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1. Conceito e Fontes, Princípios 
Constitucionais Relativos aos 
Direitos Políticos, Introdução 
e Órgãos da Justiça Eleitoral
 → Durante a unidade, trabalharemos, em suma:

 ˃ “Direito Eleitoral: Conceito e fontes.
 ˃ Princípios constitucionais relativos aos 

direitos políticos (nacionalidade, elegibi-
lidade e partidos políticos), de que trata o 
Capítulo IV, do Título I, da Constituição 
Federal, em seus Arts. 14 a 17.

 ˃ Introdução (Arts. 1º a 11, com as alterações 
da Constituição da República de 1988; das 
Leis nº 6.091/74 e 9.504/97 e da Resolução 
nº 21.538/03/TSE).

 ˃ Composição e Competência dos Órgãos da 
Justiça Eleitoral: Tribunal Superior Eleito-
ral; Tribunais Regionais Eleitorais; Juízes 
Eleitorais; Juntas Eleitorais (Arts. 12 a 41, 
com as alterações da Constituição da Repú-
blica de 1988; do Decreto-Lei nº 441/1969; 
da Lei Complementar nº 86/1996 e da Lei 
nº 9.504/97).

O conteúdos mais relevante será: “Composição e 
Competência dos Órgãos da Justiça Eleitoral”.

Conceito e Fontes

Conceito
Pelo que verificamos, o conceito de Direito Elei-

toral mais difundido na melhor doutrina é o do au-
tor Joel José Cândido (Direito Eleitoral Brasileiro, 
2008, p.25, BARREIROS NETO, 2012, p. 21), que o 
define como:

Ramo do Direito Público que trata de institu-
tos relacionados com os direitos políticos e as 
eleições, em todas as suas fases, como forma 
de escolha dos titulares dos mandatos eletivos 
e das instituições do Estado.

Em outras palavras, é o ramo do Direito que se 
dedica ao estudo das normas e dos procedimentos 
que regulam e disciplinam o sufrágio e o voto po-
pular. (BARREIROS NETO, 2012, p. 21, e BARROS, 
2013, p. 6)

Fontes
As fontes do Direito Eleitoral podem ser divi-

didas em fontes diretas e fontes indiretas (SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 23).

São várias as fontes diretas do Direito Eleitoral, 
sendo as mais importantes:

 ˃ A Constituição Federal de 1988.
 ˃ O Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).
 ˃ A Lei das Inelegibilidades (Lei Comple-

mentar nº 64/90).
 ˃ A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 

9.096/95).
 ˃ A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). (BAR-

REIROS NETO, 2012, p. 42).
Além das fontes diretas, existem ainda as seguin-

tes fontes indiretas:

 ˃ Jurisprudência.
 ˃ Doutrina (BARREIROS NETO, 2012, p. 42).
 ˃ Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE).

Fontes Diretas
•	 Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988 é a fonte pri-
mária do Direito Eleitoral Brasileiro (BARREIROS 
NETO, 2012, p. 43), ou seja, é a principal fonte do 
Direito Eleitoral, em razão da posição hierárquica 
por ela ocupada em nosso ordenamento jurídico. 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 23).

Ela estabelece os princípios e regras fundamentais 
da democracia, além das normas primárias sobre:

 ˃ Direito de nacionalidade.
 ˃ Condições de elegibilidade e causas de ine-

legibilidade.
 ˃ Sistemas eleitorais.
 ˃ Hipóteses de perda e suspensão dos direitos 

políticos.
 ˃ Previsão sobre a propositura de ação de 

impugnação de mandato eletivo.(BARREI-
ROS NETO, 2012, p. 43).

 → Estabelece ainda normas gerais sobre:
 ˃ O funcionamento dos partidos políticos.
 ˃ A organização da Justiça Eleitoral. (BAR-

REIROS NETO, 2012, p. 43).
•	 Leis

Toda a legislação disciplinadora do campo elei-
toral foi editada pela União, tendo em vista a com-
petência que lhe foi atribuída pela Constituição, no 
artigo seguinte:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre:

I. direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho.
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Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65)
Além da Constituição Federal, outra fonte rele-

vante para o Direito Eleitoral é o Código Eleitoral, 
instituído pela Lei nº 4.737, em 15/07/1968. (BAR-
REIROS NETO, 2012, p. 44)

Muito embora o referido Código se encontre 
defasado, encontramos nele diversas normas de 
importância substancial para o Direito Eleitoral, a 
exemplo das normas referentes a:

 ˃ Alistamento eleitoral.
 ˃ Sistemas eleitorais, atos preparatórios para 

a votação.
 ˃ Organização da Justiça Eleitoral.
 ˃ Recursos eleitorais.
 ˃ Crimes eleitorais (BARREIROS NETO, 

2012, p. 44).
 ˃ Competências do Ministério Público Elei-

toral (SPITZKOVSKY, 2013, p. 24).
Lei das Inelegibilidades  

(Lei Complementar nº 64/90)
A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu ca-

pítulo IV “Dos Direitos Políticos”, no título II “Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais”, entre outras 
questões, condições de elegibilidade, bem como hi-
póteses de inelegibilidade.

Neste sentido, dispõe o a Art. 14, § 9º, da Carta 
Magna:

Art. 14 § 9º Lei complementar estabelecerá outros 
casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 
a fim de proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para exercício de mandato considera-
da vida pregressa do candidato, e a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do po-
der econômico ou o abuso do exercício de função, 
cargo ou emprego na administração direta ou indi-
reta. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 4, de 1994).

Em conformidade com o citado parágrafo, foi 
sancionada, em 18/05/1990, a Lei Complementar 
nº 64, uma das mais importantes fontes do Direito 
Eleitoral brasileiro.

A referida Lei foi reformada por outra Lei Com-
plementar, de nº 135/10, mais conhecida como Lei 
da Ficha Limpa.

 → Além disso, a Lei nº 64/90 normatiza:
 ˃ Casos ou hipóteses de inelegibilidades.
 ˃ Prazos de cessação.
 ˃ Procedimento aplicável a algumas ações 

eleitorais, a exemplo da Ação de Inves-
tigação Judicial Eleitoral e da Ação por 
Captação Ilícita de Sufrágio.

Lei Orgânica dos Partidos Políticos  
(Lei nº 9.096/95)

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos disciplina, 
dentre outras, questões relacionadas a:

 ˃ Natureza dessas agremiações.
 ˃ Requisitos necessários para o seu registro 

perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
 ˃ Regras sobre filiação partidária, sobre os 

seus estatutos, bem como de participação 
no fundo partidário e também na propa-
ganda nos meios de comunicação. (SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 24)
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97)

Lei nº 13.165/2015, que alterou substancialmen-
te a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), a Lei dos Par-
tidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e o Código Eleitoral 
(Lei nº 4.737/65).

Assim que surgiu, em 1997, a Lei das Eleições 
passou a exercer papel fundamental para a estabili-
zação da democracia brasileira. (BARREIROS NE-
TO, 2012, p. 44).

Esta Lei estabelece normas perenes (permanen-
tes) e que regulamentam os seguintes temas:

 ˃ Coligações.
 ˃ Convenções para a escolha de candidatos.
 ˃ Registro de candidatos.
 ˃ Prestação de contas.
 ˃ Pesquisas eleitorais.
 ˃ Propaganda eleitoral.
 ˃ Condutas vedadas aos agentes públicos em 

campanhas.
 ˃ Fiscalização das eleições (BARREIROS 

NETO, 2012, p. 44).
 ˃ Diplomação. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 24)

Até a promulgação da Lei nº 9.504/97, para cada 
eleição, eram criadas leis específicas, ao sabor dos 
interesses dos que se encontravam no poder. A refe-
rida Lei estabeleceu normas gerais aplicáveis a todas 
as eleições, permitindo o desenvolvimento de uma 
doutrina eleitoral e consolidação de uma jurispru-
dência eleitoral.

Esta Lei sofreu importantes modificações nos úl-
timos anos, a saber:

 ˃ Lei nº 12.875/2013, Lei nº 12.891 e Lei nº 
13.165/2015, tendo a última trazido im-
portantes mudanças no registro de candi-
datura, na propaganda eleitoral, nas regras 
relacionadas às convenções partidárias, na 
prestação de contas e no processo eleitoral.

 ˃ Lei nº 11.300, de 2006: “minirreforma elei-
toral”.
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 ˃ Lei nº 12.034, de 2009.
Ambas as Leis, buscando aperfeiçoar o sistema 

eleitoral, alteraram dispositivos legais relacionados a:

 ˃ Financiamento de campanhas.
 ˃ Prestação de contas.
 ˃ Propaganda eleitoral.

Súmulas
As súmulas representam uma importante fonte 

do Direito Eleitoral. São editadas para uniformizar 
o entendimento do Tribunal sobre determinada 
matéria, mas não apresentam caráter vinculante. 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 25)

No entanto, há uma constante alteração do 
conteúdo dessas súmulas, em razão de mudança 
na composição dos órgãos que integram a Justiça 
Eleitoral, tendo em vista que o mandato é de dois 
anos, ou seja, é por prazo determinado, admitida 
uma prorrogação, gerando reflexos para a linha de 
pensamento prevalecente nos Tribunais.(SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 25)

Dentre algumas dezenas de Súmulas editadas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), algumas já 
foram objeto de cancelamento. (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 25)

FIQUE LIGADO

Os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s) não edi-
tam Súmulas, apenas cumprem o conteúdo daquelas 
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a teor 
do Art. 30, XVI, do Código Eleitoral – “Art. 30. Compete, 
privativamente, aos Tribunais Regionais: XVI – cumprir 
e fazer cumprir as decisões e as instruções do Tribunal 
Superior;”. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 25).

Consultas
As consultas são espécies normativas que repre-

sentam a possibilidade de direcionamento de ques-
tionamentos, para os Tribunais Eleitorais, acerca de 
dúvidas de ou polêmicas relacionadas a um deter-
minado tema. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 25)

Esses questionamentos ou indagações apresen-
tam-se balizados por algumas regras, dentre elas, a 
proibição de envolver casos concretos em relação à 
matéria eleitoral. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 25)

Em outras palavras, as consultas devem ser fei-
tas, em tese, para que os Tribunais se manifestem 
sobre elas no exercício de competência administra-
tiva. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 25)

Seu fundamento legal em relação ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) encontra-se no seguinte artigo, 
do Código Eleitoral (SPITZKOVSKY, 2013, p. 25-26):

Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tri-
bunal Superior,

XII. responder, sobre matéria eleitoral, às con-
sultas que lhe forem feitas em tese por autori-
dade com jurisdição federal ou órgão nacional 
de partido político.

Este artigo, além de vedar consultas sobre casos 
concretos, estabelece, ainda, 2 (dois) tipos de legiti-
mados para elaboração dessas consultas ao TSE:

 ˃ Autoridade com jurisdição federal; ou
 ˃ Órgão nacional de partido político. (SPIT-

ZKOVSKY, 2013, p. 26).
Já em relação aos Tribunais Regionais Eleitorais 

(TRE’s), seu fundamento legal está no seguinte artigo 
do Código Eleitoral (SPITZKOVSKY, 2013, p. 26):

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tri-
bunais Regionais:

VIII. responder, sobre matéria eleitoral, às con-
sultas que lhe forem feitas, em tese, por autori-
dade pública ou partido político;

 → Neste caso, a legitimidade para a elaboração 
dessas consultas é atribuída a:

 ˃ Autoridade pública; ou
 ˃ Partidos políticos. (SPITZKOVSKY, 2013, 

p. 26).

FIQUE LIGADO

As medidas provisórias não são fontes do Direito 
Eleitoral, ainda que a aprovação destas implique em sua 
conversão em lei ordinária, por força da previsão esta-
belecida no Art. 62, da Constituição Federal de 1988. Tal 
conclusão resulta de expressa vedação constitucional, 
estabelecida no Art. 62, I, “a”, da CF de 1988 – “Art. 62. 
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da Re-
pública poderá adotar medidas provisórias, com força 
de lei, devendo submetê-las, de imediato, ao Congresso 
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001) § 1º É vedada a edição de medidas provisó-
rias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001) I - relativa a: (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001) a) nacionalidade, 
cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 
eleitoral; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001)” (SPITZKOVSKY, 2013, p. 26).

Fontes Indiretas
A exemplo de outros ramos do Direito, também 

se apresentam como fontes indiretas para o Direito 
Eleitoral as seguintes:

 ˃ Jurisprudência.
 ˃ Doutrina.
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 ˃ Princípios gerais do direito. (SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 26)

 ˃ Resoluções do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).

Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral
As resoluções são espécies normativas, editadas 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com força 
de lei, para regulamentar matéria eleitoral. (SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 24).

Seu fundamento legal resulta da conjugação das 
seguintes previsões:

Art. 1º. Parágrafo único. O Tribunal Superior Elei-
toral expedirá Instruções para sua fiel execução.
Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tri-
bunal Superior,

IX. expedir as instruções que julgar convenien-
tes à execução deste Código;

Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o 
Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter 
regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer 
sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá ex-
pedir todas as instruções necessárias para sua fiel exe-
cução, ouvidos, previamente, em audiência pública, 
os delegados ou representantes dos partidos políticos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º. O Tribunal Superior Eleitoral publicará o có-
digo orçamentário para o recolhimento das multas 
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante docu-
mento de arrecadação correspondente.
§ 2º. Havendo substituição da UFIR por outro ín-
dice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procede-
rá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei 
pelo novo índice.
§ 3º. Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediata-
mente seguinte apenas as resoluções publicadas 
até a data referida no caput. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

Dentre as muitas peculiaridades da Justiça Elei-
toral, temos o poder regulamentar, instituído pelo 
Código Eleitoral e reafirmado pela Lei nº 9.504/97, 
a partir do qual o legislador concedeu ao Poder Ju-
diciário, e não ao Poder Executivo, a prerrogativa de 
densificar o conteúdo das normas gerais e abstratas 
produzidas pelo Poder Legislativo.

No âmbito da matéria eleitoral, as limitações ao 
poder regulamentar sempre foram polemizadas, a 
partir do questionamento acerca da possibilidade 
ou não de criação, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
de resoluções desvinculadas da Lei, geradoras de 
sanções e restrições de direito, distintas das previs-
tas nas normas produzidas pelo Legislativo.

Com a nova redação do Art. 105, da Lei nº 
9.504/97, dada pela Lei nº 12.034/2009, buscou o le-
gislador esclarecer quais seriam os limites do poder 
normativo da Justiça Eleitoral, encerrando a antiga 
polêmica.

A edição dessas resoluções, portanto, não se 
apresenta de forma livre pelo TSE. O citado Art. 
105 traz limites das mais variadas ordens para a edi-
ção das ditas resoluções. Assim, além do limite de 
ordem temporal, vislumbra-se outro de ordem for-
mal, relacionado à realização de audiência pública. 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 24-25).

O tema “fontes de direito”, notadamente no Di-
reito Eleitoral, é algo que comporta interpretações 
diferentes. Sabe-se que fontes diretas, em regra, são 
aquelas baixadas pelo Poder da República compe-
tente, que no caso é o Legislativo Nacional. Sabe-se 
também que em matéria eleitoral a competência pa-
ra legislar é do Congresso Nacional, privativamente, 
ex vi do Art. 22, I, da CF/88. No entanto, também 
é sabido que as resoluções do TSE têm respaldo le-
gal nos Arts. 105, da Lei nº 9.504/97 concomitante 
ao Art. 23, IX, do Código Eleitoral. Ou seja, além da 
função jurisdicional, administrativa e consultiva, 
a Justiça Eleitoral, não restringindo direitos e não 
aplicando sanção (sem previsão legal), pode legislar.

Sob o ponto de vista estritamente formal, dá 
para dizer ser fontes de direito eleitoral: o Códi-
go Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), a lei das eleições 
(Lei nº 9.504/1997), a lei dos partidos políticos (Lei 
nº 9.096/1995), a lei das inelegibilidades (LC nº 
64/1990, alterada pela LC nº 135/2010), a lei da últi-
ma reforma (Lei nº 13.165/2015), a CF/88, entre ou-
tras normas editadas pelo poder competente. Essas 
são consideradas fontes diretas. As indiretas ficam 
a cargo da doutrina, princípios e jurisprudência, em 
regra.

No entanto, há divergência sobre o tema. Há os 
que consideram as resoluções do TSE fontes indire-
tas: Fávila Ribeiro e Francisco Dirceu Barros (exem-
plos) e existem aqueles que dizem ser as resoluções 
fontes diretas (pois possui o TSE competência regu-
lamentar, e porque as resoluções, de fato, são extre-
mamente presentes na vida de quem milita com o 
Direito Eleitoral): Joel José Cândido (exemplo). E 
existem os que não falam sobre o tema: J. Jairo Go-
mes e Rodrigo Zillio (exemplos). 

Entretanto, para concurso, o que interessa, por 
sua vez, é saber o que as bancas pensam a respeito.

Vejamos questões:
(FCC - 2015 – TRE/RR) Incluem-se dentre as 

fontes diretas do Direito Eleitoral:
a) os entendimentos doutrinários relativos ao 

Direito Eleitoral.
b) as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.
c) as leis estaduais.
d) as leis municipais.
e) os julgados que compõem a jurisprudência 

dos Tribunais Eleitorais.
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Gabarito: Letra B.
(PONTUA - 2011 – TRE/SC) São fontes diretas 

do Direito Eleitoral, EXCETO:
a) Código Eleitoral.
b) Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.
c) A Lei das Inelegibilidades.
d) Constituição Federal.
Gabarito: Letra B.
Note, então, que das duas questões, sendo a pri-

meira da Banca Fundação Carlos Chagas de 2015 
que considerou as Resoluções do TSE como fontes 
diretas e a segunda da Banca Pontua de 2011 con-
siderando as Resoluções do TSE como fontes indi-
retas.

Pensando especificamente sob o ponto de vista 
formal, bem como sendo da competência do Con-
gresso legislar sobre matéria eleitoral, é bem possí-
vel se pensar, cientificamente, que as resoluções são 
fontes indiretas.

Numa análise mais da vida prática e, por conse-
guinte, considerando a importância que possuem 
as resoluções, inclusive para os fins de concursos, 
é também possível considerar as resoluções como 
fontes DIRETAS, com a seguinte e importante res-
salva: Elas não podem restringir direitos e estabele-
cer sanção.

Para concurso, concluindo, considerando o que 
vêm constando em bancas de concurso, parece ra-
zoável considerar as RESOLUÇÕES DO TSE como 
FONTES DIRETAS, salvo melhor juízo.

Princípios Constitucionais Relativos 
aos Direitos Políticos

(Nacionalidade, elegibilidade e partidos polí-
ticos) de que trata Capítulo IV, do Título I, da 

Constituição Federal em seus Arts. 14 a 17

Princípios constitucionais relativos aos direitos 
políticos (nacionalidade, elegibilidade e partidos 
políticos).

O conhecimento dos princípios específicos, em 
matéria eleitoral, auxilia a compreensão e se revela 
importante, também, no campo da interpretação. 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 27).

Princípio Democrático
Cumpre, de início, registrar que os instrumen-

tos através dos quais o povo atua diretamente, sem 
nenhum tipo de intermediário, e que viabilizam a 
democracia direta, estão previstos no Art. 14, do Ca-
pítulo IV, da Constituição Federal de 1988, a seguir 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 28):

Capítulo IV - Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo su-
frágio universal e pelo voto direto e secreto, com va-
lor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I. plebiscito;
II. referendo;
III. iniciativa popular.

Neste dispositivo, encontram-se relacionados os 
instrumentos de manifestação direta da soberania 
popular, através dos quais o povo, como foi dito an-
teriormente, exerce diretamente a soberania, sem ne-
nhum intermediário. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 28)

Art. 14 § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I. obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II. facultativos para:

a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de de-
zoito anos.

§ 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estran-
geiros e, durante o período do serviço militar obri-
gatório, os conscritos.

É oportuno um registro em relação à democracia 
representativa, destacando-se os limites impostos 
pela própria Constituição, relacionados, adiante, no 
parágrafo 3º, do Art. 14, acerca das condições de ele-
gibilidade (SPITZKOVSKY, 2013, p. 28):

Destaque para a alteração trazida pela Lei nº 
13.165/2015, no Art. 11, §2º. A data para a verifica-
ção para a idade mínima, como condição de elegi-
bilidade, será a data de posse, exceto para vereador, 
que será a data limite para o pedido de registro – 15 
de Agosto do ano de eleições.

Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na for-
ma da lei:

I. a nacionalidade brasileira;
II. o pleno exercício dos direitos políticos;
III. o alistamento eleitoral;
IV. o domicílio eleitoral na circunscrição;
V. a filiação partidária; Regulamento
VI. a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice
-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Go-
vernador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, 
Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.

Da leitura deste dispositivo, verifica-se que não 
será qualquer pessoa que poderá concorrer a man-
dato eletivo, ou seja, há limites para a obrigação de 
votar e também para se candidatar a mandatos eleti-
vos. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 28).
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É importante destacar, também, a lista de hipó-
teses de inelegibilidades, conhecidas como direitos 
negativos, uma vez que representam as situações 
nomeadas pela Constituição em que não se poderá 
cogitar de candidaturas para mandatos eletivos e 
que se encontram previstas nos §§ 4º a 8º, do Art. 14, 
da Constituição Federal, a seguir, sem prejuízo das 
hipóteses de inelegibilidades relacionadas em sede 
de legislação infraconstitucional, como veremos 
mais adiante (SPITZKOVSKY, 2013, p. 28-29):

Art. 14, § 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos.
§ 5º. O Presidente da República, os Governado-
res de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso 
dos mandatos poderão ser reeleitos para um único 
período subsequente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 16, de 1997)
§ 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presiden-
te da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º. São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
Presidente da República, de Governador de Es-
tado ou Território, do Distrito Federal, de Pre-
feito ou de quem os haja substituído dentro dos 
seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 
de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as se-
guintes condições:

I. se contar menos de dez anos de serviço, 
deverá afastar-se da atividade;
II. se contar mais de dez anos de serviço, será 
agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passará automaticamente, no ato da diploma-
ção, para a inatividade.

Princípio da Moralidade
O tema relacionado à moralidade se apresen-

ta como princípio constitucional da Administra-
ção Pública, a teor do disposto no Art. 37, caput, da 
Constituição Federal de 1988, a seguir reproduzido 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 38):

Art. 37. A administração pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios obede-
cerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998)

É importante registrar que, em matéria eleitoral, 
a questão da moralidade assume um perfil específi-
co, surgindo como uma hipótese de inelegibilidade 
voltada à proteção do mandato eletivo, tendo em 
vista a vida pregressa do candidato, a teor do dispos-
to no Art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, 
como se confere a seguir:

Art. 14, § 9º Lei complementar estabelecerá ou-
tros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade adminis-
trativa, a moralidade para exercício de manda-
to considerada vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a 
influência do poder econômico ou o abuso do exer-
cício de função, cargo ou emprego na administra-
ção direta ou indireta. (Redação dada pela Emen-
da Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

Em razão da autorização oferecida por este dispositi-
vo, há, ainda, as hipóteses de inelegibilidades relaciona-
das em sede de legislação infraconstitucional (Lei Com-
plementar nº 64/90, atualizada pela Lei Complementar 
nº 135/2010). (SPITZKOVSKY, 2013, p. 28-29)

Ademais, a leitura desse dispositivo deixa en-
trever a intenção da Constituição de proibir que 
aqueles que já tenham condenação contra si possam 
se candidatar a representantes do povo. (SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 39)

Convém destacar que a redação conferida ao tal 
dispositivo pela Emenda Constitucional de Revi-
são nº 4, de 1994, foi responsável pela edição da Lei 
Complementar nº 135/2010, mais conhecida como 
Lei da Ficha Limpa, a qual proibiu candidaturas 
daqueles que já tenham condenação, mesmo sem o 
trânsito em julgado da decisão. (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 39)

Por fim, preceituam, ainda, os §§ 10 e 11, do Art. 
14, do texto constitucional:

Art. 14, § 10. O mandato eletivo poderá ser im-
pugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quin-
ze dias contados da diplomação, instruída a ação 
com provas de abuso do poder econômico, corrup-
ção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramita-
rá em segredo de justiça, respondendo o autor, na 
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Princípio de Vedação da Cassação de 
Direitos Políticos
O Art. 15, caput, da Constituição Federal proíbe, 

em princípio, a cassação de direitos políticos, exce-
tuadas as hipóteses de perda ou suspensão desses di-
reitos, previstas nos incisos I a V do mesmo artigo, a 
seguir transcrito:

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

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

Princípio da Segurança das Relações 
Jurídicas em Matéria Eleitoral

(Princípio da Anualidade)
Este princípio, também chamado princípio da 

anterioridade eleitoral, tem como fundamento ini-
cial a previsão estabelecida no Art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal de 1988 (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 35):

Art. 5º, XXXVI - a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A leitura deste dispositivo permite concluir que o 
objetivo idealizado pela Constituição foi o de garantir 
a solidez de situações jurídicas já consolidadas ao lon-
go do tempo. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 35)

A aplicabilidade de tal princípio, em matéria 
eleitoral, encontra-se na previsão estabelecida no 
Art. 16 da Constituição Federal de 1988, como se 
confere a seguir (SPITZKOVSKY, 2013, p. 36):

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entra-
rá em vigor na data de sua publicação, não se apli-
cando à eleição que ocorra até um ano da data de 
sua vigência. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 4, de 1993)

Assim, estabeleceu o legislador constituinte ori-
ginário, o princípio da anualidade eleitoral, de fun-
damental importância para a preservação da segu-
rança jurídica. Evita-se, a partir da aplicação deste 
princípio, que as normas eleitorais sejam modifica-
das, faltando menos de um ano e um dia para as elei-
ções, prejudicando, com a mudança das regras do 
jogo, o equilíbrio da disputa. (BARREIROS NETO, 
2012, p. 51).

A leitura de tal dispositivo constitucional de-
monstra a intenção de se assegurar estabilidade para 
as relações jurídicas no campo eleitoral, na medida 
em que qualquer alteração que se promova no pro-
cesso eleitoral deve ser feita por meio de lei, apro-
vada um ano antes das eleições. (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 36)

Ainda, quando se lê no mesmo dispositivo cons-
titucional que a lei entra em vigor de imediato, isto 
significa, em outras palavras, que não existe espaço 
para a vacatio legis (vacância da lei – período entre a 
data da publicação de uma lei e o início de sua vigên-
cia) no campo eleitoral. Em suma, a obrigatoriedade 
da aprovação da legislação eleitoral, um ano antes 
da realização do pleito, permite aos que pretendam 
se candidatar ter conhecimento prévio das regras 
que vão permear todo o processo eleitoral. (SPITZ-
KOVSKY, 2013, p. 36)

Por fim, no Recurso Extraordinário 633.703/MG, 
em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes asseverou:

O Art. 16 da Constituição, ao submeter a al-
teração legal do processo eleitoral à regra da 
anualidade, constitui uma garantia fundamental 
para o pleno exercício de direitos políticos. (SPIT-
ZKOVSKY, 2013, p. 37)

Princípio do Pluralismo Político
Tal princípio é encontrado no Art. 1º, V, da 

Constituição Federal, em que aparece como um dos 
fundamentos da República Federativa brasileira, co-
mo se vê adiante (SPITZKOVSKY, 2013, p. 32):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, forma-
da pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I. a soberania;
II. a cidadania;
III. a dignidade da pessoa humana;
IV. os valores sociais do trabalho e da livre ini-
ciativa;
V. o pluralismo político.

Essa previsão constitucional permite concluir 
que a Constituição em vigor encerrou a fase política 
do país do bipartidarismo, que acabava por excluir 
a possibilidade de uma série de correntes políticas 
se abrigarem em uma agremiação política para con-
correr às eleições. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 32).

Além do mais, esta previsão acaba por gerar des-
dobramentos, dentre as quais uma das vertentes é a 
seguinte (SPITZKOVSKY, 2013, p. 32):

Pluralidade em Relação à Criação de 
Partidos Políticos
A pluralidade partidária representa uma grande 

conquista da democracia brasileira, pois, até mea-
dos da década de 80, havia apenas dois partidos: um 
de situação e outro de oposição. (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 34)

A ênfase dada a esta pluralidade partidária en-
contra-se também demonstrada na previsão esta-
belecida no Art. 17, do Capítulo V, da Constituição 
Federal, nos termos seguintes (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 34):

Capítulo V - Dos Partidos Políticos
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o plu-
ripartidarismo, os direitos fundamentais da pes-
soa humana e observados os seguintes preceitos: 

I. caráter nacional;
II. proibição de recebimento de recursos finan-
ceiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes;
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III. prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV. funcionamento parlamentar de acordo 
com a lei.

O caput do dispositivo supramencionado asse-
gura a livre criação de partidos políticos, desde que 
respeitadas as diretrizes ali elencadas, quais sejam, a 
soberania nacional, o regime democrático, entre ou-
tras. Assim, não se pode admitir partidos que preve-
jam, em seus estatutos, discriminações de qualquer 
natureza, pois isso violaria direitos fundamentais. 
(SPITZKOVSKY, 2013, p. 35)

Outrossim, conforme dispõe o inciso II, do 
Art. 17, supracitado, não se faz possível imaginar, 
no Brasil, partidos concorrendo às eleições finan-
ciados por governos ou ONGs (Organizações Não 
Governamentais) estrangeiras, pois isso compro-
meteria a soberania nacional. (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 35)

É importante consignar que a alteração in-
troduzida pela Emenda Constitucional nº 52, de 
2006, ao Art. 17, § 1º, da Constituição Federal de 
1988, encerrou o período de verticalização em re-
lação às coligações partidárias. (SPITZKOVSKY, 
2013, p. 37)

Até o ano de 2006, as decisões tomadas pelos ór-
gãos nacionais dos partidos, acerca das coligações 
partidárias, deveriam ser, obrigatoriamente, aca-
tadas pelas instâncias nacional, estadual, distrital e 
municipal, o que acabava por lhes retirar autonomia 
para a tomada de decisões em vista da realidade po-
lítica local. (SPITZKOVSKY, 2013, p. 37)

Com a referida alteração do § 1º, do Art. 17, da 
Constituição Federal, esta vinculação desaparece, 
como se pode conferir:

Art. 17, § 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, es-
tadual, distrital ou municipal, devendo seus esta-
tutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade 
partidária. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 52, de 2006)

Por fim, preveem, ainda, os §§ 2º a 4º, do mes-
mo Art. 17:

Art. 17, § 2º. Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, regis-
trarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do 
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à tele-
visão, na forma da lei.
§ 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos 
de organização paramilitar.

Introdução (Arts. 1º a 11)
A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, institui o 

Código Eleitoral.
A “Parte Primeira” do referido Código diz res-

peito à Introdução, Arts. 1º a 11.
O Código Eleitoral contém normas destinadas 

a assegurar a organização e o exercício de direitos 
políticos, precipuamente (principalmente) os de 
votar e de ser votado (Art. 1º), sendo que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) expedirá instruções para a 
fiel execução do referido Código (parágrafo único).

Ainda, estabelece, por sua vez, o Art. 2º do Códi-
go Eleitoral:

Art. 2º Todo poder emana do povo e será exercido 
em seu nome, por mandatários escolhidos, direta 
e secretamente, dentre candidatos indicados por 
partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição 
indireta nos casos previstos na Constituição e leis 
específicas.

Investidura em Cargo Eletivo
Pode pretender investidura em cargo eletivo 

qualquer cidadão, desde que respeitadas as condi-
ções constitucionais e legais de elegibilidade e in-
compatibilidade (Art. 3º).

Condições de Elegibilidade
O Art. 14, em especial no § 3º, da Constituição 

Federal, estabelece as condições de elegibilidade:
I. a nacionalidade brasileira;
II. o pleno exercício dos direitos políticos;
III. o alistamento eleitoral;
I. o domicílio eleitoral na circunscrição;
II. a filiação partidária; Regulamento
III. a idade mínima de:

a) 35 anos para Presidente e Vice-Presidente 
da República e Senador;
b) 30 anos para Governador e Vice-Governa-
dor de Estado e do Distrito Federal;
c) 21 anos para Deputado Federal, Deputa-
do Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Pre-
feito e juiz de paz;
d) 18 anos para Vereador.

Eleitores
Os eleitores são todos aqueles brasileiros maiores 

de 18 anos que se alistarem na forma da Lei (Art. 4º).
Não Podem Alistar-se Eleitores (Art. 5º):

 ˃ Analfabetos; (Vide Art. 14, § 1º, II, “a”, da 
Constituição de 88).

 ˃ Os que não saibam exprimir-se na língua 
nacional.
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 ˃ Os que estejam privados, temporária ou 
definitivamente dos direitos políticos.

FIQUE LIGADO

EXCEÇÃO (parágrafo único):

Militares, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, 
guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargen-
tos ou alunos das escolas militares de ensino superior 
para formação de oficiais.

Alistamento e Voto Obrigatórios (Art. 6º)

Exceções:
 → Alistamento

 ˃ Inválidos.
 ˃ Maiores de 70 anos.
 ˃ Os que se encontrem fora do país.

 → Voto
 ˃ Enfermos.
 ˃ Os que se encontrem fora de seu domicílio.
 ˃ Funcionários civis e militares, em serviço 

que os impossibilite de votar.
Não Justificação do Voto e  

Pena de Multa (Art. 7º)
Incorrerá em multa de 3 a 10% sobre o salário 

mínimo da região, imposta pelo próprio Juiz e co-
brada na forma estabelecida no Art. 367, o eleitor 
que deixar de votar e não justificar o voto, até 30 dias 
após a realização da eleição, perante o Juiz Eleitoral.

Prova de Votação, Pagamento da Multa  
ou Justificação do Voto (§ 1º e Incisos)

O eleitor não poderá, sem a prova de que votou 
na última eleição, de que pagou a respectiva multa 
ou de que se justificou devidamente:

 ˃ Inscrever-se em concurso ou prova, inves-
tir-se ou empossar-se em cargo ou função 
pública;

 ˃ Receber vencimentos, remuneração, salário 
ou proventos de função ou emprego público, 
autárquico ou para estatal, fundações gover-
namentais, empresas, institutos e sociedades 
de qualquer natureza, mantidas ou sub-
vencionadas pelo Governo ou que exerçam 
serviço público delegado, correspondentes 
ao 2º mês subsequente ao da eleição;

 ˃ Participar de concorrência pública ou ad-
ministrativa da União, Estados, Territó-
rios, Distrito Federal ou Municípios, ou 
respectivas autarquias;

 ˃ Obter empréstimos nas autarquias, so-
ciedades de economia mista, Caixas 

Econômicas Federais ou Estaduais, ins-
titutos e caixas de previdência social, e 
em qualquer estabelecimento de crédito 
mantido pelo Governo, ou de cuja admi-
nistração este participe, e com essas entida-
des celebrar contratos;

 ˃ Obter passaporte ou carteira de identidade;
 ˃ Renovar matrícula em estabelecimento de 

ensino oficial ou fiscalizado pelo Governo;
 ˃ Praticar qualquer ato para o qual se exija 

quitação do Serviço Militar ou Imposto de 
Renda.

§ 2º Os brasileiros natos ou naturalizados, maio-
res de 18 anos, salvo os excetuados nos Arts. 5º e 
6º, nº 1, sem prova de estarem alistados não po-
derão praticar os atos relacionados no parágrafo 
anterior.

Cancelamento de Inscrição do Eleitor (§ 3º)
Uma vez realizado o alistamento eleitoral pelo 

processo eletrônico de dados, a inscrição do eleitor 
que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não 
pagar a multa ou não se justificar, no prazo de 6 me-
ses, a contar da data da última eleição a que deveria 
ter comparecido, será cancelada (§ 3º, incluído pela 
Lei nº 7.663, de 1988).

Multa aos Brasileiros Natos e Naturalizados  
Por Não se Alistarem (Art. 8º)

Incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do 
salário-mínimo da região, imposta pelo Juiz e co-
brada no ato da inscrição eleitoral, através de selo 
federal inutilizado, no próprio requerimento:

 ˃ Brasileiro nato que não se alistar até os 19 
anos;

 ˃ Brasileiro naturalizado que não se alistar 
até 1 ano depois de adquirida a nacionali-
dade brasileira.

(Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966) (Vide 
Lei nº 5.337,1967) (Vide Lei nº 5.780, de 1972) (Vide 
Lei nº 6.018, de 1974).

Não Aplicação da Pena de Multa
Tal pena de multa (3 a 10% sobre o valor do salá-

rio-mínimo da região) não será aplicada ao não alis-
tado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia 
anterior à eleição subsequente à data em que comple-
tar dezenove anos(Incluído pela Lei nº 9.041, de 1995).

Inobservância dos Arts. 7º e 8º -  
Multa ou Suspensão

Os responsáveis pela inobservância do disposto 
nos Arts. 7º e 8º incorrerão na:

 ˃ Multa de 1 a 3 salários-mínimos vigentes 
na zona eleitoral; ou

 ˃ Suspensão disciplinar até 30 dias.
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Documento de Isenção das  
Sanções Legais (Art. 10)

O Juiz Eleitoral fornecerá documento que os 
isente das sanções legais aos:

 ˃ Que não votarem por motivo justificado e;
 ˃ Não alistados nos termos dos Arts. 5º e 6º, nº 1.

Eleitor Fora de sua Zona – Necessidade de  
Documento de Quitação com TE (Art. 11)

O eleitor que não votar e não pagar a multa, se 
estiver fora de sua zona e necessitar documento 
de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efe-
tuar o pagamento perante o Juízo da zona em que 
estiver.

Multa Máxima (§ 1º)
A multa será cobrada no valor máximo previsto.

Exceção
O eleitor pode aguardar que o Juiz da zona em 

que se encontrar solicite informações sobre o arbi-
tramento ao Juízo da inscrição.

Comunicação da Multa (§ 2º)
Em qualquer das hipóteses, ou seja, no caso da 

multa ser cobrada no máximo previsto ou o eleitor 
aguardar que o Juiz da zona em que se encontrar 
solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo 
da inscrição, se o pagamento for efetuado através de 
selos federais inutilizados, no próprio requerimen-
to, o Juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao 
da zona de inscrição e fornecerá ao requerente com-
provante do pagamento.

Órgãos da Justiça Eleitoral

Justiça Eleitoral
A Justiça Eleitoral é o órgão responsável pela or-

ganização, pela fiscalização e pela execução do pro-
cesso eleitoral.

Dentre as inúmeras atribuições da Justiça Eleito-
ral, podemos citar: o alistamento eleitoral, registro 
de candidatos, fiscalização da propaganda eleitoral, 
fixação da data das eleições, julgamento de crimes 
eleitorais, etc.

Lei complementar disporá sobre a organização e 
a competência dos Tribunais, dos Juízes de Direito e 
das Juntas Eleitorais. 

Os membros dos Tribunais, os Juízes de Direito 
e os integrantes das Juntas Eleitorais, no exercício de 
suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de 
plenas garantias e serão inamovíveis.

Características Institucionais
A Justiça Eleitoral não dispõe de quadro próprio 

de profissionais.
A composição se faz de forma periódica por in-

termédio de magistrados e de promotores de outros 
setores.

Há órgãos da Justiça Eleitoral no Brasil, mas não 
existe uma magistratura eleitoral exclusiva, própria, 
de carreira.

A composição de todas as 3 espécies de órgãos 
colegiados com jurisdição eleitoral é híbrida, inte-
grando:

 ˃ Os juízes de outros tribunais.
 ˃ Juristas da classe dos advogados.
 ˃ Pessoas sem formação jurídica, caso das 

juntas eleitorais.
O TSE é composto por, no mínimo, 7 integrantes, 

conforme reza o Art. 119, da Constituição Federal.
A expressão “no mínimo” demonstra a intenção 

de não se oferecer um caráter estático à composição 
daquela Corte.

Características Peculiares
 ˃ A Justiça Eleitoral pode ter, nos seus órgãos 

de primeira instância, composição eventual-
mente colegiada, como na fase de apuração 
dos votos à diplomação dos eleitos. Já, nos 
órgãos colegiados na Justiça Comum, só 
existem as turmas recursais dos Juizados Es-
peciais e o Tribunal Popular do Júri.

 ˃ Os Tribunais não podem se subdividir em 
câmaras ou turmas, sem permissão consti-
tucional.
Composição da Justiça Eleitoral

Os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral estão 
disciplinados nos Arts. 118 a 121, da Constituição 
em vigor.

A Constituição de 1988, Capítulo III – Do Poder 
Judiciário, Seção VI – Dos Tribunais e Juízes Eleitorais, 
Art. 118, estabelece que são órgãos da Justiça Eleitoral:

 ˃ O Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
 ˃ Os Tribunais Regionais Eleitorais – TREs.
 ˃ Os Juízes Eleitorais – JEs.
 ˃ As Juntas Eleitorais – JUEs.

O STF não se encontra neste elenco, mas não há 
dúvida de que se trata de órgão de cúpula da Justiça 
Eleitoral.

Por sua vez, o Art. 12, da Parte Segunda, da Lei 
nº 4.737/65 (Código Eleitoral) prescreve que são ór-
gãos da Justiça Eleitoral:

Art. 12. São órgãos da Justiça Eleitoral:
I. o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na 
Capital da República e jurisdição em todo o País;
II. um Tribunal Regional, na Capital de 
cada Estado, no Distrito Federal e, mediante 
proposta do Tribunal Superior, na Capital de 
Território;
III. juntas eleitorais;
IV. juízes eleitorais.
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Cada órgão, na sua respectiva área de atuação, 
exercerá a tarefa de organizar, fiscalizar e executar o 
processo eleitoral.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
É o órgão máximo da Justiça Eleitoral, o qual tra-

ça as normas gerais a serem obedecidas na execução 
do processo eletivo.

O Tribunal Superior Eleitoral tem sede na Ca-
pital da República e jurisdição em todo o território 
nacional.

Composição do TSE
Segundo o mesmo Art. 119, I, “a” e “b”, e inciso 

II, os membros do TSE são escolhidos:
 ˃ Mediante eleição, pelo voto secreto:

 » 3 Juízes dentre os Ministros do STF;
 » 2 Juízes dentre os Ministros do STJ;

 ˃ Por nomeação do Presidente da República:
 » 2 Juízes dentre 6 advogados de notável 

saber jurídico e idoneidade moral, indi-
cados pelo STF.

Para preenchimento das vagas de juristas, não 
poderão figurar nas listas nomes de magistrados apo-
sentados nem componentes do Ministério Público.

 ˃ A nomeação de juristas também não 
poderá recair em cidadão: 
 » Que ocupe cargo público de que seja de-

missível ad nutum.
 » Que seja diretor, proprietário ou sócio 

de empresa beneficiada com subvenção, 
privilégio, isenção ou favor em virtude de 
contrato com a Administração Pública.

 » Que exerça mandato de caráter político, 
federal, estadual ou municipal.

Também não poderão fazer parte do TSE cida-
dãos que tenham entre si parentesco, ainda que por 
afinidade, até o 4º grau (Art. 16, § 1º, do Código Elei-
toral), excluindo-se, neste caso, o que tiver sido es-
colhido por último.

A Indicação de Advogados para o TSE
A indicação de advogados para o TSE é feita pe-

lo STF.
O plenário do STF elegerá os 3 ministros (CF, 

Art. 119, I, “a”) e organizará a lista sêxtupla dos ad-
vogados, de acordo com seu regimento interno, en-
viando-a, em seguida, ao Presidente da República, o 
qual escolherá e nomeará 2 advogados.

Os outros 2 Juízes são escolhidos pelo STJ, em 
conformidade com seu regimento interno.

Verifica-se, em relação à forma de nomeação de 
advogados, a ausência de participação da OAB neste 

processo. Há realmente uma incoerência, pois a es-
colha da lista sêxtupla de advogados deveria ser feita 
pela OAB, como ocorre nos demais Tribunais para 
preenchimento de vaga do quinto constitucional.

Como se vê, a indicação parte do próprio STF, de-
mandando a ratificação pelo Presidente da República.

A Eleição do Presidente e do  
Vice-presidente do TSE

O TSE elegerá seu Presidente e Vice-presidente 
dentre os 3 Ministros do STF (CF de 1988, Art. 119, 
parágrafo único).

A Eleição do Corregedor Eleitoral do TSE

O TSE elegerá o corregedor eleitoral dentre os 2 
Ministros do STJ (CF de 1988, Art. 119, parágrafo 
único).

Competência do TSE
As competências do TSE não se encontram rela-

cionadas na CF de 1988, que as delegou ao legisla-
dor ordinário, incumbindo-se dessa tarefa a Lei nº 
4.737/65 (Código Eleitoral), em seus Arts. 22 e 23.

Enquanto a competência originária do TSE é a 
indicada no Art. 22 do Código Eleitoral, sua compe-
tência privativa é normatizada no Art. 23 do mesmo 
Código.

Competência Originária
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:

I. Processar e julgar originariamente:
a) o registro e a cassação de registro de par-
tidos políticos, dos seus diretórios nacionais 
e de candidatos à Presidência e vice-presi-
dência da República;
b) os conflitos de jurisdição entre Tribu-
nais Regionais e juízes eleitorais de Esta-
dos diferentes;
c) a suspeição ou impedimento aos seus 
membros, ao Procurador Geral e aos funcio-
nários da sua Secretaria;
d) os crimes eleitorais e os comuns que lhes 
forem conexos cometidos pelos seus próprios 
juízes e pelos juízes dos Tribunais Regionais;
e) o habeas corpus ou mandado de seguran-
ça, em matéria eleitoral, relativos a atos do 
Presidente da República, dos Ministros de 
Estado e dos Tribunais Regionais; ou, ainda, 
o habeas corpus, quando houver perigo de se 
consumar a violência antes que o juiz compe-
tente possa prover sobre a impetração; (Exe-
cução suspensa pela RSF nº 132, de 1984)
f) as reclamações relativas a obrigações im-
postas por lei aos partidos políticos, quanto 
à sua contabilidade e à apuração da origem 
dos seus recursos;
g) as impugnações à apuração do resultado 
geral, proclamação dos eleitos e expedição 


