema eleitoral em vigor. 

Considerando o livre arbítrio do candidato como suporte para a classificação dos 

direitos políticos de recepção, é imperioso admitir uma subdivisão da espécie condições de 

elegibilidade considerando a liberdade do candidato, ou seja, ter-se-ão assim as condições de 

elegibilidades autônoma e condições de elegibilidade heterônomas. Nesta senda, a presente 

pesquisa afiança uma classificação dos direitos políticos de recepção ou negativos no direito 

eleitoral pátrio, para suprir o vácuo legislativo, consignando as seguintes espécies:  
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a) condições de elegibilidades autônomas - por serem “condições”, deixam uma margem 

optativa ao candidato, isto é, pode ele aceitá-las ou não. No caso em estudo, as condições de 

elegibilidade são todas aquelas elencadas ou não pelo legislador que dependem 

exclusivamente da aceitação ou de um ato ou de atitude do pré candidato em transpô-la, em 

superá-la, desobstruindo assim o registro da candidatura, comportando uma sub divisão em: 

próprias ou explícitas - a nacionalidade, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na 

circunscrição e a filiação partidária;  e as impróprias ou implícitas: o analfabetismo, as 

condições especiais para militares, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII, a autodesincompatibilização e a moralidade 

e vida pregressa. 

b) condições de elegibilidades heterônomas - Observando o critério da livre vontade, são 

exigências normativas que extrapolam o poder de decisão do pré candidato, ou seja, não mais 

dependem da sua própria vontade para viabilizar a sua candidatura. Contudo, não seria 

razoável considerar a ausência de um dos requisitos exigidos pela legislação eleitoral para a 

disputa de um pleito, como uma inelegibilidade. São requisitos das condições de 

elegibilidades heterônomas: a idade mínima; a indicação em convenção partidária e a 

heterodesincompatibilização. Assim sendo, o pré candidato não estaria inelegível, porém, 

impedido de registrar a sua candidatura. 

c) inelegibilidades - como sendo o impedimento à candidatura em decorrência de uma 

condenação judicial que possa obstar o pleno exercício dos direito políticos nos seguintes 

casos: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; incapacidade civil 

absoluta; condenação criminal enquanto durarem seus efeitos e atos de improbidade 

administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 No segundo capítulo, inicialmente, procura-se identificar a relação entre ética, política 

e direito como espécies fundamentadora do comportamento humano, mantendo-se a 
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individualidade de cada esfera, preservando os valores peculiares e inserindo no contexto os 

aspectos distintivos entre a vida privada e a vida pública. Enfim conclui-se que a relação entre 

o direito e política utiliza da argamassa da ética para legitimar-se. 

 Em seguida, delimita-se o campo de estudo numa análise dos direitos políticos como 

direitos fundamentais, isto é, aqueles que garantem ao cidadão ingressar na esfera estatal e 

participar da construção da vontade política, considerando as duas vertentes do direito de 

sufrágio, ou seja, a capacidade eleitoral ativa (votar, alistabilidade e ser eleitor) e capacidade 

eleitoral passiva (ser votado e elegibilidade). É atribuído o enfoque específico ao jus honorum  

ao analisar o perfil ético do candidato como uma prerrogativa ou condição de elegibilidade, 

sob o aspecto da livre vontade, considerando a vida pregressa conforme transcrito no artigo 

14, § 9º da Constituição Federal para, em seguida, abrir-se um recente escorço histórico da 

análise jurisprudencial sobre o tema da moralidade e vida pregressa do candidato face a 

legislação eleitoral brasileira, que teve o Tribunal Regional Eleitoral do estado de Roraima, 

com o Acórdão nº 106/2002 relatado pela Juíza Marialva Henriques Daldelgan Bueno, como 

o pioneiro na aplicação do art. 14, § 9º da Constituição Federal no sentido de rejeitar 

candidaturas, que servirão de embrião para um rico debate posterior.  

O tema desperta maior notoriedade no Tribunal Regional Eleitoral do estado do Rio de 

Janeiro com “caso Eurico Miranda”, Recurso Ordinário nº 1069/2004, onde tal Corte eleitoral 

aprofundou a discussão sobre a aplicabilidade da eficácia plena do dispositivo constitucional 

ora mencionado situando o aspecto cronológico, ou seja, a inserção dos termos moralidade e 

vida pregressa do candidato no art. 14, §9° da Carta Política, deu-se com a Emenda 

Constitucional n° 04/94, isto é, após a edição da Lei Complementar n° 64/90 que trata das 

inelegibilidades, além de reconhecer a força principiológica do dispositivo constitucional ora 

aludido. O Tribunal Superior Eleitoral retoma a análise questionada pelo Tribunal Eleitoral 

fluminense avançando o debate e proporcionando novas e significativas posições 
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hermenêuticas sobre a moralidade no direito eleitoral. Nesta oportunidade, impende  destacar 

o voto do Ministro Carlos Ayres Britto ao posicionar-se pela interpretação sistemática do art. 

14, § 9° da Constituição Federal, como sendo uma condição de elegibilidade implícita e não 

uma inelegibilidade. Mesmo assim, prevaleceu o entendimento de que o texto constitucional 

supra mencionado não tinha eficácia plena e necessitaria de uma Lei Complementar posterior 

para regularizar o tema. 

  Pois bem, o voto do Ministro Carlos Ayres Britto servirá de âncora para a 

contextualização da justificação desta pesquisa.  

  Após tais esclarecimentos, adentra-se à conceituação e fundamentação da moralidade 

e da vida pregressa do candidato. É forçoso constatar a complexidade do tema, por envolver 

diversas áreas epistemológicas como a política, filosofia, direito, antropologia, sociologia 

dentre outras. Pois bem, o foco inicial para elucidar os conceitos da moralidade e vida 

pregressa, foi delimitado para o homem e a sua relação com o poder, que se traduz numa 

busca ansiosa e incessante busca que excede, muitas vezes, a razoabilidade e a racionalidade, 

isto é, busca-se o poder pelo poder. Porém, os direitos políticos determinam a forma legal de 

participar nos negócios do Estado, de exercer o poder e determina os meios de obtê-lo. Nos 

regimes democráticos, a representatividade popular apresenta-se como meio propício de 

exercer a cidadania, ativa (votar) e passiva (ser votado) e tem como requisito primeiro a 

elegibilidade, ou seja, a condição de candidato. 

 Ao tecer um breve comentário sobre a etimologia e simbologia da palavra candidato, 

como sinônimo de candidus, aquele que se vestia de branco para revelar a pureza e a 

sinceridade não apenas de forma exterior, mas como o indivíduo que mantém a congruência 

com as virtudes morais, enfim, o candidato, na versão romana, deve ser um homem de valor. 

Sem dúvidas, a representação política é um valor da democracia.  
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Constata-se ainda que os chamados direitos políticos de recepção ou negativos 

inseridos originalmente no art. 14, § 9º da Constituição Federal tutelava apenas a igualdade 

entre os candidatos e a normalidade das eleições. Posteriormente, o legislador constituinte 

derivado através da Emenda Constitucional nº 04/94, deu nova redação ao texto em epígrafe, 

inseriu elementos inerentes ao sujeito (candidato) os quais expressam valores éticos, 

preocupando-se com a tutela da probidade administrativa (zelo com a coisa pública) e com a 

magnitude do mandato eletivo, exigindo dos pretensos candidatos uma avaliação da sua 

conduta moral para o exercício do jus honorum. Logo, a exigência da probidade traduz-se na 

virtude moral da honestidade, enquanto a moralidade para o exercício do mandato significa a 

virtude da honradez.  

Nesse contexto, impende conceituar a moralidade no direito eleitoral como o princípio 

condutor da elegibilidade, porém, analisada numa perspectiva neopositivista, ou seja, como 

algo dotado de normatividade (integrativo-normativo) e não como critérios apriorísticos ou 

absolutos. 

A vida pregressa do candidato, assim como a moralidade, é um termo difícil de 

conceituar por exigir um elevado grau de subjetividade do intérprete e também por não haver 

uma definição legal do termo, dificultando a interpretação clara e objetiva do art. 14, §9º da 

Constituição Federal. Com isso, a hermenêutica eleitoral carrega consigo uma carga de 

relativismo, como bem acentua Erick Wilson Pereira: 

No relativismo, faculta-se questionar tudo. A decisão colegiada adotada hoje com o 
intuito de fortalecer algum instituto do direito eleitoral poderá, amanhã, ser 
facilmente modificada. Nenhum compromisso com os valores de ontem. O que se 
observa são valores momentaneamente vividos por aqueles que fazem e edificam o 
direito eleitoral. tudo é passível de evolução, mesmo que seja constante.1 

 
 Apesar da flacidez hermenêutica do direito eleitoral, buscou o presente estudo 

contextualizar os direito políticos, especialmente o jus honorum, à procura de uma 

                                                 
1 PEREIRA, Erick Wilson. Direito Eleitoral: interpretação e aplicação das normas constitucionais-
eleitorais. São Paulo : Saraiva, 2010. p. 27. 
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significação do termo vida pregressa do candidato, associando-o com a reputação ilibada, ou 

seja, uma vida pretérita sem máculas dotada de incorrupção. Com efeito, é fácil constatar que 

o direito eleitoral importou tal expressão do direito processual penal (art. 6º, IX do CPP). 

Nessa esteira analógica, o direito civil também possui a figura do bonus pater familiae, 

esposado na conduta exigível da pessoa capaz e responsável, isto é, o bom pai de família. 

  Como se não bastasse, a averiguação da vida ante acta também é utilizada no direito 

administrativo como uma prognose investigativa quando da admissão dos servidores públicos 

ao exigir-se um passado social imaculado. Com efeito, os membros do Ministério Público e 

dos magistrados, ao ingressarem no serviço público, a reputação ilibada e a idoneidade moral 

(arts. 101, 104, parágrafo único; art. 119, II; art. 120,§ 1º, III e art. 123, parágrafo único. 

Todos da Constituição Federal). 

 Ora, como justificar a exigência de uma vida pregressa compatível com a moralidade 

em alguns cargos públicos e isentar tal exigência em outros? Como submeter aos ocupantes 

do Poder Judiciário uma análise da sua vida social pretérita e, de forma isonômica, averiguar 

também aos mandatários dos Poderes Legislativo e Executivo? O fato do ingresso no mandato 

dá-se através de eleição, ou seja, passar pelo crivo popular, por si só não é uma justificativa 

ou garantia de idoneidade para o exercício do mandato, assim como a aprovação em concurso 

público não é a garantia do ingresso no serviço público. Portanto, a avaliação ética dos 

representantes do povo, quando do ato do registro da candidatura, deverá ser exigida face a 

alteza da sua missão de decidir sobre os destinos da nação, daí a justificativa de tal exigência 

constitucional. Enfim, ao apreciar-se a vida pregressa do candidato, deve-se situá-la à 

realidade social, entrelaçando a ética e o direito bem como a equidade e a segurança jurídica. 

 O capítulo posterior, versa sobre objeto central da dissertação, isto é, a admissão da 

moralidade e da vida pregressa do candidato como condição autônoma de elegibilidade, 

adotando o livre arbítrio como paradigma. Partindo da premissa de que os valores são algo 
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objetivo e concreto, pois nenhuma atitude humana é indiferente para a sociedade, admite-se 

valores individuais e valores sociais, estes são denominados de valores culturais em que se 

encontram postos os valores políticos, ou seja, em que o homem não é seu criador ou dono, 

mas servo e discípulo. Assim, firma-se que a elegibilidade exige do candidato as virtudes 

morais da honradez e honestidade, sendo estas independentes da vontade de terceiros, mas 

uma construção livre e consciente do cidadão, embora possa ser influenciado pelo contexto 

sócio-cultural. Ora, conforme já mencionado alhures, toda “condição” abre uma margem de 

liberdade para o sujeito e, a aceitação ou rejeição da condição, depende somente do seu 

desiderato pessoal, contudo o ingresso na vida pública é uma opção do cidadão que deverá, a 

priori, conhecer as exigências morais para seu exercício, face ao entrelaçamento óbvio entre a 

ética e a política. 

 Face à exposição acima aduzida, considerando que a superação das “condições 

autônomas” está condicionada apenas ao livre arbítrio do candidato, logo a exigência da 

moralidade para sua elegibilidade é algo autônomo, independente da submissão de terceiros, 

portanto, a classificação das condições de elegibilidade são caracterizadas pelo grau de 

dependência entre a livre vontade e a vontade alheia a do candidato, logo é válido o 

argumento de que a moralidade e a vida anteacta do pretenso candidato caracteriza uma 

condição de elegibilidade.autônoma. 

Convém lembrar que as condições de elegibilidade não admitem condenação, isto é, 

são apenas declarações que atestam ou não uma situação de fato, mesmo que tenha como 

conseqüências o impedimento para o exercício de um direito, ora, se não tem sanção é porque 

não houve violação de um direito. 

 Logo, é imperioso admitir que a moralidade e vida pregressa do candidato deve ser 

avaliada a cada pleito, aliás, a legislação eleitoral assim já exige, quando do pedido do 

registro da candidatura. Portanto, é inadmissível a fixação de um prazo de inércia da 
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elegibilidade quando se trata de condições de elegibilidade, caso assim fosse estar-se-ia diante 

de uma inelegibilidade, esta sim, comporta a punibilidade de inserir o nacional no ostracismo 

político por determinado lapso de tempo. Com efeito, é forçoso considerar a possibilidade de 

uma reabilitação moral do candidato entre um certame eleitoral e o seguinte. A exigência da 

moralidade relacionada à magnitude do mandato não deve limitar a uma análise de existência 

de processos judiciais à qual o candidato responde na esfera judicial, que é bem mais ampla e 

onde poderão ocorrer situações de indeferimento do pedido de registro da candidatura, mesmo 

que o requerente tenha a ficha limpa e não responda a nenhum processo judicial, como por 

exemplo, o envolvimento comprovado em vícios etílicos ou consumo de entorpecentes. 

 Assim sendo, a construção de uma vida uma vida digna, honesta e honrada, é uma 

opção individual do eleitor e somente depende deste, logo, por dedução, impõe-se a aceitação 

da justificação de que a moralidade e vida pregressa do candidato, classifica-se como uma 

condição de elegibilidade. 

 Conforme já aludido, face à amplitude da temática moralidade no direito eleitoral a 

presente pesquisa, a título de complementação, reservou um capítulo para abordar o dever e a 

responsabilidade prévia dos partidos políticos ao adotar critérios éticos para condicionar a 

escolha dos pré candidatos em suas convenções tomando como pressuposto a classificação 

das dimensões dos partidos políticos na lição de Fávila Ribeiro, que admite uma 

tridimensionalidade: sociológica, política e jurídica. Este estudo inova, ao adicionar uma 

quarta dimensão, a dimensão ética da agremiação partidária, que consiste na introdução dos 

estatutos partidários de cláusulas de avaliação prévia da moralidade e vida pregressa dos pré 

candidatos, observando os parâmetros da legislação eleitoral, como um filtro a possíveis ações 

de impugnação de registro de candidatura assim, o partido político elevaria qualitativamente 

os seus quadros de filiados, além de contribuir para desafogar a Justiça Eleitoral. 
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 Por fim, ainda de forma complementar, é realizada uma análise da Lei Complementar 

nº 135/2010, denominada de Lei da Ficha Limpa, sob a ótica da moralidade e da vida 

pregressa, buscando resgatar os valores morais da honestidade e honradez. De início, 

considera a preocupação com a importância e a finalidade do mandato representativo, como 

uma relação de confiança entre o eleitor e o mandatário, em seguida tece uma análise sobre 

esse prisma. Na verdade, tal diploma legal vem positivar o princípio da moralidade no direito 

eleitoral, relacionando, ao mesmo tempo, a ética, a política e o direito.  

 Tal diploma legal, trata especificamente de Crimes contra o patrimônio privado (art. 

155 a 180 do CP); crimes contra a saúde pública (art. 267 a 285 do CP); redução à condição 

de escravo (art. 149 do CP); contra a vida (arts. 121 a 128 do CP); contra a dignidade sexual 

(art. 213 a 234 do CP); quadrilha ou bando (art. 288 do CP); trafico de drogas (§ 4º do art. 33 

da Lei nº 11.343/06); lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (lei nº 9.613/98); 

mercado de capitais (Lei nº 6.385/76 e Lei nº  10.303/2001); falência (Lei nº 11.101/2005); 

crimes hediondos (Lei nº 8.072/90); racismo (Lei nº 7.716/89); tortura (Lei nº 9.455/97). 

 Porém, sob a ótica da moralidade, deve-se ressaltar a introdução da ineficácia da 

renúncia como meio utilizado para livrar o mandatário da inelegibilidade, quando denunciado 

por crime de quebra de decoro parlamentar pela respectiva Comissão de Ética da casa 

legislativa à qual pertence. A renúncia antecipada possibilitaria ao renunciante concorrer 

novamente no pleito seguinte. Além da vedação supra mencionada, a elevação da pena que 

elevou o período de inelegibilidade de 03 (três) anos para 08 (oito) anos, Lei da Ficha Limpa, 

de forma indireta, em seus aspectos punitivos também são considerados moralizantes.  
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2  O LIVRE ARBÍTRIO COMO PARADIGMA DA ELEGIBILIDADE  
 

Antes de encetar a questão proposta, deve-se considerar, preliminarmente, a amplitude 

dos direitos políticos; a natureza democrática inserida na Constituição Federal de 1988 

conclama a uma intensa participação popular nos processos de condução e decisão do Estado, 

portanto, a cidadania não fica reduzida aos direitos políticos como leciona Tiago de Menezes 

Conceição: 

 
Eis o ponto: os direitos (e deveres) de cidadania vão além dos direitos políticos, 
porquanto abragem a participação popular, coletiva ou individual, n seio da 
sociedade civil, nas relações de trabalho (CF/88, art. 11, por exemplo), de consumo, 
de preservação ambiental e do patrimônio histórico, etc, desde que não representem 
intervenção nas questões de governo e estado, quando, então, também serão 
exercício de direitos políticos. Por isso, é possível que alguém tenha seus direitos 
políticos suspensos e continue tendo outros direitos e deveres de cidadania.”2  

 

Porém no âmbito eleitoral a que se propõe o objeto em estudo, ou seja, numa versão 

mais estrita da cidadania (votar e ser votado), é fundamental identificar nos direitos políticos o 

seu núcleo essencial, ou seja, a elegibilidade que envolve diretamente a ampla participação3 

do cidadão nos órgãos que exercem o poder político, logo a elegibilidade torna-se um 

antecedente necessário para a candidatura regular no processo de disputa eleitoral. Em suma, 

a elegibilidade é uma aptidão ou capacidade do cidadão de obter em seu favor os votos dos 

eleitores, portanto, trata-se de uma aptidão jurídica. 

Na verdade, sua doutrina eleitoral pátria volta à atenção, em demasia, à definição de 

inelegibilidade, preocupando-se, de forma diminuta com a elegibilidade4, o que abre a análise 

de duas premissas básicas para a compreensão desta: a) todo e qualquer cidadão é elegível, 

                                                 
2 CONCEIÇÃO. Tiago de Menezes. Direitos Políticos Fundamentais e sua suspensão por condenações 
criminais e por improbidade administrativa. Curitiba : Juruá, 2010. p. 80. 
3 A proteção do jus civitatis inclui tanto o direito de sufrágio (jus singulii) ou direito de votar quanto a 
elegibilidade (jus honorum) ou direito de ser votado e ambos são espécies do gênero soberania popular ou direito 
à cidadania, esta é um atributo político do seu titular, daí a natureza de direitos públicos subjetivos, indicando 
assim o interesse público.  
4 Djalma Pinto conceitua a elegibilidade como: “o credenciamento do cidadão para a postulação  do registro de 
candidatura a cargo eletivo. Para a constatação de sua existência, é necessário o preenchimento dos requisitos 
enumerados no art. 14, § 3°, CF, a exibição de vida pregressa compatível com a representação popular (art. 
14,§ 9º), a não incidência em incompatibilidade, e tampouco nas hipóteses de inelegibilidade.(Elegibilidade no 
Direito Brasileiro . São Paulo : Atlas, 2008, p. 5). 
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salvo se incidir nas restrições legais que obstem os seus direitos políticos e; b) todo cidadão é 

inelegível até o preenchimento das condições de elegibilidade e a não incidência nas causas 

de inelegibilidade. 

 Pois bem, ao admitir-se a soberania popular como integrante do Estado Democrático 

de Direito sob o ângulo da democracia5, a privação dos direitos políticos seja por perda ou 

suspensão, é uma excepcionalidade do exercício regular dos direitos políticos, especialmente 

na capacidade eleitoral6 passiva, no entanto o que é discutível é pleno o gozo desses direitos. 

Tito Costa defende que a regra geral é a elegibilidade, desde que o cidadão esteja em pleno 

gozo dos seus direitos políticos e atendidas as exigências e restrições legais. Por outro lado, 

Adriano Soares da Costa, adverte sobre a emotividade das palavras utilizadas com conteúdo 

político, pois, admitir a elegibilidade como regra, é negar as ressalvas das exigências legais, 

portanto, deve-se partir do pressuposto de que todos são inelegíveis até cumprir 

voluntariamente os pressupostos para a obtenção do direito de ser votado, sem confundir as 

condições de elegibilidades com inelegibilidade7. 

Contudo, dentro da complexidade teórica das inelegibilidades, não há na doutrina 

pátria, uniformidade de conceitos e classificações. O que se pode afirmar é a fulgente divisão 

entre condições de elegibilidade e inelegibilidade, metodologicamente, aquelas são 

instrumentos de análise precedentes ao deferimento do registro de candidatura, enquanto estas 

são analisadas em um momento posterior, para a averiguação jurídica da presença de 

obstáculos ou restrições ao direito de ser candidato previsto na legislação eleitoral em vigor. 

 
 

                                                 
5 José Afonso da Silva é preclaro ao afirmar: “Numa democracia a elegibilidade tende à universalidade, tanto 
quanto o direito de alistar-se eleitor.” (Comentário Contextual à Constituição Federal, 5.ed. São Paulo : 
Malheiros, 2008, p.224)  
6 Olivar Augusto Roberti Coneglian alerta para o seguinte detalhe: “(...) contrariamente à forma como é  posta 
pela grande maioria dos doutrinadores, deve-se utilizar inicialmente a expressão capacidade política ativa e 
passiva e só após, capacidade eleitoral ativa ou passiva, pois aquela é mais ampla que esta.” ( in  
Inelegibilidade: inelegibilidade e proporcionalidade, inelegibilidade e abuso do poder , ed. Juruá, 2008, p. 42 )   
7 Citação de Tupinabá Miguel Castro. 
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2.1 AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PARADIGMA PARA OS DIREITOS POLÍTICOS DE 
RECEPÇÃO NO DIREITO ELEITORAL BRASILEIRO 
 

 Mas afinal qual seria o critério para identificar o exercício dos direitos políticos em 

sua capacidade passiva? Conforme já visto, o critério é exclusivamente da legalidade com isso 

seria necessário, antes da confecção de uma lei que trate dos direitos políticos negativos, 

deveria o legislador definir um paradigma ou uma bússola norteadora par definir critérios na 

definição das restrições à capacidade eleitoral passiva, por tratar de um direito fundamental 

onde o interesse maior não se volta apenas para a pessoa do cidadão, mas para preservação 

dos interesses públicos, comuns a todos.  

O direito eleitoral brasileiro, ao tratar os direitos obstativos de cidadania, legisla, 

contrariamente, com o foco no candidato, ou seja, visando aos interesses individuais, assim, 

não faz sentido definir uma condição de elegibilidade ou uma inelegibilidade sem a adoção de 

um critério mais acentuado para a identificação da elegibilidade ou melhor, transfere-se o 

elemento volitivo para o legislador, isto é, a voluntas legislatoris, uma verdadeira legislação 

em causa própria, isto é, o próprio legislador é o maior beneficiário. 

O direito eleitoral brasileiro tem apresentado lacunas, especialmente as lacunas 

ideológicas, ou seja, não se trata de uma ausência de uma norma para a solução de 

determinado caso, mas a ausência de solução satisfatória  e que apresente uma fundamentação 

convincente e justa. O que se vê na atualidade é a introdução de leis no ordenamento jurídico 

sem uma prévia e criteriosa análise das razões e conseqüências jurídicas de sua classificação 

especialmente no que se refere à elegibilidade. 

Em outros termos, há na legislação eleitoral pátria, por ausência de critérios do 

legislador, uma verdadeira confusão ao classificar inelegibilidades e condições de 

elegibilidades ou ainda condições de elegibilidade que são apenas condições para o exercício 
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do mandato, em suma, não há critérios definidos para classificar e distinguir, previamente, as 

condições de elegibilidades e inelegibilidades. 

 Considerando tal assertiva, busca-se justificar como critério ou premissa básica para a 

classificação dos direitos políticos negativos, o livre arbítrio ou a liberdade do candidato 

quando do exercício da sua capacidade eleitoral passiva, isto é, o que depende da vontade 

exclusiva do candidato para que ele mesmo possa registrar a sua candidatura e concorrer ao 

pleito eleitoral. 

Justifica-se a adoção do parâmetro da liberdade ou livre arbítrio do eleitor pela íntima 

ligação a com a Ética, ou melhor, a liberdade8 como fundamento primeiro da ética. O valor 

fundamental da condição humana é a liberdade de ação9, de pensar, de comunicar-se, de expor 

os seus sentimentos, logo o homem é condicionado a ser livre e é o responsável por tudo 

aquilo que faz. Outro motivo preponderante é o fato de o homem sempre projetar o seu 

horizonte para o futuro, sendo definido pela consciência dos seus atos, viabilizando atingir os 

objetivos e metas. Assim sendo, o homem passa existir em conformidade com o seu projeto 

de vida que vai guiar o seu comportamento, o seu livre arbítrio de ser ou não ser alguém, além 

da busca incessante em realizar-se.  

Antes desse projeto não há que se falar em existência humana, pois a liberdade é a sua 

fonte de valor e como ensinava Jean Paul Sartre: “recordamos ao homem que não existe 

outro legislador a não ser ele próprio e que é no desamparo que ele decidirá sobre si 

                                                 
8 Marilena Chauí ensina que a : “A liberdade é a consciência simultânea das circunstâncias existentes e das 
ações que, suscitadas por tais circunstâncias, permitem ultrapassá-las”.(Convite á Filosofia. São Paulo : Ática, 
1997, p.362). 
9 Hannah Arendet defende que a ação não significa apenas uma maneira possível para que o ser humano atinja a 
liberdade, mas é, sim, um caminho indispensável para que os indivíduos consigam dirigir os seus destinos ao 
reconhecer suas identidades e suas singularidades, logo, a capacidade de revelarem a sua identidade, pressuposto 
inexpurgável da liberdade e esta é exercitada na res pública e na polis, aliás, a liberdade de ação e expressão da 
palavra, pois entendia a filósofa que a liberdade exige: primeiro, a palavra, condição de seu exercício, que, como 
tal, empreende um agir comum e a resistência ao poder. (ARENDT, Hannah. The humain condition. Chicago: 
University of Chicago Press, 1958, p. 79-135. [trad. br. A condição humana. (trad. Roberto Raposo) 10 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001, p.20). 
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mesmo.”10 Em suma, cada homem define seus valores e as normas de sua conduta, entretanto, 

a liberdade produz um pacto do indivíduo com os demais que formam a sociedade, assim ser 

livre é admitir a liberdade dos outros. 

 Num primeiro momento, deve-se atentar para uma análise da vontade, sua 

conceituação, características e natureza, admitindo, pois, que os atos automáticos ou 

mecânicos do homem, transformam os estímulos em atividade e são demais inconscientes; 

contudo, os atos volitivos são elaborados de forma consciente e por conseguinte, são atrelados 

ao sentimento do esforço e da certeza de que somos a fonte de nossas atitudes, ou melhor, o 

eu como causa das ações. Nessa linha de raciocínio, a vontade é definida por Theobaldo 

Miranda Santos como o poder que tem o espírito de se determinar, com consciência e 

reflexão, a uma ação de sua escolha.11 Nesse contexto, é possível identificar como 

características do ato volitivo a inteligência e a liberdade.  

Quanto as fases seqüenciais do ato de vontade, surge, primeiramente, a deliberação 

como uma hesitação/indecisão em que são analisados os prós e os contras para se chegar a 

uma decisão; em seguida, temos a decisão que consiste na escolha de um dos termos da 

deliberação, eliminando os demais bens propostos através da inteligência; por fim, a execução 

completa as fases da vontade, ao realizar o que resolvido pela decisão, é a chamada fase 

exterior do ato voluntário. 

 Quanto à natureza da vontade, não há um consenso quanto a sua justificativa face a 

sua própria complexidade. Segundo o psicólogo francês Théodule Ribot, a natureza da 

vontade é biológica, estando ligada à irritabilidade. Porém, tal teoria é frágil, pois a vontade 

deixa de ser uma causa determinante das ações humanas para transformar-se em efeito, 

negando a liberdade como elemento da vontade, portanto, a vontade não deve ser confundida 

                                                 
10 SARTRE, Jen-Paul. O Existencialismo é um Humanismo.Trad. Rita Correia Guedes, in Os Pensadores, São 
Paulo, Nova Cultural 1987, P. 22.    
11 SANTOS, Theobaldo Miranda. Manual de Filosofia. 11 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional. 1958 
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com o automatismo fisiológico da irritabilidade. Étienne Bonnot de Condillac, reduz a 

natureza da vontade ao desejo. Na verdade, vontade e desejo são distintos, sendo este algo 

inevitável enquanto a vontade é livre para acolher ou refutar o próprio desejo, assim, quanto 

mais o homem submete-se aos seus desejos, mais escravizado eles mesmos, de modo que, 

seguindo a sua vontade, tornar-se-á mais livre e senhor dos seus atos.  

Tecendo comentários acerca da matéria, outros pensadores arriscaram opinar sobre a 

vontade, dentre eles, o racionalista Baruch de Spinoza que não distinguia a vontade da 

inteligência e o alemão Gottfried Leibniz entendia que a ação humana não é impulsionada 

pela vontade, mas por um motivo mais forte, em que a decisão resultaria de um conflito de 

motivos e não de um ato de vontade. O que se conclui, é que a psicologia da decisão é 

bastante complexa e dinâmica, não devendo ser interpretada de forma unilateral, pois, ao 

tomar-se qualquer decisão, é-se impulsionado por motivos, tendências que refletem o modo 

de ser de cada pessoa, mas é a consciência da liberdade que leva a uma decisão ou 

posicionamento autêntico na vida de cada homem. 

 Afinal qual a função da vontade? Ora, é salutar admitir que a vontade, por si só, é 

incapaz de eliminar ou extinguir as inclinações, desejos, sentimentos, emoções, propensões e 

paixões. Entretanto, é possível a vontade agir como uma resistência ou estímulos às tentações 

dos estados afetivos, podendo ainda enaltecer ou fragilizar o império dos impulsos e desejos. 

A vontade, para Theobaldo Miranda Santos tem a seguinte função: 

 
A vontade exerce ainda influência sobre a inteligência, disciplinando a atenção, 
organizando o raciocínio, dirigindo a imaginação, controlando as associações, 
orientando, enfim, toda a vida intelectual para que ela possa atingir a plenitude da 
capacidade criadora. Em suma, é pela vontade que homem exerce o seu mais alto e 
mais nobre atributo – a liberdade.12  

 
Nessa senda, a vontade é conceituada como uma capacidade escolha de uma ato que 

pode ou não ser praticado em obediência a motivos ditados pela razão, isentos de 

                                                 
12 Idem. 
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constrangimentos; nota-se uma intima ligação conceitual com a liberdade, especialmente no 

sentido de escolha e, em oposição ao desejo, uma vez que este seria um apetite sensível. 

Os filósofos clássicos são unânimes na definição de vontade como um apetite 

racional, Santo Agostinho expõe um conceito mais generalizado ao afirmar que a vontade 

está em todos os atos do homem, aliás, todos os atos do homem nada mais são que 

vontade13(De civitate Dei, XIV, 6). Enfim, é perceptível que o homem é movido de vontade 

como um princípio racional da ação ou como princípio da ação, em geral.  

Dito isto, após eleger-se a vontade ou a liberdade de escolha do cidadão nacional 

como critério metodológico e definidor dos direitos políticos negativos no Direito Eleitoral 

brasileiro, hão de ser observados alguns parâmetros ou conceitos específicos que 

fundamentem o liame da elegibilidade a tal critério. Dessa feita, buscam-se novas definições 

de termos utilizados no Direito Eleitoral pátrio os quais se relacionam com o objeto ora 

estudado, como no caso específico das chamadas condições de elegibilidade. 

Cumpre ressaltar, previamente, uma pré definição lexográfica e semântica do termo 

condições, como uma exigência, um requisito ou dever. Ora, toda condição é uma obrigação 

que se impõe ou se aceita, logo deixa clara a presença da alternatividade de aceitar ou não 

aceitar a condicional. Em outros termos, a decisão de aceitabilidade ou não é inerente ao 

sujeito, isto é, subjetiva. Portanto, qualquer condição depende apenas da vontade14 do sujeito, 

da sua escolha ou decisão, chamá-la-emos de condições autônomas. Outrossim, há condições 

de elegibilidades firmadas na legislação, que fogem à autonomia do candidato, as 

denominaremos doravante de condições heterônomas.  

 È forçoso concluir que a vontade faz parte do livre arbítrio do indivíduo e não há como 

distinguir a interação desta com a liberdade. Verifica-se, pois, se tomarmos o conceito de 

                                                 
13 Fonte: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filisofia. 5 ed. rev. e ampl. Tradução de Alfredo Bossi. São 
Paulo : Martins Fontes. 2007. p. 1204    
14 Vontade como apetite racional, agir racionalmente diante das coisas que dependem de nós, contrapondo-se 
portanto, ao desejo que é um apetite sensível. 
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liberdade de forma negativa, isto é, como a ausência de qualquer obstáculo ou mesmo 

manifestação de força contrária à decisão tomada pelo indivíduo, chegar-se-á, 

consequentemente, à conceituação de livre arbítrio. De acordo com o filósofo alemão, Artur 

Schopnhauer, a liberdade pode ser considerada sob três aspectos: o primeiro trata da liberdade 

física, como senda a ausência de dificuldades ou impedimentos de natureza material. Neste 

caso a liberdade é enfocada como peculiar aos seres do reino animal, onde os movimentos são 

originários da vontade, portanto, a palavra livre revela a qualidade de todo ser que se move, 

ou melhor, movimenta-se por ato de vontade. Em outras palavras, a liberdade como potência 

de agir. 

 No segundo aspecto, vê-se a liberdade intelectual, como intermediária entre a 

liberdade física e a liberdade moral. Enquanto a última, a liberdade moral é o chamado livre 

arbítrio propriamente dito. Observa Artur Schopenhauer que as nossas decisões, embora não 

encontrem obstáculos materiais, são circunstanciadas por outros elementos que influenciam o 

homem na sua ação livre, como por exemplos, ameaças, promessas, receios de algum risco 

etc. ora, a indagação que se faz é, ao submeter-se a tais influências morais: o homem é 

realmente livre? Nesse caso, qualquer força antagônica suficiente poderá tornar impossível a 

ação da vontade humana, que tolha a sua liberdade. Contudo, nenhum motivo é tão irresistível 

que se transforme em uma força absoluta. 15  

 Outra questão salutar seria indagar: a vontade é livre em si mesma? se tomarmos como 

referência a liberdade como a potência de agir e não como uma potência do querer, neste 

caso, o querer ganharia o sentido de “conforme a vontade”. Logo, o conceito empírico da 

liberdade, esclarece Artur Schopenhauer, seria “eu sou livre, desde que possa fazer aquilo 

que quero.” A expressão “o que quero” pressupõe a existência da liberdade moral. 

                                                 
15 Os alemães denominam de Unbedingt – força incondicionada. 
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 Centrando-se nessas peculiaridades, urge evidenciar que a inserção da vontade no 

conceito de liberdade deve, essencialmente, considerar a ausência de qualquer força 

necessitante16, ou seja, de impedimentos que resultem de razão suficiente. Porém, no mundo 

da realidade, todo fato é necessário em relação àquilo que lhe deu causa e toda conseqüência é 

originária de uma razão necessária, assim como o seu inverso, ou seja, toda necessidade é a 

conseqüência de uma razão. Nesse ínterim, chega-se a uma última e fundamental 

conceituação, a consciência dos atos. 

 Seguindo o pensamento racionalista do alemão Artur Schopenhauer, consciência é a 

percepção (direta e imediata) do “eu”, agindo em oposição às influências exteriores, ou seja, 

contrariamente ao predomínio da percepção exterior. Daí esbarramos no entimema kantiano : 

“podes, desde que deves.” Assim sendo, a faculdade cognoscível do homem não é constituída 

pela consciência, mas pelo conhecimento do “não eu”, ou melhor, pelas percepções 

exteriores.  

Quanto ao querer ou vontade coletiva, Artur Schopenhauer atrela ao conceito de 

soberania e afirma que “dizemos também que um povo é livre quando não é governado senão 

por leis que ele mesmo formulou, dado que assim obedece à própria vontade. A liberdade 

política deve estar, por conseguinte irmanada à liberdade física.”17 

 Face às considerações aduzidas, cumpre fazer a imersão do livre arbítrio18 (vontade) 

como critério paradigmático e definidor da elegibilidade no direito eleitoral brasileiro, 

iniciando-se uma nova classificação das elegibilidades em condições de elegibilidade 

autônomas , condições de elegibilidade heterônomas e inelegibilidade, aconrando-se a 

fundamentação das definições na liberdade de escolha do pretenso candidato, em outros 

termos, transferindo-se da voluntas legislatoris constante na norma jurídica descriteriosa, para 

                                                 
16 Necessidade seria aquilo que não pode ser modo diverso ou aquilo que é absolutamente necessário. 
17 SCHOPENHAUER, Artur. O Livre Arbítrio.  Tad. Lohengrin de Oliveira. Rio de Janeiro : Ediouro. P. 31 
18 Para Jean Jacques Rousseau, a liberdade consiste na obediência à lei que cada um prescreveu para si.(in 
Contrato Social. Cap. VIII.) 
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fixar a vontade como bússola do exercício dos direitos políticos face ao direito de candidatura, 

é o que se traz a lume a seguir. 

 
2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE RECPÇÃO: CONDIÇÕES DE 
ELEGIBILIDADE AUTÔNOMAS, CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE HETERÔNOMAS 
E INELEGIBILIDADES. 
 
 A doutrina pátria trata a elegibilidade, enfocando apenas o conteúdo da legislação, esta 

por sua vez, faz uma classificação descriteriosa da elegibilidade e fixando-a em condições de 

elegibilidade e inelegibilidades. Conforme já mencionado anteriormente, tal classificação é 

falha pela ausência de um paradigma para definir o que seja um e outro, deixando tal tarefa 

apenas ao desiderato do legislador que, apesar de ser possuidor legítimo de poderes para tal 

mister, a definição de um critério prévio serveria como um marco de orientação ao 

parlamentar dando-lhe mais segurança e firmeza no encaminhamento das proposições 

legislativas, evitando assim correr o risco de classificar, descriteriosamente, uma condição de 

elegibilidade como uma inelegibilidade ou vice e versa, uma vez que não se define um critério 

fixo para distinguir uma espécie da outra ou mesmo que matérias sobre inelegibilidade sejam 

definida por uma lei ordinária ou uma condição de elegibilidade seja definida por uma lei 

complementar, sendo tal critério formal definido na Constituição Federal como diferenciador 

entre as duas espécies impeditivas da capacidade eleitoral passiva do nacional  

 A presente pesquisa traz como proposta não apenas um critério formal, mas um 

critério substancial, que visa nortear o legislador na essência da distinção entre as espécies de 

direitos políticos negativos. Assim sendo, ao utilizar-se como paradigma a liberdade ou livre 

arbítrio dos atos do pretenso candidato os quais antecedem ao pedido do registro da 

candidatura bem como todos os demais procedimentos determinados pela legislação e, com 

base nesta, é refeita uma nova e criteriosa classificação do gênero dos direitos políticos 

negativos, conforme já mencionado, apresentaria como espécies as condições de elegibilidade 



 31

autônomas, as condições de elegibilidade heterônomas e as inelegibilidades, a seguir 

descritas. 

 
2.2.1.  Condições de elegibilidade autônomas 
  

As condições de elegibilidade são elementos ontológicos da capacidade eleitoral 

passiva, ou seja, são requisitos a serem preenchidos para que o cidadão possa competir em um 

pleito eleitoral e se eleito, possa exercer cargo. Tais exigências necessárias, no direito 

brasileiro, encontram-se positivadas na Carta Política e regulamentadas por lei ordinária. A 

Constituição Federal faz referências às condições de elegibilidade no art. 14, § 3º, porém 

ficam evidenciadas outras condições de elegibilidade que não se encontram elencadas no 

dispositivo, ora mencionado, são as condições de elegibilidade impróprias ou implícitas, 

inclusive algumas condições de elegibilidade são consideradas erroneamente pela Carta 

Política como inelegibilidades, em que também há condições de elegibilidade inserta naquele 

artigo que, em sua essência, não são pré-requisitos de elegibilidade, como no caso da idade 

mínima. Por fim, o rol das condições de elegibilidade de que trata o § 3º do art. 14 da CF, tem 

natureza exemplificativa e não taxativo. Outrossim, divergindo de parte da doutrina, deve-se 

considerar as condições de elegibilidade como uma espécie19 onde os direitos políticos 

negativos é o gênero, conforme será comprovado. 

 Adriano Soares da Costa, usando uma terminologia mais restrita, entende ser as 

condições de elegibilidade verdadeiras condições de registrabilidade, ou melhor, tratam de 

pressupostos ao registro de candidatura, logo, trata-se de um direito temporário com definição 

do termo inicial no deferimento do registro e extingue-se com a eleição. Não obstante, 

                                                 
19 Em sentido contrário, Mário José Gisi em artigo publicado na Revista Paraná Eleitoral nº 15, p. 50, sob o título 
inelegibilidades, afirmou : “As condições de elegibilidades, a contrario sensu, também são hipóteses de 
inelegibilidades...” 
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observa Moreira Alves, que o registro de candidatura não é a condição de elegibilidade, mas o 

fato jurídico que faz surgir a elegibilidade. 20  

Assiste razão em parte ao eleitoralista, apesar do vínculo entre as condições de 

elegibilidade com o registro de candidatura, porém, conforme mencionado alhures, nem todas 

as condições de elegibilidades próprias (termo utilizado pelo autor) prevista no § 3º do art.14 

da Carta Política tratam da elegibilidade, no caso, há a exceção do aspecto cronológico, ou 

seja, a idade mínima exigida para ser eleito não é, necessariamente, uma condição de 

registrabilidade e tampouco de elegibilidade, mas essencialmente uma condição para o 

exercício do mandato, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal.  Em que pese 

tratar-se de uma norma infra constitucional, a Lei nº 9.504/97 em seu art. 11, § 2º21 faz 

referência direta à idade mínima exigida constitucionalmente a qual deve ter como termo de 

referência a data da posse, reforçando assim a tese da condição para o exercício do mandato. 

 Mas afinal, como identificar as condições de elegibilidade no direito eleitoral 

brasileiro? Para tal resposta, a presente dissertação, conforme dito alhures, traz uma proposta 

inovadora, no sentido de introduzir um elemento essencial para a definição da natureza das 

condições de elegibilidade, levantando a premissa de que o elemento volitivo, ou seja, o livre 

arbítrio do eleitor/pré candidato é uma característica fundamental para a definição da 

temática. 

Nessa esteira, as condições de elegibilidade aqui definidas como autônomas são 

aquelas apresentadas ao cidadão que poderá aceitá-las ou não, isto é, passa por uma 

deliberação pessoal do eleitor/pré candidato, possibilitando assim uma margem de liberdade 

entre querer ser candidato, aceitando as condições ou refutá-las. Fracionando a temática, não 

                                                 
20 Apud. COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. Ver. Ampl.e atual. 8ª ed. Rio de Janeiro 
: Lúmen Júris, 2009, nota de rodapé 72 da p. 32.  

21 Lei nº 9.504/97, art. 11, § 2º: A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de 

elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse" 
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resta duvida que toda e qualquer uma condição deixa uma perspectiva ou uma margem de 

liberdade para o condicionado em aceitá-la ou não, ou seja, depende, essencialmente, do 

desiderato de quem escolhe, aceitando os termos propostos ou refutando-os.  

 É bem verdade que, na teoria da norma jurídica, o direito apresenta-se em forma de 

proposição, isto é, um conjunto de palavras que possuem significado em seu todo. Dentre as 

proposições do direito identificam-se as declarativas que têm a função de uma asserção ou 

afirmação; as proposições interrogativas, que indagam ou perguntam algo; as proposições 

imperativas que são dotadas de comandos ou prescrições e as proposições exclamativas 

eivadas de expressões de sentimentos. Cumpre indagar, num primeiro momento, em qual o 

tipo de proposição situam-se as condições de elegibilidade autônomas, prescritiva ou 

descritiva? No caso, seria possível a redução de uma proposição prescritiva em alternativa? 

Em linguagem lógica, uma proposição prescritiva seria formulada como “faça X” , enquanto a 

proposição alternativa seria “ou você faz X, ou terá como conseqüência Y”, infere-se que “Y” 

indica um resultado desagradável.  

Como se vê, a proposição alternativa afirma-se não mais como uma prescrição, 

passando a ganhar uma conotação descritiva. Em outras palavras, tal descrição trata-se de 

uma tutela estatal não da escolha do cidadão, mas do direito de escolher. 

 Tomando a análise geral das condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, 

excetuando-se o inciso VI, que trata de uma ocorrência natural ou fator temporal da idade do 

candidato, esta não depende da vontade ou escolha humana. Outro ponto a ser considerado, 

seria o caso previsto no inciso I do artigo, ora em análise, ou seja, no que se refere à 

nacionalidade. Questiona-se esta deveria ser entendida como um fator natural, uma vez que 

não se escolhe ou determina o lugar do nascimento, assim como a idade, uma opção do 

cidadão haja vista poder mudar a sua nacionalidade? Para efeitos deste ensaio, classifica-se a 
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nacionalidade como uma opção, que será devidamente fundamentada a seguir em item 

próprio. 

Seguindo a linha de raciocínio, a indicação em convenção partidária, por tratar-se da 

vontade dos convencionais e do partido, portanto seria classificada como uma condição de 

elegibilidade heterônoma, ademais o restante dos incisos exemplificativos constantes no 

art.14,§ 3º da CF/88, dependem de uma tomada de postura decisiva do pré candidato, 

incluindo-se outras condições de elegibilidades constitucionais e infra constitucionais 

implícitas ou impróprias.  

 
2.2.1.1 Condições de elegibilidade autônomas explícitas ou próprias 
 

 Num primeiro momento, para fins topológicos e didáticos, deve-se fracionar as 

condições de elegibilidades em explicitas e implícitas. As condições de elegibilidades 

explícitas são aquelas que se encontram descritas no art. 14, § 3º da Constituição Federal, 

enquanto as condições de elegibilidades implícitas encontram-se diluídas em outros artigos da 

mesma Carta e na legislação infraconstitucional. Assim sendo, as Condições de Elegibilidade 

são requisitos ou obrigações impostas pela Constituição Federal a serem preenchidas pelo 

cidadão que, se aceitas, deflagram a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser 

votado em uma eleição. 

 
2.2.1.1.1  A nacionalidade 
  

A nacionalidade brasileira abre o rol das condições de elegibilidades explícitas 

inclusas no art. 14, § 3º, I da Lei fundamental. Iniciando-se pela conceituação de 

nacionalidade, como sendo a qualidade de nacional e está vinculada à idéia de nação, de 

vínculo comum, de afinidade e homogeneidade, fazendo a pessoa ingressar no elemento 

humano estatal, isto é, torna-o povo. Consequentemente, tal vínculo, geram direitos e 

obrigações ao nacional. Doutrinariamente, fala-se em nacionalidade primária ou originária, 
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ou seja, o vínculo da origem do indivíduo, através de critérios territoriais22, sanguíneos ou 

mistos.  

Já a nacionalidade secundária ou adquirida é a aquisição, por vontade própria, após o 

nascimento, o indivíduo viabiliza o processo de naturalização, submetendo a escolha à 

aprovação ou não do Poder Judiciário, portanto, esta é uma manifestação de 

discricionariedade do Estado. 

Conforme mencionado alhures, a nacionalidade é um ato autônomo ou heterônomo? 

Trata-se de um ato de vontade própria do indivíduo ou de um fator natural ou geográfico? 

Pois não seria possível, individualmente, se escolher ou determina o lugar do nascimento. Os 

esclarecimentos iniciais, isto é, o fracionamento da nacionalidade em nacionalidade primária 

ou originária e nacionalidade secundária ou adquirida, ajuda à fundamentação da opção de se 

classificar a nacionalidade como um ato volitivo. Senão vejamos, para fins de elegibilidade no 

direito eleitoral brasileiro é mais congruente acatar a nacionalidade como uma condição de 

elegibilidade autônoma uma vez que se trata de um requisito da cidadania, melhor 

esclarecendo, a nacionalidade tem um finalidade derivada de uma primeira vontade, isto é, o 

desejo de candidatar-se, logo, necessariamente, deve o pretenso candidato buscar superar tal 

exigência e, neste caso, trata-se de um ato livre e autônomo. 

Não faria sentido, tal exigência para aquele que já possui a nacionalidade originária, 

haja vista preencher “naturalmente” tal condição. Assim sendo, para fins de fixação dos 

direitos políticos negativos como impedimentos à elegibilidade; a nacionalidade é uma 

exigência exclusiva para os estrangeiros com pretensões político-partidárias em solo pátrio. 

Desta forma, a exigência da nacionalidade (originária ou adquirida) como requisito ou 

condição de elegibilidade autônoma, justifica-se pelo fato de que a nação deve ser governada 

por pessoas que mantenham vínculos com o próprio Estado, aliás, neste caso, remete-se ao 

                                                 
22 O critério do ius solis ou ius loci é bastante amplo e, ultimamente, foi bastante influenciado pela globalização, 
possibilitando ao imigrante a aquisição da cidadania em diversos países, especialmente na América Latina. 
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conceito de soberania, evitando-se que o destino da nação venha a ser decidido por pessoas 

sem qualquer liame com o Brasil. Doutra banda, a nacionalidade é um requisito ou 

antecedente da cidadania23 pois somente ganhará o status de cidadão aquele que, 

primeiramente, for nacional, pois bem, a nacionalidade brasileira como condição de 

elegibilidade, trata-se de um vínculo moral e jurídico entre a pessoa e o Estado, originando 

direitos e deveres recíprocos. 

A nacionalidade para fins eleitorais, pode ser classificada em natural ou originária 

(brasileiros natos), considerando o aspecto geográfico ou político, ou a nacionalidade 

voluntária, ou seja, a opção da naturalização. 

Conforme já aludido, cumpre reforçar que a utilização do critério da liberdade do 

eleitor para definir a sua elegibilidade, poder-se-á excluir a nacionalidade originária como 

condição de elegibilidade autônoma uma vez que esta não depende da vontade do cidadão. 

Porém, se considerarmos a nacionalidade sob o aspecto negativo, ou seja, não como algo 

natural, mas como um direito que poderá ser restrito por decisão do próprio nacional, em 

outros termos, à nacionalidade originária também junta-se o elemento volitivo, como 

liberdade escolha, pois o brasileiro nato poderá perder a nacionalidade ao optar por outra, 

desde que cumpra os requisitos de naturalização exigidos pelo país da opção, o que se conclui 

tratar-se de uma condição de elegibilidade autônoma, pois depende exclusivamente da sua 

decisão.  

Noutro vértice, no que se refere à nacionalidade secundária ou adquirida, a 

consumação da naturalização, dá-se através de um processo judicial que depende da sentença 

emitida por um terceiro (juiz), contudo, o fato da decisão ser proferida por outra pessoa, não 

                                                 
23 Sylvio Motta ao referir-se a Constituição brasileira enfatiza que: “até topologicamente no texto constitucional 
isso fica claro – a nacionalidade antecede a cidadania, pois vem disciplinada nos arts. 12 e 13, enquanto os 
direitos políticos nos arts. 14 a 16. logo, todo cidadão, antes, será nacional. Como toda regra , essa também 
comporta exceção. É o caso do português equiparado(art. 12,§1º), visto que, embora nacional e cidadão de 
Portugal, terá ele direito a um título de eleitor brasileiro.(MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da. Direito 
Constitucional : teoria, jurisprudência e 1000 questões – 19 ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2007, p. 193)    
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significa um elemento negativo ou uma sanção imposta ao requerente, ao contrário, trata-se 

do reconhecimento/deferimento ao seu pleito, ou melhor, que o seu desejo de ser cidadão 

brasileiro foi reconhecido judicialmente e que o indivíduo requerente preenche os requisitos 

para tornar-se um cidadão brasileiro. Portanto, nos casos dos brasileiros naturalizados, o 

elemento volitivo torna-se preponderante, ou seja, o desejo de querer ser braseiro e, ao optar 

pela naturalização, traz consigo a primeira condição de elegibilidade explícita.  

2.2.1.1.2 – Alistamento  
 
 O alistamento eleitoral encontra-se previsto no inciso III do § 3º do art. 14 da 

Constituição da República, como um ato jurídico pelo qual a Justiça Eleitoral, observado o 

cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais necessários, providencia a 

inscrição do cidadão, mediante pedido voluntário, no cadastro dos eleitores. Trata-se de um 

procedimento administrativo de jurisdição voluntária que compreende duas fases: a 

qualificação e a inscrição (art. 42 do CE) e, obedecidas as prerrogativas da lei, origina aos 

nacionais o seu direito subjetivo público de votar sendo vedada a inscrição dos estrangeiros e 

os conscritos24 durante o intervalo de tempo militar obrigatório.  

 O Código Eleitoral também preceitua a obrigatoriedade do alistamento no art. 6º e 

apresenta algumas ressalvas utilizando de critérios da capacidade do nacional (a invalidez 

absoluta25), o critério cronológico (a idade superior a setenta anos) e o critério geográfico (os 

nacionais que se encontrarem fora do país). Enquanto o art. 8º propõe a sanção pecuniária 

para aqueles que não se alistarem no prazo e idade prevista26.   

Quanto à obrigatoriedade do alistamento para os maiores de dezoito anos (art. 14, § 1º 

d CF.), o pesquisado filia-se ao entendimento doutrinário da linha hermenêutica que considera 

                                                 
24 Conscritos 
 
25 Res.-TSE no 21.920/2004, art. 1o: alistamento eleitoral e voto obrigatórios para pessoas portadoras de 
deficiência. 
26 Exceção prevista na  Resolução do TSE no 21.920/2004, art. 1º, parágrafo único: “Não estará sujeita a sanção 
a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das 
obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto”. 
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o alistamento eleitoral como um ato que depende apenas do livre arbítrio do nacional, não 

havendo justificativa ou fundamentação plausíveis para posicionamentos contrários27. 

Ousa-se discordar dos posicionamentos jurisprudenciais. Em relação ao alistamento 

eleitoral embora a redação tenha atribuído a ele a qualidade da obrigatoriedade, de fato, trata-

se de uma iniciativa pessoal e voluntária do cidadão maior de dezoito anos e menor de setenta. 

Nesse sentido, Rodrigo López Zílio ao conceituar o alistamento eleitoral afirmou: 

Consiste em ato voluntário de manifestação de vontade do indivíduo nacional. (nato 
ou naturalizado) que objetiva habilitá-lo ao exercício dos direitos políticos. Através 
do processo de alistamento ocorre o ingresso do indivíduo no corpo eleitoral, 
reconhecendo-se ao indivíduo a condição de cidadão com todos os consectários 
legais.28 

 

Senão vejamos, quais seriam as conseqüências decorrentes do não alistamento? Uma 

pena pecuniária. Tal sanção é perfeitamente suportável pelo nacional. Porém, a Lei nº 

6.236/75, dispõe sobre as providências para o cumprimento da obrigatoriedade do 

alistamento, prevê outras sanções, vejamos: 

 
Lei nº 6.236/75 Art. 1º 
A matrícula, em qualquer estabelecimento de ensino, público ou privado, de maior 
de dezoito anos alfabetizado, só será concedida ou renovada mediante a apresen-
tação do título de eleitor do interessado. 

 
Tal sanção vai de encontro ao direto fundamental à educação previsto no texto 

constitucional, portanto, deve ser reconhecida como inconstitucional. Muito embora o 

alistamento trate do direito fundamental à cidadania, o direito à educação é um bem 

fundamental à vida digna, existindo como atributo intrínseco da própria democracia, desta 

                                                 

27 De acordo com Alexandre de Moraes: “no Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa do nacional que 
preencha os requisitos, não havendo inscrição ex officio por parte da autoridade judicial eleitoral.”( MORAES, 
Alexandre de. Direito Constitucional. 25 ed. São Paulo : Atlas, 2010.p. 231).  No mesmo sentido posiciona-se 
Djalma Pinto e José Afonso da Silva, este afirma que: “O alistamento eleitoral depende da iniciativa da pessoa, 
mediante requerimento, em forma que obedece ao modelo aprovado pelo TSE, que apresentará instruído com 
comprovante de sua qualificação e de idade.”(Comentário Contextual à Constituição. 5 ed São Paulo : 
Malheiros, 2008. p.224.). 

28 ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral: Noções preliminares, Elegibilidade e Inelegibilidade, Processo 
Eleitoral (da convenção à prestação de contas), Ações Eleitorais. 2 ed. ver e atual. Porto Alegre : Verbo 
Jurídico, 2010, p. 101. 
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fazendo parte indissociável, enfim, a prática educacional tem natureza inclusiva que 

proporciona o desenvolvimento da pessoa humana, inclusive para exercício da cidadania e 

também como instrumento de transformação social, em outros termos, trata-se da própria 

dignidade da pessoa humana. Portanto, não deve tal direito fundamental ser obstado pelo fato 

do nacional alfabetizado não haver, voluntariamente, procedido o alistamento eleitoral após 

completar os dezoito anos. 

 Outra sanção decorrente do não alistamento, seria a impossibilidade do nacional ficar 

impedido de ajuizar a ação popular, uma vez que um dos requisitos para tal é o pleno gozo 

dos direitos políticos. Como se pode verificar, a ação popular tem previsão constitucional29 no 

inciso LXXIII do art.5º e trata-se de um instrumento de defesa coletiva, onde o cidadão é 

parte legítima para questionar judicialmente a validade de atos que considera nocivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa. Insta esclarecer ainda, que tal instrumento 

é o reflexo da consciência política, ou melhor, é a execução da própria cidadania e que, na 

prática, tal exercício, fica restrito a uma pequena elite intelectualizada, sem qualquer 

participação do chamado cidadão comum.  

Face as considerações aduzidas, nota-se que tal sanção é inócua e sem sentido pois não 

afeta diretamente o eleitor como um ato puninitivo à sua inércia eleitoral, mas apenas cria um 

obstáculo à defesa de um direito de intresse coletivo. Além do mais, os atos atacáveis, via 

ação popular, se classificam em atos nulos quando são lesivos ao patrimônio público ou 

quando praticados ou celebrados, sem observância legal, ou seja, há uma vinculação ao 

princípio da legalidade e, por analogia, designaria o eleitor à função de custus legis para 

fiscalizar a aplicação da lei como se fosse representante do Ministério Público.  

                                                 
29 Em sua literalidade a Constituição Federal apregoa no inciso LXXIII do art. 5º, verbis: qualquer cidadão é 
parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que 
o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
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Como reforço, a ingenuidade da sanção que priva o cidadão de ingressar com a ação 

popular face a sua opção de não alistar-se, e o fato de o eleitor poder denunciar as 

irregularidades ou atos lesivos diretamente ao Ministério Público que tem legitimidade para 

apurar os fatos e propor a ação cabível, em suma, alistado ou não, o nacional continua sendo 

um fiscalizador das leis. Assim sendo, considerando a ausência de uma sanção eficaz, por 

analogia, pode-se considerar, apesar da lei indicar a obrigatoriedade, alistamento eleitoral 

como um ato voluntário. 

Assim importa dizer ainda que a perda do exercício do direito de votar e ser votado, 

não lhe retira a cidadania mas apenas parte dela, pois o conceito desta não deve limitar-se ao 

conceito de eleitor (votar e ser votado), o não alistado seguirá a sua vida, praticando todos os 

demais atos e usufruindo de cidadania, participando de entidades classista como trabalhador, 

defendendo o meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural, preservando os seus direitos de 

consumidor e todos os demais da sua vida civil. Outrossim, é relevante debruçarmos sobre 

uma outra hipótese: qual será a penalidade do eleitor (alistado) que não comparece e não 

justifica a sua ausência em três eleições seguidas? Neste caso, a Justiça Eleitoral 

providenciará o cancelamento do título eleitoral do leitor faltoso. 

Em breve análise, a punição do cancelamento do título eleitoral ou a exclusão do 

cidadão do corpo de eleitores, trata-se de uma incongruência eleitoral, ora, se eleitor que não 

comparece e não justifica a sua ausência nas eleições fica na mesma condição daquele que 

não buscou a sua inscrição na Justiça Eleitoral, portanto, utilizando-se da lógica do razoável é 

indiferente alistar-se e ter o título cancelado ou não se alistar. 

 Porém, no primeiro caso, cumpriu a obrigatoriedade e, em seguida, teve tolhido o seu 

direito de votar (já que não chegou a votar) e ser votado, enquanto no segundo, caso tornou-se 

revel. Portanto, o ato do alistamento eleitoral pode ser entendido como uma opção ou escolha 

do sujeito de exercitar ou não o direito de ser eleitor, porém a deliberação em não alistar-se 
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tem como consequência a redução de parte de seus direitos, especialmente para os atos de 

natureza pública, bem como diminuída a sua cidadania. 

Como arremate final, oportuna é a transcrição de Marcos Ramayana ao elucidar que as 

condições dentre as condições de elegibilidade autônomas, o alistamento eleitoral é um pré-

requisito para a registrabilidade, pois é necessário ser eleitor para ser candidato, porém, 

isoladamente, não é uma condição suficiente, pois nem todo eleitor é elegível. Quanto à 

liberdade de alistar-se ou não afirma que: 

De toda sorte, a elegibilidade pressupõe uma manifestação positiva da vontade do 
nacional em alistar-se. Sem o alistamento, é impossível pensar no preenchimento 
das demais condições de elegibilidade. Portanto, o alistamento é, no dizer de Pontes 
de Miranda, ´para eficácia imediata`.30     

 
Assim sendo, o alistamento eleitoral, embora a legislação prescreva a sua 

obrigatoriedade, de fato trata-se de um ato dependente da iniciativa ou vontade do nacional, 

logo, aplicando-se o critério da livre vontade, caracteriza-se como uma condição de 

elegibilidade autônoma.  

 
2.2.1.1.3  O domicílio eleitoral na circunscrição 
 

 Não convém à presente pesquisa adentrar, teoricamente, nos elementos distintivos que 

levam à conceituação do domicílio eleitoral. Apenas uma noção é suficiente para poder 

considerá-lo como uma condição de elegibilidade autônoma. Ao definir domicílio eleitoral na 

circunscrição, texto sugere duas conceituações, a primeira de domicilio eleitoral que 

identifique um liame do candidato, qual seja a fixação de residência, moradia, vinculo 

patrimonial ou afetivo com a circunscrição que deseja fixar-se. 

O segundo conceito é o da própria circunscrição como o limite político-geográfico em 

que ocorre a eleição, variando de acordo com o cargo em disputa. Outrossim, cumpre lembrar 

a exigência legal de um prazo mínimo, ou seja, a Lei nº 9.504/97 em seu art. 9° fixou o prazo 

                                                 
30 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral.  2 ed. Rio de Janeiro : Editora Impetus, 2004. p. 123. 
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de 01 (um) ano antes do pleito para que o eleitor providencie a sua matrícula efetuada na 

circunscrição em que deseja candidatar-se. 

Voltando a atenção para amplitude do conceito de domicílio eleitoral, basta ao eleitor, 

na fixação do seu domicílio eleitoral, atender criar o vínculo (residência, moradia, interesse 

patrimonial ou afetividade) com a localidade que desejar. Em outras palavras, a fixação do 

domicílio eleitoral dar-se-á por mero desiderato do eleitor. O que se conclui que estamos 

diante de uma condição de elegibilidade autônoma. 

 
2.2.1.1.4  A filiação partidária 
 
 O partido político se constitui em pessoa jurídica de direito privado (art. 17, § 2º da CF 

c/c art. 1º da LPP) e tem a finalidade de propiciar e desenvolver o sistema representativo nos 

regimes democráticos e a defesa dos direitos fundamentais constitucionais. A exigência da 

filiação partidária é a nítida expressão da impossibilidade de candidaturas avulsas no sistema 

eleitoral brasileiro, diferentemente de outros países em que o eleitor poderá ter deferido o seu 

registro de candidatura sem vincular-se à agremiação partidária. 

A legislação pátria flexibilizou a regulamentação e formalidades do ato da filiação 

partidária que se procederá em conformidade com os dispositivos do estatuto do partido, sem 

maiores interferências da lei eleitoral. O que pode tratar-se da filiação partidária além da 

exigência constitucional do art. 14, § 3º, III, ora em análise, há também a exigência 

infraconstitucional prevista no art. 9º da lei das eleições, em que somente será deferido o 

registro de candidatura, se o cidadão estiver filiado a um único partido político (vedada a 

dupla filiação), observando porém, o prazo de mínimo de um ano anterior à eleição e no local 

do domicílio eleitoral. 

 Considerando outras condições de elegibilidades autônomas, a exigência da filiação 

partidária torna-se um pré-requisito secundário com relação à indicação do candidato em 

convenção, apesar de esta ser uma conseqüência da filiação partidária, porém, seria de pouco 
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proveito no processo de registro de candidatura o fato isolado de estar filiado a um partido, 

pois a indicação na convenção é que define o registro da candidatura; a função da filiação 

partidária para fins de registro de candidatura é meramente cronológica, isto é, para averiguar 

o tempo de filiação e, em outro momento, verificar a duplicidade da filiação, uma vez que esta 

não é permitida pela legislação eleitoral. 

Não há muito que tergiversar sobre a liberdade de escolha do cidadão em participar de 

um agrupamento político identificado com a sua ideologia, é uma liberalidade do eleitor 

transpor essa exigência da legislação eleitoral para possa então exercitar o jus honorum. Logo, 

a filiação partidária, assim como o domicílio, é uma condição autônoma de elegibilidade. 

 
2.2.1.2  Condições de elegibilidade autônomas implícitas ou impróprias 
 
2.2.1.2.1  o analfabetismo 
 
 O analfabetismo abre o leque de outras condições de elegibilidade não prevista no art. 

14, § 3º da Constituição Federal, sendo considerada como uma condição de elegibilidade 

implícita. A grande dificuldade do analfabetismo no direito eleitoral brasileiro é a sua 

conceituação teórica, na prática os doutrinadores são uníssonos em atestá-la como uma 

condição de elegibilidade, variando apenas a nomenclatura, entre imprópria e implícita, pelo 

fato de não figurar no § 3º do art. 14 da Constituição Federal. De acordo com Adriano Soares 

da Costa, o analfabetismo é um pressuposto ineliminável da elegibilidade do eleitor, sendo 

obstativo de qualquer pretensão política sua. 

Com efeito, não tem sentido lógico a inserção do analfabetismo como uma 

inelegibilidade, seria atribuir uma condenação a ser aplicada ao cidadão ao suspender os seus 

direitos políticos. Sem dúvida, compete ao juiz eleitoral no momento do pedido do registro da 

candidatura averiguar a escolaridade do eleitor e na ausência da comprovação documental, 

deverá, obrigatoriamente, proceder ao teste de escolaridade, baseando-se no critério da 

equidade.  
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Para fins de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, alfabetizado é o cidadão que 

sabe ler e escrever razoavelmente. Porém, há divergências metodológicas entre os pedagogos 

e educadores. No entanto, busca-se identificar, em essência, a alfabetização como uma 

condição de elegibilidade, partindo-se do pressuposto de que, a qualquer momento da vida 

humana, é possível a cognição e suprir a ignorância. Conforme já firmado alhures, condição é 

algo a ser afastado, removido ou superado, logo, deve-se indagar o seguinte: a alfabetização é 

de natureza volitiva, ou seja, depende somente de uma decisão pessoal do nacional? A 

resposta poderá envolver algumas variantes, como a oferta estatal material e humana e a 

própria vontade do eleitor em transpor a caverna da ausência de conhecimentos. 

Pois bem, no primeiro caso, a possibilidade da presença estatal em proporcionar a 

todos o direito fundamental à educação, na atualidade, é quase mínima pois há na totalidade 

dos municípios brasileiros programas de alfabetização de jovens e adultos, portanto, a 

segunda variante, isto é, o próprio interesse e força de vontade do eleitor em alfabetizar-se, 

supera a ausência material. O que se conclui que o analfabetismo hoje em dia pode ser 

vencido por qualquer pessoa e continuar na alegoria da caverna é mais uma opção ou desejo 

pessoal. Portanto, o analfabetismo possui o elemento volitivo caracterizador típico das 

condições autônomas de elegibilidade. 

 
2.2.1.2.2  Condições especiais para registro de candidatura de militares 
 
 A legislação constitucional eleitoral considera militar aquele que integra as Forças 

Armadas brasileiras (Exército, Marinha e Aeronáutica), excetuando-se o conscrito31.no 

tocante aos policiais militares dos Estados membros, também são submetidos às mesmas 

regras.sendo assim, o militar é alistável e elegível32. 

                                                 
31 De acordo com o artigo 14, § 2º, o conscrito não é alistável. 
32 “Militar da ativa (sargento) com mais de dez anos de serviço. Elegibilidade. Filiação partidária. (...) Se o 
militar da ativa é alistável, é ele elegível (CF, art. 14, § 8º). Porque não pode ele filiar-se a partido político (CF, 
art 42, § 6º), a filiação partidária não lhe é exigível como condição de elegibilidade, certo que somente a partir 
do registro da candidatura é que será agregado (CF, art. 14, § 8º, II; Cód. Eleitoral, art. 5º, parág. único; Lei n. 
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 Não há dúvidas de que os militares da ativa possuem algumas peculiaridades com 

relação ao cidadão civil no que se refere ao registro de candidaturas, uma vez que a legislação 

veda a filiação partidária daqueles, cm fulcro no art.142, § 3 °, inciso V da Carta Política33. 

Contudo, o militar que desejar exercer a sua capacidade eleitoral passiva, deverá observar 

especialmente o tempo de atividade militar uma vez que a Constituição Federal exige o 

desligamento definitivo daqueles que tiverem menos de uma década de corporação e aqueles 

com tempo superior a 10 (dez) anos, serão agregados34 à autoridade superior. É importante 

observar que o candidato militar com menos de 10 (dez) anos de atividade, não se elegendo, 

será afastado em definitivo e aquele candidato militar com mais de 10 (dez) anos, não 

logrando êxito na eleição, retomará às atividades castrenses. 

 As peculiaridades das condições de elegibilidades autônomas com relação ao 

candidato militar dá-se especificamente no que se reporta à exigência da filiação partidária, ou 

seja, com a vedação da opção (filiação) partidária, deve o militar apresentar o seu nome ao 

partido político de sua preferência para que este submeta ao julgamento dos seus 

convencionais e, em caso de aprovação, será levado o pedido de registro de candidatura à 

Justiça Eleitoral. Neste caso, o pedido de registro de candidatura, tem efeito de filiação 

                                                                                                                                                         
6.880, de 1980, art. 82, XIV, § 4º).” (STF. AI 135.452, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 20-9-90, DJ de 
14-6-91) 
 
33 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  
..... 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser 
fixadas em lei, as seguintes disposições: (EC nº 18/48) 
.....  
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (EC nº 18/98) 
 
34 Agregado, em linguagem castrense, é militar afastado das funções temporariamente e deixa de ocupar a escala 
hierárquica, porém permanece adido para efeitos de remuneração e sujeição disciplinares. 
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partidária, suprindo a condição de elegibilidade constante no art. 14, § 3°, inciso V da Carta 

da Republica, ou seja, a filiação partidária35. 

 Não obstante, ainda sobre a vedação da filiação partidária do militar, é discutível uma 

hipótese fática de um pretenso candidato apresentar o seu nome na convenção de uma 

agremiação política, uma vez que inexistiria a figura da dupla filiação. Levando-se a hipótese 

de que o candidato militar tenha sido preterido na convenção do partido A, indaga-se a 

possibilidade do mesmo pré candidato, no dia seguinte, submeter novamente o seu nome à 

convenção do partido B e assim, sucessivamente. A princípio, por não haver vínculo 

partidário, não há empecilho legal, logo se trata de uma outra peculiaridade a ser aclarada pelo 

direito eleitoral, pois o fato do militar ser preterido em convenção partidária, não o impede de 

concorrer por outro partido no mesmo pleito. Porém, o que não seria possível é a candidatura 

ser apresentada por duas agremiações concomitantemente para a mesma eleição. 

 È de bom alvitre esclarecer que, logo após a escolha do candidato militar em 

convenção partidária, deverá comunicar de imediato ao seu superior hierárquico. No entanto, 

se o militar já encontrar-se na reserva remunerada, trata-se de uma candidatura equiparada à 

de um civil, isto é, não é aplicável o dispositivo do art. 14, § 8º da Constituição Federal, 

inclusive, será exigida a filiação partidária, contando-se o prazo legal da filiação. Outrossim, 

caso a inatividade se der por um período inferior a um ano, o militar inativo deverá filiar-se ao 

partido de sua escolha em 48 horas, contados do início da inatividade. 

 Finalmente, para tratar a questão do registro de candidatura do militar como uma 

condição de elegibilidade autônoma dentro dos parâmetros legais supra mencionados, 

observando-se a presença do elemento volitivo, é patente a presença deste, inclusive, 

externados em dois momentos para os militares que contam menos de 10 (dez) anos de 

                                                 
35 O entendimento da equivalência do pedido de registro de candidatura do militar a filiação partidária, foi 
construído a partir da doutrina e da jurisprudência, somente após tal consolidação, o Tribunal Superior Eleitoral 
editou a Resolução 21.608/2004, regulamentado tal preceito. 
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atividade militar, esclarecendo melhor, um momento negativo em que há vontade de 

renunciar a carreira militar e, um momento positivo/constitutivo, de ingressar na vida política. 

Em suma, há sempre uma livre escolha condicionada à pessoalidade do pretenso 

candidato, logo se trata de uma condição de elegibilidade imprópria, não consta no elenco 

descrito no art. 14, § 3º da Constituição Federal, pois a indicação em convenção partidária 

supre a necessidade da filiação partidária do candidato militar.   

 
2.2.1.2.3 Pleno exercício dos direitos políticos: a recusa de cumprir obrigação a todos imposta 
ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII 
 

A recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos 

do art. 5º, VIII,36 ou a escusa de consciência, é um privilégio que a Carta Política de 1988, 

influenciada pela vivência arbitrária/autoritária dos governos militares, assegurou a liberdade  

filosófica, crença religiosa e política, é a tradução do inciso VIII do art. 5º. Na verdade, é uma 

incoerência legislativa pela falta de definição lógica, uma vez que o texto não menciona 

direitamente se se trata de uma obrigação legal ou geral. 

Em se tratando de uma obrigação geral, não há motivos para a perda ou suspensão dos 

direitos políticos derivadas de convicção filosófica, crença religiosa ou política. Contudo, 

considerando a obrigação como decorrência da lei, resta saber de antemão, se tal escusa gera a 

perda ou suspensão dos direitos políticos. A doutrina não é pacífica quanto ao tema.  

Para considerar a suspensão dos direitos políticos, é essencial a indicação do prazo em 

que o cidadão não exercitará os seus direitos políticos. A Lei nº 8.239/1991, contrariando a 

legislação pretérita, definiu a escusa de consciência de que trata o art. 143 da CF, como 

suspensão. O que importa saber é se o caso apresenta uma margem de liberdade de escolha 

para que se possa definir como uma condição de elegibilidade autônoma. Vejamos, o cidadão 

                                                 
36 CF/88 Art.5º, VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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que não cumprir a obrigação imposta como uma ordem legal, ou a alternativa apresentada, 

terá os seus políticos suspensos. 

Pois bem, impõe-se a analise da vontade da desobediência, na verdade o cidadão 

diante de um cumprimento obrigatório, seja diretamente ao obedecer a determinação seja 

cumprindo a pena alternativa. Pergunta-se teria ele a opção de descumprir a determinação 

legal e a alternativa imposta? Ora, tal possibilidade não está de todo descartada, o que se deve 

depreender é a decisão pela escusa de consciência e o não cumprimento da alternativa, porém 

com consequências na sua elegibilidade ou possibilidade de ser candidato. É uma hipótese em 

que a vontade do sujeito predomina, embora a sua escolha leve-o à suspensão do seu direito 

de ser votado. Como efeito, se a lei determinou a suspensão dos direitos políticos, poderá o 

nacional escusante readquiri-los posteriormente, a qualquer momento, poderá ser cumprida a 

alternativa imposta ou pelo fim do efeito temporal. Logo, estamos diante de uma condição de 

elegibilidade autônoma. 

 

2.2.1.2.3  auto desincompatibilização. 
 

 De proêmio, deve ser abordada a necessidade da preservação da igualdade de 

oportunidades entre os candidatos na eleição, bem como é inegável o estreito vínculo da 

desincompatibilização para fins eleitorais com o princípio da moralidade administrativa, uma 

vez que, potencialmente, poder-se-á utilizar dos favores da administração pública em 

benefício do pré candidato. 

Dito isto, surgem situações em que é necessário ao pretendente ao registro da 

candidatura, deixar o labor exercido em cargos, emprego ou função pública ou política, seja 

provisória ou definitivamente37, dentro de um lapso de tempo anterior ao pleito, determinado 

                                                 
37 A doutrina é unânime em definir que o afastamento temporário dá-se através de licença especial requerida, 
geralmente,  por funcionários públicos que concorrerão a mandatos eletivos, enquanto o afastamento definitivo é 
obtido com a renúncia ao mandato eletivo que já se exercer ou pela exoneração nos casos de cargos de confiança    
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pela legislação eleitoral. Com efeito, averigua-se desde já, que a função ocupada pelo 

nacional é inconciliável com a condição de candidato.  

 Tomando a lição de José Afonso da Silva, que admite ser a desincompatibilização um 

“ato pelo qual o candidato se desvencilha da inelegibilidade. A tempo de concorrer à eleição 

cogitada.” Na mesma linha de raciocínio, Joel José Cândido define a desincompatibilização 

como:  

A saída voluntária de uma pessoa, em caráter provisório ou precária, de direito ou 
de fato, de um cargo, emprego ou função, pública ou privada pelo prazo exigido em 
lei, a fim de elidir inelegibilidade que poderá impedi-lo de concorrer a um ou mais 
mandatos eletivos.38  

 

Assim a desincompatibilização está sempre vinculada ao exercício de cargo, emprego 

ou função seja de natureza pública ou privada39, desde que seja considerada a possibilidade de 

o exercente ou terceiro que, possua vínculo de parentesco até o segundo grau, possa 

beneficiar-se direta ou indiretamente da sua função do seu emprego ou cargo, com isso 

gerando desequilíbrio no pleito eleitoral, a isto se chama de incompatibilidade entre o labor e 

a aquisição da capacidade eleitoral passiva, isto é, o direito de ser votado. Logo, a 

desincompatibilização torna-se um antecedente necessário ou requisito para obter-se a 

elegibilidade. 

 Na verdade, a doutrina eleitoral pátria sempre demonstrou dificuldades em situar a 

desincompatibilização no sistema da elegibilidade, tratando-a como uma categoria à parte sem 

classificá-la como inelegibilidades ou condições de elegibilidade40, face a ausência de 

critérios substanciais determinados para definir a sua natureza de seu conteúdo. Geralmente, 

                                                 
38 CÂNDIDO, Joel José. Inelegibilidades no Direito Brasileiro. 2 ed. rev. ampl. e atual. Bauru-SP: EDIPRO, 
2003. p. 219 
39 É importante alertar que existem funções privadas embora não conste na legislação eleitoral como 
incompatíveis com a candidatura, mesmo assim a Justiça Eleitoral impõe limitações por via transversa, como é o 
caso dos radialistas ou apresentadores de programas televisivos que, potencialmente, poderão ser beneficiados 
com a utilização indevida dos meios de comunicação social, conforme prevê o art. 22 da LC n° 64/90.    
40 Nesse sentido, Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos e Giovanna Gabriela Visconde. 
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inclusive a legislação constitucional e infraconstitucional, atribui a incompatibilidade como 

uma inelegibilidade, o que se trata de um equívoco. 

Não se deve confundir incompatibilidade/desincompatibilização com inelegibilidade, 

ensina Adriano Soares da Costa que: 

Desse modo, a distinção estabelecida entre inelegibilidade e incompatibilidade seria 
justamente a possibilidade de afastamento do gravame pelo nacional interessado, 
possível na primeira e vedada na segunda.41  

 

 Assim, na inelegibilidade o obstáculo é intransponível à elegibilidade do eleitor, 

enquanto a incompatibilidade é perfeitamente superável, ligada apenas ao cargo ou função 

pública ou política, bastando desincompatibilizar-se para viabilizar o registro da candidatura. 

Por outro lado, a desincompatibilização deverá ser focada, exclusivamente, naquele que 

pretender registrar a candidatura, pois é dele o interesse de ingressar ou permanecer na 

atividade política eletiva, participando da administração dos negócios do Estado. 

Importante lembrar que a renúncia ou afastamento são exigidos em qualquer ocasião 

quando a pretensão do pré candidato à eleição vindoura for diverso do cargo, que ele já ocupa 

ou quando não possua parentesco próximo com ocupantes de cargos eletivos do poder 

executivo. 

Em complemento, para fins processuais, as alegações de incompatibilidade ou 

ausência de desincompatibilização, em tempo hábil deverão ser arguidas por ocasião do 

registro da candidatura, não o fazendo, incidirá em preclusão, não mais sendo possível tal 

questionamento posteriormente, por via da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ou 

Recurso Contra a Diplomação. 

 Considerando o enfoque do livre arbítrio ou a vontade pessoal do pretenso candidato, é 

possível determinar duas espécies de desincompatibilização, isto é, a auto 

                                                 

41 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 8 ed. rev. e ampl., atual.  Rio de Janeiro : 
Lúmen Júris. 2009. p. 109. 
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desincompatibilização e hetero desincompatibilização. No momento, deve ser evidenciada 

apenas a auto desincompatibilização, pois se encontra diretamente subordinada ao livre 

arbítrio do eleitor, ou seja, é o seu ato que o desincompatibiliza, independentemente da 

vontade alheia. 

Daí, poder ser classificada como uma condição de elegibilidade. Outros autores 

defendem o mesmo posicionamento42, dentre eles, Jairo José Gomes, embora utilize o termo 

inelegível, enxerga a possibilidade da liberdade de escolha do pré candidato ao asseverar que:  

Destarte, nas hipóteses de desincompatibilização, o agente público pode escolher 
entre manter-se no cargo, emprego ou função  - e não se candidatar – ou sair 
candidato, e , nesse caso, afastar-se temporária ou definitivamente, sob pena de 
tornar-se inelegível, já que estará impedido de ser candidato.43  

   

 Assim sendo, a auto desincompatibilização é perfeitamente admitida como uma 

condição de elegibilidade autônoma de natureza implícita, uma vez que não consta no rol 

exemplificativo do art. 14, § 3°, da Constituição Federal e deriva, exclusivamente, do arbítrio 

do pretenso candidato. 

 
2.2.1.2.4  A Moralidade e a Vida Pregressa do Candidato 
 
 Quanto à moralidade e à vida pregressa do candidato como condição autônoma de 

elegibilidade, considerando o livre arbítrio do candidato e por ser o tema central da pesquisa 

será tratado em capítulo específico desta dissertação. 

 
1.2.2  Condições de elegibilidade heterônomas 
 

                                                 
42 Posicionamento idêntico é demonstrado por Pinto Ferreira que ensina o seguinte: “desincompatibilização é a 
faculdade dada ao cidadão para que se desvincule do cargo de que é titular, no prazo previsto em lei, tornando 
assim possível a sua candidatura. (in Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo : Saraiva,. 1989, v 1. 
p.313) 

43 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 5 ed. ver. Atual e ampl. Belo Horizonte : Del Rey, 2010. p. 146. 
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 Pode-se considerar não elegível, todo nacional que se encontra impedido de participar 

do pleito eleitoral e que tal obstáculo não dependa diretamente do seu livre arbítrio, mas 

encontra-se na dependência da vontade de terceiros ou mesmo da decorrência de fato natural 

ou cronológico. Também é necessário que o pretenso candidato não tenha sido condenado em 

decisão judicial que possa implicar na perda ou suspensão dos seus direitos políticos, caso 

contrário incidiria em inelegibilidade. Portanto, as condições de elegibilidade heterônomas 

são espécies de zona mista entre as condições de elegibilidade autônomas e a inelegibilidade.  

 Uma característica essencial das condições de elegibilidade heterônomas é o fato de 

que não há a fixação legal do tempo para o impedimento da capacidade eleitoral passiva, pois 

tais condições referem-se, automaticamente, ao tempo presente, ou seja, à eleição em disputa, 

desaparecendo tal empecilho já na eleição seguinte, em outros termos, são circunstâncias 

provisórias apenas para aquela eleição, não subsistindo no tempo. 

 Analogicamente, considerando o livre arbítrio ou autonomia da vontade do eleitor, 

podem-se situar as condições de elegibilidade heterônomas na teoria do direito civil como um 

negócio jurídico44, ou seja, é o ato em exige a manifestação da vontade das partes envolvidas, 

não sendo apenas um simples acontecimento fático, mas uma declaração de vontade privadas 

com o fito de produzirem efeitos jurídicos. Nota-se que a condições de elegibilidade 

heterônomas trata-se um negócio jurídico bilateral ou mesmo plurilaterais que dependem da 

manifestação de duas ou mais vontades. 

No caso do direito eleitoral, além da escolha em convenção partidária (vontade 

externa) em alguns casos, de haver ainda a hetero desincompatibilização (como negócio 

jurídico pessoal que se liga às disposições de família) de algum parente que exerce cargo 

                                                 
44 Tem origem na doutrina alemã e foi importado pela Itália e posteriormente estendendo-se por vários países, 
contudo, o negócio jurídico tem como elemento basilar a autonomia da vontade, como fundamento do direito 
privado. O Código Civil brasileiro atual adotou a denominação negócio jurídico em no art. 104 e seguintes. Da 
mesma forma sintetiza o Código Civil holandês no art. 33 do livro terceiro ao definir o negócio jurídico como o 
ato de vontade que é destinado a produzir efeitos jurídicos e que se manifesta com uma declaração. 
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público, isto é, a associação de diversas vontades para que se possa viabilizar a candidatura ou 

a elegibilidade do nacional.   

 De relevo, busca-se pesquisar, no direito eleitoral brasileiro, uma nova classificação 

para os direitos políticos negativos, logo seria necessário, tomando como bússola, o livre 

arbítrio do cidadão, admitir que a legislação eleitoral, muitas vezes, é descriteriosa ao definir 

o que sejam condições de elegibilidades e inelegibilidades, aliás, há uma grande confusão 

entre ambas. Assim sendo, são admissíveis as situações infra descritas como pertencentes a 

uma nova categoria, condições de elegibilidade heterônomas, vejamo-las: 

 
2.2.2.1  a idade mínima 
 

Ora, análise da idade mínima exigível é uma fixação cronológica da maturidade ou 

desenvolvimento psíquico-social do pretenso candidato, avaliada pela sua idade e  

responsabilidade e dimensão do cargo em disputa, como diz Adriano Soares da Costa, o 

princípio do quantitativo pelo qualitativo ou sub rogação aproximativa.  Três correntes 

doutrinárias debruçam-se sobre a fixação do momento da aferição da idade mínima, onde a 

primeira encampada por Pedro Henrique Távora Niess, entende que o momento da 

conferência da idade mínima dá-se na data da eleição, pois se trata de condições de 

elegibilidade e não de registro. 

Já Adriano Soares da Costa, entende que o exercício da elegibilidade não se dá 

somente no dia da eleição, mas durante a campanha eleitoral, e, observando que a 

elegibilidade tem sua gênesis com o deferimento do registro, logo o momento para a 

estimativa da idade mínima é data do registro. 

A terceira via, já consolidada na jurisprudência tem como suporte legal o art. 11, § 2º 

da Lei nº 9.504/97, que determina que a aferição da idade mínima exigida se dá na data da 

posse e não no ato do registro da candidatura, portanto é possível obter o registro da 

candidatura com a idade inferior à mínima exigida pelo art. 14, § 3º, desde que, ao tomar 
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posse, o candidato eleito tenha completado a idade exigível, assim sendo, a idade mínima 

exigível não tem implicação com a elegibilidade e tampouco o registro de candidatura, mas, 

exclusivamente, com o exercício do mandato. 

Embora não seja ponto pacífico na doutrina qual o momento exato45 para exigir-se a 

idade mínima, a maioria dos constitucionalistas admitem o equivoco do Tribunal Superior 

Eleitoral em fixar a data da posse.  Vejamos algumas decisões do TSE nesse sentido: 

(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Condição de elegibilidade. 
Art. 14, § 3o, VI, da Constituição Federal. Idade mínima. Ausência. (...) 4.Indefere-
se pedido de registro de candidato que não possui, na data da posse, a idade mínima 
para o cargo que pretende disputar, por ausência da condição de elegibilidade 
prevista no art. 14, § 3o, VI, da Constituição Federal. (...) (Ac. de 29.8.2006 no 
AgRgRO no 911, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 
 
Registro. Recurso especial. Condição de elegibilidade. Candidato a deputado 
estadual com idade inferior ao exigido pelo art. 14, § 3o, VI, c, da Constituição 
Federal, porém emancipado. Impossibilidade. Recurso não conhecido.” NE: “(...) o 
candidato deve apresentar a idade mínima exigida na Constituição Federal na data 
da posse dos eleitos, nos termos do art. 11, § 2o, da Lei no 9.504/97 (Consulta no 
554, de 9.12.99, relator Ministro Edson Vidigal), e não na ocasião de eventual 
exercício do mandato como suplente. (Ac. no 20.059, de 3.9.2002, rel. Min. 
Fernando Neves.) 
 
(...) Vereador. Idade mínima. Lei no 9.504/97, art. 11, § 2o. 1. A idade mínima de 
18 anos para concorrer ao cargo de vereador tem como referência a data da posse 
(Lei no 9.504/97, art. 11, § 2o). (Res. no 20.527, de 9.12.99, rel. Min. Edson 
Vidigal.) 

 
 Contudo, o critério da idade mínima, conforme citado alhures, não depende do livre 

arbítrio do nacional, logo, não se trata de uma condição de elegibilidade autônoma e 

tampouco, o fato de a idade ser inferior à previsão legal, não decreta a perda ou suspensão dos 

direitos políticos do pré candidato, aliás, é possível que este possua idade para a disputa de 

um cargo político e não possua para outro, demonstrando a sua relatividade, neste caso, ele 

não está formalmente inelegível, daí, tratar-se apenas de uma condição de elegibilidade 

heterônoma. 

 
2.2.2.2  indicação em convenção partidária 
 

                                                 
45 Posicionam-se a favor da aferição na data do registro da candidatura : Gilmar Mendes e Adriano Soares da 
Costa, enquanto posicionam-se que a data deve a eleição : Pedro Henrique Távora Niess, Alexandre de Moraes, 
Tupinambá Miguel Castro do Nascimento e Joel José Cândido.   
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 Alguns autores, dentre eles Joel José Cândido, distinguem as condições de 

elegibilidades e as condições para o registro de candidatura, sendo aquelas pressupostos de 

direito material que servem para o preenchimento de condições pessoais, valores políticos e 

acarretam a inelegibilidade do nacional. 

Já as condições de registro de candidatura possuem natureza jurídica de direito 

processual e não são disciplinadas na Constituição Federal, mas na legislação ordinária e 

Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, retratam o princípio da igualdade do pleito entre 

os partidos, coligações e candidatos, ensejando apenas o indeferimento do pedido de registro.  

Partindo do proêmio de que as condições de elegibilidade autônomas devem levar em 

consideração a vontade preliminar do eleitor em aceitá-las ou refutá-las para ter o seu ingresso 

como candidato registrado, e, consequentemente, entrar na disputa por uma vaga de 

representante popular, a indicação em convenção partidária é a mais importante barreira a ser 

ultrapassada para que se possa exercer o jus honorum, pois não mais depende da atuação 

volitiva ou do desiderato do pretenso candidato, mas de uma vontade partidária que poderá 

restringir os direitos políticos do cidadão. 

Pedro Roberto Decomain também admite que, somente, os partidos políticos podem 

indicar os candidatos, porém a indicação na convenção deve ser aliada ou decorrente de outra 

condição de elegibilidade, à filiação partidária, afirma o autor: 

 
É portanto, também condição constitucional de elegibilidade – ratificada, além 
disso, também pela legislação ordinária – decorrente diretamente da exigência da 
filiação partidária, que os candidatos sejam escolhidos e apresentados pelos 
partidos. Desta sorte, a pessoa, mesmo sendo filiada a partido político, não pode 
pleitear candidatura a mandato eletivo, sem que tenha sido escolhida como 
candidata, em convenção partidária.46 

 
 Extreme de dúvida, os partidos políticos exercem e detém o monopólio das 

candidaturas uma vez que o nosso sistema eleitoral não admite candidaturas avulsas ou 

extrapartidárias, diferentemente de outros países como Estados Unidos e Colômbia. Ora, as 

                                                 
46 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidades e inelegibilidades. 2. ed.São Paulo : Dialética, 2004. p. 26 
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hipóteses a serem analisadas são: a) Trata-se de uma condição de elegibilidade ou condição 

para o registro da candidatura? b) a não indicação do eleitor em convenção partidária torna o 

mesmo inelegível ou não elegível? c) Enfim, todos são inelegíveis até que ultrapasse a fase do 

registro de candidatura?  

 Pois bem, não há como excluir das condições de elegibilidade, as condições para o 

registro da candidatura, ou seja, os trâmites processuais exigidos pela legislação para que se 

torne apta a candidatura. Contudo, para se registrar a candidatura, é necessário observar 

diversas condições pessoais do aspirante a candidato, conforme já foram classificadas como 

condições de elegibilidades próprias ou explícitas. 

Aparentemente, tal discussão parece uma aporia, isto é, uma dificuldade de ordem 

racional para definir conceitos igualmente concludentes. São as condições de elegibilidades 

dependentes das condições de registro de candidaturas ou o inverso, as condições para o 

registro da candidatura dependem das condições de elegibilidade? Neste caso, trata-se de uma 

questão de nomenclatura que torna o conteúdo da conclusão aparentemente diferente, quando, 

na verdade, trata-se das mesmas exigências e contém a mesma natureza jurídica, logo, na 

prática, não há diferenças entre as condições de elegibilidades e condições de registrabilidade, 

pois aquela trata-se do gênero, enquanto esta é sua espécie.  

 Com relação a não indicação do nacional em convenção partidária, trata-se de uma 

inelegibilidade, é lúcido esclarecer que, se partir do pressuposto de que antes do registro da 

candidatura todos são inelegíveis, o que não altera tanto o conteúdo conceitual de 

inelegibilidade nata. Porém, se considerar que o Brasil adotou como modelo político o Estado 

Democrático de Direito, onde todos são considerados elegíveis, observadas as condições 

legais, a não indicação do candidato em convenção partidária torna-se um estorvo à 

elegibilidade. 
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Neste caso, deve ser observado que não se trata de um julgamento ou decisão judicial 

mandamental, em que não há opções ao eleitor, apenas o cumprimento da sanção/pena e a 

conseqüente inelegibilidade pelo lapso de tempo previsto na lei. Outrossim, a decisão 

partidária em preterir o filiado não tem natureza mandamental, mas apenas de exclusão, de 

escolha da agremiação dentre outras opções, o que faz parte dos preceitos da vida 

democrática, ou seja, antes de submeter-se ao crivo do voto popular, o candidato é sufragado 

pelos correligionários do partido político. 

Diante dessas observações, conclui-se que o pré candidato não está, na acepção da 

palavra, inelegível, mas impedido de participar do certame eleitoral, por não preencher um 

requisito legal que depende da vontade alheia.. Explicando melhor, as inelegibilidades são 

impedimentos legais que obstam a capacidade eleitoral passiva do nacional (jus honorum), 

geralmente, advindos de uma condenação prolatada em uma decisão judicial ou quando há 

perda ou suspensão dos direitos políticos.  

Nos casos de haver rejeição ao nome do pré candidato em convenção partidária, não se 

trata de sentença que adveio de condenação do Poder Judiciário e tampouco houve perda ou 

suspensão dos direitos políticos, portanto, o eleitor continua no pleno gozo dos seus direitos 

políticos, não podendo concorrer ao pleito atual por circunstâncias alheias à sua vontade ou 

por conveniência partidária, mesmo estando não elegível, não se tratando de uma 

inelegibilidade formal.  

 Por fim, a indicação do nome do pré candidato em convenção partidária como uma 

condição de elegibilidade heterônoma, sob a ótica da exigência da vontade pessoal do cidadão 

postulante a candidato, trata-se de uma espécie de exceção da exceção, ou melhor, uma 

condição de elegibilidade indireta, pois não depende da vontade exclusiva do filiado, mas de 

seus correligionários de agremiação, inclusive são ponderados pelos partidos políticos, 

quando da escolha de seus candidatos, diversos fatores e circunstâncias políticas e legais que 
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transcendem ao controle e aspirações dos pré candidatos, tais como os acordos realizados com 

outros partidos, o limite legal do número de candidatos a serem indicados, ou seja, atualmente 

é de 150% (cento e cinqüenta por cento) do número de vagas ofertadas pelas casas 

legislativas.  

Assim sendo, a indicação em convenção partidária apresenta-se como a mais 

importante condição de elegibilidade por excluir a vontade própria do filiado no pleito da 

candidatura, o que seria a regra comum ora defendida nesta pesquisa. Não obstante, a 

indicação em convenção partidária por fugir à regra do livre arbítrio e não se tratar de uma 

decisão judicial que decreta a perda ou suspensão dos direitos políticos do eleitor, embora 

impeça, momentaneamente, o registro da candidatura, deve ser entendida como condições de 

elegibilidade heterônomas, ou seja, uma zona mista entre as condições de elegibilidades 

autônomas e a inelegibilidade. 

 
2.2.2.3 hetero desincompatibilização 
 
 Após os esclarecimentos preliminares, quanto à desincompatibilização transcritas no 

item 1.2.1.2.3 – auto desincompatibilização, em que o candidato por sua própria vontade 

poderá afastar-se de cargo, emprego ou função, ou seja, ele descompatibiliza-se, podendo 

assim ser considerada como uma condição de elegibilidade autônoma. 

Doutra banda, dentro do tema da desincompatibilização, existe ainda a espécie da 

hetero desincompatibilização, ou seja, é necessário que uma terceira pessoa, geralmente 

vinculada por parentesco próximo, que não seja o candidato, afaste-se das funções cargo ou 

emprego para que possa viabilizar a candidatura, em outras palavras, ele é 

desincompatibilizado por um ato alheio à sua vontade. 

Nota-se que o ordenamento jurídico ao estabelecer a incompatibilidade como uma 

restrição à capacidade eleitoral passiva, tenciona evitar que se cause o desequilíbrio no pleito, 

seja, diretamente, por ato do próprio candidato ou mesmo de terceiro vinculado a ele.  
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Seguindo os parâmetros propostos em considerar o livre arbítrio do candidato como 

critério para classificar a capacidade eleitoral passiva, isto é, a possibilidade de ser votado, 

não resta dúvida que a hetero desincompatibilização está caracterizada como uma condições 

de elegibilidade heterônomas, uma vez que a validade do registro da candidatura depende do 

desiderato alheio à pessoa do candidato, independentemente, de decisão judicial que o torne 

inelegível. 

 
2.2.3 Inelegibilidades 
 
 Não há consenso doutrinário na fixação de um conceito de inelegibilidade, contudo a 

doutrina e jurisprudência majoritárias definem como uma inaptidão jurídica ou 

impossibilidade legal do postulante a cargo eletivo de registrar a candidatura e, 

consequentemente, ser votado, receber votos. O que se deve observar quanto às 

inelegibilidades, são as causas que dão origem às inelegibilidades, daí o legislador firmou que 

somente por lei complementar é que se pode estabelecer qualquer inelegibilidade e, em 

conseqüência disto, surge o elemento peculiar às inelegibilidades, ou seja, a fixação de um 

prazo para a sua incidência, assim sendo, não há inelegibilidades ad eternum. Outrossim, 

alguns autores47 classificam as inelegibilidades quanto a sua duração em temporárias e 

permanentes. 

Urge esclarecer uma outra característica das inelegibilidades, isto é, a causa originária 

dá-se por um ato ilícito e este, necessariamente, é decorrente de uma declaração em sentença 

                                                 

47 Jairo José Gomes, faz tal classificação nos seguintes termos: “temporárias – as inelegibilidades baseadas em 
circunstâncias transitórias ou provisórias, que desaparecem com o tempo, como a condição de conscrito, a 
condenação penal ou a não filiação a partido no prazo legal. Já as inelegibilidades permanentes fundam-se na 
existência de fato ou estado permanente, duradouro, como a perda dos direitos políticos. (Direito Eleitoral.  5 
ed. ver. Atual e ampl. Belo Horizonte : Del Rey, 2010, p. 148 
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judicial48 ou decisões administrativas, estas previstas na Lei Complementar nº 135/10. Não há 

como fugir a esta regra. 

Não obstante, é fatídico que a inelegibilidade não significa a perda ou suspensão dos 

direitos políticos, muito embora a perda e a suspensão dos direitos políticos possam levar à 

inelegibilidade. Contudo, tratar alguns pressupostos eleitorais como inelegibilidades, muito 

embora seja corriqueira a utilização do termo inelegível49, corre-se o risco de cair em 

redundância, como por exemplo, afirmar que são inelegíveis os inalistáveis, ora, a falta do 

alistamento já pressupõe a ausência total dos direitos políticos, portanto, o nacional não é 

inelegível, porque deixou de alistar-se, mas, porque não usufrui dos seus direitos políticos50, 

ou seja, não possui o status civitatis. 

 Seguindo os critérios metodológicos propostos na presente pesquisa, isto é o 

pressuposto do livre do livre arbítrio, não há como classificar as incompatibilidades como 

inelegibilidades. Em sua essência, as incompatibilidades têm como objetivo impedir o abuso 

no exercício do cargo, emprego ou funções públicas com fito de proteger a igualdade e 

normalidade das eleições, ou melhor, legitimando-as, como um escudo defendendo-se dos 

ataques abusivos do poder econômico e político. É portanto, um impedimento decorrente do 

exercício do cargo ou função pública. 

 Cai o lanço, notar o fato de que o estorvo gerado pela incompatibilidade, somente 

pode ser afastada com a desincompatibilização, isto é, com a desvinculação ou afastamento, 

definitivo ou provisório, do cargo, emprego ou função pública pelo pretenso candidato ou por 

terceiros. Daí a justificativa divisão da desincompatibilização em autodesincompatibilização e 

                                                 
48 Afirma Thales Tácito Pontes de Pádua Cerqueira, ao diferenciar condições de elegibilidade e inelegibilidades, 
conceituou estas como: “sanção para ato ilícito eleitoral (ou outro ato ilícito não eleitoral) ou 
incompatibilidades previstas em lei.” (Tratado de Direito Eleitoral Tomo IV, São Paulo : Premier Máxima. 
2008. p. 375. 
49 Adriano Soares da Costa define como a “gramaticalização dos conceitos”. 
50 Fávila Ribeiro tem o mesmo posicionamento doutrinário e Adriano Soares da Costa entende como um 
“equívoco” pois a inelegibilidade de que trata o §4º do art. 14 da Constituição Federal, refere-se a um suporte 
fático ou uma condição de elegibilidade. 
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hetero desincompatibilização. Sendo a primeira, uma condição de elegibilidade e a segunda, 

trata-se de uma não elegibilidade. 

 Assim sendo, resta analisar as seguintes possibilidades infra colacionadas: 

2.2.3.1  Pleno exercício dos direitos políticos 

 
Quanto à condição de estar o cidadão no pleno exercício dos direitos políticos, deve 

ser entendido como sinônimo da soberania popular e cidadania. Refere-se, diretamente, ao 

direito de sufrágio e à elegibilidade, isto é, refere-se à praticidade do direito de votar e ser 

votado. Tais direitos somente podem ser subtraídos do nacional em casos de perda ou 

suspensão, não obstante, cumpre lembrar que a supressão dos direitos políticos não pode ser 

confundida com a perda do direito de votar e ser votado e tampouco com o cancelamento da 

inscrição eleitoral (CE art. 71). 

A inserção do pleno exercício dos direitos políticos como condição de elegibilidade 

parece uma evidência incontestável, ora não há como viabilizar a candidatura se não há o 

direito a esta. Contudo há um liame sistemático com as hipótese previstas no art. 15 da 

Constituição Federal, a interpretação isolada do inciso II do § 3º do art. 14, é carecedora de 

sentido lógico. Assim, somente se dará a perda ou suspensão nos casos de: 

a) cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;  

b) incapacidade civil absoluta;  

c) condenação criminal transitada em julgado51, enquanto durarem seus efeitos;  

d) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos 

do art. 5º, VIII e;  

e) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.  

Assim sendo, todas as hipóteses mencionadas no art. 15 da Constituição Federal exige 

um processo judicial, observado o contraditório e a ampla defesa e, com sentença judicial 
                                                 
51 A Lei Complementar nº 135/10, modificou o teor do art. 1º, I da Lei das Inelegibilidades, não mais exigindo o 
trânsito em julgado das decisões criminais, bastando a condenação por um órgão judiciário colegiado.  
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declarando a perda ou suspensão dos direitos políticos anexada no dispositivo da decisão para 

que haja eficácia dos efeitos da condenação no âmbito eleitoral. 

 Para uma melhor compreensão do pleno exercício dos direitos políticos como 

condição de elegibilidade e a conexão com a vontade do cidadão, faz-se necessário o 

fracionamento em algumas hipóteses possíveis. Num primeiro momento, deve ser tratada a 

aquisição dos direitos políticos para depois verificar a possibilidade do seu exercício.  

Conforme já mencionado anteriormente, a aquisição dos direitos políticos tem como 

pressuposto fático o alistamento, sendo este um ato de interesse ou vontade do nacional, uma 

vez que não há alistamento ex officio no direito eleitoral brasileiro. Pois bem, ultrapassada a 

primeira etapa, ou seja, adquirindo-se os direitos políticos, passa-se à análise do seu exercício.  

 

2.2.3.1.1 cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado  

A primeira hipótese é o cancelamento da naturalização ou perda da nacionalidade52 

que pode se dá de forma voluntária (perda-mudança), isto é, quando o brasileiro adquire outra 

nacionalidade, portanto o ato de escolha e dependente, exclusivamente, do sujeito, logo 

evidencia, neste caso, a presença do elemento volitivo caracterizador das condições de 

elegibilidade.  

No segundo memento, trata-se da perda definitiva da nacionalidade do brasileiro 

naturalizado, ou melhor, do cancelamento, via judicial, da sua naturalização (perda-sanção). 

Neste caso, não se deu por desiderato do sujeito, mas por decisão judicial. Ora, não faz 

sentido inserir a perda-sanção dos direitos políticos como uma condição de elegibilidade se se 

trata de uma punição ou proibição característica das inelegibilidades, devendo ser entendida 

como tal (inelegibilidade). 

                                                 
52 Segundo Olivar Augusto Roberti Coneglian “A nacionalidade pode ser classifica da em: a) primária, de 
rigem ou originária quando resulta de um fato natural e geralmente é apresentada pelos critérios do ius 
sanguinis (CF, 12, I, `b´ e `c´) ou do ius solis (CF, 12, I, `a´); b) secundária ou por aquisição, para a qual é 
necessário um fato voluntário do sujeito, que é a naturalização (CF, 12, II). (Inelegibilidade: inelegibilidade e 
proporcionalidade, inelegibilidade e abuso de poder. Curitiba : Juruá. 2008. p. 45.) 
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Conforme já afirmado, não se trata de uma condição, muito embora o processo de 

cancelamento tenha obedecido ao direito da ampla defesa e do contraditório, se à decisão ou 

vontade última retirou-lhe a possibilidade de escolha, logo trata-se de uma imposição judicial 

a ser cumprida e obedecida, jamais uma condição que apresenta a faculdade de aceitá-la ou 

não. Assim sendo, os casos de perda-sanção da naturalização torna o cidadão inelegível. 

Logo, trata-se de uma inelegibilidade e não de uma condição de elegibilidade. 

 

2.2.3.1.2  incapacidade civil absoluta  

No tocante à incapacidade civil absoluta como fundamento psíquico ou patológico 

capaz de obstar a manifestação da vontade do nacional. Urge evidenciar que, todo ser humano 

é dotado de personalidade jurídica e, portanto, com aptidão para adquirir direitos e contrair 

obrigações e adicionando-se a idéia de personalidade vem o reconhecido da capacidade para 

aquisição dos direitos e para exercê-los. 

A incapacidade absoluta é assim definida no art. 3º do Código Civil: 

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I - os menores de dezesseis anos; 

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos; 

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

Logo, capaz é aquele que se acha em pleno exercício de seus direitos, esta é a regra, 

sendo a incapacidade uma exceção, somente diz que alguém é incapaz, quando, 

expressamente, a lei determinar, portanto, absolutamente incapazes são aqueles considerados 

pela lei como totalmente, inaptos para o exercício de atos na vida civil. 

Dito isto, para fins de direito eleitoral, incidem os mesmos argumentos mencionados 

na hipótese de perda da nacionalidade por decisão judicial. A incapacidade civil, conforme 

mencionado alhures, é matéria de direito civil e somente pode ser declarada por sentença 
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judicial em processo de interdição, com previsão legal nos arts. 1767 a 1783 do Código Civil. 

Portanto, não podendo o brasileiro manifestar a sua vontade, obviamente, não poderá 

manifestar a vontade alheia através da representatividade política. 

É necessário esclarecer que a interdição é um processo de imposição da vontade alheia 

na vida do incapaz para gerir seus bens ou negócios, o fato de somente ser declarada pela via 

judicial, traduz, consequentemente, um impedimento à capacidade eleitoral passiva do 

interditado, evidenciando-se uma inelegibilidade rigorosamente absoluta uma vez que não 

poderá pleitear eleição alguma. 

Neste caso, somente através de outra declaração judicial é que o brasileiro poderá 

readquirir a sua capacidade civil e o gozo dos seus direitos. Em suma, é a sentença que o torna 

inelegível, jamais uma condição pela qual o nacional possa optar por cumpri-la ou não 

submissa ao seu desiderato, portanto, trata-se de uma inelegibilidade.  

 
2.2.3.1.3 condenação criminal transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por um 
órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato  

 

Ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o 

diploma, se já expedido. (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) - A 

condenação criminal transitada em julgado surge do art. 15, também é legível que se trata de 

uma inelegibilidade53.  

2.2.3.1.4 Improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º da Constituição Federal  

Quanto à improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, já foi mencionado 

anteriormente que o Estado Democrático de Direito é fundado na ética e a partir do momento 

que os agentes públicos abandonam os preceitos da moralidade, configura-se, materialmente, 

a improbidade administrativa. 

                                                 
53 “Não procede, também, a um primeiro exame, a alegação de ofensa ao art. 15 e seu inciso III da CF. (...) É que 
os textos impugnados não tratam de cassação de direitos políticos, de sua perda ou suspensão, mas, sim, de 
inelegibilidades.” (ADI 1.493-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 26-9-96, DJ de 6-12-96) 
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Embora trate-se de um conceito indeterminado, pode-se dizer que o ato de ímprobo é 

aquele que está diretamente ligado à corrupção e, consequentemente, desvirtua os princípios 

da ordem jurídica e acarreta prejuízos à administração pública, caracterizado pela obtenção de 

vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e 

empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo 

privilégio de grupos em detrimento dos interesses da sociedade. 

É importante destacar, no cenário legislativo eleitoral, que a improbidade 

administrativa é fonte geradora da suspensão dos direitos políticos e regulamentada pela Lei 

nº 8.429/92, que define os atos de improbidade em três categorias: a) enriquecimento ilícito; 

b) lesão ao erário e; c) atos atentatórios aos princípios da administração pública. Pois bem, as 

apurações da responsabilidade do agente ocasionam sanções nas órbitas penais, cíveis e 

políticas, determinado em processo próprio, cuja sentença de mérito transitada em julgado na 

primeira instância ou confirmada em por um colegiado, interessará diretamente no exame da 

suspensão dos direitos políticos em caso de procedência. 

Contudo urge evidenciar que a suspensão dos direitos políticos dos agentes públicos 

nos casos de condenação por improbidade administrativa, considerando que a competência é 

da Justiça Comum, necessariamente, deve estar expressa na decisão judicial que reconhece a 

prática dos atos de improbidade administrativa e deve constar no pedido da ação principal, a 

condenação da suspensão dos direitos políticos sob pena de infringir o princípio da 

congruência na esfera processual. 

O ponto central do tema proposto é a análise da condenação por atos de improbidade 

administrativa, sob a ótica do direito constitucional-eleitoral, trata-se de uma condição de 

elegibilidade. Ora, o que define a aplicação da pena da suspensão dos direitos políticos é a 

sentença judicial, portanto o gozo dos direitos políticos passa a depender da análise e 

interpretação do magistrado, pois a sentença ou o acórdão aplica uma pena de inelegibilidade, 
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cerceando do agente qualquer ato dependente da sua vontade, logo não existe condição a ser 

transposta, mas uma sentença a ser cumprida. Em resumo, vejamos o quadro sinótico dos 

direitos políticos de recepção sob a ótica do livre arbítrio, a seguir: 

QUADRO SINÓTICO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE RECEPÇÃO SOB A ÓTICA DO 
LIVRE ARBÍTRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - A MORALIDADE E VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO COMO  CONDIÇÃO 
AUTÔNOMA DE ELEGIBILIDADE  
 



 67

Prefacialmente é relevante esclarecer que, o objeto investigado, a moralidade e a vida 

pregressa do candidato transpassam três ramos distintos da ciência, ou seja, envolvem a ética, 

a política e o direito, portanto são naturezas normativas do comportamento humano diferentes 

mas que se entrelaçam, especialmente quando se situa o homem como um ser histórico-social. 

 Ora, isso é possível face à diversidade do comportamento humano, diferentemente dos 

outros animais que se relacionam com o mundo exterior segundo uma compilação unitária e 

imutável do instinto. Logo o homem por ser dotado de razão, usa a sua inteligência, com o 

passar do tempo, para enriquecer, paulatinamente, a sua conduta, variando os modos de 

comportamento que adquirem uma conotação própria da cultura, ou melhor, essa diversidade 

de relações do homem com o mundo (econômicas, políticas, jurídicas, morais etc.) e consigo 

mesmo, constitui um comportamento prático-utilitário. 

A propósito, o relacionamento da moral com a política é inevitável, haja vista ser esta 

uma atividade que subentende a participação consciente e organizada dos diversos setores da 

sociedade. Na política, o sujeito personifica uma função coletiva voltada para o interesse 

comum. Enquanto na moral, apesar da presença coletiva como ser social, aflora no indivíduo 

o seu lado íntimo, pessoal que desempenha um papel fundamental em suas relações morais  

com seus pares, tomando decisões pessoais, interiorizando as normas gerais e, por fim, 

tomando pra si as responsabilidades pelos seus atos, desde que deliberados livre e 

conscientemente. 

Não obstante, adverte Adolfo Sanchez Vasquez: nem a política pode absorver a 

moral, nem esta pode ser reduzida à política54. 

 

                                                 
54 VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Tradução de João Dell`Anna. 31 ed. Rio de Janeiro : Civilização 
Brasileira, 2010. p. 94. 
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Por tal motivo e, em se tratando de duas formas de comportamento humano, impende-

se que ambas conservem uma relação recíproca, contudo preservando as particularidades de 

cada uma, ou seja, sem que uma absorva ou exclua a outra. Surgem então duas correntes 

doutrinárias, de um lado o moralismo abstrato que atribui e avalia os atos políticos com 

critérios uma idéia moralizante, considerando ainda a intencionalidade e consciência do 

agente político.  

Noutro vértice, a corrente político-filosófica do realismo político combate a 

interferência da moral nos atos políticos, admitindo uma como uma esfera autônoma e 

específica, não limitada às boas intenções do político, voltando-se apenas para os efeitos e 

ignorando os meios, excluindo assim a moral. Em suma, tanto o moralismo abstrato quanto o 

realismo político identificam uma separação entre a esfera privada e a pública bem como 

fracionam o homem real entre o indivíduo e o cidadão na sociedade moderna. 

 Parece indubitável que a ética, como uma ciência geral da conduta, é um dos elos que 

entrelaçam o Direito e a Política. Tomando como premissa o diálogo de Sócrates com Glauco, 

ao abordarem as razões do infortúnio dos tiranos, aquele afirma: “esta investigação diz 

respeito ao que há de importante: viver para o bem, ou viver para o mal.”55 

 Nota-se que a frase supra trata da conduta humana, mas especificamente da conduta 

política, ou seja do tirano, ou seja, de um governante injusto, opressor. Ora, se se trata da 

conduta boa ou má, necessariamente, esta pressupõe a presença de um inter-relacionamento 

social e, conseqüentemente, a valoração “boa ou má”, torna o fato social em fato jurídico, 

portanto uma área de competência do direito. 

Outrossim, a frase em análise também faz a sua referência política, isto é, da opressão 

dos governantes, do seu modo de agir sem amarras legais, ditando as suas próprias normas, 

em outros termos, a sua vontade é a lei que os súditos. Neste caso, também trata-se da 

                                                 
55 Cf, COMPARATO, Fábio Konder. Ética:direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo : 
Companhia das Letras, 2006. p. 17 
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presença axiológica ao fixar a conduta como justa ou injusta, enfim, a título de prólogo, é 

inevitável o imbricamento valorativo entre o direito e a política, considerando ainda que esta é 

representada pelo Estado. 

Claro está portanto, que, nas relações entre a ética, o direito e a política, visa à 

consciência moral e à percepção de “estar no mundo”, onde a dignidade da pessoa consiste 

não apenas em ser a sua finalidade, mas, racionalmente, viver com autonomia e guiados pelas 

normas por editadas. 

Em outros termos, a validade plena da norma jurídica supera os seus aspectos formais 

e transcende ao universo jurídico, buscando uma correlação com a ética, com o justo e o 

honesto. Em síntese, a ética é a argamassa que une as relações entre o Direito e Política.  

 
3.1 CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E INELEGIBILIDADE: ANÁLISE 
HERMENÊUTICA DO ARTIGO 14, § 9 º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 
Á LUZ VOTO DE VISTAS DO MINISTRO CARLOS AYRES DE BRITO NO RECURSO 
ORDINÁRIO N° 1.069/2006 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.  
 

A Constituição Federal em seu artigo 14 abre o Título dos direitos políticos 

consagrando a soberania popular e o regime democrático. Na verdade, os direitos políticos são 

instrumentos insertos na Constituição Federal que garantem ao cidadão o exercício da 

soberania popular, direta (vontade) ou indiretamente (eleitor), através do sufrágio universal 

livre, periódico, secreto, obrigatório e igual. 

No direito constitucional, os direitos políticos são classificados como direitos 

fundamentais de status activus56, possibilitando ao indivíduo adentrar na esfera estatal e 

participar na construção da vontade política, contudo, por tratar-se de direito subjetivo público 

tem como núcleo o direito de sufrágio, considerando a capacidade eleitoral ativa (votar, ser 

eleitor e alistabilidade) e capacidade eleitoral passiva (ser votado e elegibilidade). 

                                                 
56 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ªa tir. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais. 2008. p. 68  
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 Interessa, especificamente, ao presente trabalho a análise da capacidade eleitoral 

passiva, visando às condições de elegibilidade autônomas do candidato, aplicando-se como 

prerrogativa a análise do perfil ético e a vida anteacta dos pretensos postulantes aos cargos 

políticos eletivos, para tanto se busca uma análise sistemática da literalidade constitucional, os 

direitos políticos do artigo 14 da Constituição Federal remete ao Parágrafo único do artigo 1º 

do mesmo diploma que consubstancia os princípios fundamentais e consagra a vontade 

popular como fonte primária do poder e este será exercido por representantes eleitos, ou seja, 

combinando a representação com a participação direta, em suma, a democracia representativa. 

Contudo, toda democracia representativa exige como pressuposto a fixação de normas 

disciplinadoras da participação popular no processo político, gerando assim os direitos 

políticos ou do cidadão. 

 No entanto, a análise da aplicação da moralidade, por tratar-se de um tema sem um 

significado definido (conceito fluido) ou de textura aberta, deve ser interpretado como uma 

norma principiológica, exigindo uma atenção do intérprete ao efetivar a norma, buscando uma 

hermenêutica diferenciada, exclusivamente constitucional sem a utilização de cânones da 

hermenêutica tradicional, visando a uma definição da vontade da Constituição.57  

 Nesse mesmo sentido, a preservação do núcleo essencial da norma constitucional deve 

resguardar o seu elemento teleológico, abandonando-se a interpretação lógico-analítica 

buscando-se elementos empíricos, metanormativo de uma hermenêutica evolutiva que permita 

a inserção de um conteúdo social e ético no âmago dos preceitos legais. 

 O foco principal da temática, ora dissertada, trata de uma análise interpretativa do §9º 

do artigo 14, que veicula as normas da inelegibilidade e em voto de vistas no Recurso 

Ordinário nº 1.069/2006, o Ministro Carlos Ayres Brito do Tribunal Superior Eleitoral, 

entendeu, numa visão sistemática da Constituição Federal, que a moralidade e a vida 

                                                 
57 Os Alemães denominam de “interpretação conforme a Constituição” ou verfarssungskonformr Auslegung  
significando a observância dos comandos axiológicos da Constituição.    
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pregressa do candidato não se refere à inelegibilidade, mas trata-se de uma condição de 

elegibilidade implícita.  

 
3.1.1 Escorço Histórico 
 

 O tema moralidade58 é tão antigo quanto a existência humana, sempre foi motivo de 

calorosos debates doutrinários, especialmente, quando envolve o Direito, atualmente volta a 

ser o centro das atenções no direito eleitoral. A análise da moralidade e da vida pregressa dos 

candidatos ganhou destaque na atual jurisprudência pátria no ano de 2002, quando Tribunal 

Regional Eleitoral do estado de Roraima, no Acórdão nº 10659 que teve como Relatora a Juíza 

Marialva Henriques Daldegan Bueno. Em tal decisão, nota-se uma superficialidade na 

apuração da temática envolvida, não se detendo o acórdão em maior aprofundamento, mas 

germinou uma célula do tecido doutrinário que viria a ser a discussão da exigência da análise 

da moralidade e da vida pregressa do candidato em momento posterior. 

Contudo, a Relatora esboça uma questão importante ao buscar distinguir a 

elegibilidade e inelegibilidade, afirmando ser esta a regra e aquela a exceção que somente é 

demonstrada, quando do registro da candidatura, com isso devendo valorizar o deferimento e 

a necessidade de uma avaliação criteriosa dos pressupostos imprescindíveis aos pretensos 

candidatos. Além do mais, tal decisão, em seus fundamentos, menciona o relevo da função 

pública exercida pelos detentores de mandato popular vislumbrando, como exigência, que os 

                                                 
58 Sócrates em diálogo com Glauco sobre a ética, afirmou: “esta investigação diz respeito ao que há de mais 
importante : viver para o bem, ou viver para o mal.”  Apud Fabio Konder Comparato (2006, p. 17) 
59 TRE/RO  Ementa Acórdão nº 106/2002 : Registro de Candidatos.Art. 14,§ 9º , CF. Moralidade e Vida 
Pregressa. Indeferimento do Registro.Constatando-se dos autos que os antecedentes do requerente não são 
recomendáveis, por violação do princípio da moralidade na administração pública, indefere-se o pedido de 
registro de candidatura.Exegese do §9º do art. 14 da Constituição da República. Registro indeferido nos termos 
do voto da relatora. Vistos, relatados e discutidos estes autos, etc...ACORDAM, os Membros do Tribunal 
Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos do voto da Relatora, por maioria – vencido o Juiz Selmar Saraiva 
da Silva Filho, indeferir o pedido de registro de candidatura, pela Coligação “Outra Rondônia é Possível”, 
para  cargo de deputado federal do Candidato em referência: Deraldo Nascimento Barbosa, nº 1369 . Sala das 
Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.porto Velho, 29 de julho de 2002.    
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candidatos possuam qualidades mínimas para concorrerem a um mandato, prevenindo assim a 

banalização do prélio eleitoral. 

  Nessa esteira, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em sua decisão, 

buscou amparo legal no artigo 14, § 9° da Constituição da República, exaltando o princípio da 

moralidade como uma exigência para o exercício do mandato eletivo. Nota-se, nesse 

momento, que a juíza relatora, estreando uma nova interpretação, faz uma confusão no que se 

refere à possibilidade da candidatura e ao exercício do mandato, sedo este uma fase a posteri 

às eleições, ou seja, o exercício do mandato não deve ser confundido com a capacidade 

eleitoral prévia ou a aptidão reconhecida pela legislação que possibilita ao eleitor participar do 

poder de sufrágio, tornando-se um protagonista no pleito eleitoral. 

 O questionamento feito em relação à decisão do TRE de Rondônia, leva a uma 

interpretação de que não seria possível apenas a Lei Complementar tratar da análise da 

moralidade e da vida pregressa do candidato, bem como a aplicação literal do texto 

constitucional seria contraditória, pois seria desnecessária a qualquer análise destacada da 

moralidade, considerando a vida pregressa do candidato e aceitando o registro de pessoas que 

demonstrarem ter agido contrariamente às exigências do referido texto. 

Outro indicativo importante alertado pela Relatora Juíza Marialva Henriques Daldegan 

Bueno é o fato de o Poder Judiciário deferir registros de candidaturas a pessoas inidôneas e 

que já respondem a uma lista de processos, utilizando o mandato eletivo como forma de 

blindagem e usando da influência política para buscar a sua impunidade. 

 No caso analisado, o pretenso candidato a deputado federal pelo estado de Rondônia, 

havia respondido a processos tipificados pelo Código Penal em seus artigos 121, § 2°, IV 

(absolvido); art. 155; art. 148 (seqüestro e cárcere privado) e art. 250, § 1°, I e II todos do 

Código Penal. Muito embora não tenham transitado em julgado. 
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 Outro equívoco do Acórdão em análise é o fato de a Relatora não ter critérios 

definidos e objetivos na avaliação da vida pregressa do candidato, chegando a mencionar em 

seus fundamentos que: 

não melhora seus antecedentes o fato de ter sido absolvido em um dos processos e 
ter tido o outro arquivado por motivos que não se encontram nos autos. Fato 
inconteste é que restou demonstrado que o requerente tem conduta voltada para a 
prática de infrações penais, o que ilide o requisito da moralidade e conduta ilibada 
exigida para a detenção de cargo eleito como representante do povo. 

  
 Sempre se utilizando dos termos “da proteção da probidade administrativa e a 

moralidade para o exercício do mandato eletivo”, decisão eivada de Juízos de valor 

totalmente subjetivados, o que demonstrou apenas a ausência de critérios para a sua 

fundamentação que o caso exigia; trata-se de um germe jurisprudencial que viria aflorar, 

posteriormente, calorosos debates na doutrina eleitoral. Mesmo assim, a Juíza Relatora 

conseguiu a maioria dos votos dos seus pares, apenas o juiz Selmar Saraiva da Silva Filho, de 

forma mais prudente, foi voto divergente por entender que a interpretação dada, para o caso 

concreto, extrapola o contexto constitucional e não seria possível a análise da vida anteacta 

em casos julgados em que há absolvição, portanto desproporcional é a decisão que indefere o 

registro de candidatura do pleiteante ao cargo de deputado federal. 

 Na há como negar a importância da semente jurisprudencial plantada e germinada no 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, os reflexos já haviam chegados a outras Cortes 

Eleitorais, nas eleições de 2004, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já delineava 

o seu posicionamento jurisprudencial no sentido da necessidade da análise da vida pregressa 

do candidato para fins de registro de candidatura, mas somente no ano de 2006 o tema, ora 

estudo ganha notoriedade a partir da polêmica decisão daquele Tribunal ao julgar o Recurso 

Ordinário nº 1069 que tinha como parte o deputado Eurico Ângelo de Miranda. 

Ao impugnar diversas candidaturas de pretensos candidatos envolvidos em escândalos 

de corrupção originários de fraudes junto ao erário, especialmente, com deputados envolvidos 

com liberação de emendas orçamentárias e a conseqüente aquisição de veículos do tipo 
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ambulâncias com preços superfaturados, fatos desvendados na chamada operação 

sanguessuga. 

 Analisando a moralidade e a vida anteacta do candidato, o Tribunal fluminense 

aprofundou o debate e os juizes, individualmente, complementavam a linha de raciocínio do 

outro, firmando assim uma fundamentação rica em complexidade e, ao mesmo tempo, 

harmônica. Em seus votos, reconheceram a força principiológica do art. 14, §9º da 

Constituição Federal, entendendo que tal dispositivo é dotado de eficácia plena e apto a 

produzir os efeitos jurídicos. 

Noutro momento, o Desembargador Rudi Loewenron, faz uma analogia entre o 

candidato à representação política em um pleito eleitoral e o candidato a ingressar no serviço 

público via concurso, em que é exigida a exibição de provas de bons antecedentes e admite 

ainda a inconstitucionalidade do termo “trânsito em julgado” para que se possa tornar 

inelegível o candidato.  

Nota-se também que o TRE/RJ posicionou-se de forma política e não jurídica no voto 

do juiz Antônio Jaime Boerte, e, ao acompanhar o voto do relator, pronunciou-se afirmando 

que a conjuntura política atual deve ser combatida de exemplar, para que se possa resgatar na 

sociedade o que ainda seria possível de ser recuperado. Doutra banda, nota-se a lucidez da 

juíza Jaqueline Lima Montenegro, que teceu os fundamentos do seu voto, alegando o aspecto 

cronológico da introdução dos termos moralidade e vida pregressa do candidato no §9° do 

art. 14 da Magna Carta, posteriormente a edição da Lei Complementar n° 69/90. 

Além do mais, a magistrada fez uma distinção essencial para a elucidação do tema, 

isto é, a diferença entre vida pregressa e maus antecedentes, aquela não alcançada pelo 

princípio da não culpabilidade, arrematando, ao final, que não se está avaliando a culpa 

quanto aos fatos que estão sendo apurados nas outras esferas do direito, mas avaliando as 
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imputações apresentadas em desfavor do candidato, se estas são ou não suficientes e 

plausíveis para obstruir a capacidade eleitoral passiva do cidadão. 

 Também como no julgamento do Tribunal Eleitoral de Rondônia, teve voz divergente 

no julgamento do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro, a juíza Vera Lúcia Lima da Silva, 

enriquece o debate, afirmando que não se trata de cláusulas gerais ou conceitos 

indeterminados, mas o texto constitucional deve limitar-se à sua literalidade e transferir para a 

Legislação complementar a incumbência de determinar outros casos de inelegibilidade. 

A mesma magistrada alega em sua divergência que a interpretação dos seus pares é 

uma afronta aos Princípios da Separação dos Poderes(o Poder Judiciário não deve atuar como 

legislador) e ao Princípio da Segurança Jurídica, pois tal entendimento seria um pré 

julgamento. O posicionamento da Juíza Vera Lúcia Lima da Silva prevaleceu na decisão do 

Tribunal Superior Eleitoral. 

 Em suma, o Tribunal Eleitoral fluminense entendeu que a introdução do termo vida 

pregressa do candidato ao §9° do art.14 da Constituição Federal, deu-se com Emenda 

Constitucional nº 4, portanto, após a edição da Lei Complementar nº 64/90, inseriu novos 

valores de índole ética e com isso alargando a sua incidência e alcance normativo, sendo 

possível a sua aplicação imediata por tratar-se de interesses sociais indisponíveis ao 

resguardar a lisura das eleições, o equilíbrio do pleito e a livre vontade do eleitor com espeque 

nos princípios da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato. 

Contudo, analisado a hermenêutica aplicada aos casos deste Tribunal Eleitoral na 

fundamentação dos seus votos, nota-se não há uma linha de raciocínio definida, apesar do 

grande esforço na justificação com bons argumentos trazidos como fundamentos. 

 
3.1.2 Da fundamentação e análise dos Votos no Tribunal Superior Eleitoral 

 Em análise recursal, o Tribunal Superior Eleitoral passou a ponderar a temática do art. 

14, § 9º da Constituição Federal, originando o Acórdão n° 1069 de 20 de setembro de 2006. O 
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cerne da discussão sobre a incompatibilidade da vida pregressa do candidato com a probidade 

administrativa e moralidade para o exercício do mandato, trouxe novas e significavas posições 

hermenêuticas para o Direito Eleitoral brasileiro, uma vez que a temática é eivada de 

importância e, apesar da decisão, em sua estreita maioria, pela rejeição, germinou uma nova 

teoria baseada no voto de vistas do Ministro Carlos Ayres Britto, que não considera o § 9° do 

art. 14 da Constituição Federal como uma inelegibilidade, mas dentro de uma interpretação 

sistemática, tratar-se-ia de uma condição de elegibilidade implícita. 

 Pois bem, o Recurso nº 1069/2006, também conhecido como o caso Eurico Miranda, 

transformou-se em verdadeiro paradigma e teve como Relator o Ministro Marcelo Ribeiro. 

Em seu voto, o Ministro Relator entendeu que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do rio 

de Janeiro deveria ser reformado uma vez que afrontava o art. 5º em seus incisos,XXXIX, 

LIV e LVI da Constituição Federal, bem como o art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 

pois não pesava contra o recorrente nenhuma sentença penal transitada em julgado. 

A ênfase do relator foi no sentido da preservação do texto normativo da Constituição 

da República que preceitua que Lei Complementar estabelecerá outros casos de 

inelegibilidade, concluindo o voto de forma simplista, pela não autoaplicabilidade do art. 14 

§9º e deu provimento ao Recurso. O que se analisa no voto do Ministro Marcelo Ribeiro é o 

fato de não ter atentado para o fator cronológico, ou seja, a Lei Complementar n° 64/90 no 

seu entendimento havia sido violada, entrou em vigor antes da redação final do art. 14 § 9º da 

Magna Carta, o que torna incongruente a conjugação entre os dois dispositivos normativos. 

Ora, a fixação da observância e análise da vida pregressa dos pré candidatos a 

representantes do povo, com fito de tutelar a probidade administrativa e a moralidade para o 

exercício do mandato, somente ganhou essa redação com a Emenda Constitucional nº 04/94, 

portanto, posterior à lei das inelegibilidades, daí a carência de logicidade no voto do relator. 
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 Tomando a palavra, o Ministro Marco Aurélio trouxe mais uniformidade aos 

fundamentos do seu voto. Alertou o ministro que o seu voto era técnico e não político e 

restringia-se apenas ao campo da inelegibilidade, dando-lhe uma interpretação restrita. 

Demonstrou o ministro Marco Aurélio a sua preocupação com relação aos partidos políticos 

por sua leniência por não realizar uma triagem prévia e cuidadosa dos pretensos candidatos 

em suas convenções e também provocou o Congresso Nacional pela inércia e disse que o 

Poder Legislativo está a dever uma lei de inelegibilidades atualizada com a Emenda 

Constitucional nº 04/94. 

 Quanto ao seu posicionamento no caso, afirmou que o art.14, § 9º da Constituição 

Federal não atribuía ao Poder Judiciário a análise da proteção da probidade administrativa e a 

moralidade para o exercício do mandato, pois seria dar aos magistrados uma “carta em 

branco” e concluiu o seu entendimento de que a reforma constitucional derivada (EC nº 

04/94) não alterou a Lei Complementar nº 64/90, permanecendo o art. 1º, I o dispositivo legal 

a exigir a condenação criminal com sentença transitada em julgado para tornar o candidato 

inelegível e pugnou que qualquer interpretação contrária foge aos parâmetros legais e está 

fadada ao retrocesso não condizente com Estado Democrático de Direito. Contudo, voltou a 

alertar que a decisão do Tribunal fluminense sirva de advertência e de cobrança à União, 

como legisladora, para que produza uma nova lei de inelegibilidades. 

 Outro voto favorável à reforma veio do posicionamento do Ministro César Peluzo60, 

que iniciou, divergindo do voto do relator que havia dito ser o caso uma questão simples, em 

razão de no seu entender, tratar-se de uma engenhosa questão de hermenêutica constitucional. 

Seguiu o Ministro, arguindo os seus fundamentos no aporte hermenêutico admitindo 

que há nos textos normativos uma resistência semântica que vai além do limite léxico-

semântico apenas por desiderato do intérprete. Com isso, o ministro César Peluzo trouxe à 

                                                 
60 Neste momento da votação o Min. Carlos Ayres Brito já havia votado e posicionado pela manutenção da 
cassação do registro da candidatura, aflorando assim os pomos discórdia. 
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discussão a preservação do princípio da presunção de inocência. Com efeito, nota-se que o 

ministro faz uma confusão entre os direitos e garantias individuais e os direitos políticos; 

alerta feito em aparte pelo Ministro Ayres Brito, porém não o convenceu e tampouco 

modificou o seu voto. 

O Ministro César Peluzo ainda fez um levantamento histórico da conquista do 

princípio da presunção de inocência, porém esqueceu de abordar que não se trata de um 

princípio absoluto e possui um grau de relatividade muito grande, inclusive, quando aplicado 

em defesa dos direitos e garantias individuais, especialmente, no direito penal que admite em 

certos casos a prisão preventiva. Por fim, concluiu o ministro que a inelegibilidade firmada no 

art. 14, § 9° da Constituição Federal exige a tipicidade estabelecida por Lei Complementar, 

fazendo uma analogia com entre o direito penal e o direito eleitoral. 

 A corrente majoritária do Tribunal Superior Eleitoral foi consolidada com o voto do 

Ministro Geraldo Grossi, que fez uma breve exposição histórica sobre a Lei Complementar nº 

5/70 declarando inelegível aquele que tenha contra si, denúncia originária do Ministério 

Público, desde que recebida pelo Juízo e que o TSE, em votação corajosa e declarou 

inconstitucional tal Lei Complementar. Sequenciando os seus fundamentos, o Ministro 

Geraldo Grossi arguiu que a elegibilidade é direito protegido constitucionalmente (art. 14, § 

3º), enquanto a inelegibilidade é a restrição oponente ao direito à elegibilidade.Assim como 

ministro César Peluzo, Grossi entendeu que o art. 14, §9º, reporta-se à Lei Complementar n° 

64/90 e esta se encontra em vigor, portanto, não é auto aplicável. 

Contudo, apesar de não trazer novidades em seu voto, o Ministro Gerald Grossi fez um 

questionamento interessante para que se possa elucidar o tema em testilha, ao comentar os 

votos opositores, isto é, a questão do prazo da condenação e disse: 

 
Preocupa-me, e muito, um aspecto do julgamento. Os doutos votos, agora vencidos, 
utilizando razões as mais variadas, não provendo o recurso, acabaram de impor ao 
recorrente a pena de inelegibilidade. Mas, eu pergunto: por que prazo? 
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 A hipótese legal do prazo de inelegibilidade com previsão no art. 1º, I, e, da Lei 

Complementar nº 64/90, fixa o prazo de 03 (três) anos após o cumprimento da pena à qual foi 

condenado em processo criminal. Ora, a indagação do Ministro foi pertinente, pois os 

argumentos contrários primavam pela não aplicação da lei de inelegibilidades, então como 

responder a tal pergunta? A resposta também deverá ser buscada na interpretação sistemática 

da Constituição, o que não é razoável é aguardar décadas até chegar à decisão de uma ação de 

improbidade administrativa face aos inúmeros recursos, artifícios protelatórios e instâncias 

possíveis até que ocorra o trânsito em julgado, enquanto isso o infrator permanece na sua 

trilha criminosa, no exercício da atividade política. 

 
 Ao final do seu voto, o Ministro Geraldo Grossi alertou sobre o papel da mídia que 

quando mal usada pode eleger um bandido e que este goza de garantias constitucionais da 

ampla defesa o que nominou de antagonismos do Estado Democrático de Direito e deu 

provimento reformador ao recurso.  

 Cumpre esclarecer que, apesar da coerência dos fundamentos dos votos dos ministros 

César Peluzo e Geraldo Grossi, nenhum deles inseriu em seus argumentos, ao observar a 

totalidade literal do texto constitucional em análise, ou seja, a identificação teleológica que 

visa proteger a probidade e a moralidade administrativa, versando apenas sobre a pessoa do 

candidato e os seus direitos individuais. Sem dúvida, ambos desviaram a essência do tema 

sobrelevando um princípio secundário, isto é, a presunção de inocência. 

 Noutro giro, os votos a favor da manutenção do acórdão do TRE/RJ, ou seja, pelo 

indeferimento do registro de candidatura quando o requerente não é possuidor de idoneidade 

moral, inicia-se com o voto do Ministro César Asfor Rocha que abre o seu posicionamento 

indagando sobre a exigência do trânsito em julgado em condenação criminal prevista na Lei 

Complementar n° 64/90 e os reflexos ou efeitos na norma em vigor do direito eleitoral, 
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ressaltando ainda que o instituto da coisa julgada é uma conquista que elege os valores da 

estabilidade, da segurança  e certeza jurídicas. 

Porém, o caso da moralidade e da vida pregressa do candidato deve ser analisado sob a 

ótica da hermenêutica constitucional e jurídica contemporânea e que tem como bússola os 

princípios gerais e constitucionais e a inobservância dos mesmos (princípios), torna-se uma 

repetição servil da letra do texto. Baseando-se nos ensinamentos de Paulo Bonavides como 

apoio doutrinário aos seus argumentos, para tecer críticas à interpretação tradicional 

constitucional, descartando o sentido estrito e superficial do jurista técnico ao ficar tolhido de 

conhecer a verdade constitucional em essência e fundamento. 

 Segue o ministro César Asfor Rocha, afirmando que o art. 1º, I, “e” da lei 

Complementar nº 64/90 encontra-se ancorado na presunção de inocência, sem dúvida, uma 

conquista do desenvolvimento cultural e jurídico da sociedade moderna, mas tal conquista 

tem foros de direito fundamental na Carta Magna (art.5º, LVII) como forma de princípio, 

contudo a Constituição Federal abriga outros princípios que estão voltados a preservar valores 

sociais e políticos, portanto, extrapolam o âmbito dos direitos pessoais e que estes devem 

harmonizar-se com aqueles outros. Uma assertiva que merece destaque no voto do Ministro 

César Asfor Rocha é o fato de ele definir a função da hermenêutica constitucional afirmando 

que: 

Tecer a perfeita compatibilização entre os princípios da Carta Magna, esses 
elementos da macro-estrutura jurídica do ordenamento positivo, não poucas vezes 
desafiadoras de decifração.     

 
 Considerou em seu voto a doutrina de Norberto Bobbio que afirmou ser os princípios 

gerais, normas como todas as outras. Assim, posiciona-se com argumentos, voltando-os para 

exegese constitucional principiológica e sistemática, sempre dando ênfase à força normativa 

dos princípios. 

Ao voltar, especificamente, ao caso concreto analisado, descartou de pronto o amparo 

ao princípio da presunção de inocência, contudo, para o Direito Eleitoral, interessa a proteção 
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da probidade e moralidade públicas, que se constituem em barreiras aptas a proibir o cidadão 

a concorrer a cargo eletivo. Consoante tal entendimento, adicionou ao seu voto o 

posicionamento que, nos casos de indeferimento de registro de candidatura, a espera pelo 

trânsito em julgado de sentença criminal é pleito juridicamente impossível face à atividade 

jurisdicional eleitoral adotar um rito simples e sumário. Outrossim, não significa dizer que o 

deferimento do registro da candidatura, sem a condenação criminal do pré candidato haver 

transitado em julgado, é automático, mas outros fatores devem ser considerados na avaliação 

judicial eleitoral.  

Ao adentrar sobre a lei de inelegibilidades, ponderou o ministro, ter “latitude” ampla e 

não orienta os casos em que o postulante ao registro de candidato tem lavrada contra si 

sentença penal condenatória transitada em julgado, mas sim os casos em que, mesmo sem a 

condenação em definitivo. 

Os candidatos não se apresentam como portadores de vida pregressa abonadora ou 

isenta de indícios que caracterizam a improbidade administrativa ou capazes de ofender ao 

interesse público da lisura do pleito e o que interessa ao direito eleitoral é a análise fática da 

existência de condenações criminais na vida anteacta do candidato, sendo de menor relevância 

saber se tais condenações transitaram julgado ou não, até porque, a Justiça Eleitoral não vai 

aplicar a sanção penal, mas avaliar se o postulante ao registro de candidatura reúne as 

condições exigidas na lei, o sopesamento deve incidir sobre o caso concreto e viabilidade 

material do recurso interposto. 

 Como se não bastasse, o Ministro César Asfor Rocha admitiu que a apreciação do 

pedido de registro de candidatura desenvolve-se em um ambiente processual de dilargada 

liberdade de pesquisa e ponderação dos elementos que acompanham e definem a reputação do 

pretendente a representação política. Assiste razão ao Ministro Asfor Rocha ao complementar 

o raciocínio afirmando que:  
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Se assim não fosse seria a Justiça Eleitoral complementar acrítica e infensa aos 
valores que busca justamente proteger, quais sejam, a probidade e a moralidade do 
futuro desempenho dos ungidos pelas urnas. 
 

 Entendendo que a postulação política não deve ser um pretensão individualizada, mas 

com vistas a servir a polis, o ministro arguiu que a inelegibilidade do cidadão não deve tomar 

qualquer conotação de pena criminal antecipada, mas a aplicação da força normativa dos  

princípios democráticos e específicos do Direito Eleitoral. Arremata ainda, em sua 

interpretação, que o art. 1º, I, “e” da Lei de inelegibilidades não se limita a decifrar a prática 

delitiva para tornar o candidato inelegível, mas inclui ainda outros crimes não elencados 

naquele dispositivo e que passam pelo crivo e avaliação do art. 23 daquele texto legal. E 

conclui o seu voto, enfatizando a competência da Justiça Eleitoral à avaliação da 

inelegibilidade/elegibilidade dos candidatos e não de outro Juízo. 

 Outro posicionamento corajoso e interessante foi do Ministro José Augusto Delgado, 

que assim como os demais, reconhece a priori a nova corrente hermenêutica constitucional e 

por derivação atinge o Direito Eleitoral. O Ministro José Delgado abre os seus fundamentos 

sistematizando a Constituição Federal e mostrando a coerência de articulação do art. 1º com o 

art. 14, § 9º e o art. 37 da Lei Fundamental brasileira em que todos proclamam o Estado 

Democrático de Direito em que deve imperar a legalidade, impessoalidade e moralidade.  

Seguiu afirmando que a construção do Estado Democrático de Direito deve centralizar 

as atenções do Estado e os valores da cidadania, pois o conceito desta não se limita à 

permissibilidade de votar e ser votado, este é apenas um direito político, enquanto o direito 

constitucional eleitoral abrange ainda o campo da responsabilidade e preservação dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  

 Ao referir-se ao caso concreto, o Ministro José Delgado atentou para um detalhe 

fundamental, o fato do recorrente (Eurico Miranda) ter sido denunciado em várias ações 

penais pelo Ministério Público e não ter se insurgido contrariamente por meio de Hábeas 

Corpus para trancar os processos, poderia alegar a ausência de justa causa ou a falta de um 
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fundo de procedência. Também seguiu a linha da hermenêutica sistemática dos demais votos 

e primou pela integração do direito eleitoral e o Estado Democrático de Direito, 

especialmente, no que se refere à moralidade pública em que o Estado e o cidadão devem 

selar um compromisso axiológico formadores da democracia. Criticou ainda a interpretação 

tecnicista, dizendo que o juiz contemporâneo deve ser um solucionador de conflitos 

decorrentes das antinomias dos princípios. 

 A ousadia na interpretação do Ministro José Delgado, contrariando os demais pares, 

foi a admissão de que o art. 14,§ 9º da Constituição Federal contém eficácia autoaplicável, e 

faz a separação do joio e do trigo, e em seu raciocínio, o mencionado dispositivo (art. 14,§ 9º) 

dispões da Lei Complementar apenas para fixar outros casos de inelegibilidades e o objetivo a 

ser atingido ou melhor, a essência teleológica  é a tutela da probidade administrativa e a 

moralidade para o exercício do mandato. 

Logo, o interprete e o aplicador da Lei Complementar deve obediência absoluta a 

esses dois parâmetros fixados na Carta Maior, caso contrário, haverá desvio dos seus 

desideratos. Assim, é a condição que a Lei Complementar impõe à avaliação da vida 

pregressa do candidato se este é possuidor de máculas pretéritas ao registro da candidatura 

que obste a ele mesmo concorrer a eleições, independentemente de ter contra si sentença 

criminal transitada em julgado. 

 Em contra argumento ao princípio da presunção de inocência, o ministro foi enfático 

ao abordar a natureza relativa de tal princípio face ao princípio da moralidade pública, pois o 

que se está a avaliar são as condições do cargo público a ser exercido pelo cidadão e reforçou 

o alerta de que o acusado tem a possibilidade de trancar o processo via habeas corpus e livrar-

se da ação penal por ausência de justo motivo para o oferecimento da denúncia, e se assim 

não age, não há motivos para auferir a aptidão para o exercício de cargo público sob a 

alegação de não se provar a conduta ilibada. 
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O ministro Carlos Ayres Brito, ao pedir vistas do recurso, pronunciou-se com voto 

estreando uma nova teoria hermenêutica eleitoral, também com uma visão ampla e sistêmica 

do contexto da Carta Política, inicia a fundamentação do seu voto de vistas admitindo que o 

art. 14, §9º da Constituição Federal não é autoaplicável e tratou de fracionar os direitos e 

garantias fundamentais em três campos autônomos: a) dos direitos e deveres individuais e 

coletivos; b) dos direitos sociais e c) dos direitos políticos. Dito isto, relatou que cada bloco 

revela um perfil normativo próprio e obedece a uma lógica  diferenciada e tem a sua peculiar 

ontologia e razão de ser. 

Com isso, o Ministro Ayres Brito discorre com maestria a definição individualizada de 

cada esfera dos direitos fundamentais, sendo que os direitos individuais e coletivos exercer a 

tutela dos bens de personalidade individual em oponibilidade à pessoa jurídica do Estado e 

enquanto os direitos sociais visam à proteção dos valores do trabalho. 

 Quanto aos direitos políticos, segue o voto, esses devem primar pela defesa da 

soberania popular e da democracia representativa e a diferença com os demais direitos 

fundamentais que nesses princípios, não são as pessoas que se servem deles, mas o inverso, 

são os direitos políticos que são servidos pelas pessoas. Logo, os titulares dos direitos 

políticos não os exercem para se favorecer, ao contrário dos direitos e garantias individuais e 

os direitos sociais. Assim, os titulares dos direitos políticos devem servir a valores 

consubstanciados nos princípios da soberania popular e democracia representativa. 

 O ministro Ayres Brito levou sempre os seus argumentos para a interpretação 

sistemática e relacionou as hipóteses de inelegibilidades (art. 14, §§ 4º r 7º) e de 

irreelegibilidade (art. 14, §§ 5º e 6º) e lastreou-os às condições de elegibilidade (art. 14, § 3º). 

No dizer do julgador, a Constituição Federal determina um verdadeiro “cerco ético-político-

penal” que reconhece os direitos políticos de eleger e se eleger de natureza impessoal ou 

coletiva.  
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Pois bem, discorre o Ministro Carlos Ayres Brito para consagrar a sua Teoria da 

Moralidade Eleitoral como Condição de Elegibilidade Implícita, objeto do presente estudo, ao 

citar a desnecessidade de se elencar as condições de elegibilidade (art. 14, § 3º da CF) a 

idoneidade moral como requisito uma vez que esta flui em todos os dispositivos já 

mencionados. 

Acrescentando ainda ao seu voto, o Ministro Carlos Ayres Brito menciona o art. 23 da 

Lei Complementar n° 64/90 como fundamento legal para manter a decisão do Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que indeferiu o registro de candidatura de Eurico 

Miranda, alegando que a Corte Eleitoral fluminense julgou com razoabilidade diante de fatos 

públicos e notórios de objetiva reprovabilidade, porém discorda da fundamentação daquele 

Tribunal Regional que interpretou o caso como inelegibilidade quando na verdade trata-se da 

ausência de elegibilidade implícita. 

 Por fim, ementa final do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria ganhou a seguinte 

redação:  

"Eleições 2006. Registro de candidato. Deputado federal. Inelegibilidade. 
Idoneidade moral. Art. 14, § 9º, da Constituição Federal. 1. O art. 14, § 9°, da 
Constituição não é auto-aplicável (Súmula nº 13 do Tribunal Superior Eleitoral). 2. 
Na ausência de lei complementar estabelecendo os casos em que a vida pregressa 
do candidato implicará inelegibilidade, não pode o julgador, sem se substituir ao 
legislador, defini-los. Recurso provido para deferir o registro. (RO 1069/RJ, Rel. 
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, j. 20/09/2006)" 

 
Mesmo respondendo a 9 (nove) processos criminais, embora sem julgamentos 

definitivos, Eurico Miranda registrou a candidatura e concorreu ao cargo de deputado federal, 

apesar de não haver logrado êxito nas urnas. Mesmo assim, a temática da moralidade e vida 

pregressa do candidato adentrou à Corte Suprema, via Argüição de Preceito Fundamental – 

ADPF nº 144/DF e por 9 votos a 2 foi julgada improcedente de parte das alíneas "d", "e", "g" 

e "h", do inciso I, do art. 1°, e parte do art. 15, todos da Lei Complementar n° 64, de 18 de 

maio de 1990. porque não recepcionadas pelo § 9°, do art. 14, da Constituição Federal, sob o 

fundamento de que a Constituição Federal e Lei de Inelegibilidades não preceituam a privação 
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da capacidade eleitoral passiva, enquanto se responde a processos sem trânsito em julgado em 

última instância, prevalecendo a defesa do princípio da presunção de inocência (Min. Celso de 

Mello), por tratar-se de situações processuais ainda não definidas. 

 Não obstante, permaneceu à parte da doutrina e da sociedade um sentimento de 

angustia e decepção, especialmente, na magistratura onde juizes de diversos Tribunais 

Regionais Eleitorais e juizes monocráticos posicionaram-se de forma inversa aos tribunais 

superiores, defendendo que a moralidade e a vida pregressa do candidato devem servir de 

critério a ser analisado para o deferimento do registro de candidatura. Toda essa controvérsia 

mobilizou a sociedade brasileira que apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei 

modificando a Lei Complementar n° 64/90, denominada de “Ficha Limpa”, sendo aprovada  

ganhando o nº 135/2010 que, doravante, será objeto de análise nesta pesquisa. 

 Muito embora os votos do TSE tenham visado à aplicabilidade imediata ou não do § 

9° do art. 14 da Constituição Federal, ou se haveria necessidade de uma regulamentação por 

Lei Complementar específica e, na ausência desta, como regulamentar a vida anteacta e a 

moralidade do candidato para o exercício do mandato? Qual a interpretação mais adequada 

para o dispositivo constitucional em análise? Este será o tema a ser dissertado doravante.    

 

3.2 DOS CONCEITOS DE MORALIDADE E VIDA PREGRESSA 
 
 O tema norteador da presente pesquisa é bastante complexo por envolver diversas 

áreas do conhecimento humano como a política, o direito, a filosofia, a antropologia, a 

sociologia, todos passam por ultima análise axiológica que envolve o homem em sua 

caminhada em direção ao poder e aos meios utilizados para alcançar tal fim. Sem dúvidas, a 

sociedade encontra-se estruturada sobre a atividade finalística do homem. Dotado de razão e 

cultura, produzindo os valores dominantes das regras de convivência, isto é, uma passagem do 
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fato ao direito, do desejado ao desejável e, consequentemente, moralmente responsável por 

suas ações. 

 Não há como negar o envolvimento da ação humana e a repercussão axiológica dos 

seus atos no seio social, muito embora a constelação dos valores morais seja vastíssima, deve 

o presente estudo restringir-se àqueles mais próximos das exigências da magnitude da 

representação política em mandato eletivo, voltados, especialmente, para as virtudes que deve 

possuir o pretenso candidato ao exercer um direito político fundamental, o jus honorium. 

Logo, é necessário o engajamento entre a ética, a política e direito, em que o Estado e a 

sociedade democrática mobilize as suas energias em torno de um comprometimento do 

cidadão com a conscientização moral, afinal o mundo ético não é uma dádiva da natureza, 

mas de uma conquista61 permanente do Estado democrático de direito.  

Etimologicamente a palavra candidato tem origem no latim “candidatus”, ou seja, 

aquele que se veste de branco (candidus) em demonstração da candura, pureza, sinceridade ou 

mesmo inocência. 

Na antiguidade, todo cidadão que se candidatava a disputar um cargo público vestia-se 

de branco para simbolizar a sua pureza e assim conquistar os votos. Tal tradição perdurou 

ainda na Roma Antiga onde os candidatos a cargos eletivos trajavam-se de togas brancas 

diferenciando-se dos demais cidadãos, assim a simbologia do branco como idéia de pureza era 

estendida também à idoneidade moral, para ser eleito. Contudo, quando o povo se dava conta 

que o pretenso candidato não correspondia às suas vestes brancas, ou seja, não era tão cândido 

e puro e a sua vida pregressa era incompatível com a moral, atiravam-lhes lama em suas 

vestimentas. Assim, a mácula e a inidoneidade da vida social pretérita do candidato opõem-se 

diretamente ao dever de retidão e probidade que a sociedade espera daqueles que pretendem 

exercer o cargo político. 

                                                 
61 O escritor Gonçalves Dias em suas Obras Poéticas, II, p.42 disse: “A vida é combate, que aos fracos abate, 
que os fortes, os bravos, só pode exaltar.”    
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 Nota-se neste simbolismo não apenas a sua natureza exterior, as roupas brancas, mas a 

pureza deveria manter-se congruente com outros valores morais tais como prudência, 

consciência, obediência, liberdade, justiça, amizade, enfim, todo um conjunto de virtudes  que 

implicasse no seu caráter e nas suas atitudes como digno representante da confiança dos 

eleitores, ou seja, a exigência de uma análise da sua vida pregressa e idoneidade moral 

compatível para o exercício da função representativa. 

Com a implantação e disseminação dos regimes democráticos, em que a representação 

política62, face a algumas circunstâncias da vasta dimensão geográfica e densidade 

demográfica, torna-se ao obstáculo a exercício da representação direta dos detentores do 

poder, as funções governativas são confiadas a representantes para exercer o poder político 

em seu nome, daí ser imperioso identificar alguns aspectos sobre tal regime (democracia 

representativa), em especial, a legitimidade da investidura e o modo de exercício do mandato. 

 Na Grécia antiga, como exigência da democracia, existia o instituto da dokimasia, uma 

espécie de “exame” pelo Conselho de 500 (a Boulè) onde os candidatos à magistratura eletiva 

submetiam-se a tal sindicância em que investigava a vida anteacta do aspirante ao cargo, 

inclusive a conferência das origens familiares, atividades religiosas, prática do civismo, 

capacidade física para a vida castrenses e financeiras. 

Em seguida, emitia-se a avaliação da aptidão e confiança, qualificando ou 

desqualificando para o exercício das funções de interesse público, decisão esta sem 

contraditório e sem provas a serem produzidas pelo candidato. 

É importante acrescentar que tais exames eram realizados em público na presença da 

Boulè e qualquer cidadão presente poderia apresentar objeções ao candidato e, se tais 
                                                 
62 Durante séculos a representação política tornou-se sinônimo de um direito sagrado, de concepção teológica, 
onde o mandatário agia em nome Deus ou representava-O no mundo terreno. O termo representação política, 
atualmente concebida, traduz o sentimento de um modelo político liberal de Estado originários das lutas contra 
as monarquias absolutistas, porém as idéias liberais não incluíam o exercício de individuais e políticos, 
limitando-se apenas a questão da segurança da propriedade contra o esbulho estatal. Somente com as revoluções 
americana e francesa, surge a concepção de representação política agregada à idéia de representação popular 
onde o mandatário torna-se um agente que decidirá em nome de outrem ligado a uma instituição política que 
possibilitará aos outorgantes, no caso os eleitores, o controle do Poder do Estado.    
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objeções fossem acatadas, o candidato era eliminado, contudo, era possível recorrer da 

decisão para os heliastas, ou seja, para o Tribunal, que era também composto de cidadãos 

dotados de experiência e sorteados e que já tivessem integrado a dokimasia. 

Por outro lado, se o candidato era aceito, qualquer pessoa que entendesse pela 

insuficiência de seus méritos também podia questioná-lo em processo judicial e, se a decisão 

fosse desfavorável, era punido com a perda do seu cargo e perderia ser castigado e 

responsabilizado por assumir ilegalmente os direitos de um cidadão. 

 Os cargos públicos eletivos referentes à representação política, por sua semântica, 

atraem uma gama de responsabilidade a todo aquele que pretende exercê-lo, pois a chancela 

da vontade popular, através da conquista do voto em sua plena liberdade democrática, deve 

sim preservar a eticidade. Enfim, o ato moral exige do sujeito uma avaliação sobre o bem e 

mal e uma decisão livre e consciente. Além do mais, os conceitos de bom e de mau adentram 

ao campo da axiologia, abrindo assim, uma discussão tão antiga quanto a própria existência 

humana. 

Contudo, para uma definição simplista do valor, pode-se afirmar que é uma 

conformidade ou coincidência de um gesto ou atitude racional entre a posição do ser e os seus 

fins. Afinal o valor não é definido, mas apenas desvendado, é sempre uma essência possível e 

realizável.  

 Nicola Abbagnano, em seu dicionário de filosofia, faz a seguinte menção ao valor: 

[...]Windelband, o valor é o dever-ser de uma norma que também pode não se 
realizar de fato, mas que é a única capaz de conferir verdade, bondade e beleza às 
coisas julgáveis(Präludien, 4ª. Ed. 1911, II, PP.69 ss). Nesse sentido, os valores não 
são coisas ou supracoisas,  não tem realidade ou ser, mas o seu modo de ser é o 
dever-ser (sollen) [...]63. 

 

Assim a conceituação de valor passa ao campo da deontologia, ou melhor, é carecedor 

de um sentido e, a partir do memento que o encontra, ganha referência na realidade, logo é 

                                                 
63 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5 ed. rev. e ampl. Trad. Alfredo Bossi. São Paulo : Martins 
Fontes, 2007. p.1177  
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através do sentido que os valores são inseridos na história e realizados pelos homens. A 

medida entre a realidade e os valores encontra-se no sentido que se dá; sentido é a referência 

da realidade, ou parte dela, ao mundo dos valores, e através dele os valores se inserem na 

história e são realizados pelo homem. Contudo, não é o propósito desta pesquisa ater-se aos 

valores quanto a sua conceituação, natureza, hierarquia ou classificação, mas buscar dentro 

dos valores morais, especificamente, aqueles que possam contribuir para o aperfeiçoamento 

ético dos direitos políticos. 

Conforme mencionado, todo ato humano é uma tomada de decisão, é sempre uma 

nova escolha que externa uma vontade dirigida para um determinado fim. Considerando os 

ensinamentos de Platão ao afirmar que toda escolha é um momento personalíssimo baseado 

em três elementos, ou seja, o desejo, a vontade e a opinião, em todos esses requisitos 

prevalece o desiderato da confiança para que o pretenso detentor do mandato atue com 

responsabilidade, probidade e respeito aos princípios da ética. Em outros termos, seja o 

homem público virtuoso64. 

Entretanto, mesmo que se defina a moralidade como um conceito subjetivo ou 

indeterminado, é exímio que esta traga em seu bojo o direito natural de convivência social, 

visando, especialmente, a representantes responsáveis e defensores do regime democrático. 

Contudo, o homem esquece alguns valores sociais e morais e passa a buscar de forma 

impulsiva o poder no meio social, não importando a esfera, política, econômica, familiar, 

religiosa, cultural, e tal inclinação pelo poder somente cessa com a sua morte. Sobre essa 

paixão humana pelo poder, Fabio Konder Comparato escreveu: 

 
Para a sabedoria grega, tal paixão nada mais seria que o orgulho desmedido 
(hybris), considerado o mais devastador dos defeitos humanos, segundo adverte o 
coro no Agamenon de Ésquilo (375-379). ´a hybris, quando amadurece`, declama 

                                                 
64 Ensina Aristóteles em sua Ética à Nicômaco, que as o homem virtuoso busca a felicidade e a perfeição 
racional de seus atos, daí enumerar algumas das virtudes éticas que o homem deve ser possuidor: 1) a coragem; 
2) a temperança; 3) a liberalidade, 4) a magnanimidade, 5) a mansidão, 6) a franqueza; 7) a justiça, que é a maior 
de todas. 
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um personagem de outra de suas tragédias, ´produz a espiga do crime, e o produto 
de sua colheita é feito só de lágrimas´ “.65 

 
Numa primeira análise estrutural para situar a temática, nota-se que tais valores morais 

que poderiam funcionar como “freios” espontâneos à consciência do homem em sua ganância 

individual pelo poder, especialmente o poder político66, já não são dotados da eficácia 

desejada, daí apresentar-se o direito para regulamentar, com base em tais princípios, as ações 

humanas, sendo natural que a sociedade exija dos pretensos candidatos um delineamento ético 

prévio, o conhecimento da sua conduta social para, após avaliada, reconheça a capacidade 

eleitoral passiva e o direito à elegibilidade tornando o candidato apto a entrar na disputa pela 

preferência dos eleitores e, caso eleito, exercer o mandato com dignidade na condução do 

Estado. 

No direito pátrio, a Constituição Federal, em sua estrutura, alojou os direitos políticos 

no título II da Carta Magna, referindo-se aos Direitos e Garantias Fundamentais, sendo 

prestigiado ao assumir o capítulo IV, ou seja, um tópico próprio, ladeado dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos, dos Direitos Sociais, da Nacionalidade e dos Partidos 

Políticos. Surge uma interrogação de cunho hermeneutico: os Direitos e Garantias 

Fundamentais devem ser interpretados conjuntamente dando-lhes um significado unívoco ou, 

contrariamente, são espécies individualizadas, possuidores de ontologia própria?  

                                                 
65 COMPARATO, Fabio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo : Companhia 
das Letras, 2006. p. 589. 
66 Luis Recaséns Siches em abordagem específica sobre a necessidade da limitação do poder político, afirma o 
seguinte: “La organizacion del poder por médio del derecho implica uma limitación de esse poder. Em efecto, 
um poder organizado, no sometido a determinadas formas, no especificado em uma série de competecias, seria 
um poder que llegaria tan lejos como llegase la influencia efectiva que ejerciera em cada momento sobre sus 
súbditos. La existicia de esse poder no organizado y su alcance em cada momento dependeria exclusivamente de 
cual fuese la influecia que hecho ejerciese em cada instante em la conduta de lãs gentes sobre lãs cuales tratase 
de imperar. El alcance de tal poder no estaria limitado nada  mas que por los limites do su propia fuerza: 
llegaria em cada instante hasta donde llegase sua fuerza; em ocasiones seria tal vez abrumador, otras veces, 
cuando fallase total o parcialemente su influencía efectiva, o llegaria a no existir em aquel momento, o su 
alcance vendría a ser mui corto cuando fallara em parte.la organizacion jurídica del poder, como ya se expuso, 
dota a éste de uma mayor regularidad; pero al mismo tiempo limita el alcance de esse poder, porque tal alcance 
está definido, determinado, delimitado por el Derecho, em tanto quiera permanecer como poder jurídico y no 
quiera intetar ser um poder arbitrário”. (Tratado General de La Filosofia del Derecho, México: Editorial 
Porruá S. A., 1978, p. 231). 
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Tal resposta fica evidenciada, observando-se a essência de cada direito e garantia 

fundamental, em que cada um deles assume identidade normativa própria, como signos 

diferenciados, harmonizando-se no contexto político, social e econômico característicos de 

cada espécie de direitos fundamentais. 

Os Direitos Políticos distinguem-se claramente em sua essência dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos. Enquanto aqueles são inspirados numa concepção liberal-

individualista, gravitam em torno da dicotomia entre Sociedade Civil e Estado, buscando 

garantir ao cidadão a preservação de um espaço negativo intangível de liberdade na relação 

unidimensional Indivíduo - Poder Público, os Direitos Políticos visam proteger o direito à 

representatividade, possibilitando, formalmente, participação do povo no governo 

democrático. 

Percebe por ilação, que a nota distintiva desses direitos não está em criar obstáculos ao 

Poder Público face o indivíduo mas, objetivamente, em garantir a proteção da democracia 

indireta como afirmação do exercício da cidadania, bem como a efetivação constitucional dos 

princípios fundamentais da soberania popular e da democracia representativa, prevista no 

art.1º, parágrafo único, da Constituição da República. 

Assim, o elemento teleológico da tutela da cidadania vaticinado na Constituição 

Federal ao fixar os direitos políticos de recepção, tem uma missão eminentemente ético-

político, designando as condições de elegibilidade, como pressupostos comuns a todo 

candidato ao exercício da capacidade eleitoral passiva, bem como as hipóteses previstas como 

causas de inelegibilidade, com isso, a formatação de garantia constitucional dos direitos de 

natureza político-eletivo ou de representação, fragiliza a teoria oposicionista entre o indivíduo 

e o Estado, preconizada pelos direitos individuais. 
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 Dito isto, verifica-se que a preocupação do legislador originário ao redigir o art.14, § 

9º da Constituição da República, não tinha como finalidade inicial evitar a hybris67 dos 

candidatos e a sua ânsia pela conquista do poder político, mas visava à observância do 

princípio da igualdade entre os candidatos ou o desequilíbrio do pleito e a sua normalidade e 

legitimidade, tinha a seguinte redação: 

CF/88.Art. 14. 
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
...... 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de 
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.  

 
Nota-se que o texto original restringe-se ao aspecto material do abuso do poder 

econômico e político, em que a conduta do agente político deve ser considerada excessiva que 

possa desviar a finalidade de oportunizar a todos os concorrentes um pleito equilibrado. A 

observância do aspecto econômico, isto é, na utilização desproporcional de recursos (bens ou 

serviços) bem como o aspecto político traduzido no uso indevido do cargo ou função pública, 

direta ou indiretamente, com o fito de beneficiar um candidato em campanha eleitoral, 

incluindo-se ainda os meios de comunicação. 

Em suma, o elemento teleológico do texto em análise revela o reconhecimento do 

poder econômico como um elemento de desequilíbrio na disputa eleitoral, daí as normas 

limitadoras do uso abusivo do poder econômico e político em obediência aos princípios 

constitucionais da igualdade e da democracia reconhecendo-se a lisura do processo eleitoral 

como valor de interesse público a ser protegido pela Carta Política. 

                                                 
67 Substantivo feminino grego, de raiz provinda do indo-europeu *ut + qweri, (peso excessivo, força exagerada) 
passa a significar o que ultrapassa a medida humana (o métron). Na tragédia grega que traduz uma insegurança 
da vida, atitude perante um desafio, uma desobediência a norma que limita as relações entre os homens, onde 
muitas vezes os protagonistas passam a refletir sobre o seu destino sobre a validade das leis dadas aos homens 
pelos deuses ou pela polis. Inclusive a injustiça era considerada como uma hybris como dizia Hesíodo: ´quando 
levada a cabo, a justiça triunfa sobre a hybris o néscio só entende quando sofre.”. 
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 Por outro lado, o legislador constitucional derivado dá uma guinada axiológica no 

campo dos direitos políticos com a introdução da Emenda Constitucional nº 4 de 7 de junho 

de 1994, adicionando-se à literalidade do § 9° do art. 14 da Constituição Federal, a 

observância da preservação da probidade administrativa, a moralidade para o exercício do 

mandato, considerando a vida pregressa do candidato, vejamos a nova redação: 

CF/88. Art. 14. 
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
...... 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 
(Redação da EC de Revisão nº 04/94) 

  

Neste caso, a adição ao texto originário da probidade administrativa, moralidade para 

o exercício do mandato, buscando-se como premissa a vida pregressa do candidato, trouxe à 

discussão uma gama de elementos subjetivos e conceitos indefinidos, transportando o foco 

central para a pessoa do candidato exigindo-lhe requisitos de elegibilidade baseados em 

princípios68 que expressam valores relacionados à sua conduta e à compatibilidade com a 

magnitude do mandato. 

É relevante esclarecer que, embora a legislação trate de avaliar a conduta pessoal do 

pretenso candidato, tal avaliação deve fixar-se apenas no caráter social da moral, de essência 

mais dogmática e legalista, observando o ato moral adaptado à norma estabelecida 

privilegiando os regulamentos e os valores neles atribuídos. Neste caso, apenas os valores 

intersubjetivos herdados pelo grupo social69 devem preponderar, descartando-se a dimensão 

                                                 
68 Princípios como valores normatizados e com a essência finalística. 
69 De acordo com Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins : “quando criamos valores, não 
o fazemos para nós mesmos, mas como seres sociais que se relacionam com os outros.” (Filosofando : 
Introdução à Filosofia, 3 ed. Ver.. São Paulo: Moderna, 2003. p. 303)  
 



 95

pessoal de cada indivíduo70 e o relativismo de que as formas de condutas humanas devem ser 

acatadas socialmente, sem obediência criteriosa. Muito bem observa José Artur Gianotti, 

citado por Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins que: 

Os direitos do homem, tais como em geral têm sido enunciados a partir do século 
XVIII, estipulam condições mínimas do exercício da moralidade. Por certo, cada 
um não deixará de aferrar-se à sua moral; deve, entretanto, aprender a conviver com 
outras, reconhecer a unilateralidade do seu ponto de vista. E com isto está 
obedecendo à sua própria moral de uma maneira especialíssima, tomando os 
imperativos categóricos dela como um momento particular do exercício humano de 
julgar moralmente. Desse modo, a moral do bandido ou ladrão tornam-se 
repreensíveis do ponto de vista da moralidade pública, pois violam o princípio da 
tolerância e atingem direitos fundamentais.71 

 
 A moralidade externada na Constituição Federal em seu art. 14, § 9º, tem uma 

conotação de tutela, ou seja, deve ser preservada não apenas no sentido de uma atitude 

humana valorável, mas também como a proteção de coisas valoradas (res pública). 

Na concepção Kantiana, a moralidade é contraposta à legalidade, e nesta a ação seria 

imóvel no sentido de atribuir um consentimento ou rejeição da atitude avaliada, enquanto na 

moralidade a ação é móvel no sentido do dever, neste caso a preservação do princípio da 

moralidade nos direitos políticos passa a ser uma evolução do princípio da legalidade, ao 

exigir-se a observância de padrões éticos de honestidade, lealdade e boa fé na condução e 

defesa dos interesses do povo ou do bem comum.  

Nesse contexto, busca-se identificar a preocupação do legislador, não em substituir a 

norma legal pela norma moral, mas a influencia de alguns preceitos morais, quando da 

confecção das normas de direito, ou melhor, dando-lhe um aspecto ou fundamento moral.72 

Logo, o cidadão ao pleitear o exercício do jus honorum deve carregar consigo a virtude da 

probidade tanto nas esferas pública quanto na atividade privada. 

                                                 
70 Em sentido contrário, Olivar Augusto Roberti Coneglian, defende que : “A imoralidade é mais ampla que a 
ilegalidade. Ela abarca só os atos tidos como ilícitos pelo ordenamento jurídico, mas que atingem a consciência 
coletiva, em uma verdadeira zona cinzenta, onde cada caso deve ser analisado em específico. E mais; podem ser 
praticados pelo sujeito tanto no desempenho de alguma função pública como também do desenvolvimento de 
atividade privada.”  Inelegibilidades, Curitiba : Juruá, 2008, p. 146). 
71 Idem. P. 303 
72 A Teoria do Mínimo Ético, que foi exposta pelo filósofo inglês Jeremias Bentham e depois desenvolvida pelo 
grande jurista alemão Georg Jellinek, afirma que o Direito representa apenas o mínimo de Moral declarado 
obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. 
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 É lúcido especificar, para um melhor entendimento sobre a moralidade, o verbo que 

fundamenta o a ação moral não é o verbo “ser”, ou seja, algo intrínseco à natureza do homem, 

mas o verbo “querer”, até porque, como afirma Vladimir Jankélévitch, podemos ser sem 

querer. A vontade remete, portanto, a um sujeito existente como “psique”, isto é, que pode 

querer73. 

Assim sendo, o livre arbítrio de cada ser humano é dependente das suas ações e estas 

se configuram em elementos da sua história de vida, da sua liberdade que o leva aonde ele 

desejaria, contudo, entre a vontade e o ser, existe o devir, ou seja, a possibilidade de 

transformação dessa vontade em ato e a repercussão que tem esse ato na acepção axiológica 

social. 

Ainda sobre a moral, é importante que se definam os elementos da vida moral não 

como supernaturais, mas sobrenaturais, por constituírem uma segunda natureza imbricada na 

vida natural do ser humano. Explicando melhor, as virtudes são constituídas de uma segunda 

natureza, ou seja, uma natureza selecionada, eleita por excelência. Logo, não se pode atribuir 

à virtude algo naturista (primeira natureza) ligado ao instinto, mas naturalista (de segunda 

natureza). Dito isto, busca-se definir um juízo de prognose favorável aos pretensos 

representantes da sociedade visando compatibilizar a sua vida pregressa com o modelo de 

referência axiológico-normativa, buscando dar efetividade ao princípio da moralidade para o 

exercício do mandato político. 

Retomando ao art. 14, § 9º da Constituição da República, ao buscar-se uma nova 

hermenêutica para a melhor compreensão dos termos abordados no texto reformulador que 

abre a menção, num primeiro momento, à probidade administrativa, com isso demonstra a 

preocupação de sistematizar regras moralizantes no que se refere à Administração Pública. 

Cabendo a esta, no Estado da social democracia, viabilizar, de forma concreta, os direitos do 

                                                 
73 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Curso de Filosofia da Moral. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo : Editora 
WMF Martins Fontes, 2008, p. 30 
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cidadão, com isso a Constituição Federal buscou determinar à Administração Pública 

prerrogativas e sujeições para cumprir fielmente os seus objetivos constitucionais e 

institucionais, consequentemente, fixando-lhe limites.  

Dentre os princípios regentes na consecução do interesse público primário, evidencia-

se a importância do princípio da moralidade pública já consagrada no art. 37, aplicando-se ao 

exercício de toda a atividade do Estado, estabelecendo uma exigência fundamental para regrar 

a conduta do agente público quando no exercício das funções políticas. Contrariamente, à 

atuação que se fundamenta no princípio da autonomia da vontade, a atuação do Poder Público 

é norteada por princípios indisponíveis, logo, o agente político no exercício de suas funções 

deve ter como diretriz os preceitos da ética, da honestidade, da probidade e lealdade com os 

eleitores que o sufragaram para exercer tal mister de zelar a coisa pública. Em suma, a 

probidade administrativa deve está calçada de uma moralidade jurídica em que o agente 

público saiba diferenciar o bem do mal, o honesto do desonesto. 

Seguindo a análise do art. 14,§ 9°, num segundo momento, o legislador menciona a 

proteção da moralidade para exercício de mandato, tal expressão é o cerne do presente 

estudo. Como é sabido, a linguagem é uma ferramenta de comunicação através da qual 

expressamos os nossos sentimentos, informamos nossos desejos e firmamos as regras de 

conduta na vida em sociedade. O Direito como ciência também se utiliza da linguagem para 

expressar seus comandos, porém, os termos empregados nas normas jurídicas, por vezes, não 

obtêm a precisão desejada para uma compreensão dos seus interlocutores, isto é, os cidadãos.  

Assim é possível verificar conceitos jurídicos determinados que expressam uma 

realidade precisa e inequívoca dentro de um contexto social, enquanto outros conceitos 

jurídicos são indeterminados, possuem proposições mais vagas, dificultando a apreensão do 

seu conteúdo e propicia uma adequação das normas a uma realidade variável e obrigando 
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pois, o intérprete a ajustá-las de forma equânime, dentro das condições sócio-econômicas, 

culturais e políticas, como é caso da moralidade. Luis Roberto Barroso in 

“Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito 

Constitucional no Brasil.” Publicado na Revista da EMERJ, vol. 9, nº 33.2006, citação feita 

por Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira e Camila Medeiros de Albuquerque Pontes 

Luz de Pádua Cerqueira afirma que: 

As denominadas cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados contém 
termos ou expressões de textura aberta, dotados de plasticidade, que fornecem um 
início de significação a ser complementado pelo intérprete, levando em conta as 
circunstâncias do caso concreto. A norma em abstrato não contém integralmente os 
elementos de sua aplicação. Ao lidar com locuções como ordem pública, interesse 
social e boa fé, dentre outras, o intérprete precisa fazer a valoração de fatores 
objetivos e subjetivos presentes na realidade fática, de modo a definir o sentido e o 
alcance da norma. Como a solução não se encontra integralmente no enunciado 
normativo, sua função não poderá limitar-se à revelação do que ela contém; ele terá 
que ir além, integrando o comando normativo com a sua própria avaliação.74  

Com efeito, se a legislação contém tais expressões é porque elas são dotadas de signos 

e expressam uma realidade, com isso há uma outorga ao aplicador da norma em sistematizá-

la, delimitando ou estendendo seu conteúdo, ao interpretá-la, em conformidade com contexto 

legislativo periférico que envolve o todo de caso concreto analisado.  

 Nesta senda, presume-se que todo conceito jurídico indeterminado75 é a ausência 

semântica existente na norma jurídica que tem como fito que a conservação atualizada no 

momento da sua aplicação e corresponda às aspirações axiológicas da sociedade nos múltiplos 

momentos históricos em que a lei é interpretada e aplicada. São atuais as lições de Lourival 

Vilanova em afirmar:  

                                                 
74 CERQUEIRA, Thales Tácito  Pontes Luz . Tratado de Direito Eleitoral, Tomo IV , São Paulo: Premier 
Máxima. 2008. p. 451. 
75 Em sentido contrário, Eros Roberto Grau , não admite o existência de “conceitos jurídicos indeterminados” 
chegando a afirmar que: “Em números textos afirmei ser isso de todo insustentável, dado que – assim 
argumentava eu – a indeterminação apontada em relação a eles não é dos conceitos (idéias universais), mas de 
suas expressões (termos). Daí minha insistência em aludir a termos indeterminados de conceitos, não conceitos 
indeterminados. Segue o doutrinador: “Este ponto era e continua a ser, para mim, de importância extremada: 
não existem conceitos indeterminados. Se é indeterminado o conceito, não é conceito. O mínimo que se exige de 
uma suma de idéias, abstratas, para que seja um conceito é que seja determinada. (Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. 4 ed. São Paulo : Malheiros, 2006. p.238).   
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as normas são postas para permanecer como estruturas de linguagem, ou estruturas 
de enunciado, bastantes em si mesmas, mas reingressam nos fatos, de onde 
provieram, passando do nível conceptual e abstrato para a concrescência das 
relações sociais, onde as condutas são pontos ou pespontos do tecido social.76 

A vaguidade de um conceito, portanto, não deve ser tratada, semanticamente, como 

uma deficiência lingüística, mas como um atributo relacionado em certa conjuntura que 

obriga ao intérprete buscar maior perfeição na valoração significante−significado, o que 

motiva a atualização da norma. No caso específico da moralidade para o exercício do 

mandato, por tratar-se de direitos políticos, é uma expressão dos princípios regentes da 

soberania popular e da democracia representativa; a exigência da idoneidade moral seria uma 

espécie de condição supra constitucional de elegibilidade, como bem definiu o ministro 

Carlos Ayres Britto em seu voto de vista na polêmica decisão do TSE no Recurso Ordinário 

nº 1069 (caso Eurico Miranda): 

Dos geminados princípio que também deitam suas raízes no Estado Liberal, porém 
com esta marcante diferença: não são as pessoas que se servem imediatamente 
deles, princípios da soberania popular e da democracia representativa, mas eles é 
que são imediatamente servidos pelas pessoas. Quero dizer: os titulares dos direitos 
políticos não exercem tais direitos para favorecer imediatamente a si mesmos, 
diferentemente, pois, do que sucede com os titulares de direitos e garantias 
individuais e os titulares dos direitos sociais. Veja-se que, enquanto os detentores 
dos direitos sociais e dos direitos individuais e coletivos são imediatamente 
servidos com o respectivo exercício, e só por defluência ou arrastamento é que 
resultam servidos os princípios da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa 
humana, o contrário se dá com o desfrute dos direitos políticos. Aqui, o exercício 
de direitos não é para servir imediatamente a ninguém, mas para servir 
imediatamente a valores: os valores que se consubstanciam, justamente, nos proto-
princípios da soberania popular e da democracia representativa.  

 Considerando que, nos Direitos Políticos, dá-se uma metamorfose do indivíduo no 

próprio Estado, adjetivados como agentes políticos ou aqueles que são investidos de poderes 

(mandato) para desempenhar funções políticas de direção previstas na Constituição Federal. 

Logo, o agente político encontra-se umbilicalmente atrelado à estrutura de poder e às 

atividades diretivas do Estado, devendo voltar a atender ao interesse público77. Portanto, o 

                                                 
76 VILANOVA, Lourival.  Causalidade e Relação no Direito. 4ª ed. São Paulo: RT, 2000; 
77 Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins : “Embora a ética não se confunda com a 
política, elas se relacionam necessariamente, cada uma no seu campo específico. Por um lado, a política, ao 
estender a justiça social a todos, permite que os indivíduos tenham condições de melhor formaçãp moral. Por 
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cidadão é convertido à condição de candidato, visando elevar-se à categoria de membro do 

Poder estatal. 

Com efeito, nota-se uma conversão da natureza jurídica das garantias individuais, 

delineadas pela aspiração particular de cada indivíduo (vontade unilateral), para a esfera dos 

direitos transindividuais, daí toda a preocupação racional do legislador em proteger a 

probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, o que se faz 

considerando a vida pregressa do candidato, bem como a normalidade e legitimidade das 

eleições, conforme determina o art.14, § 9 º, da Carta Política. Sobre a proteção da probidade 

administrativa e a responsabilidade do agente político, Hely Lopes Meirelles, explica que: 

(...) O agente administrativo, como todo ser humano dotado de capacidade de atuar, 
deve, necessariamente, distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. E, ao 
atuar, não poderá desprezar o ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente do inconveniente, 
o oportuno do inoportuno, mas também o honesto do desonesto. Por considerações 
de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei 
jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que legal é 
honesto, conforme proclamavam os romano: nom omne quod licet honestum est 
(...)78  

Nesse contexto, começa a ser preenchido o conceito da moralidade no direito eleitoral 

pátrio, buscando-se uma sistematização principiológica, valorizando o trabalho do intérprete 

que deve considerar as circunstâncias do caso concreto dentro de uma realidade fática 

encontrada em fatores objetivos e subjetivos trazidos à análise para então definir o sentido e o 

alcance da norma jurídica a ser aplicada. 

Outrossim, muito embora o princípio da moralidade para o exercício do mandato 

encontre-se positivado no texto do art. 14,§ 9º da Carta da Política, possuindo caráter 

                                                                                                                                                         
outro lado, a formação ética é importante para o exercício da cidadania, quando os interesses pessoais não se 
sobrempõem aos coletivos” (Filosofando : Introdução à Filosofia, 3 ed. Ver.. São Paulo: Moderna, 2003. p. 
305) 
78 MEIRELLES. Hely Lopes. Curso de Constitucional Positivo. 13ª ed. São Paulo : Malheiros, 1997, p.614. 
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normativo e imperativo, face ao seu conceito fluido e de menor densidade, ainda não possui 

uma ampla efetividade. Afirma José Armando Ponte Dias Júnior: 

Ao revés, quando nos debruçamos sobre a efetividade do princípio da moralidade e 

suas relações com a elegibilidade, de tal princípio estaremos tratando enquanto 

espécie de norma jurídica, tal qual definido no contexto pós-positivista.79  

Com isso, prestigiando o papel normativo dos princípios torna-se mais evidente a 

inserção de subsídios morais no ordenamento jurídico, consequentemente, ligação de 

congruência entre o Direito e a Ética. Como se não bastasse, deve-se entender que a 

aplicabilidade do princípio da moralidade explicitado no art. 14, §9º da Constituição Federal 

não deve restringir-se apenas a seu caráter de orientação legislativa quando da confecção de 

novas leis, mas principalmente servir como bússola ao aplicador em sua tarefa hermenêutica 

de adequação à realidade do ordenamento jurídico positivo ao caso concreto, identificando da 

norma jurídica a ratio, concluído-se pela satisfação dos fins sociais a que são destinadas. Não 

obstante, Luis Roberto Barroso e Ana Paula de Barcelos, em citação feita por Dias Junior80 

afirmam que: 

A valorização dos princípios, sua incorporação explícita ou implícita, pelos textos 
constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem 
parte desse ambiente de reaproximação entre o direito e a ética. 

Nesta senda, é possível acrescentar ainda que a valorização dos princípios dados pelas 

Constituições modernas, trata-se de um modelo integrativo-normativo e as quais não 

revelados por critérios apriorísticos ou absolutos, mas observando-se a equidade, ou seja, é o 

caso concreto que vai definir a densidade de cada princípio e a sua aplicação e validade. 

Aliás, não se pode desconsiderar na hermenêutica constitucional o princípio da 

máxime efetividade de suas normas, prevalecendo o entendimento de que não há palavras sem 

                                                 
79 DIAS JUNIOR, José Armando Ponte. Elegibilidade e Moralidade: o direito fundamental à moralidade das 
candidaturas. Curitiba : Juruá, 2010. p. 35. 
80 Idem. P. 36 
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significados e assenta-se na idéia de que o constituinte, como poder soberano, não utiliza 

palavras sem dotação de sentido, ou melhor, todo o conteúdo textual da Carta Política exerce 

uma carga normativa própria e deve produzir efeitos, considerando o grau de concretude da 

disposição constitucional. 

Entretanto, na preservação da moralidade para o exercício do mandato previsto no art. 

14, §9º da Constituição Federal, não se faz necessário qualquer regra suplementar ou artigo, 

inciso, parágrafo, que possa definir a moralidade, uma vez que esta trata de um princípio com 

caráter normativo revestido de um preceito geral que enuncia uma pauta de valores ou 

comandos sistêmicos ou até como uma regra de natureza prescritivo-concreta. Ora, as leis 

complementares não possuem características de indicar algo de novo no direito constitucional 

já positivado. Nesse ponto, José Afonso da Silva ensina que: 

Finalmente, convém não olvidar que essas leis são puramente complementares das 
normas constitucionais. Não podem, portanto,distorcer o sentido do preceito 
complementado, mudando o sentido da constituição. Isso desdobraria de sua 
competência, e implicaria verdadeira mutação constitucional por via indireta. A 
doutrina não tem dúvida em declarar que absolutamente não é lícito à lei 
complementar, seja de que tipo for, procurar fixar o sentido ou alcance duvidoso do 
texto constitucional, dando lhe determinada interpretação.81   

Assim como a moralidade para o exercício do mandato, o termo vida pregressa não é 

de fácil conceituação, por motivos plúrimos, seja em razão da carga subjetiva, seja a ausência 

de uma definição legal ou mesmo por razões e interesses político-eleitorais que dificultam 

uma definição mais objetiva e dotada de clareza, consequentemente, dificultando a 

interpretação do art. 14º, §9º da Constituição Federal. 

Ademais, no caso dos direito políticos, especificamente o jus honorum, é 

imprescindível que se ponha às claras a vida anteacta do candidato para que se possa aferir a 

sua elegibilidade, quando do ato do registro da candidatura baseada num passado sem 

máculas ou nódoas e ancoradas numa reputação ilibada. Ora, deve-se ainda buscar o 
                                                 
81 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6 ed. São Paulo : Malheiros, 2004. p. 
230 
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significado lexográfico dos termos reputação e ilibada, uma vez que estes não se tratam de 

termos jurídicos. 

A reputação é o conceito que goza uma pessoa por parte do público e dos seus pares 

na sociedade em que vive, é consideração, o estigma e prestígio do cidadão que poderá ser 

avaliado tanto positivo como negativamente. Já a expressão ilibada refere-se a algo intocado, 

puro, imaculado e incorrupto. 

Nota-se que o direito eleitoral importou do direito processual penal a análise da vida 

pregressa do candidato, ou seja, os seus atos pretéritos e a associação deste com a 

criminalidade nada mais é que a importação de um instituto já utilizado há bastante tempo no 

direito processual penal, com previsão em seu art. 6º, IX do Código de Processo Penal 

Brasileiro que diz: 

CPP. Art. 6º, IX 

Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 
deverá: 

...... 

IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, 
familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e 
depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para 
a apreciação do seu temperamento e caráter. 

Também o direito administrativo utiliza-se dessa prognose investigativa com relação à 

admissão dos servidores públicos, onde é investigado todo o seu passado antes de assumir o 

cargo público. Além do mais, são exigidos como requisitos dos membros do Poder Judiciário 

e do Ministério Público a jactância da reputação ilibada e da idoneidade moral, longe das 

práticas criminosas, supedaneados pelos arts. 101, 104, parágrafo único, 119, II, art. 120, § 1°, 

III, 123, parágrafo único, III, todos da Constituição da República. 

Assim, não é o bastante a aprovação em concurso público para garantir ao aprovado o 

direito à nomeação e à posse como servidor público. Em suma, não há motivo razoável para 
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que haja discriminação, onde há necessidade de que alguns devam apresentar reputação 

ilibada, idônea do ponto de vista moral, e outros não. Ora, conforme já afirmado, se juízes, 

representantes do Ministério Público, policiais e servidores públicos, em geral têm de provar 

serem cidadãos idôneos para exercerem suas funções, com ainda mais razão, os representantes 

do povo, aqueles que têm a alta missão de decidir sobre os destinos da nação, também devem 

sujeitar-se a esse controle. 

Na mesma esteira, o direito civil também conceitua a figura do bônus pater familiae 

como um padrão utilizado como ponto de referência da conduta exigível da pessoa capaz e 

responsável. Em bom vernáculo, diz-se bom pai de família. Logo, para a outorga do mandato 

civil faz-se necessária uma avaliação prévia do bom pai de família, não se admitirá forma 

diferenciada para o pré candidato ao mandato político uma vez que este exige, para o seu 

exercício, a qualidade de magno face a responsabilidades e importância de sua 

representatividade. 

Na esfera doutrinária, Djalma Pinto buscou responder o que seria vida pregressa ao 

afirmar que: 

É a vida analisada com base nas ações praticadas pelo indivíduo ao longo do seu 
existir. O exame da vida pregressa consistiria na aferição dos atos praticados, no 
presente e no passado, por determinadas pessoas, tomando como parâmetro as 
condutas anti-sociais e os tipos penais previstos na ordem jurídica a que 
subordinada. Não há, porém, não deve haver definição legal de vida pregressa, da 
mesma forma que não existe definição de reputação ilibada, interesse público 
relevante, urgência para expedição de medidas provisória etc. imagine-se a lei ou a 
Constituição se preocupando em definir reputação ilibada para fins de nomeação de 
nomeação de Ministros do STF.82 

Na verdade, os conceitos jurídicos ou não, sempre assoalham uma zona fixa a que 

chamamos de núcleo e uma outra, de zona periférica. No que se refere ao campo do núcleo 

conceitual estão situadas as certezas e evidências, enquanto a zona periférica, tem um formato 

difuso em que iniciam-se as dúvidas e questionamentos. 

                                                 
82 PINTO, Djalma. Elegibilidade no Direito Brasileiro. São Paulo : Atlas, 2008. p. 114 
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Contudo, diante da indeterminação conceitual e prolixa, sempre existirá uma zona de 

certeza negativa83, que evidenciará aquilo que não é, possibilitando assim, uma maior 

segurança na interpretação do comando normativo, especificamente, quando se trata de 

identificar a finalidade do enunciado, ou melhor, chega-se à zona de certeza negativa84. 

Em seqüência à doutrina supra, acrescenta Djalma Pinto sobre a análise da vida 

pregressa do candidato: 

Há, nesses casos, conceitos fluidos, vagos, imprecisos que não podem ser relegados 
ou deixados sem aplicação sob o fundamento de que não cuidou o legislador de sua 
definição. A ausência de definição tem por objetivo, justamente, não engessar o 
alcance da norma para facilitar a sua aplicação. Constata-se, aqui, a chamada zona 
de certeza negativa que, conforme a melhor doutrina, é tida como configurada 
quando não se sabe o que seja algo, mas se tem a absoluta certeza do que não seja. 
Ilustrativa, nesse passo, a lição do jurista português Afonso Rodrigues Queiro, 
difundida, entre nós, por Celso Antônio de Mello : “o fato de não se poder saber o 
que uma coisa é não significa que se possa saber o que ela não é (apud Curso de 
Direito Administrativo, 14ª edição, Malheiros, São Paulo, p. 92).85 
 

 Portanto, se não é possível definir legalmente o que seja uma vida pregressa eivada de 

indicativos de uma reputação ilibada, contudo é possível, em juízo de cognição, identificar e 

reconhecer as condutas e situações desabonadoras que contrariam a moralidade e preservam, 

pois, a magnitude do jus honorium, pleiteado no registro da candidatura. 

O vetor principal da idéia de vida pregressa é a de que a sociedade é merecedora de 

candidaturas idôneas e a busca de tal mérito tem seu início no descortinamento da vida 

                                                 
83 Em obra de nossa autoria, no tocante a relação da lógica com direito, especialmente no que se refere ao 
princípio da não contradição, afirmei que: O princípio da não-contradição tem um enunciado de exclusão, 
pois é impossível que algo seja “A” e “não A” ao mesmo tempo. Um ou outro é inválido, devendo pois ser 
excluído. “Neste caso tal princípio lógico vem afirmar o princípio da identidade, entretanto tem uma 
vinculação óbvia com o princípio da congruência.” (Princípio da Congruência no Direito Processual Civil .2 
ed. rev e atual, Curitiba : 2010, p.58) A certeza negativa é uma espécie assemelhada ao princípio lógico da não 
contradição: O que não é, não é. 
84 Nesse mesmo sentido, José Armando Ponte Dias Júnior em defesa do direito fundamental à moralidade das 
candidaturas, identifica que na análise do art. 14, § 9º da CF/88, algumas conceitos inseridos no chamado núcleo 
duro da zona de certeza negativa da moralidade das candidaturas, servem de limite ao Poder Judiciário em seu 
propósito de excluir a vida pregressa do candidato da chamada zona de penumbra e conduzi-la a zona de certeza, 
chagando a afirmar que : “com efeito, uma coisa é dizer, isso já o fizemos, que a lei não pode excluir em figuras 
de inelegibilidade todas as possíveis possibilidades de afrontar o direito à moralidade das candidaturas, outra, 
bem diversa, é dizer que é lícito à autoridade judicial eleitoral considerar como  moral conduta que a lei 
configura como imoral.” (Elegibilidade e Moralidade: o direito fundamental à moralidade das 
candidaturas. Curitiba : Juruá, 2010. p.166)   
85 Idem. P. 114 
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pretérita de cada postulante à função pública, como acontece nos concursos públicos, para 

cargos administrativos. 

É lúcido esclarecer que a análise dos fatos atinentes à vida pregressa do candidato, 

para fins de juízo da conduta moral com o fito de exercer mandato político, não deve ser 

confundida com a culpa sobre possíveis infrações a tipos penais, ou seja, não se trata de um 

juízo de culpabilidade. 

Ao analisar-se a vida pregressa do candidato, não se trata de qualquer antecipação de 

culpa daqueles que estão a responder a processos judiciais, mas uma medida de prevenção 

impeditiva sob a ótica da viabilidade da candidatura que possa perdurar, enquanto os pré 

candidatos possam esclarecer ou livrar-se das acusações que pesam sobre si. Evidencia-se, 

portanto, uma natural predominância dos interesses públicos, interesses particulares de 

possíveis transgressores de atos graves contrários à legislação positiva. Define-se, pois os dois 

pólos em confrontos sujeitos a análise jurisdicional, ou seja, de um lado, o pretenso candidato 

e de outro está a proteção da sociedade como ente, a figura do Estado e os indivíduos 

membros da coletividade.  

 Decerto, a prática criminosa não seria uma conduta compatível com a representação 

política, até porque a sociedade é pautada por valores que servirão de bússola na orientação da 

conduta humana no convívio social. Daí qualquer afronta a valores indicados pelo grupo 

social, torna a ação humana uma conduta criminosa. 

Muito embora o crime seja um fato social aceitável como normal e não sendo 

considerado como uma patologia, pois sempre esteve presente em todo o curso da história das 

sociedades, sendo considerado por Emile Durkheim como útil e necessário, mas a provocação 

aos sentimentos coletivos é sempre considerada nociva a qualquer sociedade devendo, pois, 

ser combatida a sua prática. Contudo, é necessário esclarecer que se preencha de maneira 
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semântica o juízo de tipicidade significativo, materializado e com carga axiológica relevante 

sem ater-se aos aspectos formal e diretivo das normas, mas sempre observando um conteúdo 

de moralidade mínima. 

Assim, não seria razoável admitir que o candidato que traz consigo uma vida pregressa 

com uma extensa folha criminal, rejeitando ou divorciando-se dos valores sociais e dos 

sentimentos da coletividade, apresente-se apto a registrar uma candidatura para uma disputa 

eleitoral como uma pessoa digna de exercer um mandato em nome dos seus pares. 

Nesse mesmo sentido, Djalma Pinto repudia toda e qualquer pretensão de registro de 

candidatura de pessoas que agiram à margem da lei ao praticar crime graves cuja autoria e 

materialidade já estão evidenciadas, ao alertar: 

 
A comprovada atuação à margem da lei, por razões inexplicáveis, mesmo 
contrariando a Constituição, pode não ser levada em consideração, deferindo-se, 
então, o registro. Jamais subtrai, porém, a condição de inelegível ao cidadão  
registrado que a Lei Maior desautoriza o reconhecimento da elegibilidade, em 
decorrência das comprovadas ilicitudes por ele cometidas. Comprovadamente 
marginais não perdem a condição de infratores em decorrência do registro de 
candidaturas. A Constituição mantém-se violada. Como consequência da incorreta 
aplicação do texto constitucional, a população acaba perplexa com o perfil de 
muitos dos eleitos. O Parlamento não é reformatório para infrator, é preciso uma 
compreensão de todos nesse sentido.86 
 

  O desafio do direito eleitoral é definir a vida pregressa do candidato na prática, ou 

seja, como identificar a conduta maculada e desabonadora que possa ultrajar a magnitude 

exercício do mandato, restringindo o direito ao registro da candidatura, consequentemente, 

retirando-lhe a capacidade eleitoral passiva. 

Nesse proêmio, é necessário que se identifique quais as ações que poderiam motivar a 

apreciação da negativa do registro de canditura ou mensurar a ausência da condição de 

elegibilidade. A resposta é encontrada no art. 15, incisos III e V bem como o art. 37, § 4º da a 

Constituição Federal, ou melhor, todas as sanções restritivas dos direitos políticos e as ações 

penais referentes à improbidade administrativa. Vejamos: 

                                                 
86 PINTO, Djalma. Elegibilidade no Direito Brasileiro. São Paulo : Atlas, 2008. p. 45 



 108

CF.Art. 15. 

É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de: 

....... 

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

..... 

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

  

Contudo, o artigo acima citado veda a cassação de direitos políticos como forma de 

salvaguardar o Estado Democrático de Direito que se encontra ancorado no pluralismo 

político (CF, Art. 1º V), evitando-se cassação dos direitos políticos originados de divergências 

políticas ou oposição aos exercentes do poder. Contudo se deve restringir apenas aos incisos 

III e V que tratam da condenação criminal e da improbidade administrativa, foco central da 

moralidade no presente estudo. Por outro lado, tal dispositivo legal menciona a possibilidade 

da perda e suspensão dos direitos políticos, porém não especifica quais as hipóteses de perda 

ou de suspensão, deixando a cargo do aplicador da norma, a sua livre interpretação87, muito 

embora tanto uma hipótese (perda) como outra (suspensão), são impeditivos à capacidade 

eleitoral ativa (votar) e passiva (ser votado).  

Dito isto, é necessário esclarecer a diferença entre a perda e a suspensão dos direitos 

políticos; naquela (perda), a supressão dá-se de forma definitiva, sem a possibilidade de 

reaver os direitos políticos e não há uma fixação de um prazo final de tal cerceamento, como 

nos casos de cancelamento da naturalização e aquisição de outra nacionalidade ou a perda 
                                                 
87 Tiago Mendes da Conceição em sua obra, sustenta que: Esta é exatamente a hipótese do art. 15, incs. III e V, 
da Constituição Federal de 1988, porquanto se trata de norma constitucional com caráter de regra, mas que, ao 
determinar a suspensão dos direitos políticos, elegeu um conceito jurídico – direitos políticos – cuja delimitação 
de conteúdo está suscetível a diferentes interpretações. (p. 145). Complementa o autor: Na espécie, não é a 
regra que transmuda sua natureza e passa a atuar como princípio por força de restrições principiológicas, mas 
a sua interpretação e, dependendo dela, a sua aplicação a situações concretas, que poderiam admitir 
ponderações que se valem do critério da proporcionalidade. (Direitos Políticos Fundamentais e sua 
suspensão por condenações criminais e por improbidade administrativa  Curitiba : Juruá, 2010. p. 146).    



 109

desta. Enquanto houver suspensão dos direitos políticos ficará o cidadão privado, 

temporariamente, da sua capacidade eleitoral ativa ou passiva, não atingindo apenas o 

exercício enquanto perdurarem os efeitos da condenação, e não haverá titularidade. Com 

acerto, Adriano Soares da Costa menciona que a suspensão atua no plano da eficácia; a 

perda, no da existência.88   

 Assim, na hipótese do art. 15, incisos III e V, fica evidenciado que se trata de 

suspensão dos direitos políticos. Importa, pois, identificar que, para efeitos de avaliação da 

moralidade e da vida pregressa do candidato quando do ato do registro de candidatura, se 

deve averiguar se em tempo pretérito próximo, ele não cometeu ilicitudes na esfera penal e 

administrativa tipificada como improbidade.  

De Plácido e Silva, citado por Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, define a 

improbidade como: 

a qualidade do homem que não procede bem, por não ser honesto, que age 
indignamente por não ter caráter; que não atua com decência, por ser amoral;; 
improbidade é a qualidade de ímprobo e o ímprobo é o mal moralmente e o 
incorreto, o transgressor de regras da lei e da moral.89 

Com efeito, a doutrina ainda diverge quanto à natureza jurídica da improbidade 

administrativa, embora as suas conseqüências desaguem nas áreas penal e administrativa, há 

quem afirme tratar-se de ilícito de natureza civil90. Apesar de haver mencionado alhures que o 

jus honorium deve observar as virtudes da vida pública e privada do cidadão, porém quanto às 

atitudes da vida privada, devem ser restritas à esfera penal, para fins de suspensão dos direitos 

políticos, evitando assim a chamada hipermoralização do direito eleitoral. 

                                                 
88 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 8 ed. Ver,ampl., atual.  Rio de Janeiro : Lúmen 
Júris. 2009. p.70 
89 CERQUEIRA, Thales Tácito  Pontes Luz . Tratado de Direito Eleitoral, Tomo IV , São Paulo : Premier 
Máxima. 2008. p. 102. 
90 Deve observar o princípio da incomunicabilidade das instâncias, civil, administrativa e penal, muito embora 
haja a exceção quando a questão fática  já foi analisada e decidida na esfera penal  impede a reanálise nas outras 
esferas.  
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Nesta senda, Antônio Carlos Mendes defende que nem todas as ações tipificadas como 

crimes no direto penal são passíveis de suspensão dos direitos políticos, ao afirmar o seguinte:  

Todavia, considerando-se a ratio do preceito constitucional e buscando a 
preservação da moralidade e a legalidade no exercício da função pública, é possível 
distinguir entre os crimes dolosos e os culposos sustentando-se que (a) estes não 
autorizam e (b) aqueles determinam a suspensão dos direitos políticos.91  

 Como se vê, a avaliação da vida pregressa do candidato a candidato deve ser aferida 

de forma criteriosa e objetiva, não se deixando margem à discricionariedade de juízos de valor 

eminentemente subjetivos, devendo o magistrado eleitoral ater-se aos crimes dolosos de 

natureza penal e aos de improbidade administrativa, contudo, nesta exija-se, para sua 

caracterização, tanto o dolo quanto a culpa92 ou, no mínimo, má fé do agente público 

revelador de uma conduta desonesta. 

 Em sentido contrário, Olivar Augusto Roberti Coneglian entende que, ao analisar-se a 

probidade e a moral do candidato, não deve haver restrições apenas nos campos penal e 

administrativo, podendo abranger ainda a vida particular do pré candidato, face a amplitude e 

vaguidade do tema somente atingiria os candidatos que já tivessem exercido mandatos e 

arremata dizendo que: 

O equívoco da análise agora apresentada é de obrigar que todas as formas de 
proteção somente se dêem quando ocorrer o abuso do poder econômico ou do 
exercício da função. Tome-se como exemplo um sujeito que criou sua fama pela 
utilização de bebida alcoólica e por se envolver cotidianamente em brigas; não há 
como se negar que ele não tem a vida guiada pela moral e bons costumes, apesar de 
não ter se valido em momento algum do poder econômico ou do exercício de cargo 
ou função pública. 93 

 Ainda sobre a delimitação da privação dos direitos políticos, não é razoável admitir, à 

luz do art. 14, § 9° da Constituição Federal, que tais exigências da moralidade do candidato e 

a probidade administrativa seja limitada apenas a um pleito, mas deve ser tido como um 

                                                 
91 MENDES, Antônio Carlos. Introdução à Teoria das Inelegibilidades. São Paulo : Malheiros, 1994. p. 85 
92 Nos casos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, a culpa é presumida, ou seja, subsiste o 
conceito genérico de culpa como fundamento da responsabilidade civil. 
93 CONEGLIAN. Olivar Augusto Roberti. Inelegibilidade: inelegibilidade e proporcionalidade, 
inelegibilidade e abuso de poder. Curitiba : Juruá. 2008. p. 137 
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sustentáculo do Estado Democrático. Logo, busca-se evitar que pessoas potencialmente 

transgressoras da lei e dos valores éticos mínimos aceitáveis possam ter acesso à 

representatividade política e passe a gerenciar ou legislar sobre a coisa pública. Surge, no 

entanto, outra dificuldade: a mensuração do lapso temporal a ser analisado. 

Ora, em princípio, a probidade administrativa e a conduta ética do candidato não 

exigem, em sua análise, pressupostos materiais, isto é, considerando o fato praticado em 

qualquer tempo.  

Tal hipótese não seria razoável, pois não se trataria de suspensão de direitos políticos, 

mas de perda dos direitos políticos ad eternum, uma vez que, sem a mensuração de tempo, 

não seria possível, em momento algum, o deferimento do pedido de registro de candidatura. 

Como é sabido, a vida humana é guiada pelo livre arbítrio, pelo discernimento entre o bem e 

mal, e, nesse dilema, é perfeitamente possível a reconstrução moral e ética do sujeito, muitas 

vezes, a superação torna-se uma história de vida a ser seguida nos moldes da moral kantiana, 

como um modelo universal a ser seguido. Portanto, não há como a Justiça Eleitoral negar o 

pedido de registro de candidatura a um cidadão que demonstra perfeitas condições de 

elegibilidade e digno de exercer o jus honorium, ou seja, o seu passado recente apagou todas 

as máculas ou nóduas do passado longínquo.  

Em suma, reforça-se a tese de que o art. 14, § 9° da Carta da República, ratifica um 

sistema de interpretação aberto94, em que o aplicador da norma deve tomar como pressuposto 

a realidade social e a verdadeira intenção da Constituição Federal, considerando pois, o 

                                                 
94 A professora americana Judith N. Shklar, escreveu : a verdadeira dificuldade para decidir está não em 
escolher a norma certa, porém em descobrir exatamente quais são os fatos de uma dada situação. (Direito, 
Política e Ética, Forense, 1967. p. 65) 
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princípio da proporcionalidade95, num encadeamento entre a Ética e o Direito e a equidade e a 

segurança jurídica. 

3.3 A MORALIDADE E VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO COMO CONDIÇÃO 
AUTÔNOMA DE ELEGIBILIDADE A HONRADEZ E A HONESTIDADE COMO ATOS 
VOLUNTÁRIOS DO CANDIDATO. 

Ao tratar a moralidade96 e a vida pregressa do candidato como uma condição 

autônoma de elegibilidade implícita, conforme dito alhures, há uma imersão no campo da 

axiologia e da ética. A moralidade em ética indica sempre uma virtude com a qual se deve 

enfrentar as grandes realizações e valores da nossa vida. Outrossim, o valor, seja pessoal ou 

não, exprime uma qualidade pela qual se identifica com a dignidade, portanto merecedora de 

estima e de respeito. 

Em apertada síntese, a questão dos valores são concretas, existencial e, 

essencialmente, humana, pois nunca ficamos indiferentes às ações praticadas e ainda à 

identificação de preferências a certas atitudes e coisas e repugnâncias a outras. 

 Na verdade, a grandeza do homem é poder dispor livremente, tanto na elaboração 

quanto na execução, do seu projeto de vida, afinal somos relativamente livres para definir o 

que queremos e realizamo-no socialmente. Apesar da liberdade, é inegável a influência 

circunstanciada do meio social nas atitudes do homem, em suas escolhas e formação cultural, 

mas justificável porque a sociabilidade faz parte da natureza humana, assim, além dos valores 

individuais, existem os valores sociais que são de capital importância na direção, definição e 

                                                 
95 Afirma Paulo Bonavides : Poder-se-ia enfim dizer, a essa altura, que o princípio da proporcionalidade é hoje 
axioma do Direito Constitucional, corolário da constitucionalidade e cânone do Estado de direito, bem como 
regra que tolhe toda a ação ilimitada do poder do Estado no quadro da juridicidade de cada sistema legítimo de 
autoridade. A ele não poderia ficar estranho, pois, o Direito Constitucional brasileiro. (Curso de Direito 
Constitucional, 22 ed. Malheiros, 2008. p. 436). 
96 Convém lembrar a lição do filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vasquez, destaca os conceitos de moralidade e 
moral como: A “moral” designaria o conjunto dos princípios, normas, imperativos ou idéias morais de uma 
época ou de uma sociedade determinados, ao passo que a “moralidade” se refere a conjunto de atos concretos 
que adquirem um significado moral com respeito à moral vigente. A moral estaria num plano ideal e a 
moralidade no plano real. (Ética. Tradução de João Dell`Anna. 31 ed. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 
2010. p. 66 
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realização de tal projeto pessoal. Tais valores coletivos são identificados como culturais e 

dentre eles encontram-se os valores políticos.  

Os valores políticos, juntamente com outros, são tidos como fundamentais e não se 

submetem ao arbítrio dos indivíduos, estando acima de todas as concepções, sendo 

reconhecidos e defendidos no seio social por estarem enraizados na cultura popular. Como 

define o filósofo italiano Battista Mondim: 

além disso, pelo menos diante de certos valores, o homem tem a sensação clara de 
não ser  o inventor e o dono, mas servo e discípulo. Diante de valores como a 
justiça, a verdade, a sabedoria, a prudência, o amor, a bondade, etc.. o homem se 
sente mais passivo que ativo.97  

 
 Nessa senda, na identificação da formação ou construção moral do homem, 

necessariamente, devem existir a estima e o apreço, pois sem tais elementos não há a 

apeticibilidade para o bem e os fatos permanecem brutos, objetos, coisas que ainda não 

afloram os valores. Especificamente, nos valores morais, geralmente, intervém a empatia, 

uma espécie de julgamento a priori por conaturalidade, isto é, conforme a natureza do outro. 

Isto ocorre, quando os valores morais são identificados como respostas às nossas aspirações, 

são valores que se sintonizam e correspondem ao nosso projeto de vida. Em outros termos, 

nos direitos políticos, por serem direitos públicos subjetivos e de representatividade, há uma 

identificação axiológica entre eleitor e candidato.  

Hodiernamente, exige-se a impostergável eticidade e moralização das atividades 

estatais, em suas três funções básicas: legislativa, executiva e judiciária. Na esfera política, 

este movimento, também está se tornando uma realidade. Considerando ainda que a 

Constituição Federal adotou o pluralismo político, o sistema representativo de governo, e a 

forma política democrática, surge, então, a necessidade dos eleitores escolher os 

representantes.  

                                                 
97 MONDIM, Battista. Os Valores Fundamentais. Trad. Ir. Jacinta Turolo Garcia. Bauru-SP : Edusc, 2005.p. 30.  
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Logo, cada indivíduo tem suas aspirações, objetivos e interesse, embora de maneira 

indefinida e indeterminada, e deve manifestar as suas preferências, ao identificar as 

características dos pretensos governantes. Assim, o povo manifesta a sua vontade designando 

as pessoas que devem governar em seu nome como dignos representantes ou mandatários.    

 Dito isto, tomando como dogma que a liberdade é a conditio essendi da moralidade, é 

possível analisar a exigência legislativa da moralidade para o exercício do mandato e a 

proteção da probidade administrativa, afinal consciência e responsabilidade são condições 

indispensáveis da vida ética. 

Na verdade, homem é único entre os seres que goza do singularíssimo privilégio da 

liberdade, ou seja, de ser o artífice das próprias ações, da sua personalidade e do próprio 

projeto de vida, ou seja, cada pessoa capaz é responsável por seus atos ou por aquilo que 

escolheu para si. Considerando ainda que o homem é um ser cultural98dotado de inteligência e 

apto a identificar valores e age de forma livre e consciente99, portanto, competente para 

realizar as ações que reconhecem como boas e virtuosas. 

 Ao tratar moralidade como um requisito para exercício jus honorum, o legislador 

reformador, passa a exigir do pretenso candidato a virtude100 da honradez ou bondade moral 

como um bem fundamental da vida social. Nota-se que tal virtude não é inata ao ser humano, 

isto é, ninguém nasce honrado ou desonrado, mas essa virtude deve ser considerada como 

uma construção ética do projeto de vida do eleitor, identificado no seio social como possuidor 

da qualidade de honrado, de uma pessoa digna do exercício da representatividade política, daí 

ser fundamental levar em consideração a sua vida pregressa. 

                                                 
98 Deve considerar a cultura como um valor instrumental a serviço do indivíduo e, especialmente, às exigências   
da sociedade e o homem é o termômetro axiológico da cultura, pois é ao mesmo tempo a causa eficiente e final, 
ou seja, a cultura é, a um só tempo, produzida pelo homem e para o homem.   
99 É a reflexão consciente que faz o homem reconhecer a bondade dos atos que deve fazer, enquanto a virtude 
tende a realizá-los.  
100 Como referencial histórico, a Constituição Brasileira de 1824 em seu art. 45, exigia como requisitos ao cargo 
de senador que o candidato fosse possuidor de saber, capacidade e virtude, inclusive privilegiava as pessoa que 
tivessem serviços prestados à pátria. 
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Ora, toda virtude101 é sempre um hábito ou disposição de agir bem e sem a presença de 

uma vida virtuosa e honrada, o homem retroage ao estado de natureza, à selvageria do homo 

homiini lupus, declinado para o jugo reprovável do vício. É importante descrever a 

contribuição kantiana sobre os alicerces racionais da dignidade, mais precisamente em sua 

obra fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, ao afirmar que: 

No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade.quando uma coisa tem um 
preço, pode pôr-se, em vez dela, qualquer outra cosia como equivalente;mas 
quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto não permite equivalente, 
então ela tem dignidade.102 

 

 Com isso, é perceptível que a vida moral compatível com o exercício do mandato soa 

como um controle qualitativo de natureza ética para o nacional exercer o direito de ser votado. 

Afinal, consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. 

Entrementes, a honorabilidade do candidato, nos regimes democráticos, é perfeitamente 

exigível, pois a sua atuação dar-se-á em nome do povo que o elegeu, assim, a representação 

popular deve ser reclamar a respeitabilidade e vocação para a causa pública, não justificando a 

posse daqueles cuja vida pregressa encontra-se maculada por ações indignas ou criminosas. 

Pois bem, já o controle quantitativo imposto pela legislação refere-se ao limite do 

número de vagas possíveis para cada cargo em determinada eleição, ou seja, atualmente, cada 

partido político somente pode apresentar até 150 % (cento e cinqüenta por cento) das vagas 

existentes no Poder Legislativo e o número real de 01 (um) para a vaga do Poder Executivo. 

Contudo, os partidos políticos brasileiros, no gozo de sua autonomia estatutária, paralela e 

clandestinamente, vem adotando um terceiro “controle” econômico e financeiro, isto é, a 

venda da legenda para pessoas aquinhoadas que já detêm o poder econômico e ambicionam o 

poder político em benefício próprio ou de grupos, ou mesmo para gozar dos privilégios do 

                                                 
101 Segundo Aristóteles, a virtude da honra é a magnanimidade, um meio termo entre ambição (excesso) e a 
pusilanimidade (a deficiência) e trata-se de uma virtude que engrandece todas as demais.  
102 KANT, Imanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros Escritos.  
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mandato e eximir-se responder a processos judiciais ajuizados contra a sua pessoa, totalmente 

descompromissadas com a coletividade.  

Obviamente, o fator econômico não gera qualquer obstáculo ao exercício da atividade 

político partidária, porém a exigência da conduta ética espelhada na vida pregressa, reflete 

uma segurança a mais para o eleitor na hora de sufragar seus representantes, daí a justificativa 

e a aprovação, via iniciativa popular, da Lei Complementar nº 135/2010 – a Lei da Ficha 

Limpa. 

Diante disto, além da honradez, verifica-se ainda no § 9º do art. 14 da Constituição 

Federal, a exigibilidade de outra virtude, ou seja, a finalidade da proteção à probidade 

administrativa leva à virtude da honestidade, afinal a ética deve ser a bússola norteadora da 

conduta dos gestores das finanças, dos bens e valores públicos, sempre com o objetivo de 

proteger o Estado Democrático de Direito e a harmonia entre governantes e governados. 

Assim, não basta apenas ser digno ou magnânimo, mas probo. Djalma Pinto faz o seguinte 

alerta: 

É comum dizer que o Estado é opressor, corrupto, perseguidor ou injusto. Bem 
avaliados os fatos, o Estado é pura abstração, atua exclusivamente através de 
pessoas investidas no poder para agir em seu nome. Quem age por ele é o homem. 
Neste sim, pela vaidade, deformação do caráter, complexos, incompetência u 
propensão para o crime, reside a causa determinantes dos equívocos e maldades que 
são atribuídos àquele. Noutro enfoque, a investidura no poder de pessoas sem 
dignidade, já envolvidas na prática de crimes, contribui para a consolidação de uma 
cultura distorcida na própria atuação do Estado. A má-fé, o desvio de finalidade, a 
opressão passam a ser uma constante, no desempenho de suas ações, a despeito do 
repúdio a essa postura explicitado nos comandos constitucionais que disciplinam a 
atuação dos seus agentes(art. 15, V, art.37, §4º, art.85, V,CF).103   

 
Pois bem, utilizando-se o critério metodológico adotado inicialmente, isto é, 

considerando como bússola paradigmática o livre arbítrio do candidato; é notória a exigência 

de duas virtudes essenciais para o candidato viabilizar a sua candidatura, ou seja, a honradez  

e a honestidade.Como se vê, ser honesto e seguir uma postura com retidão de caráter não 

depende terceiros, muito embora as circunstâncias do meio social possa influenciar no caráter 

                                                 
103 103 PINTO, Djalma. Elegibilidade no Direito Brasileiro. São Paulo : Atlas, 2008. p. 64.  
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das pessoas, mas a opção por uma vida ética leva o sujeito a dominar o seu individualismo104, 

apetites, impulsos e desejos e orientar-se rumo ao bem e, contrariamente, ao minimizar a 

importância ao limite ético, a política se converte em solércia, exorbitância do poder ou 

função, corrupção ou violência.  

Com efeito, se o eleitor optar por ingressar na vida política partidária e tem a intenção 

de candidatar-se a um cargo público, face à inseparabilidade da ética e da política, o eleitor 

deverá ser cauteloso e prudente em suas ações para não afrontar as exigências legais ou 

requisitos para o registro da candidatura, especialmente, ser reconhecido como uma pessoa 

digna, nobre e proba. Assim sendo, ser um representante político é também um estado de 

nobreza, é despojar-se de preconceitos e da ilusória e passageira vaidade do exercício do 

poder. 

 A inserção da moralidade e probidade do candidato como uma condição de 

elegibilidade dá-se pela liberdade que este tem de regrar o seu projeto de vida, a sua conduta, 

sabedor de que as suas atitudes sociais são consideradas no momento do registro da 

candidatura; portanto, ser honrado e honesto não se trata de um obstáculo legal à candidatura, 

mas uma filosofia de vida que servirá de análise da sua vida pregressa e, consequentemente, 

para o deferimento do registro da candidatura. 

Logo, considerando o livre arbítrio como parâmetro para a classificação da 

elegibilidade, a dignidade do candidato depende, exclusivamente, dele próprio, logo, trata-se 

de uma condição de elegibilidade que poderá (ou deverá) ser superada sem dificuldades.  

 Não obstante, a grande dificuldade em situar a moralidade e a vida pregressa como 

uma condição autônoma de elegibilidade, é exatamente fixar o lapso temporal do 

impedimento à candidatura. Conforme já mencionado alhures, a análise da moralidade trata-se 

                                                 
104 . Martin Luther King resume o individualismo do homem dizendo: “O que mais preocupa não é o grito dos 
violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos 
bons”. 
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de uma conceituação em aberto e isso poderia por em risco o princípio da segurança jurídica 

que se encontra intensamente ligado, conectado com Estado Democrático de Direito. Aliás, a 

segurança jurídica não deve ser vista dissociada da aplicação e obrigatoriedade do direito 

positivado como meio de viabilizar o valor supremo da justiça.  

É forçoso constatar que a efetividade do princípio da segurança jurídica está vinculado 

diretamente aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, dentre 

eles encontram-se os direitos políticos. Nesta senda, sobreleva notar que o cidadão não poderá 

ser penalizado em seus direitos políticos para a eternidade. Ora, é possível ao ser humano, 

mesmo incidindo em atos reprováveis pela ética, reabilitar-se moralmente, ou seja, 

restabelecer o crédito, de estima, ou do bom conceito perante a sociedade. Afinal tanto 

mudam os valores como os homens. 

No direito penal, a reabilitação é uma declaração judicial de que o condenado cumpriu 

a sua pena e se encontra apto ao convívio social, inclusive devolvendo ao que foi condenado a 

capacidade para o exercício de cargos, direitos, honrarias, dignidades ou profissões das quais 

foi privado, como conseqüência da condenação imposta. 

Pois bem, no direito eleitoral, face à primazia do princípio da legalidade, seria 

necessário ao legislador fixar um prazo mínimo condenatório para o eleitor que tivera o seu 

registro de candidatura negado por decisão judicial? Ou não seria necessário, uma vez que a 

exclusão do candidato do pleito por determinado tempo não garante que ele já seja possuidor 

de honradez e absteve-se de atos desonestos. 

Cumprido o prazo de inelegibilidade e, pretendendo candidatar-se, passaria o nacional 

por nova avaliação da sua conduta moral? Ou mesmo, ficaria a cada eleição sob o jugo da 

subjetividade da Justiça Eleitoral? o princípio da segurança jurídica? 

Num primeiro passo cumpre lembrar que as condições de elegibilidade não têm 

condenação, isto é, são sentenças declaratórias de existência ou não de uma situação de fato. 
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Ora, mas tal declaração judicial impede o exercício do direito fundamental de cidadania, 

portanto, aparentemente, a decisão da Justiça Eleitoral que nega o registro de candidatura soa 

como uma sanção, ou seja, a conseqüência desfavorável para aquele que desobedece ao 

comando normativo positivado. 

Na verdade, não se trata de uma sanção, porque não houve violação de uma regra 

jurídica, mas o que se reconhece e declara é a ausência de capacidade eleitoral passiva do 

candidato. Neste sentido, é oportuna a transcrição de Rodrigo López Zílio ao conceituar a 

capacidade eleitoral passiva como: 

Consiste, a capacidade eleitoral passiva, no reconhecimento que o ordenamento 
jurídico concede àquele que, preenchendo as condições impostas por lei, pretende 
postular o exercício de mandato eletivo. A pretensão ao exercício de mandato 
eletivo, por consistir no ápice da caracterização do conceito de cidadania, implica, 
necessariamente, o preenchimento de determinados requisitos constitucionais e 
legais. Tenciona-se, assim, estabelecer uma atividade prévia de joeiramento para, 
somente então, possibilitar ao pretenso candidato a submissão à vontade popular, 
que é essencialmente soberana em sua escolha. Em verdade a capacidade eleitoral 
passiva é a elegibilidade. 105 

 
Ora, a elegibilidade deve ser avaliada a cada pleito, a cada momento eleitoral, se se 

entender o indeferimento de registro de candidatura baseado na moralidade e na vida 

pregressa do candidato como uma sanção, de acordo com a classificação da elegibilidade, ora 

em estudo, não se trataria de uma condição de elegibilidade, mas de uma inelegibilidade. 

A propósito, de acordo com a lição do jurista alemão Rudolf von Ihering que 

sustentava que o destinatário da norma jurídica não são os cidadãos, mas os órgãos judiciários 

encarregados de exercer o poder coativo, logo, uma proposição normativa ganha o adjetivo de 

jurídica pelo fato de os juízes deterem o poder e o dever de fazê-la respeitar106.  

Esclarecendo melhor, o reconhecimento ou não da capacidade eleitoral passiva do 

eleitor deve ser considerado como uma sentença declaratória, ou seja, decisão que se 

                                                 
105 ZILIO, Rodrigo. Direito Eleitoral : noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, processo eleitoral (da 
convenção à prestação de contas), ações eleitorais. 2 ed. ver. E atual. Porto Alegre : Verbo Jurídico, 2010. p. 
113/114. 
 
106 Exemplificando melhor a posição de Ihering, nota-se que o art. 121 do Código Penal Brasileiro, não institui 
uma obrigação de na matar, mas simplesmente uma obrigação de punir, portanto não se destina aos cidadãos, 
mas aos juízes e Tribunais.  
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caracteriza pela utilização dos verbos “ser” ou “não ser” na aplicação da norma jurídica 

positiva abstrata ao caso concreto, isto é, a subsunção. 

No caso ora em análise, ou se tem a capacidade eleitoral passiva ou não. Neste caso, 

considerando o livre arbítrio como bússola da elegibilidade e da moralidade e da vida 

pregressa do candidato como uma condição de elegibilidade (autônoma ou heterônoma), não 

há qualquer necessidade de fixar ou criar um fator cronológico para mensurar prazos de 

impedimentos a candidaturas. Logo, não faz sentido atribuir uma penalidade jurídica por 

descumprimento de preceitos morais. 

Como se não bastasse, qualquer mensuração de prazos que deixe o candidato no 

ostracismo político poderá, consequentemente, determinar o marco final na carreira política 

do cidadão. 

Convém esclarecer a abrangência do tema moralidade no direito eleitoral, 

especialmente no que se refere à exigência da virtude da honestidade, isto é, quando se trata 

exclusivamente de condenações por improbidade administrativa, está também tutelada no art. 

14, § 9º da Carta Política. Nesse caso, a sanção prevista é para o crime próprio de 

improbidade ou outros crimes tipificados no direito penal os quais têm como consequência a 

suspensão dos direitos políticos. Outrossim, embora a prática e condenação por qualquer 

crime tenham reflexos substanciais no campo da moralidade, para fins eleitorais, não se deve 

restringir apenas a essas situações de condenação, mas ampliá-las. Portanto, deve-se mensurar 

o período da suspensão, ou melhor, da inelegibilidade, que já se encontra prevista na Lei das 

Inelegibilidades com as devidas alterações da Lei Complementar nº 135/2010. 

Com relação à observância do princípio da segurança jurídica, o fato da moralidade e 

da vida pregressa ficar sob a análise da Justiça Eleitoral, deve ser vista sob o enfoque do 

confronto entre os interesses individual do candidato e o interesse público de se preservar a 
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probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, o que leva a.uma leitura 

principiológica e sistemática do direito. 

Nessa esteira, é admissível o princípio como transmissor de valores e estes devem ser 

entendidos não no sentido individualizado ou pessoal, mas sob o aspecto social, ou seja, como 

criação humana que tais valores existem e se realizam no homem e pelo homem. Dito isto, 

volta-se à aplicação dos princípios como um condutor que transforma uma diversidade de leis 

emaranhadas para dar-lhes coerência e sistematicidade, ou seja, para construir um sistema 

jurídico e servir de vetores que se aplicam à hermenêutica na elucidação dos casos concretos. 

Como afirmou Norberto Bobbio em sua Teoria Geral do Ordenamento Jurídico107 "as normas 

jurídicas não existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações 

particulares entre si".  

Nesse contexto, o direito eleitoral, ao primar pelo interesse público, 

consequentemente, privilegia, ao mesmo tempo, os interesse individuais, sob o prisma 

coletivo, isto é, como membro da sociedade, sendo, pois, um grande equívoco identificar o 

interesse público como sendo exclusivo da instituição estatal. Após tais ponderações, a 

preservação da probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato é uma 

condição indispensável para garantir e tornar viável os interesses individuais como uma 

circunstância necessária para obter-se uma ordem estável. Ora, a decisão de candidatar-se a 

um pleito eleitoral, embora admitindo-se a melhor das intenções, carrega consigo elementos 

de subjetividade, enfim, a elegibilidade passa a ser uma conquista pessoal, embora com a 

chancela dos demais eleitores. 

Portanto, a segurança jurídica deve ser focada sob o prisma teleológico, buscando a 

garantia da aplicação da lei em benefício da coletividade. Aliás, não se pode esquecer que o 

princípio da supremacia do interesse público encontra-se imbricado com o princípio da 

                                                 
107  BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. trad. Daniela Versiani. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
p.  
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legalidade. Logo, não há que se falar em insegurança jurídica, ao aplicar-se a norma jurídica 

ao nacional que não reúne as condições éticas para exercer a representatividade política. 

Urge esclarecer mais uma vez, que a questão da moralidade e da vida pregressa do 

candidato no direito eleitoral, não se restringe à mera constatação de que este responde a 

processos judiciais ou a sua atuação em crimes pretéritos, não se trata da primariedade do réu 

principiada no direito penal. 

Com efeito, é possível indeferir o registro de candidatura sem que o eleitor não 

responda a processo judicial algum, a avaliação propugnada é relativa às condições morais do 

pretenso candidato, daí a abrangência da sua aplicabilidade. Exemplificando, na hipótese de o 

candidato ser, reconhecidamente, um viciado em álcool ou drogas, fato este público e notório 

na comunidade, apesar de se reconhecer como problemas de saúde, tais vícios maculam a 

moralidade do sujeito e pressupõe que ele não reúne condições morais para o exercício do 

mandato, mesmo sem responder a qualquer processo judicial por consumo. 

Claro está, portanto, que, em caso de recuperação do indivíduo, nos termos da hipótese 

acima, ou seja, que se o eleitor deixar o vício e passar a combatê-lo, demonstra a sua 

reabilitação social e moral perante a sociedade e nada impede que ele mesmo possa, num 

futuro próximo, ser admitido como candidato ao certame eleitoral e representar sua 

comunidade. 

Assim importa dizer que, em tais casos, isto é, de reabilitação social ou moral não há 

necessariamente que se fixar um prazo, pois depende apenas da força de vontade 

exclusivamente pessoal; há casos mais demorados, como há caso de recuperação breve, 

portanto, considerando a moralidade e a vida pregressa do candidato como uma condição de 

elegibilidade autônoma é dispensável a fixação de prazos para que se retorne e formule novo 

pedido de registro de candidatura. Muito embora, subentenda-se que tal prazo já se encontra 

fixado por um biênio, ou seja, até a realização da próxima eleição 
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Assim sendo, a construção de vida digna e honrada (moralidade) independe da 

deliberação de terceiros, ou seja, é uma opção individual trilhar pelo caminho da ética ou 

desviar-se dela, face a exigência da legislação eleitoral em considerar a análise da moralidade 

do candidato, tomando por base o seu histórico pretérito, por ilação lógica, o mesmo encontra-

se diante de uma condição de elegibilidade autônoma que deve ser declarada quando do 

pedido de registro da candidatura e, em caso de rejeição, não necessita fixar prazos para um 

novo pedido, e isso tampouco afrontará o princípio da segurança jurídica, comprovando assim 

a contextualização de justificação do objeto, ora pesquisado.    

 
3.4 DA APARENTE COLISÃO DE PRINCÍPIOS: MORALIDADE X PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA 

 

Muito embora não seja o objeto central do presente estudo, é relevante tecer algumas 

referências em apertada síntese, sobre a possível colisão entre os princípios constitucionais da 

moralidade para o exercício do mandato e a presunção de inocência de candidatos que 

respondem a processos no Poder Judiciário sem a condenação transitada em julgado e possam 

ter indeferido o pedido de candidatura. Apesar da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da 

Ficha Limpa) tenha regulamentado a temática ao admitir que não será necessário o trânsito 

em julgado, bastando, pois, a decisão de um órgão colegiado especialmente quando o mérito 

se detiver sobre abuso do poder econômico ou político, será declarada a inelegibilidade por 

oito anos. 

Pois bem, conforme já aludido o foco deste trabalho não são as inelegibilidades, 

contudo, o embasamento teórico, trata da aplicação do princípio da moralidade no direito 

eleitoral e, por serem os princípios constitucionais comandos elucidativos de valores do 

sistema jurídico, abragem todas as espécies de elegibilidade. Nesse ínterim, antevê-se à 

importância prefacial da definição, embora de forma panorâmica, de conceitos primários com 

a finalidade de situar a temática das colisões entre os princípios constitucionais. 
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De início impede ressaltar a linha teórica do novo constitucionalismo ou pós 

positivismo a qual preceitua a normatividade dos princípios como arcabouços de sustentação 

lógica e axiológica do ordenamento jurídico, dando-lhe uma unidade sistemática, 

especialmente, nas relações estabelecidas entre o direito e a moral. Em suma, os princípios 

constitucionais funcionam como imã entre o direito e a realidade pragmática. Como leva a 

lição de José Sérgio da Silva Cristóvam: 

a teoria dos princípios pretende resolver um dos problemas centrais do modelo de 
sistema jurídico baseado em regras, a questão das lacunas abertura e incompletude 
sistemática. De outro vértice, não se pode negar que, muito embora resolva os 
problemas centrais do positivismo jurídico, sua aplicação enseja um inegável déficit 
de indeterminação. Isso exige uma teoria capaz de indicar qual dos princípios 
reconhecidos, explícita u implicitamente, pelo ordenamento jurídico deve ser 
aplicado na solução de determinado caso prático, sob pena de uma considerável 
dose de insegurança jurídico-política e social, e, consequentemente, uma 
indubitável crise de legitimidade, que é justamente a indigesta herança do herança 
que se pretende resolver.108 

 

Na moderna compreensão de sistema jurídico, propugna uma idéia de “um todo 

ordenado”, ou seja, uma unidade coerente entre si composta de regras e princípios 

estruturados em valores, programas, funções e pessoas. Por seu turno, Norberto Bobbio 

admite certa dificuldade na identificação da totalidade das normas jurídicas que compõem o 

ordenamento pelo fato de existir uma pluralidade de fontes e não uma só; com isso, evidencia-

se a possibilidade de antagonismos ou confrontos entre elas, surgindo a necessidade de uma 

coerência lógica para aproximar as normas compatíveis, que se complementam e, 

paralelamente, eliminar as incompatíveis. Nesse caso, os princípios funcionam como 

conectores, reunindo as normas em um bloco sistêmico. 

                                                 

108 CRISÓVAM, José Sérgio da Silva. Colisões entre Princípios Constitucionais : razoabilidade, 
proporcionalidade e argumentação jurídica.1 ed. 2 reimp. Curitiba : Juruá, 2009. p. 26. 
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Por seu turno, também é admissível antinomias entre princípios, porém, segundo 

Norberto Bobbio, tal oposição recíproca não se trata de antinomias jurídicas, mas de 

antinomia de valoração passível de correção109. 

Seguindo a esteira neoconstitucionalista110 que visa a uma perspectiva mais aberta a 

inovações, cumpre ressaltar papel hermenêutico do Poder Judiciário diante da colisão de 

princípios, considerando a sua abrangência e amplitude, extreme dúvida, requer do intérprete 

uma ponderação livre, adequada e oportuna para cada caso concreto. Ora, a interpretação e 

aplicação nesses casos buscam como bússola norteadora a teoria de justiça, que possa 

justificar a atribuição de normatividade aos princípios e os respectivos significados 

axiológicos fundamentados na dignidade humana. 

Na realidade, as colisões entre princípios constitucionais não são solucionadas sob o 

prisma da validade, estas fazem referência apenas às regras jurídicas, logo, a oposição entre 

princípios são solucionadas, tomando como critério os valores e a sua importância no 

contexto das circunstâncias do caso concreto, prevalecendo apenas um princípio e não é 

admissível a invalidação do princípio preterido, o afastamento deste é apenas para aquela 

situação peculiar e, modificando-se o contexto fático em outra situação, o referido princípio 

poderá ser preponderante. 

Dito isto, volta-se a atenção para o princípio da moralidade no direito eleitoral previsto 

no artigo 14, § 9º, e o princípio da presunção da inocência externada n art. 5º, inciso LVII, 

ambos da Constituição Federal. Num primeiro momento, é mister esclarecer que ambos fazem 

parte dos chamados direitos fundamentais, sendo que a probidade e a moralidade para o 

                                                 
109 Afirma Norberto Bobbio: “a antinomia  e a injustiça têm em comum é que ambas dão lugar a uma situação 
que requer uma correção: mas a razão pela qual se corrige a antinomia é diferente daquela que corrige a 
injustiça. A antinomia produz a incerteza. a injustiça produz a desigualdade e, portanto, a correção obedece 
nos dois casos, a dis valores diversos: no primeiro o valor da ordem. No segundo, ao valor da igualdade. 
(Teoria Geral do Direito. trad. Daniela Versiani. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 237)   
110 A ideologia neoconstitucionalismo rompe com conhecimento convencional do direito constitucional, 
introduzindo mudanças interpretativas que reconhece a força normativa da Constituição, a expansão da 
jurisdição constitucional e o desenvolve novas bases para a hermenêutica  constitucional. 
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exercício do mandato consideram a vida pregressa do candidato um direito fundamental 

político, enquanto a presunção de inocência tratada como um direito fundamental individual.  

Impende destacar ainda, que o cerne da discussão trata da exigência do trânsito em 

julgado para o indeferimento ou cancelamento do registro da candidatura. em outras palavras, 

para a que se possa obstar a candidatura do nacional, com base no princípio da probidade e 

moralidade para o exercício do mandato, averiguando-se a sua vida anteacta, seria necessária 

uma condenação definitiva ou mesmo que os processos ainda transcorram perante o Poder 

Judiciário, já seriam suficientes para formular um juízo de valor com relação a vida pregressa 

do candidato? 

 A presente análise tem sua justificativa pelo fato de a presente pesquisa considerar a 

moralidade e a vida pregressa do candidato como uma condição de elegibilidade. Tal questão 

seria de fácil deslinde, pois se trata de uma inelegibilidade, bastaria remetê-la à literalidade da 

Lei Complementar nº 64/90 com as devidas alterações implantadas pela Lei da Ficha Limpa. 

Na verdade, a força argumentativa que fundamentou a justificação da Lei da Ficha 

Limpa foi a prevalência do princípio da moralidade eleitoral e, embora se trate de 

inelegibilidade, tal dispositivo legal eliminou a possibilidade do indeferimento do registro da 

candidatura apenas quando referendada por uma decisão judicial definitiva. 

Ora, advoga-se na presente pesquisa que, para ser classificada como uma 

inelegibilidade, considerando a autonomia da vontade do candidato como critério, toda e 

qualquer inelegibilidade deve originar-se de uma decisão judicial. Assim sendo, para adotar o 

princípio da moralidade no direito eleitoral como uma condição de elegibilidade (autônoma 

ou heterônoma) não haverá necessidade de decisão judicial e tampouco que esta tenha caráter 

de definitividade. 

Face às considerações aduzidas, por que discutir a colisão principiológica entre 

moralidade e presunção de inocência? Pelo simples fato de que, por se tratar de um princípio 
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(moralidade), abrage o gênero da elegibilidades, abrangendo as condições de elegibilidade, 

não elegibilidade e as de inelegibilidades, uma vez que todas deverão formular juízos de 

valores sobre a vida pregressa do nacional. 

 Historicamente, a Constituição Federal de 1967 alterada pela Emenda Constitucional 

nº 01 de 17 de outubro de 1969, abriam o debate sobre a possível colisão entre exigência da 

moralidade para o exercício de cargos e funções públicas incluindo-se o mandato político e a 

limitação do princípio da presunção de inocência. 

No decorrer dos anos, o país enfrentou profundas mudanças políticas e sociais e, 

consequentemente, jurídicas (legislativas e jurisprudenciais) especialmente, no que se refere à 

análise da exigência de condições subjetivas de moralidade para o exercício do mandato, 

considerando uma avaliação pormenorizada da vida anteacta do pretenso candidato seja como 

condição de elegibilidade, não elegibilidade ou inelegibilidade.  

Por sua vez, a Constituição Federal de 1967, destacava em seu artigo 151, IV, o 

seguinte: a moralidade para o exercício do mandato, levada em consideração a vida pregressa 

do candidato. Em seguida, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 8/77, não 

alterou a essencialidade do texto, permanecendo a exigência anterior porém com o seguinte 

texto:  

CF/1967. Art. 151.  

Lei complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade e os prazos nos quais 
cessará esta, com vistas a preservar, considerada a vida pregressa do candidato: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1977) 

...... 

IV - a moralidade para o exercício do mandato. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977) 

A Lei Complementar mencionada na Constituição de 1967/69 veio a ser editada como 

a Lei Complementar nº 5, no ano de 1970, e, como reflexo do período de exceção e os 

interesse do regime militar, firmou absurdamente, em seu artigo 1º, como causa de 
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inelegibilidade, a simples instauração de processo criminal contra candidato que houvesse 

incidido em suposta práticas delituosas, tais como crimes contra a segurança nacional e a 

ordem política e social, a economia popular, a fé pública e a administração pública, enquanto 

não absolvido ou penalmente reabilitado. Com a redemocratização, obviamente, não seria 

possível manter a literalidade de tal dispositivo face ao seu conteúdo despótico e impositivo 

que não condizia com o período histórico e democrático da Nova República.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, que refletia a ânsia da vivência da 

liberdade política e da restauração dos direitos fundamentais individuais, o princípio da 

presunção da inocência recebeu um alargado prestígio e firmou espaço na Carta Política no 

artigo 5º, LVII, que diz : "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória". 

Noutro vértice, o texto original da Lei Fundante em seu artigo 14, § 9º, dispôs, que Lei 

Complementar estabeleceria "outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a 

fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta", sem fazer qualquer menção à possibilidade de se atribuir condição de elegibilidade 

ou causa de inelegibilidade do candidato que praticou, em sua recente vida pretérita, atos 

prejudiciais ou contundentes à moralidade para o exercício do mandato ou à probidade 

administrativa. 

Conforme já afirmado em capítulo anterior, no ano de 1994 o constituinte derivado 

reformulou a redação do § 9º do art. 14, através da Emenda Constitucional nº 4 de 07 de junho 

de 1994, incluindo novamente a tutela da probidade administrativa e a moralidade para o 

exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato para fins de registro de 

candidatura, contudo, como se prova neste estudo, não definiu o critério para a classificação 
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dos direitos políticos negativos, confundindo em alguns casos, as condições de elegibilidade 

com inelegibilidades. 

Com a nova redação, fica externada a exigência do espírito público e do interesse geral 

que deve conduzir a vida pública, numa tentativa de extirpar a exploração do poder em causa 

própria ou obtenção de vantagens materiais propiciadas pelo exercício do mandato. 

 Nessa senda, cumpre revelar o caráter do princípio da presunção de inocência e a 

possibilidade da sua aplicação no direito eleitoral, especificamente, por advogar que as 

condições de elegibilidade são reconhecidas sumariamente no ato do registro de candidatura 

como um juízo cognição, isto é, saber se existem ou não existem os requisitos que autorizam 

o eleitor a exercitar a capacidade eleitoral passiva, observando-se a ampla defesa e o 

contraditório, quando os elementos probatórios apresentados que formaram o juízo de valor 

sobre a vida pregressa do candidato formavam uma extensa lista de processos, embora ainda 

sem julgamento definitivo, nesse caso afrontaria ou não o princípio da presunção de 

inocência? Face a esta ausência de trânsito em julgado, deveria o candidato pleitear o acesso a 

cargos públicos?.  

De proêmio, cumpre lembrar que a presunção de inocência senta suas bases históricas 

e ideológicas na Revolução Francesa e tem como objeto jurídico, a ser tutelado pelo princípio 

da presunção de inocência, a liberdade do cidadão em seu sentido estrito, ou melhor, a sua 

auto-disposição, especialmente o direito de ir vir e, em outros casos, abrange o patrimônio, 

dependendo da ligação do sujeito com o ilícito de natureza criminal. Quanto à natureza da 

presunção de inocência, não há unanimidade na doutrina quanto à fixação, se se trata de um 

direito, liberdade ou garantia. 

Na verdade, tal natureza é admitida como um princípio garantidor impeditivo, isto é, 

restringe algumas condutas no sentido de resguardar, momentaneamente, que alguém possa 
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ter sua pena antecipada, enquanto não se conclui o processo ao qual responde. Em síntese, há 

uma vinculação da presunção de inocência com a culpabilidade. 

 Diante disto, cumpre ressaltar a abrangência do princípio da presunção de inocência, 

para tanto, impende ainda determinar o tipo de interesse a ser perseguido, no caso presente, o 

interesse político de participação nos negócios do Estado, portanto, trata-se de um interesse 

público. É relevante a transcrição de Leonir Batisti : 

Certo é que a presunção de inocência pareceria conduzir a uma noção de proibição 
de aplicação de efeitos da condenação, antes de um processo e antes de uma efetiva 
condenação. Obviamente que, nem mesmo os revolucionários franceses de 1789 
chegaram a tanto. Viu-se, desde então, ser necessária a preservação da ordem 
pública na sua extensão maior, e, portanto, a necessidade de se permitir restringir a 
liberdade, antes mesmo de submeter alguém a um processo e antes mesmo de ser 
confirmada de ser confirmada a condenação num processo.111     

 

 Nesta oportunidade, verifica-se que a presunção de inocência é um princípio de 

aplicação relativa, isto é, de eficácia constitucional limitada que depende de cada situação 

concreta, sendo possível a mitigação da liberdade do cidadão com a prisão provisória, 

flagrante delito, justificando-se a necessidade da ordem pública. Ora, com isso basta para 

delimitar a incidência do princípio da presunção de inocência aos ilícitos criminais, não se 

estendendo, assim, a outras áreas do direito. 

Em que pese a orientação da interdisciplinaridade do direito, no caso do interesse 

público perseguido pelo direito eleitoral, não seria aplicável, restringindo-se exclusivamente, 

ao campo jurídico do direito penal ou, em casos específicos, poderá incidir também no direito 

tributário, quando se tratar de processos que põem em dúvida a validade ou vigência do fato 

gerador que proíbe a antecipação da cobrança do tributo, devendo ser julgado em favor do 

contribuinte.  

Aliás, no caso específico do direito processual penal, o réu dispõe de mecanismo para 

trancar a ação penal, o hábeas corpus por exemplo, ou para comprovar, de forma prévia, que 

                                                 
111 BATISTI, Leonir. Presunção de Inocência: apreciação dogmática e nos instrumentos internacionais e 
Constituições do Brasil e Portugal. Curitiba : Juruá, 2009, p. 157. 
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a conduta atribuída ao acusado não tipifica o crime por ausência de algum elemento ou pela 

abordagem da exclusão da ilicitude. 

 É oportuno consignar, que a exigência de trânsito em julgado no sentido de obstar o 

registro da candidatura não tem vinculação com o princípio constitucional da presunção de 

inocência, visto que este se atém à esfera penal, sendo tais medidas administrativas, sem 

caráter punitivo. 

Em contraposição, o legislador constituinte, ao tutelar a proteção da moralidade e a 

probidade na administração, não se preocupou em aplicar uma sanção ao réu, mas tencionou 

em assegurar o interesse público de que os candidatos ao exercício do mandato sejam, 

comprovadamente, pessoas possuidoras de idoneidade moral, o que nem sempre ocorre  

quando o pretenso candidato responde a processo penal por crime contra a administração 

pública, muito embora a decisão não esteja sujeita aos efeitos da coisa julgada.  

Logo, para a declaração da elegibilidade ou não do cidadão, não é necessária a 

incidência de trânsito em julgado, considerando o interesse público da tutela dos princípios da 

Administração Pública, sendo possível deixar à margem do pleito eleitoral aqueles que não 

possuam as virtudes pessoais da honradez e da moralidade. 

Em conclusão, caracteriza-se uma incongruência a alusão no direito eleitoral ao 

princípio da presunção de inocência fundamentada na ausência do trânsito em julgado de 

processos em curso contra o pretenso candidato, quando do seu registro de candidatura, por se 

tratar de matéria de natureza administrativa, devendo imperar o interesse do Estado e de seus 

cidadãos como um organismo coletivo, absorvendo o interesse do direito individual do eleitor.  

Em suma, não há colisão entre os princípios da presunção de inocência e o princípio 

da moralidade eleitoral, haja vista que não se aplica aquele princípio à esfera do direito 

eleitoral, aplicando-se exclusivamente ao direito penal e processual penal. Logo, a suposta 

colisão principiológica não passa de uma falácia de interpretação. 
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4 A DIMENSÃO ÉTICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS: A ANÁLIS E DA 
MORALIDADE E VIDA PREGRESSA COMO CONDIÇÃO DE INDICA ÇÃO À 
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 

 A moralidade e a vida pregressa do nacional devem ser examinadas com minúcias, 

preliminarmente, antes de ser escolhido candidato. Tal análise compete aos partidos políticos 

instrumentalizá-la em seus estatutos como forma de contribuição ética à representação 

política.  

Os partidos políticos atuam nas democracias como elo entre governantes e governados 

e tal vínculo de confiança deve ser regado de moralidade e respeito, pois a importância e 

responsabilidade da representação política já trazem em seu bojo a exigência da ética na 

escolha dos seus representantes, estes lidaram diretamente na formulação do direito vigente 

constituído de valores expressos pela sociedade, portanto, é essencial ao mandatário, a 

vocação e espírito público que traspasse os seus desejos e interesses individuais. 

A vocação é um valor individual em que o sujeito dedica-se à realização de uma 

determinada atividade  e assume uma certa posição na sociedade. Contudo, a falta de vocação 

e espírito coletivo tem sido uma práxis na atividade política, tanto nas nações democráticas 

como socialistas e, com isso, a sociedade paga um preço alto: a insatisfação e a desilusão. 

Assim, a vocação significa fidelidade à própria personalidade, ao próprio projeto político (e 

de vida) que exige o máximo de doação e empenho em sua realização. Thomas Hobbes já 

prelecionava a união entre a política a ser praticada e a ética de comportamento que se espera 

de todos os eleitos. Disse ele:  

A política é a ética, isto é, a ciência do que é justo e do que é injusto, do que é reto 
e do que é iníquo, pode-se demonstrar a priori dado que nós mesmos fizemos os 
princípios pelos quais podemos julgar o que é justo e o que é o reto ou seus 
contrários, isto é, as causas da justiça, isto é, as leis ou as convenções.112 

                                                 
112 HOBBES, Thomas. Leviatã, ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.(Tradução de J. P. 
Monteiro e M. B. Nizza da Silva). 1a. Edição em português. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
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 Nesse contexto, deve haver uma preparação intrapartidária dos postulantes aos cargos 

públicos na formação de um sujeito ético, consciente de si e dos outros, capaz de refletir e 

identificar valores coletivos (espírito público) além de ser dotado de auto controle para 

orientar seus desejos, sentimentos e impulsos individuais quando for deliberar em favor de 

seus representados. Em suma, não há necessidade de o partido político “moldar” a 

personalidade dos seus filiados que pretendem concorrer a um pleito eleitoral ou mesmo a um 

padronizá-los a um modelo ético, mas identificar, previamente, a sua conduta social e exigir o 

mínimo de responsabilidade com a magnitude da representação política. 

De início é relevante tecer, em apertada síntese, algumas considerações sobre a 

representação política e a sua importância na preservação do Estado Democrático de Direito. 

4.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E A IMPORTÂNCIA 
DA CONDUTA ÉTICA NO SEU EXERCÍCIO. 

 Historicamente, a representação política origina-se de modelo do estado liberal e sua 

luta contra as monarquias absolutistas e a implantação da ideologia burguesa que aspirava às 

liberdades individuais e à proteção da propriedade contra o intervencionismo estatal, portanto, 

a representação política é de natureza elitista e a idéia inicial tem característica excludentes, 

ou seja, era censitário e não albergava em sua essência a vontade geral dos representados. 

Apesar de contar com grandes teóricos em sua modelação, tais como Thomas Hobbes e John 

Locke, a representação política é sintetizada com a teoria da separação dos poderes esposada 

pelo Barão de Montesquieu. 

 Nota-se, aprioristicamente, que as idéias de Montesquieu considerava dois aspectos 

importantes, isto é, a natureza em sua feição quantitativa, identificada com o números de 

pessoas detentoras do poder e o princípio como elemento qualitativo que buscava ajustar os 

sentimentos ideológicos que envolviam os homens em defesa da harmonia social. Ora, a 
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separação dos poderes é uma teoria, essencialmente, ética, que tinha o desiderato de controlar 

a ação dos homens no exercício do poder com o fito de obstruir e evitar os abusos ou excessos 

dos governantes, uma espécie de moderação, onde um poder controla o outro e harmonizam-

se entre si. 

A moralidade aflora mais ainda na obra O espírito das leis, onde Montesquieu113 

formula uma tipologia de governo definindo-o em três regimes: a) a virtude caracterizado pelo 

regime republicano ou democrático; b) a honra nos governos monárquicos e; c) o medo no 

regime despótico. Assim sendo, para tal teórico, a liberdade política somente é possível 

quando há limites para o exercício do poder, daí concluir-se, inicialmente, a forte presença da 

moralidade na representação política. 

 Outro ponto a ser esclarecido, diz respeito à natureza da representação política, há um 

consenso doutrinário que revela três formas de representação. A primeira trata da 

representação política vinculada à autoridade114, uma espécie de concessão de direitos para 

que outra pessoa possa agir ou representar em nome dos outorgantes representados, com o 

respaldo da eleição e podendo deliberar livremente no exercício do mandato. 

Já a segunda modelação da natureza da representação política foi denominada de 

representação de confiança ou fiduciária115, em que o eleitor, no ato da escolha do seu 

candidato, estaria ciente da transferência ao representante do poder de decisão, autorizando-o 

a legislar em seu nome e de toda a nação.  

                                                 

113 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. Do Espírito das Leis. Tradução Fernando Henrique Cardoso e 
Leôncio Martins Rodrigues. São Paulo : Nova Cultural, 2005. p. 60/67. 

114 Tal forma de representação tinha como teóricos defensores Thomas Hobbes e Jean Jacque Rousseau. 
115 Edmund Burke foi o grande teórico da teoria como relação de confiança ou fiduciária. 
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Neste caso, o representante também gozaria do livre arbítrio e autonomia em suas 

deliberações, porém, a crítica que se faz a essa teoria é que é marcadamente elitista. Por fim, a 

representação política como reflexo ou espelho, em que o representante deve espelhar-se no 

representado (ausente), sendo, pois, o reflexo da realidade social, o espelho da comunidade ou 

a sua semelhança política e ideológica. Além do mais, o representante deveria representar 

ainda outros aspectos como o socioeconômicos, religiosos, étnicos, profissionais dentre 

outros. 

Definida a natureza da representação política, deve-se buscar a relação entre 

representante e representado, considerando algumas virtude morais como a fidelidade do 

representante e a liberdade discricionária, ou seja, a identificação do conteúdo da 

representação política. Ensina Orides Mezzaroba que o conteúdo da representação política 

baseia-se em três de tipos de mandatos, o imperativo, o representativo e o partidário116.  

 O mandato imperativo caracteriza-se pela vinculação dos atos do parlamentar com a 

prévia aprovação dos seus representados, isto é, o representante tem o seu livre arbítrio 

limitado à vontade dos seus eleitores, são estes que decidem, enquanto aqueles apenas 

submetem-se a cumprir as deliberações. Porém, tal modelo de mandato apresenta uma face 

negativa, ou seja, limita a atuação parlamentar à circunscrição eleitoral e não ao povo, em 

geral (nação). Outrossim, nota-se a presença de um estreito vínculo de confiança entre o 

parlamentar e seus eleitores, ou melhor, há uma exigência da virtude pessoal da lealdade, da 

firmeza e constância dos propósitos entre ambos, um liame exclusivamente moral. 

                                                 

116 MEZZAROBA, Ozires. Introdução ao Direito partidário brasileiro. 2 ed. rev. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 
2004.p.71. 
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 O mandato representativo prescreve ao representante o dever de respeito à vontade 

dos representados, contudo os seus atos não se encontram vinculados exclusivamente aos 

anseios dos eleitores, permitindo uma margem de discricionariedade para a atuação 

parlamentar. Com isso, há um deslocamento da Soberania nacional para o órgão 

representativo, após o pleito eleitoral, concedendo aos legisladores a inviolabilidade do 

exercício do seu mandato (por ser soberano) bem como a generalidade representativa, isto é, o 

representante age, autônoma e livremente, em nome da coletividade nacional. 

 O terceiro modelo é o mandato partidário, em que se deposita na agremiação 

partidária o papel principal da representação, é chamada democracia de partidos que envolve 

um processo sociopolítico atraindo pessoas com afinidades ideológicas em torno de um 

projeto de governo definido ou diretrizes governamentais, em outros termos, os candidatos 

são os partidos e seus programas e não os indivíduos que pleiteiam os cargos eletivos. Neste 

modelo de mandato, a fidelidade partidária torna-se uma necessidade imperiosa, pois o não 

cumprimento das determinações partidárias tem como conseqüência a revogação sumária da 

função representativa. 

 Diante das considerações supra, cabe identificar qual o modelo de mandato adotado 

pela Constituição Federal, prima face, seria o modelo representativo, porém, com a 

publicação da Resolução n° 22.610 de 25.10.2007 e alterada pela Resolução n° 22.733 de 

11.03.2008, ambas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a fidelidade 

partidária e o processo da perda do mandato eletivo e a justificação de desfiliação partidária, 

competindo ao partido político interessado reaver o mandato daquele que, após eleito, mudou 

de legenda sem uma motivação justificada, nesse ínterim, o mandato representativo no Brasil 

passou a ser partidário, lembrando que há muito polêmica em torno da questão fidelidade 
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partidária, inclusive com entendimentos de inconstitucionalidade das Resoluções 

supracitadas. 

 Portanto, a Constituição Federal em seu art. 14, § 9º, assegura de forma explícita a 

exigência da moralidade para o exercício do mandato, reforçando, pois, a defesa da presença 

dos fundamentos da ética na representatividade servindo como vetores do livre arbítrio do 

representante e exigindo-lhe a correlação entre o a liberdade e o dever, ou seja, uma atuação 

consciente para com os representados e a nação. 

4.2 OS PARTIDOS POLÍTICOS E OS CRITÉRIOS ÉTICOS DAS CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS 

 Numa conceituação primária, o partido político é uma forma de agremiação de pessoas 

com uma mesma ideologia política, que se organizam para instrumentar a vontade popular e 

buscar a conquista do poder para realizar o seu programa. 

 No entender de Fávila Ribeiro, o partido político é um grupo social de uma 

abrangência saliente que se destina a arregimentar pessoas em torno de idéias e interesses com 

o objetivo de conduzir os seus membros a participar do poder decisório do governamental. 

Além do mais, enfatiza o autor, é possível identificar algumas dimensões de atuação no 

âmbito interno e externo dos partidos políticos como a sociológica, política e jurídica. 

4.2.1 A dimensão sociológica dos partidos políticos 

Com relação à dimensão sociológica, como todo agrupamento humano, há relações 

entre seus membros que apresentam características de coesão e unidade, estimulados entre si, 

por seus filiados e simpatizantes. Ocorre que nessa perspectiva sociológica, não se deve 

restringir a estrutura partidária como hierarquizada entre seus membros ou os meios da 

disciplina interna e de cooperação prevista nos estatutos, mas inseri-lo dentro de um contexto 
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sócio-cultural das suas finalidades. Não se objetiva na presente pesquisa, descer às minúcias 

da sociologia partidária, contudo, é fatídico que dentro dos grupos que atuam em sociedade, 

há uma classificação quanto ao pacto de união ou justaposição de seus membros em grupos 

primários, secundários e terciários. 

 Os partidos políticos se inserem, por suas peculiaridades, entre os grupos secundários 

ou terciários, em que as relações de seus componentes são mais dispersas, ocasionais e 

impessoais, especialmente pela dimensão da nacionalidade, muito embora os partidos 

coexistam no âmbito regional e local através dos seus diretórios. Com efeito, os partidos 

políticos desempenham uma função sociológica importante no sentido de impedir o domínio 

das classes sociais específicas, esforçando-se para fortalecer a idéia de nação e ofertando ao 

povo uma possibilidade de influência nos negócios e decisões da administração do Estado117. 

 Contudo, é inadmissível a confusão entre partidos políticos e classes sociais, são 

propósitos, objetivos e atuações diferentes. As classes sociais têm desígnios transitórios e 

fugazes, com um desiderato específico e unificado, como por exemplo uma manifestação 

grevista com o intuito de melhores salários para uma classe social. Já os partidos políticos são 

possuidores de objetivos comuns, a maior parte ou a totalidade de um grupo de pessoas, como 

a realização do bem comum de forma permanente e ampla. Outrossim, é possível e saudável à 

atividade partidária que seus filiados e simpatizantes, integrem as mais diversas classes 

sociais para que se engajem em seu projeto de governo. 

 Além do mais, Fávila Ribeiro acrescenta ainda a presença de elementos psicológicos 

na concepção dos partidos políticos, contextualizado a dimensão sociológica. É inegável o 

                                                 
117 Fávila Ribeiro cita que: “Max Weber salienta que são três os fenômenos de distribuição do poder a que 
correspondem a três campos de atuação, aparecendo as classes relacionadas à ordem econômica, sobre 
atividades de produção e aquisição de bens; os estamentos em correspondência à ordem social, na esfera da 
repartição do prestígio ou dignidade social; e os partidos, no âmbito do poder político, com um fim 
metodicamente estabelecido sobre uma ação comunitária.” (Direito Eleitoral , 5 ed. Rio de Janeiro : Forense, 
1998, p. 214)  
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instinto gregário do homem118, seja por natureza ou por interesse, surge o partido político 

como um centro de gravidade que atrai as pessoas em torno de suas idéias e ideais comuns, tal 

união desencadeia uma série de estímulos psicológicos no membro partidário que o faz 

despender as suas forças e lutar para galgar o poder político.  

O político e lorde inglês James Bryce em sua obra as democracia modernas, observa 

que os partidos políticos mantêm-se em atividade e progridem combinando quatro fatores 

fundamentais, isto é, a simpatia, imitação, concorrência e combatividade, todas essas 

tendências deságuam nas bases emotivas dos seus filiados como um combustível para atingir 

os seus intentos. Sem dúvida, são os antagonismos da atividade política e a competitividade 

eleitoral que exercem funções estimulantes em busca do poder político. 

 Historicamente, antes da democracia moderna, o poder fundamentado por idéias 

teológicas do absolutismo monárquico em que o poder advém de Deus, os poucos partidos 

existentes possuíam uma concepção ortodoxa em que os filiados eram semelhantes aos fieis 

de uma igreja. Não obstante, a busca pelo poder ou o animus dominandi sempre encorajou o 

homem a participar de agremiações partidárias e, com isso, aflora a estreita relação com os 

fatores psicológicos da natureza humana como uma afirmação social e o desejo de 

dominação. Portanto, compete aos partidos políticos organizar e canalizar os impulsos dos 

seus membros, filiados e simpatizantes para chegar aos objetivos propostos em seus estatutos. 

4.2.2 A dimensão política dos partidos políticos 

                                                 
118 O filósofo Cícero De legibus, defendia o princípio do amor natural, isto é, há uma inclinação natural que nos 
leva a amar os outros seres humanos, sendo esta inclinação a origem das virtudes e o fundamento maior da 
justiça (De legibus). Já Thomas Hobbes, contrapõe ao orador romano, com o princípio do benefício próprio, ou 
seja, a natureza humana não leva ao homem procurar a companhia dos seus semelhantes por si mesma, mas para 
que dela se possa auferir alguma honra ou proveito ou interesse próprio e que a conduta do homem é guiada na 
expectativa de alguma recompensa. O escritor inglês, busca apontar a falsidade do axioma do zoon polikon, 
amplamente aceito, de que o homem nasce apto para a sociedade e que se une aos demais porque a natureza não 
podia ser de outra maneira.  
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 A dimensão política está relacionada à dinâmica do poder e a contribuição dos 

partidos políticos é incomensurável, pois funciona como intermediária entre representantes e 

representados do poder político. Nos regimes democráticos, são os partidos políticos 

indispensáveis, especialmente, por proporcionar o revezamento dos governantes, além de 

fazer parte como uma instituição do Estado previsto nas Constituições hodiernas. 

 É relevante informar a natureza ambígua dos partidos políticos, pois servem aos dois 

polos da política, isto é, quem se encontra no poder e os que desejam chegar ao poder, em 

outros termos, os partidos políticos atuam tanto na situação, quanto na oposição. Nessa 

esteira, convém ainda reportar sobre a acessibilidade aos partidos políticos. No caso 

específico do direito brasileiro, a legislação outorgou ampla liberdade aos partidos políticos 

para confeccionarem os seus regimentos e estatutos como lhes convier, ressalvando algumas 

proibições constitucionais119, prevalecendo a autonomia e o acesso, geralmente, se dão por 

adesão voluntária.  

É importante ressaltar que o poder institucional dos partidos políticos independe do 

seu fundador, caso contrário evidencia a sua fragilidade de sobreviver sem os líderes além do 

mais é possível o fracionamento partidário em facções ou tendências ideológicas desde que 

haja o respeito à maioria e uniformidade nas deliberações internas final a ser apresentada 

como a proposta do partido.  

                                                 
119 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os 
seguintes preceitos: 
.... 
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 
..... 
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade 
de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (EC nº 52/06) 
,,,, 
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
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 Outro ponto a ser esclarecido na dimensão política dos partidos é a distinção entre a 

instituição partidária e os chamados grupos de pressão, estes se assemelham às classes sociais 

e buscam interesses individualizados, enquanto os partidos políticos visam aos interesses 

gerais da sociedade como um todo.  

Nessa linha de raciocínio, não interessa aos partidos políticos medir forças ou aliar-se 

a grupos de pressão pois tal confronto ou alianças têm incidências diretas na formação da 

opinião pública e os partidos dependem diretamente do eleitorado que não chancelam tais 

acordos ou embates, correndo-se o risco do desgaste perante a opinião pública. Assim são 

plúrimos os grupos de pressão (micro poderes) que atuam no interior partidário para 

conseguirem seus intentos, pode-se identificar o poder cultural que tem por objeto o saber, o 

poder social visa à comunicação coletiva, ao econômico com a finalidade da produção e do 

lucro e o poder político, propriamente dito, que busca a conquista do poder. 

4.2.3 A dimensão jurídica dos partidos políticos 

 A dimensão jurídica dos partidos políticos confunde-se com a sua própria evolução 

histórica, ou melhor, com a busca do reconhecimento jurídico da sua personalidade como 

sujeito de direitos e obrigações. Não se busca nesta pesquisa detalhar o escorço histórico dos 

partidos políticos ou mesmo definir conceituações ou posicionamentos, apenas breves 

inserções focadas para as peculiariaridades do seu aspecto jurídico como pessoa jurídica de 

natureza privada. 

 Historicamente, comporta mencionar que, dentro da evolução jurídica , os partidos 

políticos somente vieram a obter o reconhecimento e a importância que lhe são peculiares, nos 

regimes democráticos. Na verdade, os partidos políticos atravessam um longo período de 

isolamento e objeção da ordem jurídica, sem qualquer reconhecimento ou menção. Outrossim, 
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a presença fática dos partidos políticos na sociedade era inegável, mesmo assim o Estado não 

tinha qualquer interesse em juridicizá-lo, quando muito, não as combatiam,  apesar de 

participarem da vida política sem o reconhecimento oficial. 

Nessa esteira, não havia mais motivos para o Estado ignorar os partidos políticos, 

passando-os à legalidade e reconhecendo a sua atividade apesar das desconfianças e da 

submissão aos padrões jurídicos definidos quanto à sua organização e procedimentos internos. 

Assim, inicia-se a importância valorativa dos partidos políticos na esfera jurídica, ou seja, 

traça-se a sua dimensão jurídica.  

É relevante atentar que, nos regimes totalitários, o poder político representativo é 

concentrado em um único partido, isto é, monopolizado numa única agremiação descartando a 

possibilidade de competição, mantendo-se um falso semblante político divergente da 

realidade social. Não obstante, a vinculação dos partidos políticos com o Estado ainda é 

contumaz em países de regime comunistas e se apresentam ligadas a uma ideologia de 

libertação. Fávila Ribeiro acrescenta ainda que: Vale lembrar que o associativismo político 

fora inicialmente inadmitido como nocivo à ordem pública. Mas, quando houve seu 

reconhecimento, ingressa na ordem jurídica como corolário da liberdade individual.120 

Quanto à definição da natureza jurídica dos partidos políticos, não é mais interessante 

saber se estes integram a esfera privada (sociedade) ou a pública (o Estado), importa verificar 

a integração em cada uma das áreas mencionadas. Gilmar Mendes afirma que: 

Os partidos políticos são importantes instituições na formação da vontade política. 
A ação política realiza-se de maneira formal e organizada pela atuação dos partidos 
políticos. Eles exercem uma função de mediação entre o povo e Estado no processo 
de formação da vontade política, especialmente no que concerne ao processo 
eleitoral. mas não somente durante esta fase ou período. O processo de formação de 
vontade política transcendendo o momento eleitoral e se projeta para além desse 

                                                 
120 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral , 5 ed. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 323. 
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período. Enquanto instituições permanentes de participação política, os partidos 
desempenham função singular na complexa relação entre o Estado e a sociedade.121  

 O dimensionamento jurídico dos partidos políticos no Brasil sofreu uma instabilidade 

acentuada, são idas e vindas no curso da história. Inicialmente, dá-se no Código Eleitoral 

instituído pelo Decreto nº 21.075 de 34 de fevereiro de 1932, porém a previsão constitucional 

veio com a Carta Magna de 1934. logo em seguida com o advento do Estado Novo, Getúlio 

Vargas extingue as agremiações partidárias com a Constituição Federal de 1937, somente 

retomando acolhimento com a redemocratização em 1945 sedimentada na Constituição 

Federal de 1946. Com o regime militar, não foi diferente, os partidos foram extintos 

novamente através do Ato Institucional nº 02 de 27 de outubro de 1965, criando-se apenas 

dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional – ARENA e Movimento Democrático 

Brasileiro – MDB.  

 Dito isto, a Lei nº 6.767/79, em seu artigo 2º admite os partidos políticos como pessoas 

jurídicas de direito público, isto é, sujeito personalizado, como unidade orgânica capaz de 

direitos e obrigações, não se confundindo com as pessoas físicas dos seus filiados, 

simpatizantes ou dirigentes. 

 Aliás, dentro da dimensão jurídica dos partidos políticos, vale ressaltar, por se tratar de 

um ente personalizado, ou seja, pessoa jurídica, poderá ser atribuída às agremiações 

partidárias a responsabilidade penal, de conformidade com o art. 173, § 5º da Constituição 

Federal e o art. 336 do Código Eleitoral (teoria da dupla imputação – pessoa física e jurídica) 

admite a condenação criminal dos partidos políticos, por entender que as infrações afetam a 

democracia e, consequentemente, atingem a ordem financeira (art. 348 a 354 do Código 

Eleitoral) quando os partidos políticos estão ligados à prestação de contas eleitorais. Não 

obstante, a teoria da desconsideração do partido político para atingir os bens de dirigentes, 

                                                 
121 MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Martires; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 3 ed.  São Paulo : Saraiva, 2008.p. 814/815. 
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contadores e coordenadores de campanha eleitoral, deve buscar amparo legal no art.50 do 

Código Civil122.  

 A Constituição Federal de 1988, assegura aos partidos políticos, em seu art. 17123, a 

dimensão jurídica, proporcionado autonomia e liberdade de criação, fusão, incorporação e 

extinção, observado alguns preceitos elencados nos incisos e parágrafos deste artigo.. 

Contudo, é a legislação infraconstitucional que define a natureza jurídica dos partidos 

                                                 

122 Código Civil. Art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

123 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os 
seguintes preceitos:  

I – caráter nacional; 

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a 
estes; 

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

V – funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade 
de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 
2006) 

§ 2º – Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus 
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3º – Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na 
forma da lei. 

§ 4º – É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
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políticos. A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos)124 e Código Civil Brasileiro que 

definem a natureza jurídica dos partidos políticos como pessoa jurídica de direito privado. 

 Outrossim, é importante lembrar que apesar da autonomia e da liberdade de criação os 

partidos políticos em sua dimensão jurídica, não são uma conseqüência da liberdade de 

associação no âmbito político, ou seja, não dependem apenas do livre arbítrio dos seus 

filiados/fundadores, mas devem obedecer aos preceitos legais e à chancela do Tribunal 

Superior Eleitoral para ter o seu reconhecimento, passando então a existir no mundo jurídico 

enfim, a palavra final do reconhecimento ou não, obedecidos os requisitos legais, ainda 

pertence ao Estado, através do órgão maior da Justiça Eleitoral. 

 Assim sendo, não se deve entender os partidos políticos como órgão estatal, sendo 

possuidor de personalidade própria, conforme já mencionado, estão sujeitos a direitos e 

                                                 

124 Natureza jurídica: Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no 
interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos 
fundamentais definidos na Constituição Federal.  

Caráter nacional: Art. 5º A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e 
programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. 

Registro: Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu 
estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como 
tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos 
dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, 
distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja 
votado em cada um deles. 

§ 2º Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo 
eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados 
nesta Lei. 

§ 3º Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua 
denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a 
erro ou confusão 

 



 146

obrigações como consequência da sua personificação ou dimensão jurídica que age com 

autoridade própria no exercício de suas atividades políticas. 

4.2.4 A dimensão ética dos partidos políticos 

A presente pesquisa inova mais uma vez em adicionar às três dimensões dos partidos 

políticos esposadas por Fávila Ribeiro, uma quarta dimensão, a dimensão ética. Considerando 

que as agremiações partidárias sofrem influências diretas da chamada plutocracia125 em que 

cada vez mais o poder econômico interfere no poder político, essa é a realidade da cultura 

política pátria desde o Brasil Colônia, havendo um verdadeiro comércio de mandatos eletivos 

junto aos eleitores e, principalmente, a venda de legendas da parte dos maus dirigentes 

partidários que se intitulam verdadeiros “donos” dos partidos políticos. Com efeito, a 

legislação partidária proporciona essa espécie de “caciquismo” político dentro das 

agremiações e na maioria das vezes, especialmente nos diretórios estadual e municipal onde o 

controle das legendas pertence a uma só liderança ou a grupos familiares, fechando-se aos 

interesses dos demais filiados e simpatizantes.  

 É imperioso afirmar que o comércio instituído nos partidos, além de ser uma afronta à 

moralidade é prejudicial ao por em risco o Estado Democrático de Direito, pois faz 

ressuscitar, com uma nova roupagem, o feudalismo capitalista. Ora, os romanos há muitos 

séculos souberam distinguir o direito público do direito privado fundamentados no interesse e 

tal legado tem prevalecido hodiernamente, pois há confusão entre ambos e é arriscado 

disponibilizar o poder público em favor de interesses meramente privados ou particulares. 

                                                 
125 Plutocracia [Do gr. ploutokratía.] Substantivo feminino. 1.Influência do dinheiro. 2.Preponderância dos 
homens ricos. [Sin., bras., nessas acepç.: milionocracia.] 3.Sociol. Dominação da classe capitalista, detentora dos 
meios de produção, circulação e distribuição de riquezas, sobre a massa proletária, mediante um sistema político 
e jurídico que assegura àquela classe o controle social e econômico. (fonte Dicionário Aurélio) 
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 Os direitos de natureza privada devem soar como garantias da não interferência do 

Estado na vida dos particulares, daí denominarem-se direitos e garantias fundamentais que 

têm como espécie os direitos individuais. Em suma, tanto o direito público quanto o direto 

privado tem naturezas jurídica diversas, assim a prevalência do interesse particular sobre o 

interesse coletivo poderá levar à fragilidade ou ao desaparecimento da Soberania.  

 Nesse ínterim, a dimensão ética dos partidos políticos tomaria como base a inserção 

em seus estatutos de imperativos normativos que filtrassem o acesso à pré candidatura dos 

seus filiados, fazendo uma triagem prévia, quando da apresentação do pedido da candidatura 

em convenção partidária, ou seja, o partido político tomaria para si a responsabilidade de 

fazer uma avaliação de natureza preventiva das condições de moralidade e vida pregressa dos 

pretensos candidatos, evitando que, no futuro, seus candidatos possam sofrer sanções judiciais 

que possam inviabilizar o registro de candidatura de filiado já escolhido em convenção.  

Ora, tal dimensão ética, evitaria diversos prejuízos ao curso do processo eleitoral, uma 

vez que o nacional ainda não se encontrava na condição de candidato, mas de mero 

postulante. É possível que surjam vozes no sentido de contra-argumentar que, agindo de tal 

forma, os partidos políticos estariam afrontando um direito político fundamental, isto é, a 

liberdade de exercer a capacidade eleitoral passiva. Ora, tal argumento não se sustentaria pela 

própria fragilidade, considerando que todos os cidadãos já se encontram inelegíveis e os 

partidos políticos já exercem tal função uma vez que têm autonomia legal para escolher 

livremente os seus filiados em convenção. 

 A dimensão ética, ora proposta, posiciona-se no sentido do partido político, no gozo de 

autonomia legal, para inserir em seus estatutos critério ou condição prévia de candidatura à 

convenção do partido, analisando a moralidade e a vida pregressa dos filiados. Tratar-se-ia de 
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uma condição à condição de elegibilidade, porém justifica-se pelo seu caráter de precaução ou 

prevenção, inclusive desobstruindo, futuramente, a Justiça Eleitoral.             

   Portanto, tudo que, porventura, possa criar obstáculos á liberdade de escolha, 

especialmente, à consciência política do eleitor, é contrário aos princípios da ética, cabendo 

ao partido político a preparação e formação da consciência política dos seus membros e 

pretensos candidatos pautados nas virtudes morais. 
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5 A ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 – LEI D A FICHA LIMPA 
SOB A ÓTICA DA MORALIDADE E DA VIDA PREGRESSA.   
 
 
 Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto de estudo desta pesquisa não versa 

diretamente sobre inelegibilidades e tampouco a aplicação das penalidades oriunda destas. Na 

verdade, o vetor principal, ora dissertado trata da comprovação da moralidade e da vida 

pregressa do candidato como um meio de avaliação da sua honradez e honestidade para 

exercer o jus honorum, isto é, como uma condição de elegibilidade, em contraposição à 

legislação e à corrente doutrinária as quais classifica como sendo inelegibilidades.  

Não obstante, é oportuno consignar uma brevíssima análise da Lei Complementar nº 

135/2010, dando-lhe um enfoque hermenêutico, exclusivamente, sob o prisma ético e 

relacionando-a como um reforço argumentativo à tese metodológica ora advogada, isto é, a 

ausência de um marco paradigmático que proporcione uma maior segurança ao legislador na 

classificação das elegibilidades.  

Portanto, não é mister deste trabalho adentrar em comentários que fujam à delimitação 

metodológica, ora proposta, tais como fazer alusões específicas da nova redação, artigo por 

artigo, a sua aplicabilidade imediata ou não ou mesmo abordar a exigência ou não do trânsito 

em julgado das condenações de políticos em curso na Justiça, mas relacionar as modificações 

trazidas pela Lei da Ficha Limpa sob o enfoque do princípio da probidade, moralidade e vida 

pregressa do candidato. Enfim, a síntese, ora em epígrafe, servirá apenas para consolidar o 

entendimento de que, em se tratando de inelegibilidades, deverá provir exclusivamente de 

uma decisão judicial. 

 Dito isto, deve-se ter muita prudência ao interpretar a Lei Complementar nº 135/10 e, 

para não corromper a análise, dever-se-á excluir todo e qualquer elemento político-ideológico 

ou mesmo qualquer posicionamento ou empolgação passional que possa dar à Lei da Ficha 

Limpa uma conotação errônea da hipermoralização do direito eleitoral. com isso, faz-se 
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necessária a menção de alguns elementos históricos que motivaram o Projeto de Lei que teve 

a iniciativa do eleitorado brasileiro, em que, bombardeado pela opinião midiática dos meios 

de comunicação os quais anunciavam, diariamente, o envolvimento de políticos em 

escândalos de corrupção; de prática de crimes hediondos; de enriquecimento ilícito; de desvio 

do dinheiro público dentre tantos outros; de autores utilizando-se de seus mandatos políticos 

como escudos para protegerem-se da ação do Poder Judiciário, inclusive sob a vergonhosa 

alegação de alguns privilégios e prerrogativas da condição de agentes públicos, o povo 

resolveu partir na frente diante da inércia do Poder Legislativo em confeccionar uma 

legislação que, se não coibisse com veemência, pelo menos amenizasse a prática da corrupção 

dentro dos Poderes estatais. 

 Cumpre lembrar que, o fato de a Lei da Ficha Limpa aspirar princípios dos mais 

nobres e ter origem popular lastreada por mais um milhão de assinaturas dos brasileiros, 

inclusive este autor, não acrescenta ou diminui a sua legitimidade ou nem sequer tornaria 

obrigatória a sua aprovação pelo Congresso Nacional. Convêm por em relevo, inicialmente, a 

importância e a finalidade do mandato eletivo, este é o cerne ético a ser explorado, e as 

exigências morais para o seu exercício. Ora, a representatividade política foi uma conquista da 

coletividade face à centralização do poder monárquico e, nesse caso, deve ser entendida como 

a relação entre o eleitor e o mandatário.  

Assiste razão Edmund Burke que definiu a natureza da representação como sendo uma 

relação de confiança ou fiduciária, ou seja, é necessário que o eleitor se conscientize de que, 

na hora de votar, ele transfere ao candidato Poderes para decidir e legislar as condutas gerais, 

com isso aflora a idéia de responsabilidade do mandatário e, consequentemente, a exigência 

neste das virtudes mínimas de honradez e honestidade. 
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 Em sentido contrário, Maria Garcia e José Afonso da Silva, em citação de Erick 

Wilson Pereira126, defendem que o mandato representativo não vincula o mandatário aos 

representados, recebendo destes o mandato com as seguintes contingências: independência 

frente dos eleitos para com seus eleitores e irrevogabilidade ou insubordinação dos seus atos. 

Ora, em que pese às autoridades doutrinárias ora mencionadas, mas não se deve confundir a 

relação de confiança com liberdade de expressão ou subrdição. 

Mesmo possuindo o mandatário total liberdade de ação, mas também gera, entre o 

eleitor e o eleito, uma expectativa ou esperança fundada em supostas ideologias, execução de 

planos de atuação ou de governos ou promessas de campanha. Em suma, .há sempre um 

“compromisso” político sedimentado pela confiança, seja, numa expectativa de realização de 

um interesse ideológico, particular (vantagem pessoal) ou coletivo (alguma melhoria). 

Ao votar, o eleitor sempre deposita alguma esperança, e esta deve ser entendida como 

confiança em conseguir o que se deseja, portanto, o mandato representativo sob a ótica da 

fidúcia, não impede a autonomia do mandatário em suas opiniões e ações.  

 Assim sendo, após tais esclarecimentos, é possível compreender a linha de raciocínio 

esposada pelos doutrinadores acima mencionados, ou seja, não há vinculação, mas há uma 

expectativa de correspondência do mandato.  

Nesse passo, retomando a relação entre ética, política e direito encontra um elo 

comum no que se refere à conduta humana, porém na análise proposta, isto é, a análise da Lei 

Complementar nº 135/10, impende destacar a positivação de um valor ético, a moralidade, em 

norma jurídica com fins eminentemente políticos. Pois bem, tal metamorfose, digamos, em 

três dimensões, proporciona uma mudança significativa na natureza do ato moral, ou seja, à 

                                                 

126 PEREIRA, Erick Wilson. Direito Eleitoral: interpretação e aplicação das normas constitucionais-eleitorais. 
São Paulo : Saraiva, 2010. P. 159/160 nota de rodapé 320 e 321. 
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medida que é positivado, deixa ser um ato voluntário e passa a ser obrigatório, isto é, portanto 

exigível e passível de sanção.  

Outrossim, o processo de positivação legislativa, no caso em epígrafe, tem caráter 

político ao legitimar-se bem como a finalidade volta-se para o campo da política ao 

regulamentar as causas de inelegibilidades atribuídas aos eleitores. Nessa linha, João Maurício 

Adeodato assevera que: “o direito positivado garante a segurança das expectativas por 

intermédio da coercitividade das normas estatais, mas também demanda legitimidade, isto é, 

a tensão entre faticidade e validade exige que sejam satisfeitas exigências de ‘decisão 

consistente’ e ‘aceitabilidade racional’.127 

Tem havido muita polêmica em torno da interpretação da Lei da Ficha Limpa, nota-se 

na doutrina eleitoral e no Supremo Tribunal Federal uma divisão igualitária de 

posicionamentos como se se travasse uma guerra entre constitucionalistas e moralistas, o que 

não é o caso. Qualquer posicionamento hermenêutico sobre a Lei, ora em comento, eivada de 

radicalismo passional ou ideológico, põe por terra os fundamentos da argumentação. Aliás, 

não há fundamentos sólidos sem a argamassa da razão. O objetivo da Lei da Ficha Limpa é 

restringir a capacidade eleitoral passiva de eleitores que revelem em suas condutas pretéritas 

uma incompatibilidade com a magnitude do exercício da representação popular e que possam 

estar envolvidos em desvios de recursos públicos ou respondam a processos-crimes e ações de 

improbidade administrativa. Impende destacar, que a mencionada lei, trouxe modificações 

profundas à Lei Complementar nº 64/90, produzindo um impacto cronológico às penas 

aplicadas aos casos de inelegibilidades, ampliando para oito anos os prazos do ócio político. 

Dentro da análise proposta, a Lei Complementar nº 135/10, faz poucas menções à 

moralidade e, em sua maioria, prende-se a alterações voltadas ao cometimento de crimes de 

                                                 
127 ADEOTATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria dogmática jurídica. 2 ed. ver e ampl. São 
Paulo : Saraiva, 2006. p. 137/138. 
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natureza penal128 e de improbidade administrava. Sem dúvidas, a participação do pretenso 

candidato em crimes de tal natureza reporta a um parâmetro para a avaliação da sua vida 

anteacta, quando a apreciação da sua elegibilidade, porém, a condenação por tais condutas 

criminosas por si só gera a punição da respectiva ilicitude do crime principal e como pena 

assessória, a suspensão dos direitos políticos, tornado o nacional inelegível. Com isso, torna 

mais robusta a proposta de classificação defendida nesta dissertação, ou seja, as 

inelegibilidades devem ser associadas, necessariamente, a uma decisão judicial (ou 

administrativa). 

A Lei da Ficha Limpa inovou em dispensar à inelegibilidade o trânsito em julgado da 

decisão, isto é, a sua definitividade, bastando apenas a decisão de um órgão judicial colegiado 

(tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo 

Tribunal Federal) em qualquer de suas frações (Câmara, Turma, Seção). Conforme afirmado 

alhures, não pretende a presente pesquisa adentrar sobre a constitucionalidade ou não da 

exigência do transcurso final do processo, limitando-se apenas a defender a primazia do 

interesse público sobre o privado. Outrossim, convém registrar que a mencionada Lei, 

também prevê a possibilidade de suspensão da inelegibilidade em caráter cautelar, nas 

hipóteses das alíneas d, e, h, j, i e n, do inciso I do art.1° da Lei Complementar n° 64/90, 

desde que haja plausibilidade de reforma da decisão e a pretensão seja ainda formulada para a 

instância superior. Em suma, em todos os casos elencados, moralmente, seria exigida a 

virtude da moral da honestidade.  

                                                 
128 Crimes contra o patrimônio privado (art. 155 a 180 do CP); crimes contra a saúde pública (art. 267 a 285 do 
CP); redução à condição de escravo (art. 149 do CP); contra à vida (arts. 121 a 128 do CP); contra a dignidade 
sexual (art. 213 a 234 do CP); quadrilha ou bando (art. 288 do CP); trafico de drogas (§ 4º do art. 33 da Lei nº 
11.343/06); lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (lei nº 9.613/98); mercado de capitais (Lei nº 
6.385/76 e Lei nº  10.303/2001); falência (Lei nº 11.101/2005); crimes hediondos (Lei nº 8.072/90); racismo (Lei 
nº 7.716/89); tortura (Lei nº 9.455/97); 
 
 
  



 154

No âmbito eleitoral, a Lei da Ficha Limpa tratou de regulamentar alguns abusos 

cometidos em campanha, previstos na Lei Ordinária nº 9.504/97, como a corrupção eleitoral, 

captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos em campanha e as 

condutas vedadas ao agente público em campanha. Neste caso, vaticina-se em alguns caso 

uma ligação com a moralidade, como a corrupção e captação ilícita de sufrágio, pois tais 

crimes têm por finalidade subtrair a liberdade de escolha do eleitor, afrontando, pois, um dos 

elementos essenciais do ato moral, a preservação da liberdade e da consciência. 

Doutra banda, a lei, ora analisada, traz como inovação a possibilidade da 

inelegibilidade por oito anos do cidadão (servidores públicos da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) que for demitido do serviço público em decorrência de processo 

administrativo ou judicial. Como se não bastasse, a mencionada lei, também inova, ao tornar 

inelegível o profissional que for condenado em processo administrativo, por decisão 

sancionatória do órgão de classe que venha a ser excluído do exercício laboral em decorrência 

de infração ético-profissional (alínea m do inciso I do art. 1º). Nesta senda, deve-se fazer um 

ajuste nesta dissertação quando outrora defendeu que a inelegibilidade deveria advir apenas 

de uma decisão judicial, com o advento da Lei da Ficha Limpa em sua alínea o do inciso I do 

art. 1º, leva a adicionar àquela, a decisão administrativa com penalidade de demissão. 

Ambos os casos supra mencionados também envolvem preceitos éticos, no caso da 

demissão do servidor público, trata-se de uma moralidade administrativa ao incidir em falta 

grave sem observar os propósitos da Administração Pública preceituados no artigo 37 da 

Magna Carta.  

Já a inelegibilidade por falta ética-profissional, trata-se de uma extensa da punição ou 

mesmo a aplicação de dupla penalidade, houve um certo exagero do legislador, pois cada caso 

deve ser analisado com máxima equidade, pois exclusão do exercício profissional pelo órgão 
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classista, em muitos casos tratam de crimes tipificados pelo Código Penal e o fato de ter 

utilizado a profissão como meio para a consecução criminosa já soa como uma agravante no 

direito penal, como por exemplo o abuso de confiança. Assim sendo, o excesso de rigor do 

legislador poderá acarretar em um só crime, três penalidades, uma laboral (exclusão da 

profissão), outra penal (crime) e por fim, uma eleitoral (inelegibilidade). 

Outra inovação trazida pela Lei da Ficha Limpa que adentra o campo da moralidade 

trata-se da alínea k do inciso I do art. 1º129, que prevê a impossibilidade da renúncia eficaz, ou 

seja, o ocupante do cargo eletivo, quando acusado de prática de decoro parlamentar, para 

evitar a que o Conselho de Ética da casa legislativa o submeta a julgamento, a cassação do 

mandato, renunciará o mandato para livrar-se da cassação e, consequentemente da 

inelegibilidade. Num primeiro momento, deve-se identificar o termo decoro como sinônimo 

de correção moral, decência, dignidade e honradez. Portanto, qualquer atitude que venha a 

obstar a apuração da falta de decoro, será considerada como imoral ou indigno, devendo ser 

coibida e punido com a inelegibilidade por oito anos. 

Quanto à análise da Lei da Ficha Limpa, considerando a vida anteacta do candidato, 

indubitavelmente, qualquer incidência afrontosa ao dispositivo legal, além da condenação 

com a inelegibilidade por um prazo de oito anos, conspurcaria a vida pregressa do candidato 

tornando-o indigno para o exercício do jus sufragium, considerando a tutela da moralidade 

para o exercício do mandato.  

                                                 

129 Lei Complementar nº 64/90 Art. 1º, I, k – “o Presidente da  República, o Governador de Estado e do Distrito 
Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa, 
das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição 
capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição 
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se 
realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao término da legislatura;  (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)” 
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Assim sendo, a Lei Complementar nº 135/10 que alterou a redação da Lei das 

Inelegibilidade, apesar de preocupar-se mais com a punição dos crimes de probidade 

administrativa, ou seja, que requer a virtude moral da honestidade, também traz elementos 

moralizantes na esfera administrativa e eleitoral propriamente dita, nesses casos, desponta a 

exigência da virtude moral da honradez. Para efeitos metodológicos do presente estudo, faz-se 

necessário acrescentar a posição classificatória da elegibilidade tomada inicialmente, quanto à 

espécie inelegibilidades, esta deverá ser caracterizada quando for oriunda de uma decisão 

judicial, portanto, com o a Lei da Ficha Limpa deve-se acrescentar a decisão administrativa 

como elemento caracterizador das inelegibilidades.    
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6 CONCLUSÕES 
  

Ao cabo do estudo proposto no presente ensaio acadêmico, conclui-se que o direito 

eleitoral brasileiro, ao classificar os direitos políticos de recepção, não fixa qualquer 

paradigma ou critério para definir previamente as espécies impeditivas da candidatura, ou 

seja, deixando ao mero desiderato do legislador defini-las e, consequentemente, limitou-se à 

bifurcação generalizada das condições de elegibilidade e inelegibilidades. 

Assim para a execução deste fim, isto é, definir um parâmetro para fixar a 

elegibilidade, propôs-se como contexto metodológico heurístico, o livre arbítrio como critério 

definidor da classificação das espécies de políticos negativos no direito eleitoral brasileiro. 

Contudo, após criteriosa avaliação, utilizando-se o critério da vontade livre, impende-se 

constatar a necessidade de uma nova classificação e fracionando as condições de elegibilidade 

em duas categorias: autônomas e heterônomas. 

Nesse contexto, a nova classificação de elegibilidade apresenta-se com as seguintes 

espécies:  

a) condições de elegibilidade autônomas – como todo ato ou procedimento autônomo 

do pretenso candidato no sentido de tornar viável a sua candidatura, isto é, as ações que 

dependerão exclusivamente da sua livre vontade, observando ainda uma sub classificação das 

condições de elegibilidades, considerando a literalidade das normas jurídicas, em: 

1) próprias ou explícitas - a nacionalidade, o alistamento eleitoral, o domicílio 

eleitoral na circunscrição e a filiação partidária;   

2) impróprias ou implícitas: o analfabetismo, as condições especiais para militares, a 

recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, 

VIII, a auto desincompatibilização e a moralidade e vida pregressa.    

 b) condições de elegibilidade heterônomas – são os atos ou procedimentos 

administrativos que fogem ao livre arbítrio do eleitor, sendo praticados por terceiros e 
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vinculam a elegibilidade à vontade alheia, porém não se trata de uma decisão judicial 

condenatória, que decretasse a inelegibilidade do pretenso candidato, tornando-o inelegível 

por certo lapso de tempo, mas a inércia de terceiros deixá-lo-ia apenas impossibilitado de não 

registrar a candidatura, portanto não estaria inelegível,mas impossibilitado, 

momentaneamente, de disputar o certame eleitoral. são os casos de condições de elegibilidade 

heterônomas os requisitos da idade mínima; a indicação em convenção partidária e a hetero 

desincompatibilização. 

 c) inelegibilidades – como sendo toda decisão judicial de caráter definitiva ou julgada 

por órgão colegiado ou decisões administrativas (de órgão de classe – Lei da Ficha Limpa), 

que possa obstar a elegibilidade do nacional fixando, necessariamente, um termo inicial e 

final da inelegibilidade. São casos de inelegibilidades: cancelamento da naturalização por 

sentença transitada em julgado; incapacidade civil absoluta; condenação criminal ou 

administrativa enquanto durarem seus efeitos e atos improbidade administrativa, nos termos 

do art. 37, § 4º. 

 Após a definição das premissas iniciais, partindo da análise hermenêutica e 

jurisprudencial do art. 14,§ 9° da Constituição Federal, infere-se que a reforma do texto 

original com a Emenda Constitucional nº 04/94, insere a observância de valores éticos à 

elegibilidade, nesse contexto axiológico, define-se a moralidade eleitoral como uma exigência 

de honradez, probidade e honestidade do pretenso candidato, aliás, a grandeza de um homem  

a liberdade que ele possui de definir, relativamente, o seu projeto de vida social. 

Afinal, todo ato moral é sempre uma escolha, livre e consciente, entre o bem e mau, o 

lícito e o ilícito, o justo e o injusto. Assim, constata-se a existência de valores morais 

individuais e coletivos, sendo estes uma criação cultural e que estão inseridos os valores 

políticos, impondo ao homem a respeitabilidade e submissão, mesmo considerando os 

conceitos de moralidade e vida pregressa como abertos a plúrimas interpretações. 
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 Assenta-se ainda que a legislação eleitoral já determina um controle quantitativo da 

elegibilidade ao limitar o número de vagas dos registros de candidaturas. No entanto, a 

exigência da moralidade como requisito do jus honorum soa como controle qualitativo face a 

magnitude, honorabilidade e responsabilidade para o exercício do mandato eletivo.  

 Considerando ainda que toda “condição” abre uma margem ao livre arbítrio do 

condicionado, isto é, de aceitá-la ou recusá-la, é forçoso concluir que a inserção da 

moralidade e probidade do candidato como uma condição de elegibilidade dá-se pela 

liberdade que este tem de regrar o seu projeto de vida, a sua conduta e, sabedor que as suas 

atitudes sociais são consideradas no momento do registro da candidatura, portanto ser honrado 

e honesto, possuidor de uma filosofia de vida que servirá de análise da sua vida pregressa e, 

consequentemente, para o deferimento do registro da candidatura. logo, considerando o livre 

arbítrio como parâmetro para a classificação da elegibilidade; a dignidade do candidato 

depende exclusivamente dele próprio, portanto, trata-se de uma condição de elegibilidade que 

poderá (deverá) ser superada sem dificuldades. 

 Impende-se mencionar que as condições de elegibilidade (autônomas ou 

heterônomas), por se tratar de um juízo de fato ou mera constatação fática, não comportam 

sanções uma vez que não houve violação ao direito, concluindo-se pela impossibilidade de se 

fixar um prazo para o impedimento da elegibilidade quando do indeferimento do pedido de 

registro de candidatura, podendo ser esta, requerida já no pleito eleitoral subsequente. 

Somente é possível aplicação de sanções de vedação à capacidade eleitoral passiva com 

fixação de prazos nos casos de inelegibilidades, ou seja, sanções advindas decisões judiciais 

ou administrativas.  

 Nesta senda, merece fé o entendimento que exclui qualquer colisão entre os princípios 

constitucionais da moralidade e a presunção de inocência. Ora, este princípio vincula-se a 

possibilidade direta da supressão da liberdade física do cidadão, ou seja, o direito de ir vir, 
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mesmo assim é considerado como um princípio de aplicação limitada, pois admite exceções 

mesmo se tratando de uma garantia individual. 

Assim, a preservação da moralidade para o exercício do mandato soa como uma tutela 

de um interesse público, relativo ao destino de toda a coletividade e a proteção da res pública, 

devendo, pois, ter-se a primazia ante um princípio de natureza individual. Portanto, o 

princípio da presunção de inocência é inaplicável ao direto eleitoral, logo, não o que se falar 

em colisão principiológica, apenas em uma falácia de interpretação. 

 O presente estudo também conclui pela busca de soluções prévias para resguardar a 

moralidade e vida pregressa do candidato como uma condição de elegibilidade, ao identificar 

a responsabilidade dos partidos políticos, quando sugere que estes insiram em seus estatutos, 

critérios éticos para avaliar os filiados, previamente, quando da escolha para indicação dos pré 

candidatos em convenção partidária.  

Assim, acrescentado ao escólio de Fávila Riberio que admite uma tridimensionalidade 

dos partidos políticos fracionadas em : dimensão sociológica, dimensão política e  dimensão 

jurídica. O presente ensaio acadêmico, com a sugestão, ora posta, adiciona uma quarta 

dimensão, a dimensão ética, ao partido político, com o fito de inserir aos seus estatutos, 

critérios de análise prévia da moralidade e vida pregressa como uma condição de indicação 

em convenção partidária, supedaneada no resguardo da magnitude do mandato representativo. 

 Por fim, a título de complementação conclui-se pela análise da Lei da Ficha Limpa sob 

a ótica exclusiva da moralidade e vida pregressa do candidato. Conclui-se que a Lei 

Complementar nº 135/2010, apesar das celeumas criadas em torno da sua interpretação, não 

contribuiu muito com a presente pesquisa, por se tratar de inelegibilidades. Porém, é 

admissível que, sob a ótica da moralidade, houve suaves avanços, especialmente, no que 

concerne ao pedido de renúncia do parlamentar, quando denunciando por infringir o decoro ( 
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compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio, pundonor) parlamentar e com a 

renúncia, mantinha intacta a sua elegibilidade para o pleito eleitoral seguinte. 

 Ademais a lei da Ficha Limpa trata apenas de mensurar, com maior rigidez, o prazo 

das inelegibilidades, consequentemente, já apresenta alguns resultados práticos, afastando 

diversos candidatos do pleito eleitoral de 2010. 

 Finalizando, a pesquisa conclui que são válidos os mecanismos aplicados à moralidade 

eleitoral face à cultura implantada na sociedade brasileira em que candidatos, partidos 

políticos e a própria defasagem da legislativa contribuem para que se apresentem como 

candidatos e representantes do povo, pessoas inidôneas, indignas de estima e, especialmente 

aqueles que, lastreados no poder econômico, compram mandatos para que sirvam de escudos 

aos seus atos criminosos e aos processos que correm contra eles no Poder Judiciário. 
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Relator: Ministro CARLOS AYRES BRITTO 
Recorrente : Eurico Ângelo de Oliveira Miranda  
Advogado : Luis Paulo Ferreira dos Santos - OAB/RJ 84.996 e outro  
 
VOTO-VISTA 
 
Com o propósito de examinar com mais detença o objeto do presente recurso ordinário, pedi vista dos 
presentes autos. Vista que me foi concedida na sessão plenária de 5 de setembro do fluente ano e que 
me possibilitou elaborar o voto que ora submeto ao lúcido pensar dos meus dignos pares, precedido do 
breve relato que segue. 
 
2. O eminente Ministro Marcelo Ribeiro, relator deste feito, assim desenhou o perfil do presente 
recurso: 
 
"(...) 
 
Senhor Presidente, tenho voto escrito, mas vou resumir, porque, na verdade, é um fundamento apenas, 
com uma derivação. 
 
O fundamento do acórdão recorrido é no sentido de que o art. 14, § 9º da Constituição, seria auto-
aplicável, e diz o seguinte: Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos 
de cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício do mandato, 
considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições, contra a 
influência do abuso do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração pública". 
 
Além de haver súmula deste Tribunal assentando a não-autoaplicabilidade deste artigo, ele começa 
dizendo que lei complementar estabelecerá. E não tenho a menor dúvida de que um artigo que diz que 
a lei estabelecerá não é auto-aplicável, pois não é nos termos da lei que se faz uma ressalva, e a lei 
complementar, todos sabemos, é a Lei Complementar nº 64/90, que não consta desta lei dispositivo 
que permita se chegar à mesma conclusão que chegou o acórdão recorrido, que entende que a 
existência de ações penais incursas sem trânsito em julgado - e é tranqüilo que não há nenhum trânsito 
em julgado -, que seria o suficiente a afastar a idoneidade moral do candidato, considerada a sua vida 
pregressa. E sustenta essa tese com base na auto-aplicabilidade do art. 14, § 9º, da Constituição, que, 
evidentemente, não é; auto-aplicável. 
 
Fala-se muito em presunção de inocência, e penso que não é preciso nem se chegar a isso, porque 
teríamos de examinar se há ou não violação ao princípio da presunção de inocência se a lei dissesse 
que a mera existência de ação penal configura inelegibilidade. Parece que o Supremo Tribunal Federal 
já teve oportunidade de examinar isso pela ótica da Lei Complementar nº 5 e entendeu, naquela época, 
que não haveria inconstitucionalidade. Mas aqui a questão não se coloca, mas se colocaria se a lei 
previsse essa inelegibilidade pelo fato só da existência da ação penal; como não prevê, faço algumas 
considerações sobre isso, mas o fundamento básico é que o Tribunal decidiu, com base na 
fundamentação de que o art. seria auto-aplicável e não é. 
 
Assim, com esses fundamentos, dou provimento. 
 
(...)". 
 
3. Pois bem, depois desse tracejamento do quadro factual-jurídico em que se insere o presente recurso, 
o nobre relator concluiu pelo seu conhecimento e provimento. No mesmo sentido, o Ministro Marco 
Aurélio aduziu em seu voto que: 
 
"(...) 
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Estamos a julgar no campo da inelegibilidade; estamos a julgar no campo de regras que 
consubstanciam a exceção, de regras que, portanto, somente podem ser interpretadas, de forma estrita, 
ao que nelas se contém. 
 
O que nos vem da Constituição Federal? E aqui não cabe, como já ressaltado pelo relator, cogitar do 
princípio da não-culpabilidade. Não cabe porque o Supremo, ante a Lei Complementar nº 5/70, 
revogada pela Lei Complementar nº 64/90, enfrentando a inelegibilidade causada pela propositura da 
ação penal, oferta da denúncia pelo Ministério Público e recebimento dessa denúncia o preceito exigia 
não apenas a propositura da ação penal, mas o recebimento dessa mesma propositura via acolhimento 
da denúncia no julgamento do Recurso Extraordinário nº 86.297, reafirmando dois pronunciamentos 
anteriores, apontou que não cabe confundir  àquela época o princípio era implícito, não explícito como 
atualmente o princípio da não-culpabilidade com inelegibilidade. Na dicção do Supremo Tribunal 
Federal ¾ considerado esse último precedente, tenho-o em mãos, da lavra do Ministro Carlos 
Thompson Flores ¾, o princípio da não-culpabilidade, ou o princípio mesmo da inocência, está ligado 
ao processo penal, mesmo assim se admitindo, no campo penal, certas iniciativas que mitigam esse 
princípio, como arresto de bens, como prisão preventiva e outras situações concretas.  
 
Nesse precedente o Supremo teve a oportunidade de consignar o seguinte, fls. 614: 
 
 
"Creio [e não foi refutado o voto do relator, primeiro voto que formou na maioria] ser pacífico que 
salvante as hipóteses que constam das várias alíneas do parágrafo único do art. 151 da Constituição, as 
quais passavam a viger desde logo tal como o existe na Constituição de 1988, os demais casos de 
inelegibilidade ficaram relegados à Lei Complementar". 
 
Isso está, a meu ver, escancarado na Carta de 1988. O § 9º do artigo 14, na versão primitiva, 
preceituava: 
 
"Art. 14 (...) 
 
(...) 
 
§ 9º Lei Complementar [não qualquer lei] estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fim de [a lei complementar, o estabelecimento mediante lei complementar] proteger a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a fluência do poder econômico ou abuso do exercício 
de função, cargo e emprego na administração direta ou indireta". 
 
Esse o texto primitivo da Carta de 1988 desprezando o que vinha da Carta de 67, considerada até 
mesmo a Emenda nº 1 de 1969, no que aludia o artigo 151, que a lei complementar estabelecerá os 
casos de inelegibilidade e os prazos dentro dos quais cessará esta  houve a repetição em 1988 ¾ 
visando a preservar a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, levada em 
consideração a vida pregressa do candidato. 
 
Ressaltemos, mais uma vez, considerado o texto primitivo da Carta de 1988, abandonou-se o que eu 
veria até mesmo aqui, em termos de sinalização ao legislador complementar, como de contorno 
simplesmente pedagógico, já que se imagina que no tocante à inelegibilidade, à disposição sobre os 
casos que deságuam na inelegibilidade, o legislador considerar, evidentemente, a probidade 
administrativa e a moralidade para o exercício do mandato e levar em consideração a vida pregressa 
do candidato. 
 
Veio a Emenda de Revisão nº 4 e inseriu, no § 9º do artigo 14, o que se continha no art. 151 da Carta 
dita decaída pelo Ministro Sepúlveda Pertence. E houve a inserção da cláusula, a fim de proteger a 
probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do 
candidato. E a normalidade ¾ nesse caso repetiu-se o que já contido no § 9º, na versão primitiva ¾, a 
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legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, ou abuso do exercício de função, 
cargo, emprego na administração direta ou indireta. 
 
Permita-me, Ministro Gerardo Grossi, ressaltar um aspecto consignado por Sua Excelência neste 
Colegiado: "Os partidos políticos são lenientes, não fazem a triagem devida quanto aos candidatos, 
quanto à aprovação de nomes em convenções".  
 
Sua Excelência consignou isso ao concluir pelo não-conhecimento da consulta formulada pelo 
Deputado Miro Teixeira. E o Congresso Nacional está a dever à sociedade brasileira uma Lei de 
Inelegibilidades, já considerando que a Emenda Constitucional de Revisão nº 4/94 fez inserir sob o 
ângulo pedagógico no § 9º do artigo 14.  
 
Indaga-se: a quem está dirigida a referência contida hoje, reconheço, em bom vernáculo, no § 9º do 
artigo 14, ao objeto da previsão de casos de inelegibilidade, a fim de proteger a probidade 
administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do 
candidato? Ao Judiciário? Trata-se de uma carta em branco quanto a casos de inelegibilidade, para se 
ter como foi dito por um advogado militante nesta Corte, o implemento da ira cívica? A resposta para 
mim é desenganadamente negativa. Não somos nós legisladores, não nos podemos substituir ao 
Congresso Nacional no que ele, muito embora tendo havido a aprovação da Emenda Constitucional de 
Revisão nº 4/94, em verdadeiro lembrete do que já estaria latente na previsão do § 9º, não veio a 
alterar a lei de 1990, já que a Emenda Constitucional de Revisão nº 4 é de 1994.  
 
Qual o parâmetro de referência para o caso concreto? É o parâmetro revelado pela Lei Complementar 
nº 64/90. Se formos a essa lei, veremos no artigo 1º, inciso I, que a inelegibilidade, considerados os 
processos criminais, está jungida aos condenados criminalmente com sentença transitada em julgado. 
 
Posso substituir, revogando mesmo - e seria uma derrogação - a alínea e? Posso concluir que onde está 
revelada a inelegibilidade em decorrência da existência de sentença transitada em julgado, leia-se 
processo em curso? A meu ver a menos que caminhemos para o estabelecimento no âmbito do próprio 
Judiciário, em um campo tão restrito como é o campo da inelegibilidade, de situações concretas, ao 
sabor das circunstâncias reinantes, da quadra vivida no país, que reconheço, realmente é de 
purificação, enquanto o Direito for ciência, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio, e não temos 
como olvidar que no caso se exige bem mais para assentar-se a inelegibilidade do que o simples curso 
de processo.  
 
O julgamento é importantíssimo e certamente não será, em termos de crivo do Tribunal Superior 
Eleitoral, entendido pela sociedade, que anseia pela correção de rumos objetivando a punição daqueles 
que de alguma forma se mostrem, pelo menos no campo da presunção, como transgressores da ordem 
jurídica.  
 
Mas se abandonarmos parâmetros legais, o texto da Carta de 1988, tão pouco amada, se abandonarmos 
o que se contém na Lei de Inelegibilidades em vigor, para como que fazer surgir uma nova regência 
em termos jurisprudenciais, é retrocesso; não se coaduna com o Estado democrático de direito que se 
imagina viver nos dias atuais no Brasil.  
 
Que sirva a decisão do Tribunal Regional Eleitoral até mesmo de advertência, de cobrança à União, 
como legisladora, às duas Casas do Congresso Nacional Câmara dos Deputados e Senado da 
República, mas não há como chegar-se ao endosso, por maior que seja a vontade sob a visão leiga, do 
que decidido pela Corte Regional do Rio de Janeiro. 
 
Repito sempre: paga-se um preço por se viver em uma democracia, em um Estado democrático de 
direito, e a meu ver, esse preço é módico, é um preço ao alcance, em termos de satisfação, de qualquer 
cidadão, qual seja, o respeito irrestrito às regras em vigor e ao nosso sistema, não de direito 
costumeiro, mas de direito posto e subordinante.  
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Reconhecendo, reafirmo, a valia  como disse fui mal compreendido por certo setor da imprensa, como 
se já estivesse adiantando o meu ponto de vista de endosso ao que decidido pela Corte do Rio de 
Janeiro  do pronunciamento em termos de advertência, em termos de escancaramento da fragilidade da 
legislação existente, acompanho o ministro Marcelo Ribeiro no sentido de prover o recurso interposto. 
 
(...)." 
 
4. É por aqui mesmo que encerro este breve apanhado do sucedido na assentada do dia 5 de setembro e 
passo ao voto que me cabe proferir, por dever de ofício. 
 
VOTO 
 
Feito o relatório, passo ao voto. 
 
5. De saída, conheço do recurso, por entender presentes os pressupostos do seu cabimento. Assim 
como fez o douto relator do feito, ministro Marcelo Ribeiro, logo seguido pelo voto-vogal do ministro 
Marco Aurélio. 
 
6. Quanto ao mérito, permito-me lembrar que ele bem cabe na seguinte pergunta: pode um 
Tribunal Regional Eleitoral negar registro de candidatura a cargo político-eletivo, sob o 
fundamento de estar o candidato a responder por um número tal de processos criminais que, de 
parelha com certos fatos públicos e notórios, caracteriza toda uma crônica de vida sinuosa, ao 
invés de retilínea? Todo um histórico de condutas profissionais, políticas e sociais de permanente 
submissão a questionamentos morais e jurídicos? Um modo pessoal de ser e de agir aferrado à sempre 
condenável idéia de que "os fins justificam os meios"? 
 
7. Em diferentes palavras: a decisão ensejadora do presente recurso ordinário podia inferir como 
efetivamente inferiu que o grande número de ações criminais a que responde o recorrente faz parte de 
uma trajetória de vida que se marca por um deliberado dar às costas aos valores mais objetivamente 
prestigiados pelo Direito e pela população brasileira em geral? Um se manter notoriamente à distância 
do que a sociedade tem, objetivamente, por "bons costumes"? Tudo a compor um quadro existencial 
ou vida pregressa não-rimada com a responsabilidade, autenticidade e moralidade que a mais 
elementar razão exige para o exercício dos cargos de representação político-eletiva? 
 
8. Se afirmativa a resposta, isso já não significaria que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro estaria a assentar hipótese de inelegibilidade nem prevista na Constituição nem na Lei 
Complementar nº 64/90? Ou, perguntando por outro viés: tal inferência não corresponderia a 
instituir condição de elegibilidade não-cogitada pelo dispositivo constitucional especificamente 
versante do tema, que é, precisamente, o §3º do art. 14? Nem pelo § 1° do art. 11 da Lei Federal 
nº 9.504/97, também cognominada de "lei das eleições"? 
 
9. Bem, tais perquirições acerca de condições de elegibilidade e fatores de inelegibilidade estão a 
desafiar, penso, um ancoradouro normativo a que somente se pode chegar pela via do método de 
interpretação que toma o conhecido nome de "sistemático". Método "sistemático" ou 
"contextual", cuja função eidética é procurar o sentido peninsular da norma jurídica; isto é, o 
significado desse ou daquele texto normativo, não enquanto ilha, porém enquanto península ou 
parte que se atrela ao corpo de dispositivos do diploma em que ele, texto normativo, se ache 
engastado. Equivale a dizer: por esse método de compreensão das figuras de Direito o que 
importa para o intérprete é ler nas linhas e entrelinhas, não só desse ou daquele dispositivo em 
particular, como também de toda a lei ou de todo o código de que faça parte o dispositivo 
interpretado. Logo, o que verdadeiramente importa é fazer uma interpretação casada do texto-
alvo ou do dispositivo-objeto, e não apenas uma exegese solteira. 
 
10. Mais que isso, o método sistemático de interpretação jurídica é o que possibilita detectar sub-
sistemas no interior de um dado sistema normativo. Sub-conjuntos, então, nos quadrantes de um único 
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ou um só conjunto-continente de normas. Como entendo ser o caso dos presentes autos, versantes, 
basicamente, dos mencionados temas das "condições de elegibilidade" e das "hipóteses de 
inelegibilidade" político-eletiva. 
 
11. Explico. Os temas da elegibilidade e da inelegibilidade, agitados nos autos deste recurso 
ordinário, são o próprio conteúdo semântico de dispositivos constitucionais que se enfeixam no 
capítulo que outro nome não podia ter senão "Dos Direitos Políticos" (capítulo V do título de nº 
II). Direitos Políticos traduzidos, basicamente, nos atos de participação em processo de eleição 
geral dos candidatos a cargo de representação política. Ora titularizados pela figura do eleitor, 
ora pelo candidato mesmo. E que, pela sua extrema relevância, são direitos subjetivos que fazem 
parte do rol dos "Direitos e Garantias Fundamentais" (título II da Constituição).  
 
12. Está-se a lidar, portanto, com uma categoria de direitos subjetivos que se integram na lista 
dos direitos e garantias fundamentais. Porém, ressalve-se, gozando de perfil normativo próprio. 
Regime jurídico inconfundível com a silhueta normativa dos outros direitos e garantias também 
rotulados como fundamentais, de que servem de amostra os direitos individuais e coletivos e os 
direitos sociais. O que já antecipa que o particularizado regime jurídico de cada bloco ou 
categoria de direitos e garantias fundamentais obedece a uma lógica diferenciada. Tem a sua 
peculiarizada ontologia e razão de ser. 
 
13. Com efeito, os direitos e garantias fundamentais se alinham em blocos ou subconjuntos 
diversificados pela clara razão de que eles não mantêm vínculo funcional imediato com os mesmos 
princípios constitucionais estruturantes. É como dizer: trata-se de direitos e garantias que, 
operacionalmente, se vinculam mais a uns proto-princípios constitucionais do que a outros. Mais 
que isso, cada bloco desses direitos e garantias fundamentais tem a sua própria história de vida 
ou o seu inconfundível perfil político-filosófico. Um perfil político-filosófico, atente-se, que é a 
própria justificativa do vínculo funcional mais direto com determinados princípios 
constitucionais do que com outros. 
 
14. Nessa vertente de idéias, veja-se que o segmento dos "direitos e deveres individuais e 
coletivos" (capítulo I do título II da Constituição Federal) está centralmente direcionado para a 
concretização do princípio fundamental da "dignidade da pessoa humana" (inciso III do art. 1º). A 
reverenciar por modo exponencial, então, o indivíduo e seus particularizados grupamentos. A 
proteger mais enfaticamente os bens de "personalidade individual" e de "personalidade 
corporativa", em frontal oponibilidade à pessoa jurídica do Estado. Tudo de acordo com o 
modelo político-liberal de estruturação do Poder Público e da sociedade civil, definitivo legado 
do iluminismo enciclopedista que desembocou na Revolução Francesa de 1789. 
 
15 Já o subsistema dos direitos sociais (arts. 6º e 7º da Magno Texto), volta-se ele para a centrada 
concretização do princípio fundamental que atende pelo nome de "valores sociais do trabalho" 
(inciso IV do art. 1º da CF). Especialmente o trabalho que se passa no âmago das chamadas relações 
de emprego, na pré-compreensão de que os proprietários tão-só de sua mão-de-obra carecem bem mais 
de tutela jurídica do que os proprietários de terra, capital, equipamentos, tecnologia, patentes e marcas 
empresariais. Pré-compreensão, essa, que corresponde ao perene legado das doutrinas que 
pugnavam, desde os ano 40 do século XIX aos anos 30 do século XX, por um Estado Social de 
Direito. Estado também designado por "Estado do Bem-estar Social", "Estado-providência" ou 
"Wellfare State".  
 
16. E o bloco dos direitos políticos? Bem, esse é o que se define por um vínculo funcional mais 
próximo desses dois geminados proto-princípios constitucionais: o princípio da soberania 
popular e o princípio da democracia representativa ou indireta (inciso I do art. 1º, 
combinadamente com o parágrafo único do art. 1º e o "caput" do art. 14, todos da Constituição 
de 1988). Dois geminados princípios que também deitam suas raízes no Estado liberal, porém 
com esta marcante diferença: não são as pessoas que se servem imediatamente deles, princípios 
da soberania popular e da democracia representativa, mas eles é que são imediatamente servidos 
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pelas pessoas. Quero dizer: os titulares dos direitos políticos não exercem tais direitos para 
favorecer imediatamente a si mesmos, diferentemente, pois, do que sucede com os titulares de 
direitos e garantias individuais e os titulares dos direitos sociais. Veja-se que, enquanto os 
detentores dos direitos sociais e dos direitos individuais e coletivos são imediatamente servidos 
com o respectivo exercício, e só por defluência ou arrastamento é que resultam servidos os 
princípios da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana, o contrário se dá com o 
desfrute dos direitos políticos. Aqui, o exercício de direitos não é para servir imediatamente a 
ninguém, mas para servir imediatamente a valores: os valores que se consubstanciam, 
justamente, nos proto-princípios da soberania popular e da democracia representativa.  
 
17. Insista-se na diferenciação para ficar bem claro que os magnos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho existem para se concretizar, 
imediatamente, no individualizado espaço de movimentação dos seus titulares. Logo, os dois 
estruturantes princípios a servir primeiro e só depois a se servir, por gravidade ou arrastamento do 
particularizado gozo dos respectivos direitos subjetivos. Estes a primeiro luzir, para somente depois se 
ter por concretamente imperantes aqueles dois proto-princípios constitucionais. Ao contrário 
(renove-se o juízo) do que sucede com os estruturantes princípios da soberania popular e da 
democracia representativa, pois, aqui, quem primeiro resplende são valores ou princípios. O 
eleitor não exerce direito para primeiramente se beneficiar. Seu primeiro dever, no instante 
mesmo em que exerce o direito de votar, é para com a afirmação da soberania popular (valor 
coletivo) e a autenticidade do regime representativo (também valor de índole coletiva). O mesmo 
acontecendo com o candidato a cargo político-eletivo, que só está juridicamente autorizado a 
disputar a preferência do eleitorado para representar uma coletividade territorial por inteiro. 
Jamais para presentar (Pontes de Miranda) ou servir a si próprio. 
 
18. Está aqui a razão pela qual a Magna Carta brasileira faz do direito ao voto uma simultânea 
obrigação (§ 1º do art. 14). Assim como as leis eleitorais substantivas tanto punem o eleitor 
mercenário como o candidato comprador de votos. Mais ainda, esta a razão por que a nossa 
Constituição forceja por fazer do processo eleitoral um exercício da mais depurada ética e da 
mais firme autenticidade democrática. Deixando clarissimamente posto, pelo § 9º do seu art. 14, 
que todo seu empenho é garantir a pureza do regime representativo, traduzida na idéia de 
"normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso de 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta". Isso de parelha 
com a proteção da "probidade administrativa e a moralidade para o exercício do cargo, 
considerada a vida pregressa do candidato". 
 
19. Ainda com esse propósito saneador de costumes é que a Constituição-cidadã, a Constituição-
coragem de Ulysses Guimarães prossegue a descrever hipóteses de inelegibilidade (§ 4º e § 7º do 
art. 14) e de irreelegibilidade (§§ 5º e 6º do mesmo art. 14), não sem antes dispor sobre as próprias 
condições de elegibilidade de todo e qualquer candidato (§ 3º, ainda uma vez, do mesmo art. 14). E 
como se fosse pouco, faz-se de matriz da ação de impugnação do mandato já conquistado (§§ 10 
e 11 do mesmíssimo art. 14) e empreende um verdadeiro cerco ético-político-penal a deputados, 
senadores e presidente da República, sob a explícita possibilidade de cominação de perda de 
mandato (arts. 54 e 55 e mais os arts. 52, parágrafo único, e 85). 
 
20. Impossível, portanto, deixar de reconhecer que os direitos políticos de eleger e de ser eleito se 
caracterizam por um desaguadouro impessoal ou coletivo. Estão umbilicalmente vinculados a 
valores, e não a pessoas, sob o prisma da benfaseja imediatidade do seu exercício. A exigir o 
reconhecimento de uma ontologia e operacionalidade próprias, bem distanciadas daquelas que 
timbram os outros dois paradigmáticos modelos de direitos e garantias fundamentais.  
 
21. Bem vistas as coisas, é nesse contexto mais abrangente da interpretação sistemática que se pode 
entender o tema do exercício dos direitos políticos como uma necessária via de legitimação dos 
que se investem em cargo político-eletivo. Um mecanismo que se define como elemento 
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conceitual da soberania popular e da democracia representativa, essas duas irmãs siamesas do 
Estado Liberal de Direito.  
 
22. Pois bem, como falar de exercício dos direitos políticos é falar da parelha temática 
elegibilidade/inelegibilidade, cada uma destas duas categorias não pode comportar interpretação que, a 
pretexto de homenagear este ou aquele dispositivo isolado, force a Constituição a cumprir finalidades 
opostas àquelas para as quais se preordenou. Donde afirmar a ministra Carmem Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal, que "eventualmente, há que se sacrificar a interpretação literal e isolada de uma 
regra para se assegurar a aplicação e o respeito de todo o sistema constitucional" (voto condutor do 
acórdão proferido no habeas corpus nº 89.417-8, Rondônia, em 22.8.06). E, na lição do ministro César 
Asfor Rocha, o que se deve é "evitar menoscabo aos superiores comandos e valores constitucionais, 
autênticos princípios, que devem iluminar qualquer exege se das normas da Carta Magna, atendendo 
às suas sugestões, ainda que eventualmente uma norma inferior lhe contravenha o rumo" (voto 
condutor do acórdão proferido no RO nº 912/RR). 
 
23. Assim é que, ao arrolar as condições de elegibilidade (§ 3º do art. 14), a Constituição nem 
precisou dizer que a idoneidade moral era uma delas; pois o fato é que a presença de tal 
requisito perpassa os poros todos dos numerosos dispositivos aqui citados130. O que por certo 
inspirou o legislador ordinário a embutir nas condições de registro de candidatura a cargo eletivo a 
juntada de "certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral" (inciso VI 
do art. 11 da Lei nº 9.504/97). Cabendo aos órgãos desse ramo do Poder Judiciário, também por certo, 
dizer se em face da natureza e da quantidade de eventuais processos criminais contra o requerente, 
aliadamente a outros desabonadores fatos públicos e notórios, fica suficientemente revelada uma "vida 
pregressa" incompatível com a dignidade do cargo em disputa. Função integrativo-secundária 
perfeitamente rimada com a índole da Justiça Eleitoral, de que serve como ilustração este dispositivo 
da Lei Complementar nº 64/90: 
 
"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 e a lisura eleitoral" (art. 23, sem os 
caracteres em negrito).  
 
24. O mesmo raciocínio é de se aplicar, em tema de perda ou suspensão dos próprios direitos 
políticos, à exigência constitucional de trânsito em julgado de condenação criminal (inciso III do 
art. 15 da CF). É que esse trânsito em julgado somente foi exigido na lógica pressuposição de 
estar o candidato a responder por um ou outro processo penal. Por uma ou outra situação de 
eventual percalço jurisdicional-penal, de que ninguém em sociedade está livre. Jamais pretendeu 
a Lei das Leis imunizar ou blindar candidatos sob contínua e numerosa persecutio criminis, 
como é o caso dos autos. Pois isto equivaleria a fazer do seu tão criterioso sistema de comandos 
um castelo de areia. Um dar com uma das mãos e tomar com a outra, para evocar a sempre 
referida metáfora de Ruy Barbosa sobre como não se deve interpretar os enunciados jurídico-
positivos, a partir da Constituição mesma.  
 
25. Deveras, pelo que se vê dos autos e de consulta ao site da Justiça Federal de 1ª Instância do Rio de 
Janeiro e da Justiça Federal de Brasília, também da 1ª Instância, o recorrente está a responder por nada 
menos que 8 (oito) ações penais, além de 1 (uma) ação civil pública por improbidade administrativa, a 
saber: 
 
1) 2003.51.01.505442-0 :: Crime de Falsificação de Documento Público, 8ª Vara Federal Criminal do 
RJ :: Há condenação sem trânsito, pendência de Recurso ao TRF 2ª Região;  
 

                                                 
130 Neste parágrafo o Ministro Carlos Ayres consagra a TEORIA DA MORALIDADE ELEITORAL COMO 
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE IMPLÍCITA. 
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2) 96.0067579-1:: Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional, Evasão de Divisas, 5ª Vara Federal 
Criminal do RJ :: Sem condenação  
 
3) 2003.51.01.505658-1:: Crime Tributário, Ausência de Recolhimento de Contribuição 
Previdenciária :: Sem condenação  
 
4) 2004.51.01.530476-3:: Crime Tributário, Ausência de Recolhimento de Contribuição 
Previdenciária :: Sem condenação  
 
5) 2006.001.055165-7:: 31ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP :: Crime de Furto (artigo 155, 
caput, CP). 
 
6) 1999.001.026858-4:: 38ª Vara Criminal Injúria e Difamação (artigo 139 e 147 do CP). 
 
7) 2004.800.050044-5: 8º JECRIM.  
 
8) 2005.700.059525-4:: 1ª Turma Recursal Criminal :: Lesão Corporal :: Condenação em 24.3.2006. 6 
meses de detenção. Substituição por prestação pecuniária em favor da vítima. 
 
9) 2004.34.00.048357-0:: Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa :: 13ª Vara Federal da 
Justiça Federal de Brasília. 
 
25. Foi precisamente essa incomum folha corrida, associada a outros fatos públicos e notórios de 
objetiva reprovabilidade, que levou o egrégio Tribunal Regional do Rio de Janeiro à negativa de 
registro da candidatura do recorrente. Parecendo-me que assim procedeu com razoabilidade, 
considerada a âncora normativo-constitucional e também legal de que fez uso na decisão 
recorrida. Tudo de acordo com uma postura interpretativa que busca efetivar a ineliminável 
função de que se dota o Direito para qualificar os costumes. Os eleitorais à frente. 
 
26. Julgo improcedente o recurso. 
 
27. É como voto.  
 
Brasília, 14 de setembro de 2006. 
 
MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO 
 

 
 


