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nOta dOs OrganizadOres

Em sua Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire propõe que, “sem o diálogo, 
não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação”.

 Nos artigos reunidos a seguir, outro não foi o propósito dos organizadores 
senão justamente o de fomentar o diálogo sobre alguns dos temas mais atuais do 
Direito Eleitoral.

 A expectativa é não somente levar os referidos assuntos ao conhecimento 
de estudiosos, candidatos e representantes de partidos políticos, mas, principal-
mente, que essas importantes reflexões, que, certamente, marcarão as eleições 
municipais de 2012, alcancem também o próprio eleitor, principal protagonista 
do processo eleitoral.

 Afinal, democracia não é somente direito de votar e ser votado, mas, sobre-
tudo, participação política. 

 E participação política compreendida aqui em sua acepção mais ampla, 
que diz com a própria história de vida das pessoas, com o seu cotidiano, ou 
seja, com a efetiva oportunidade de se engajarem no debate dos temas coletivos 
que afetarão a realização do seu próprio projeto de vida, como, por exemplo, os 
relacionados às eleições.

Assis Brasil dedicou boa parte de sua atuação política na idealização de me-
didas voltadas à correção dos rumos do sistema político-eleitoral vigente em sua 
época, na compreensão de que a República recentemente instalada não lograra 
realizar o sonho dos republicanos.

 Passados exatos 80 anos desde a adoção de uma de suas maiores contri-
buições, o Código Eleitoral de 1932, inspirado na sua ideia de Justiça e Repre-
sentação, bandeira dos revolucionários de 1930, o sonho dos republicanos e 
democratas segue ainda em permanente construção.
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 Como a sugerir que a democracia é obra mesmo sempre inacabada, a recla-
mar persistente aperfeiçoamento.

 É nessa perspectiva, aliás, que, longe de pretenderem impor sua visão de 
mundo, os renomados autores dos artigos contemplados nesta obra, em suas es-
meradas contribuições, não fazem mais que semear a inquietação, em verdadeiro 
convite, portanto, à participação do leitor nesse debate público sobre a conso-
lidação do nosso regime democrático e o fortalecimento de nossas instituições 
republicanas.

Boa leitura, boa participação política.

OS ORGANIZADORES
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Os autores desta obra são interlocutores constantes do debate eleitoral, o 
qual, por sua natureza, sempre será polêmico. As polêmicas nascem do constante 
debate de ideias, que em uma democracia deve ser o mais amplo possível. A rique-
za da discussão decorre da própria origem dos autores, que conhecem o direito 
eleitoral a partir dos diversos ângulos de atuação. Com isso, várias questões, desde 
o alistamento eleitoral até a ação rescisória dos julgados, são examinadas pelas 
óticas complementares daqueles que diariamente se dedicam ao embate eleitoral.  

Dentre as inovações da legislação eleitoral, a Lei Complementar nº 135, 
de 2010, apelidada de “ficha limpa”, se destaca. Em cinco pronunciamentos de 
peso, os autores enfrentam alguns aspectos das modificações das regras de inele-
gibilidade.

As controvérsias decorrentes da aplicação das inovações introduzidas pela 
lei referida foram estabelecidas desde a promulgação. Inicialmente se discutiu se 
essa lei, criada no ano das eleições de 2010, poderia ou não ser aplicada ao pleito 
que se avizinhava. O Tribunal Superior Eleitoral, sempre por maioria, decidiu 
que sim. O Supremo Tribunal Federal, posteriormente, por apertadíssima maio-
ria, resolveu que não.

No primeiro enfrentamento da questão, o Supremo Tribunal Federal de-
cidiu apenas que as alterações introduzidas na lei das inelegibilidades não po-
deriam ser aplicadas às eleições de 2010, por força do comando do art. 16 da 
Constituição Federal. Não houve, ao contrário do que chegaram a anunciar al-
guns órgãos de informação, declaração da inconstitucionalidade. Unicamente se 
decidiu que a lei não poderia ser aplicada às eleições de 2010. 

Admitida a aplicação da norma às eleições de 2012 e seguintes, o Supremo 
Tribunal Federal se deparou novamente com divergências geradas pelo novo 
quadro de inelegibilidades. Em duas ações diretas de constitucionalidade e uma 
ação direta de inconstitucionalidade, diversas questões referentes às alterações 
realizadas na Lei de Inelegibilidade foram amplamente discutidas pelo Tribunal 
Pleno em julgamento que invadiu várias sessões. Por maioria, novamente, restou 

PrefáciO
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decidido que as hipóteses de inelegibilidade alteradas pela nova lei não ofendem 
a Constituição da República.

Assim, no campo jurisdicional, não deve haver mais polêmica sobre a cons-
titucionalidade da lei. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em 
sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, vinculam, com 
efeitos erga omnes, todos os órgãos do Poder Judiciário.

O debate acadêmico e político, porém, não está encerrado. Ainda que o 
Supremo Tribunal Federal, como dizia Rui Barbosa, tenha o direito de errar por 
último (em uma democracia, é essencial que seja assim, senão nunca se chegaria 
a uma solução definitiva), não se pode esquecer que o direito eleitoral é vivo e 
as leis, tal como as ideias, podem ser sempre aperfeiçoadas, seja para melhorar 
sua redação, seja para alterar ou contemplar novas hipóteses de inelegibilidade.

Por outro lado, ainda que existam alguns precedentes do Tribunal Superior 
Eleitoral, relativos às eleições de 2010, apreciados enquanto o Supremo Tribunal 
Federal ainda não havia se posicionado em definitivo sobre a inviabilidade da 
aplicação da lei naquele ano, e considerando as definições sobre a constitucio-
nalidade da norma, resta ainda a tarefa de sua aplicação aos casos concretos. Em 
outras palavras, resta ao Poder Judiciário interpretar a lei e aplicá-la ao fato bruto 
trazido ao seu conhecimento para que sua eficácia plena seja respeitada. 

Para essa missão, a participação do Ministério Público é essencial. Como 
fiscal da lei, cabe-lhe atuar em todos os feitos eleitorais para permitir a correta 
aplicação da norma e garantir a lisura do processo eleitoral. 

Os artigos que compõem esta obra, independentemente da posição adotada, 
contribuem com a tarefa de interpretação da legislação eleitoral que, se é obri-
gação dos juízes, decorre basicamente das argumentações jurídicas que lhes são 
apresentadas pelos advogados e pelo Ministério Público Eleitoral.

Além das questões relativas à inelegibilidade, os temas versados são amplos. 
Refletem alterações recentes, inovações tecnológicas, a essência do direito e da 
própria Justiça Eleitoral, sem deixar de enfrentar questões processuais pontuais 
de induvidosa relevância. 

O tema palpitante da quitação eleitoral, por certo, ainda trará muitas dis-
cussões e debates, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral ter redefinido sua 
posição sobre a questão no final do primeiro semestre que antecedeu as eleições 
de 2012. Tal como em outras oportunidades, a matéria foi decidida pela maioria 
dos membros que então tinham assento na Corte.

A periodicidade dos juízes eleitorais, que podem exercer suas funções por 
somente dois biênios, evita a concentração contínua da atividade jurisdicional 
e impede a estagnação das ideias. A interpretação do direito eleitoral é costu-
meiramente oxigenada a partir da visão dos novos integrantes dos quadros da 
Justiça Eleitoral. Os debates sobre temas aparentemente definidos podem e são 
costumeiramente reabertos, lembrando a lição de Miguel Reale de que as normas, 
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muitas vezes sem alteração de sua expressão, adquirem sentidos diversos dentro 
da realidade em que se inserem. 

As inovações do direito digital, com a exploração cada vez mais crescente 
dos recursos e das ferramentas da internet na propaganda eleitoral, são, também, 
um aspecto que merece atenção. Esse importante meio de divulgação de ideias 
não pode sofrer restrições, senão no que diz respeito às chances de igualdade dos 
candidatos. Nesse sentido, já se reconheceu em diversas oportunidades que a li-
berdade de expressão do pensamento identificada deve ser sempre preservada, de 
acordo com as garantias constitucionais. Essa liberdade deve ser plenamente as-
segurada especialmente no que tange aos cidadãos que participam do necessário 
e democrático debate político, o qual, muitas vezes, não é meramente eleitoral, 
nem se presta à configuração de propaganda eleitoral.

Relevantes também são – e sempre serão – os aspectos relativos às fraudes 
eleitorais e aos abusos cometidos. Essa questão, no Brasil e no mundo, não é 
nova. No alvará de 12 de setembro de 1611, o Rei Filipe II de Portugal, ao decla-
rar a forma de fazer as eleições dos juízes e procuradores, dava conta dos muitos 
subornos e desordens que lhe chegavam ao conhecimento. No âmbito interna-
cional, até hoje, ouvimos reportagens sobre a utilização da máquina estatal, de 
recursos públicos ou não identificados em eleições de democracias avançadas, 
além das recorrentes denúncias de fraude.

No Brasil, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932 justamente para combater 
esta prática. Ao contrário do modelo adotado em outros países, a organização 
das eleições foi entregue a um ramo específico do Poder Judiciário, sem prejuízo 
de sua função jurisdicional como um aspecto concorrente.

Essa dúplice função – administrativa eleitoral e jurisdicional – faz com que, 
muitas vezes, os atos normativos secundários inerentes à atividade administrati-
va não sejam compreendidos. Acusa-se, costumeiramente, a Justiça Eleitoral de 
legislar.

Não se percebe, contudo, que da própria natureza do órgão responsável 
pela realização das eleições é que surge o poder regulamentar, intrínseco e neces-
sário à consecução dos objetivos traçados pela Constituição Federal. Isso decorre, 
a um só tempo, das normas constitucionais que estabelecem a existência da Justi-
ça Eleitoral, bem como da lei complementar que, por disposição constitucional, 
regula a sua competência (CF, art. 121). Nunca houve dúvida de que a matéria 
relativa à organização dos tribunais eleitorais, disciplinada no Código Eleitoral, 
foi recepcionada, com força de lei complementar, pela vigente Constituição.

Nesta missão – essencialmente administrativa – a Justiça Eleitoral tem desem-
penhado um importante papel ao regular, por meio de suas instruções, a realiza-
ção dos pleitos eleitorais e, de forma pioneira, tem aperfeiçoado o sistema de vota-
ção brasileiro. A evolução da urna eletrônica, desenvolvida a partir dos quadros da 
Justiça Eleitoral, permite o recadastramento biométrico dos eleitores como forma 
de garantir o exercício do direito ao voto por seu verdadeiro detentor. 
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As manifestações dos eleitores traduzem a vontade popular. Entretanto, a 
sua aferição exige que as eleições sejam concebidas e realizadas em ambiente de 
normalidade e legitimidade, sem a interferência de abusos e com a preservação 
da igualdade dos votos. Para tanto, o direito eleitoral repudia as práticas perni-
ciosas que atentam contra a soberania popular e contra a liberdade do eleitor. 
A identificação dessas situações, contudo, há que se realizar de forma objetiva, 
desprovida de ilações, por meio do devido processo legal e com observância das 
garantias constitucionais, a partir das regras previamente estabelecidas.

Diante disso, os meios processuais utilizados pelo direito eleitoral devem 
ser céleres. Nesse contexto, as proposições lançadas pelos autores induzem à refle-
xão da legislação eleitoral, para que os caminhos processuais previstos sejam estu-
dados e aperfeiçoados. Ressalto, porém, que, se a Constituição exige que todos os 
processos sejam submetidos a um prazo razoável de duração, nos feitos eleitorais 
o tempo aceitável não pode extrapolar o mínimo que lhe seja necessário. Há mui-
to se fala que a celeridade da Justiça Eleitoral decorre do fato de as eleições terem 
data certa e os mandatos possuírem tempo determinado de exercício. 

A urgência das decisões eleitorais, a meu ver, vai adiante. Repousa no prin-
cípio da própria representação popular. Manter no exercício do cargo, por um 
dia sequer, quem foi ilegitimamente eleito é tão prejudicial quanto afastar, por 
motivo indevido, aquele que foi validamente escolhido. Por outro lado, a pen-
dência de solução judicial sobre o destino de quem sofreu impugnação mantém 
uma nuvem de dúvida que não contribui de forma alguma para eficiência das 
instituições. Aqui, cabe recordar as palavras de Cora Coralina, quando a poetisa 
diz ter descoberto no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir.

De todo o conjunto de argumentos, razões, interpretações e considerações 
apresentados pelos autores, resta a certeza de que as decisões, sejam elas políticas 
ou jurisdicionais, não devem partir de pontos de vista herméticos. A discussão 
fundamentada sobre temas de alta relevância pública contribui para o desenvol-
vimento e o aperfeiçoamento das leis e de sua aplicação. A coletânea dos artigos 
reunidos neste livro representa grande contribuição para o direito eleitoral e, 
principalmente, para os advogados, promotores e juízes que terão que enfrentar 
as novas regras introduzidas na legislação brasileira, bem como para aqueles que, 
no futuro, discutirão eventuais alterações.

Brasília, julho de 2012.
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