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1. Ação de impugnação de mandato eletivo: um instrumento para a concretização dos ideais 

democráticos 

 

 

A expressão “democracia” designa um sistema político inspirado nos valores da 

liberdade e da igualdade de todos os homens, tendo como escopo a realização de um governo que 

represente as decisões tomadas, direta ou indiretamente, por seus membros. 

Indubitavelmente, nas democracias, a vontade soberana do povo decide, 

permitindo a sua participação no processo decisório e a influência na gestão de empreendimentos do 

Estado.  

Porém, além de serem exercidas em nome da coletividade e para o seu proveito, o 

povo, nas sociedades democráticas, tem de participar da formação do poder político, o que se faz 

através do voto.  

O sufrágio é um instrumento de realização do princípio democrático, legitimando 

a conversão da vontade política em posição de poder e domínio, sendo imprescindível o respeito ao 

princípio da liberdade do voto, o qual se constitui na garantia do exercício do direito do voto sem 

qualquer coação física ou psicológica exterior de entidades públicas ou privadas.1                      

É o que também leciona o professor André Demichel, ao conceituar o princípio da 

liberdade do voto “le  principe de liberté signifie que chaque électeur doit pouvoir, sans aucune 

pression, voter pour le candidat ou pour la liste de son choix”2.  

                                                 
1 CANOTILHO, J.J. GOMES: Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 434. 
2 DEMICHEL, André e DEMICHEL, Francine: Droit Électoral. Paris: Librairie Dalloz, 1973, p. 176. 



O respeito à vontade expressa pelo cidadão, através do voto, é um dos modos mais 

efetivos de concretização da democracia, e, nesse sentido, deve-se pautar o agente político. A 

liberdade política tem como pressuposto um processo eleitoral isento de vícios, obedecendo 

fielmente aos princípios e às regras eleitorais.  

A professora Cármen Lúcia Antunes Rocha reconhece que “mais que o apreço à 

sociedade, o respeito à vontade do cidadão-eleitor é a manifestação mais verdadeira da garantia de 

liberdade do indivíduo” e conclui que “eleição é manifestação de liberdade e libertação, livre é o 

homem que elege e não o eleito no exercício do mandato para o qual tenha sido escolhido. Logo, 

qualquer forma de ilicitude ou desvirtuamento do mandato frauda a representação, ilude a cidadania 

e compromete a democracia”.3  

O voto é a opinião de forma autônoma; é consentir expressar sua opinião de forma 

decente, nos termos de uma oferta eleitoral limitada a alguns candidatos ou programas, 

subscrevendo pacificamente o veredito das urnas e respeitando o princípio majoritário. A existência 

de um processo eleitoral que transcorra em plena normalidade, sendo esta entendida como a 

obediência fiel à legislação, procedimentos e princípios eleitorais é requisito essencial para a 

liberdade política. 

 O mandato eletivo é a essência da democracia real, e um dos modos de apurar a 

vontade do povo é através do sufrágio universal – igualitário - livre e secreto- em um processo que 

envolva candidatura, votação, apuração, promulgação de resultados e diplomação, do qual emerge o 

mandato eletivo. 4 

A verdade eleitoral, nas chamadas democracias modernas, é anseio de todo grupo 

social, razão pela qual se torna imprescindível a contenção de qualquer tipo de poder que possa pôr 

em risco a genuína vontade popular, realizada através de sufrágio universal e secreto. 

 

 

Nesse contexto, com o objetivo de assegurar o princípio norteador da igualdade 

dos pleitos eleitorais, o legislador constitucional previu a ação de impugnação de mandato eletivo. 

A ação de impugnação de mandato eletivo, esculpida na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 14, §§ 10 e 11, não discute a indignidade ou não do réu, mas a legitimidade do 

mandato, garantindo a livre manifestação do voto do eleitor, à medida que torna possível a 

impugnação dos mandatos obtidos de modo ilícito, através de prova de abuso do poder econômico, 

de fraude ou de corrupção, desde que a mesma seja proposta no prazo de quinze dias contados da 

diplomação. 
                                                 
3 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes: “Justiça eleitoral e representação democrática”. In: VELLOSO, Carlos Mário da 
Silva e ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. (coords). Direito Eleitoral, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p.378. 
4 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.3. 



É, indubitavelmente, um modo de combater a prática de determinados atos lesivos 

que ameaçam a continuidade do regime democrático, assegurando, por conseguinte, a vontade 

popular, através do voto livre. 

Entretanto, tais objetivos previstos na Constituição Federal apenas serão 

alcançados, se conferirmos efetividade à ação de impugnação de mandato eletivo, asseverando 

formas adequadas para a sua realização específica, o que, infelizmente, não é observado pelos 

aplicadores do Direito, contribuindo para o descrédito e ineficácia do instrumento constitucional. 

A efetividade consiste na busca por mecanismos eficazes, garantidores do 

cumprimento integral ou, bem próximo a isso, dos direitos tutelados pela ordem jurídica, entendida 

como princípio implícito de envergadura constitucional, derivado do princípio do direito de ação, 

contido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 e do princípio do devido processo 

legal, extraído do art. 5º, LIV, da Norma Ápice5, que, combinando valores de ordem democrática, 

visa a estabelecer critérios legítimos para a consecução do primado de justiça, absorvido pelo 

direito processual.  

A perspectiva de uma tutela jurídica de resultados efetivos - requisito fundamental 

de um sistema legal de funcionamento real -6, na ação de impugnação, em virtude de seus 

relevantes objetivos, ganha ainda mais importância. 

A ciência processual moderna tem como seu maior propósito a realização concreta 

da Justiça. Para tanto, toda ação deve ser analisada observando o caráter instrumental do processo, 

buscando alternativas no sentido de manejá-la com eficiência e celeridade, com o escopo de 

realização do direito material envolvido, com o mínimo dispêndio de tempo e energia.7  

O ordenamento jurídico tem como principal missão o estabelecimento de uma 

tutela de direitos eficiente, garantindo a sua satisfação e utilidade e contribuindo para a pacificação 

social. 

 A necessidade de um real controle da conduta daqueles que pretendem conquistar 

o poder político é requisito para a manutenção do equilíbrio democrático. Dessa forma, é 

indispensável que se estabeleçam meios interpretativos que consigam dar efetividade à ação de 

impugnação de mandato eletivo, assegurando os valores de um Estado democrático de direito.  

 

 

                                                 
5 MENDONÇA JÚNIOR, Delosmar: Princípios da ampla defesa e da efetividade no Processo Civil Brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p.110. 
6 CAPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant: Acesso à Justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1988, p. 8. 
7 GRINOVER, Ada Pelegrini: O processo em evolução. Rio de Janeiro: Forense universitária, 1998, p.11. 



2. Objetivo da dissertação 
 

 

O objetivo da presente dissertação é abordar os principais aspectos processuais da 

ação de impugnação de mandato eletivo, no sentido de conferir efetividade ao instrumento 

constitucional, sempre em confronto com o posicionamento da Justiça Eleitoral e da doutrina 

especializada. 

Com efeito, apesar de teoricamente a ação de impugnação de mandato eletivo ser 

um instrumento útil no combate a determinadas práticas abusivas que contaminam a legitimidade 

do processo eleitoral, a mesma ainda não alcança os objetivos para os quais foi criada. 

Tal fato se dá pela constante busca em estabelecer meios, para restringir a sua 

atuação. Podemos comprovar isso através do posicionamento da Justiça Eleitoral brasileira e de 

parte da doutrina, ao adotarem o procedimento ordinário, com toda a lentidão a ele inerente, para o 

trâmite da ação de impugnação.  

 

O mesmo ocorre na atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, 

postura que, além de se confrontar com os princípios que regem o processo eleitoral, torna inócua a 

efetividade do instrumento constitucional, já que os detentores de mandato só serão punidos, após 

exercerem os seus mandatos integralmente, entre outros exemplos que serão analisados 

minuciosamente no decorrer desta dissertação.  

Para tanto, abordaremos os principais aspectos processuais referentes à ação de 

impugnação de mandato eletivo, os quais são estes: as condições da ação e os requisitos 

constitucionais, todo o seu trâmite processual, efeitos da sentença e dos recursos, modalidades 

recursais e a possibilidade de ação rescisória. 

Assim, este é o principal foco deste estudo. 

A presente dissertação também tem como escopo a análise da utilização da ação 

de impugnação de mandato eletivo em conjunto com outros meios de combate às irregularidades na 

conquista do mandato eletivo, a saber: o recurso contra a expedição do diploma e a ação de 

investigação judicial eleitoral, sempre visando a alcançar o modo mais eficaz de atuação deste 

instrumento constitucional. 

Por outro lado, este trabalho não tem como objetivo esgotar a matéria que envolve 

o tema, restringindo-se, tão somente, à sua análise processual, oferecendo alternativas para a 

efetividade da ação de impugnação.  

É importante mencionar que o presente estudo assume relevância, principalmente, 

porque, além de a ação impugnatória ser objeto de pouca análise especializada, não há dispositivo 



infraconstitucional regendo expressamente a matéria, o que torna o tema suscetível tão somente ao 

posicionamento da Justiça Eleitoral.  

As matérias focalizadas em cada capítulo desta dissertação serão abordadas 

sempre em correlação com o entendimento da doutrina e com as decisões judiciais acerca do tema. 

Enfim, o nosso objetivo é o estudo dos principais aspectos processuais da ação de 

impugnação de mandato eletivo, em harmonia com todo o processo eleitoral e princípios a ele 

inerentes, de modo a torná-la efetiva no combate aos abusos que contaminam a vontade do eleitor. 

 

 

3. Como está organizado o trabalho  

 

 

 

Para atingirmos o objetivo pretendido com este estudo, dividimos a presente 

dissertação em 10 tópicos, incluindo esta introdução, uma parte conclusiva e a bibliografia. 

No capítulo I, intitulado a ação de impugnação de mandato eletivo: 

antecedentes e a sua relação com os demais instrumentos de combate às ilicitudes na 

conquista do mandato, abordaremos os antecedentes legais da ação em estudo e o processo 

constitucional de sua elaboração; a sua relação com o recurso contra expedição de diploma e com a 

ação de investigação judicial eleitoral, demonstrando, ainda, as principais peculiaridades destes dois 

instrumentos, sempre visando a uma atuação eficaz da ação de impugnação. 

As condições da ação é o título do capítulo II. Nele, faremos uma rápida 

explanação a respeito da evolução e do conceito do direito de ação. Como ato contínuo, teceremos 

alguns comentários acerca das condições da ação no Direito Eleitoral, com ênfase à ação de 

impugnação de mandato eletivo. Este capítulo servirá, principalmente, para demonstrarmos que o 

eleitor é parte legítima para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo. 

No capítulo III, cujo título é requisitos constitucionais da ação de impugnação 

de mandato eletivo, demonstraremos, exaustivamente, todos os requisitos  constantes na 

Constituição Federal de 1998 para a ação impugnatória, isto é: o prazo de quinze dias para a sua 

propositura, a prova da ocorrência do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, a 

necessidade ou não de nexo de causalidade e  a tramitação em segredo de justiça. O conceito e 

extensão da prova a ser produzida, o sistema de sua apreciação, a delimitação do alcance do abuso 

de poder econômico, da fraude e da corrupção no âmbito da ação de impugnação, bem como a 

possibilidade de ação temerária serão enfatizadas nesta oportunidade. 



No capítulo IV, intitulado o rito na ação de impugnação de mandato eletivo, 

patentearemos, de início, a competência da Justiça Eleitoral para o processamento da ação, e, como 

ato contínuo, será exposto todo o rito processual adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a 

tramitação da ação. Posteriormente, serão elencados os equívocos de tal decisão, e será demonstrada 

a existência de um rito processual viável, dentro da sistemática eleitoral, para a tramitação da ação, 

objeto de nosso estudo. 

No capítulo V, serão analisados os efeitos da sentença proferida na ação de 

impugnação de mandato eletivo, com ênfase à inelegibilidade, demonstrando, ainda, que a sua 

procedência não implicará nulidade dos votos obtidos pelo candidato impugnado. O título deste 

capítulo é a sentença na ação de impugnação de mandato eletivo. 

O capítulo VI é intitulado o recurso na ação de impugnação de mandato 

eletivo, em que serão analisados todos os pressupostos e espécies dos recursos cabíveis na ação. 

Entretanto, o principal ponto do capítulo estará na análise dos efeitos dos recursos, relacionando 

com a nova realidade jurisprudencial, após a instituição do artigo 41-A,  na Lei nº 9.504/97. 

No capítulo seguinte, evidenciaremos a incompatibilidade da ação rescisória com 

o Direito Eleitoral, enfatizando, entretanto, que, após o advento da Lei Complementar nº 86/96, a 

mesma foi admitida em nosso ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal. Os 

pressupostos desta ação serão exaustivamente demonstradas neste capítulo, intitulado a ação 

rescisória eleitoral.  

Como conclusão, daremos nossas sugestões, como forma de dar efetividade à ação 

de impugnação de mandato eletivo, no combate às ilicitudes que maculam a vontade do eleitor.  
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO : 

ANTECEDENTES  E SUA RELAÇÃO COM OS DEMAIS INSTRUMENTOS DE 

COMBATE ÀS ILICITUDES NA CONQUISTA DO MANDATO  

 

 

 



Sumário: 1.1 Considerações iniciais; 1.2 Antecedentes legais da 

ação de impugnação de mandato eletivo e o processo 

constitucional de sua elaboração; 1.3 O recurso contra a expedição 

do diploma; 1.4 A ação de investigação judicial eleitoral  

 

 

 

1.1                    Considerações iniciais 

 

 

A idéia de democracia está intimamente ligada ao conceito de vontade popular, de 

representação legítima. Assim, o estudo dos meios de coibição aos ilícitos que alteram a verdade 

eleitoral tem fundamento na própria democracia, à medida que a ilegitimidade do mandato político 

macula os ideais do Estado democrático de direito. 

Entre os meios de coibição às irregularidades do processo eleitoral, possui maior 

relevância a ação de impugnação de mandato eletivo, instrumento constitucional no combate ao 

abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, o qual tem como objetivo principal a 

desconstituição do mandato eletivo obtido irregularmente, além de tornar inelegível o candidato 

beneficiado, pelo prazo de três anos, após o trânsito em julgado da decisão que julgar a ação. 

A ação de impugnação de mandato eletivo constitui-se no instrumento de maior 

eficiência no combate a tais irregularidades. Entretanto, não se trata de uma inovação em nosso 

Direito Eleitoral, tendo em vista que o Código Eleitoral já previa, em seus artigos 222 e 262, a 

possibilidade de coibição de abusos que modificassem a real vontade popular, manifestada através 

do voto livre.  

Do mesmo modo, as Leis nº 7.493/86 e nº 7.664/88 foram elaboradas com esse 

objetivo. 

O legislador constituinte, no processo de elaboração da ação de impugnação de 

mandato eletivo, além de se inspirar nos mencionados dispositivos legais, sofreu grande influência 

dos grupos sociais organizados, o que pode justificar as diversas emendas que alteraram o seu texto 

originário durante a Assembléia Nacional Constituinte, até se chegar à redação final dos §§ 10 e 11, 

do artigo 14 da Constituição Federal. 

 Porém, a ação impugnatória não é o único meio de coibição dos ilícitos que 

alteram a verdade eleitoral. O recurso contra a expedição do diploma, previsto no artigo 262 do 

Código Eleitoral, bem como a ação de investigação judicial eleitoral, que surgiu com o advento da 

Lei Complementar nº 64/90, são instrumentos da mais alta valia no combate a tais irregularidades. 

 



 

1.2                 Antecedentes legais da ação de impugnação de mandato eletivo e o processo 

constitucional de sua elaboração 

 

 

O legislador constitucional demonstrou, no artigo 14, §§10 e 11 da Constituição 

Federal, ao criar a ação de impugnação de mandato eletivo, uma grande preocupação com a 

conquista legítima do mandato eletivo, prevendo um instrumento de tutela à verdadeira expressão 

da soberania popular no processo eleitoral. Tal dispositivo foi recebido, de início, como uma 

verdadeira inovação no combate ao mandato eletivo conquistado de modo irregular. 

Entretanto, como ressalta o professor Joel José Cândido, “não é correto dizer que a 

ação de impugnação de mandato eletivo foi inovação dos constituintes”.8 

Com efeito, o primeiro Código Eleitoral brasileiro, Decreto nº 21.076, de 24/02/32, 

em seu artigo 97, já determinava que seria nula a votação feita mediante falsas ou  fraudulentas 

listas de eleitores, quando provada a coação ou fraude, para alteração do resultado final do pleito.9 

Se não bastasse, na redação originária do artigo 222 e parágrafos do Código 

Eleitoral, observamos um verdadeiro procedimento para apuração dos vícios que maculam a 

conquista do mandato eletivo, os quais, juntamente com o recurso contra expedição do diploma 

previsto no artigo 262, constituem a verdadeira raiz da ação de impugnação de mandato eletivo. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, em artigo sobre o tema, concluiu: “creio que a 

origem mais remota desses dispositivos legais que iriam desembocar no instituto constitucional da 

ação de impugnação de mandato eletivo há de ser buscada nos parágrafos originais do artigo 222 do 

Código Eleitoral. Ali se previa, com efeito, um verdadeiro processo paralelo ao desenvolvimento do 

processo eleitoral, declaratório de nulidade de votação ou anulatório de votação”.10 

Assim, inexiste dúvida de que essas são as fontes legislativas mais remotas da ação 

de impugnação de mandato eletivo. 

Entretanto, os parágrafos do artigo 222 do Código Eleitoral não tiveram qualquer 

utilização prática, posto que foram logo revogados pela Lei nº 4.961, de 04 de maio de 1966. 

Portanto, um ano após a publicação do Código Eleitoral, os dispositivos que 

criavam um procedimento de apuração às irregularidades na conquista do mandato eletivo foram 

revogados, praticamente impossibilitando qualquer medida neste sentido. 

                                                 
8 CÂNDIDO, Joel José: Direito eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 258. 
9 SANTOS, Antônio Augusto Mayer: “Da ação de impugnação de mandato eletivo: histórico evolutivo e síntese 
procedimental”. Revista Paraná eleitoral. Nº 28, Curitiba, abril a junho de 1998, p. 14. 
10 PERTENCE, José Paulo Sepúlveda: “A ação de impugnação de mandato eletivo”. Anais do II Encontro Nacional de 
Procuradores Regionais Eleitorais. Brasília, imprensa nacional, 1993, p. 160. 



Apesar de haver a possibilidade de se combater tais irregularidades através do 

recurso contra a expedição do diploma previsto no artigo 262, IV, do Código Eleitoral, o mesmo 

exigia o requisito da prova pré-constituída, contudo inexistia, em nosso ordenamento jurídico, um 

modo efetivo de elaboração desta prova. 

 Assim, o procedimento previsto no artigo 237 era praticamente inutilizado, já que 

não poderia jamais ser concluído em tempo hábil para a interposição do recurso.  

Dessa forma, desde a revogação dos dispositivos do artigo 222 do Código 

Eleitoral, restaram ausentes os meios efetivos de coibir os abusos nas eleições, conjuntura que 

perdurou até o surgimento da Lei nº 7.493/86, que, em seu artigo 23, previu a possibilidade de perda 

de mandato, quando comprovada a utilização do abuso de poder político ou econômico 

 Posteriormente, foi editada a Lei nº 7.664/88, que, em seu artigo 24, admitia a 

possibilidade de impugnação do mandato, após a diplomação, instruída com provas conclusivas do 

abuso de poder econômico, fraude e transgressões eleitorais.11 

Os mencionados dispositivos legais, apesar de grande importância para o 

preenchimento deste vazio deixado desde a revogação dos parágrafos originais do artigo 222 do 

Código Eleitoral, possuíam redação assaz falha, pois não fixavam prazo para a propositura da ação 

e impunham o requisito da prova conclusiva, bem como fixavam as “transgressões eleitorais” como 

hipótese de cabimento da ação, o que geraria a possibilidade de cassação do diploma, em virtude de 

qualquer tipo de irregularidade praticada, mesmo as sanáveis.  

Porém, mesmo repletas de imprecisões e requisitos desnecessários, as Leis  nºs 

7.493/86 e 7.664/88 influenciaram de, modo decisivo, o trabalho do constituinte12. 

Os atuais §§ 10 e 11, do artigo 14 da Constituição Federal encontraram também 

respaldo no trabalho da Comissão dos notáveis presidida por Afonso Arinos de Mello Franco, a 

qual era um grupo de pessoas especializadas nas mais diversas funções, nomeadas pelo Presidente 

da República, com o intuito de elaborar um projeto de Constituição que ajudasse o trabalho dos 

parlamentares.13 

Portanto, sob a influência de tais antecedentes, iniciou-se o processo constitucional 

de elaboração da ação de impugnação de mandato eletivo, que tinha a seguinte redação, no 

anteprojeto da Constituição: “art. 5º.. IV-  O MANDATO a) os detentores de mandatos eletivos têm 

o dever de prestar contas de suas atividades aos eleitores; b) o mandato parlamentar poderá ser 

                                                 
11 PIMENTA, José Carlos: “A ação de impugnação de mandato eletivo”. Anais do II Encontro Nacional de 
Procuradores Regionais Eleitorais. Brasília, Imprensa Nacional, p.218. 
12 Art. 23. A diplomação não impede a perda de mandato, pela Justiça Eleitoral, em caso de sentença julgada, quando se comprovar 
que foi objeto por meio de abuso do poder político ou econômico. Art. 24 – O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas do abuso de poder econômico, corrupção ou fraude e 
transgressões eleitorais.  
13 MELO, Edílson Ponte Bandeira de: “A legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação de impugnação 
de mandato eletivo”. Revista cearense independente do Ministério Público. Nº 06, Fortaleza, julho de 2000, p.60. 



impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação 

com provas conclusivas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, transgressões eleitorais 

puníveis com a perda do mandato; c) salvo decisão liminar do juiz ante a prova dos autos, a ação de 

impugnação de mandato tramita em segredo de justiça; d) convicto o juiz de que a ação seja 

temerária ou de manifesta má-fé, o impugnante será condenado à pena de dois a quatro anos de 

reclusão; e) os eleitos pelo voto estão sujeitos a ser destituídos pelo voto, na forma da lei 

complementar.” 

No anteprojeto da comissão da soberania e dos direitos e garantias do homem e da 

mulher, a redação foi sensivelmente modificada, sendo retiradas as alíneas “d” e “e”, passando a ter 

a seguinte redação: “a) os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores; b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no 

prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas do abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais; c) a ação de impugnação de 

mandato tramita em segredo de justiça”. 

Paulatinamente, durante os trabalhos de elaboração da Constituição Federal de 

1988, foram efetuadas modificações no mencionado texto.  

Com efeito, o projeto, na comissão de sistematização da Constituição, foi alterado, 

possibilitando a impugnação do mandato eletivo ante a Justiça Eleitoral, e não mais o mandato 

“parlamentar”, que restringiria o alcance da norma constitucional.  

Posteriormente, o prazo para a ação de impugnação foi fixado em 15 dias, e 

retirada a necessidade de prova “conclusiva”, o que, de certo modo, iria trazer à ação de 

impugnação de mandato o requisito de prova pré-constituída inerente ao recurso contra a expedição 

do diploma, bem como foram excluídas as “transgressões eleitorais” das hipóteses de cabimento da 

ação. 

Assim, após todas essas modificações, obteve-se a redação contida no texto final 

da Constituição Federal de 1988. 

É importante mencionar que, mesmo após a promulgação da Constituição Federal, 

constatamos a tentativa de modificação do disposto em seu artigo quatorze, especificamente à ação 

impugnatória.  

E o que é pior, na maior parte das emendas, objetiva-se, de todos os modos, retirar 

a efetividade do instrumento constitucional, beneficiando aqueles que praticaram os abusos nas 

eleições, a exemplo da proposta de emenda constitucional nº 53, de 1995, de autoria do Senador 

Roberto Requião, a qual visa à fixação do prazo de cento e vinte dias para o julgamento final da 



ação. Sendo ultrapassado este prazo, a mesma só teria tramitação com prévia licença do 

legislativo.14 

As inúmeras alterações sofridas no corpo do texto constitucional, desde o trabalho 

da Comissão dos notáveis até a redação final dos parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal, 

demonstram tanto as divergências quanto os objetivos efetivamente desejados pelo legislador, ao 

instituir a ação de impugnação de mandato eletivo, que, aliado ao recurso contra a expedição do 

diploma e à ação de investigação judicial eleitoral, podem se constituir em instrumentos eficazes no 

combate às práticas eleitorais ilícitas que buscam alterar a verdadeira vontade popular. 

 

 

1.3                       O recurso contra expedição do diploma 

 

 

A Lei nº 4737 de 15 de julho de 1965 criou, no artigo 262, um instrumento 

pioneiro e poderoso no combate aos atos que objetivam denegrir a conquista do mandato eletivo, 

denominado recurso contra expedição de diploma. 

Entretanto, apesar de ser classificada pelo artigo 262 do Código Eleitoral como 

gênero dos recursos eleitorais, é indiscutível o equívoco de tal medida. 

Com efeito, recurso, em um processo judicial, é o meio de reexame de uma 

decisão proferida por um magistrado ou tribunal, objetivando sua reforma, exercido em uma mesma 

relação processual. Entretanto, o denominado recurso contra diplomação não se insurge contra um 

ato judicial, mas sim contra um ato administrativo, certificador do resultado eleitoral, proferido pelo 

magistrado na qualidade de administrador do processo eleitoral.15 

Não se pode admitir a existência de um recurso eleitoral que sequer impugne uma 

decisão judicial eleitoral. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, em artigo sobre o tema, assim esclarece “de fato, 

a diplomação, que é o ponto que nos interessa, creio dever insistir na idéia de que o recurso de 

diplomação será, na maioria das vezes, uma verdadeira ação de impugnação de diplomação. Não se 

dirige contra a sentença, mas sim contra ato administrativo, na qual culmina todo o processo 

eleitoral, que é substancialmente administrativo, embora receba os reflexos dos incidentes 

contenciosos e conseqüentes de decisões jurisdicionais sobre episódios deste processo”.16 

                                                 
14 Informações obtidas no Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados.  
15 COSTA, Adriano Soares da: Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 
1998, p. 230.  
16PERTENCE, José Paulo Sepúlveda: “A ação de impugnação de mandato eletivo”. Anais do II Encontro Nacional de 
Procuradores Regionais Eleitorais. Brasília, imprensa nacional, 1993, p. 165.   



Portanto, não se pode olvidar que o mencionado instrumento jurídico possui a 

natureza de ação e não de recurso. 

Tal distinção é de suma importância, tendo em vista que, admitindo-se a natureza 

de recurso para ação contra a diplomação, o autor ficará impossibilitado de exercer o duplo grau de 

jurisdição, decorrente do sistema constitucional de organização do poder judiciário. 

Essa conjuntura se agrava principalmente em caso de eleições municipais, quando 

a matéria não será analisada pelo juiz eleitoral, e sim originariamente pelo Tribunal Regional 

Eleitoral, suprimindo uma instância judicial.17 

 A pluralidade de graus garante um maior controle nas decisões judiciais, 

assegurando uma maior correção nos julgamentos e evitando a perpetuação de qualquer tipo de 

arbitrariedade.  

Assim, não se pode olvidar a natureza de ação do instrumento previsto no artigo 

262 do Código Eleitoral. 

O recurso contra a diplomação deve ser interposto no prazo de três dias 

subseqüentes à sessão de diplomação dos eleitos, possuindo legitimidade ativa os candidatos, os 

partidos políticos, as coligações e o Ministério Público.18 

No que se refere às hipóteses de cabimento do recurso contra a expedição do 

diploma, o artigo 262 do Código Eleitoral prevê quatro possibilidades: a inelegibilidade ou 

incompatibilidade de candidato; a errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de 

representação proporcional; o erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do 

quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato ou a sua 

contemplação sob determinada legenda, e a  concessão ou denegação do diploma, em manifesta 

contradição com a prova dos autos, na hipótese do art. 222 do Código Eleitoral e do art. 41-A da Lei 

9504/97. 

A primeira hipótese de cabimento é a existência de inelegibilidade ou 

incompatibilidade do candidato. Segundo Tito Costa, a “inelegibilidade é uma restrição oposta por 

lei à eletividade do cidadão. A eletividade é regra; a inelegibilidade, a exceção”, concluindo-se que 

“diferente da inelegibilidade é a incompatibilidade (ou impedimento), que se traduz em restrições 

mais de interesse administrativo opostas ao exercício de mandato eletivo”19. 

A incompatibilidade não impede a candidatura, mas somente impõe a escolha 

entre a função incompatível e o mandato eletivo. A lei das inelegibilidades descreve uma série de 

                                                 
17 COSTA, Adriano Soares da: Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 
1998, p. 235. 
18 MOTA, Isabel: “Do recurso contra a expedição do diploma no tocante à hipótese definida no art. 262, IV do Código 
Eleitoral e sua contextualização em face da edição da Lei nº 9.840/99”. Revista Brasileira de Direito Eleitoral. Nº 13, 
Fortaleza, julho de 2001, p.77. 
19 COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 125. 



situações em que se exige o afastamento de candidatos de cargos ou funções na administração 

pública, bem como em alguns estabelecimentos privados. 

A alegação de inelegibilidade, para ensejar o recurso contra a expedição do 

diploma deve ser suscitada no prazo de impugnação de registro do candidato. A inércia no 

ajuizamento da ação de impugnação de registro implica a preclusão da matéria, salvo se envolver 

matéria constitucional ou for superveniente ao registro. 

A inelegibilidade constitucional deve ser entendida como a decorrente da 

Constituição Federal, não estando incluído, por exemplo, o impedimento ao exercício da cidadania 

passiva, que depende da análise da legislação ordinária ou complementar. Já a inelegibilidade 

superveniente é aquela que surge e se consuma depois do registro da candidatura.20 

 

 

O recurso contra a expedição do diploma pode ser interposto também na hipótese 

de errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional, isto é, 

quando houver equívoco na análise dos dispositivos legais que disciplinam o quociente eleitoral e o 

quociente partidário.  

Com efeito, nas eleições proporcionais, o resultado final é fruto da realização de 

cálculos matemáticos que obedecem às fórmulas prescritas em lei, precisamente nos artigos 106 e 

107 do Código Eleitoral. 

Portanto, havendo equívoco na interpretação de qualquer dos dispositivos 

referentes ao sistema de representação proporcional, é cabível a interposição do recurso contra 

expedição do diploma, com fundamento no inciso II do artigo 262 do Código Eleitoral. 

A hipótese de cabimento prevista no inciso terceiro do supracitado artigo, apesar 

de grandes similitudes com o inciso anterior, busca a correção de equívoco sobre a apuração final 

da votação. 

É o que ocorre, por exemplo, no preenchimento dos boletins de apuração ou na 

alimentação dos programas da Justiça Eleitoral. É um instrumento de combate a erros no resultado 

final da apuração e não sobre toda a apuração.   

Entretanto, a hipótese de cabimento do recurso contra a diplomação que mais 

interessa a nosso estudo, em virtude da estreita relação com a ação de impugnação de mandato 

eletivo, é a prevista no inciso IV do artigo 262 do Código Eleitoral. 

                                                 
20 NOBRE, Eduardo Antônio Dantas: “Instrumentos de impugnação do diploma: a ação prevista na Constituição 
Federal, art. 14, §§10 e 11 e o recurso contra expedição do diploma”. Resenha Eleitoral. Nº 02,  Florianópolis, julho a 
dezembro de 1999, p. 49. 



O mencionado inciso permite a interposição do recurso, quando a concessão do 

diploma estiver em manifesta contradição com a prova dos autos, na hipótese do artigo 222 do 

Código Eleitoral e do artigo 41-A da Lei nº 9504/97. 

O artigo 222 torna anulável a votação, quando estiver viciada de falsidade, fraude, 

coação, emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedada por lei, enquanto o 

artigo 41-A, na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), considera conduta de captação de sufrágio, 

vedada por lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o 

voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o 

registro da candidatura até o dia da eleição, devendo todas essas irregularidades serem apuradas na 

investigação judicial eleitoral. 

Porém, para a interposição do recurso com fundamento nesse inciso, mister se faz 

a existência de prova pré-constituída das irregularidades previstas no artigo 222 ou no art. 41-A da 

Lei nº 9.504/97, não sendo admitido qualquer dilação probatória. 

A discussão, em sede de recurso contra expedição do diploma, limita-se à prova já 

realizada no momento de sua interposição, o que implica uma séria restrição à atuação do 

instrumento, praticamente o inviabilizando. 

Além de tal requisito para a propositura do recurso, a maior parte das decisões da 

Justiça Eleitoral adota uma visão bastante conservadora na matéria, admitindo que somente a ação 

de investigação judicial eleitoral, transitada em julgado, pode servir como prova pré-constituída, a 

exemplo do Recurso Especial nº 15895, relatado pelo Ministro Édson Vidigal.21 

O entendimento adotado é flagrantemente ilegal.  

Apesar de, nessa hipótese, ser indiscutível a necessidade de prova pré-constituída, 

não consta qualquer exigência de que haja o trânsito em julgado acerca da investigação judicial.  

Na realidade, não é sequer necessário o pronunciamento judicial acerca da 

matéria, mas tão somente a apresentação de provas no sentido de comprovar a ocorrência das 

irregularidades previstas no artigo 222 do Código Eleitoral e do artigo 41-A da Lei nº 9504/97, 

fazendo-se mister a flexibilização do conceito de prova pré-constituída, sob pena de inviabilizar a 

utilização deste instrumento de combate ao mandato obtido de modo ilegítimo. 

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, em algumas raras oportunidades, assim já 

se posicionou, a exemplo do acórdão de nº  19568, relatado pelo Ministro Fernando Neves da Silva: 

“ Recurso contra a diplomação - Inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral - Abuso do poder 

econômico - Investigação judicial - Procedência - Manutenção da sentença - Trânsito em julgado - 

                                                 
21 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 20/jul/2002.  



Ausência. 1. Não é necessário que a decisão proferida em investigação judicial tenha transitado em 

julgado para embasar recurso contra a diplomação fundado no inciso IV do art. 262 do Código 

Eleitoral. 2. O recurso contra a diplomação pode vir instruído com prova pré-constituída, 

entendendo-se que essa é a já formada em outros autos, sem que haja obrigatoriedade de ter havido 

sobre ela pronunciamento judicial ou trânsito em julgado. 3. A declaração de inelegibilidade com 

trânsito em julgado somente será imprescindível no caso de o recurso contra a diplomação vir 

fundado no inciso I do mencionada art. 262 do Código Eleitoral, que cuida de inelegibilidade”.22 

Por outro lado, apesar de visarem a combater os ilícitos que buscam alterar a 

verdade eleitoral, não se pode admitir a utilização conjunta do recurso contra a expedição do 

diploma e da ação de impugnação de mandato eletivo, quando tiverem identidade na causa de pedir. 

Havendo igualdade nos fundamentos de fato e de direito entre os dois 

instrumentos, a sua utilização conjunta implicaria a possibilidade de posicionamentos diversos por 

parte da Justiça Eleitoral, com relação a um mesmo caso. 

Somente a título de ilustração, em uma eleição municipal, com identidade de 

partes e de fundamentos, a ação de impugnação poderia ser julgada improcedente pelo juiz eleitoral, 

enquanto o recurso contra expedição de diploma poderia ser provido, gerando julgamentos díspares, 

em relação ao mesmo objeto.  

A possibilidade de julgamento díspares, referentes a uma mesma hipótese jurídica, 

em matéria eleitoral, ocasionaria extrema instabilidade política, além de um grande descrédito no 

Judiciário. 

Joel J. Cândido comunga de entendimento de que não se admite a utilização 

conjunta, ao afirmar “ambas as medidas, pelo mesmo fundamento, em ajuizamento concomitante, 

não é possível. Nem será viável, na prática”.23 

Pedro Henrique Távora Niess também adota este entendimento, ao concluir que 

“não aceita o processo civil eleitoral a utilização conjunta, por um mesmo legitimado, do recurso 

contra expedição do diploma e da ação de impugnação de mandato, sendo réu o recorrido, 

coincidindo a causa petendi que alimenta a ambos, sendo que até um deles seja admitido”.24 

Se não bastasse, é de se enfatizar a impossibilidade de conexão entre as medidas, 

em virtude das patentes diferenças no procedimento, bem como porque dirigidos a órgãos judiciais 

diversos. 

                                                 

22 Idem, ibidem. 

23CANDIDO, Joel José: Direito eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 259. 
24 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de impugnação de mandato eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 98. 



Na realidade, ante a imperiosa necessidade de prova pré-constituída, para a 

interposição do recurso contra expedição do diploma com fundamento no artigo 262, IV, do Código 

Eleitoral, possuindo o mesmo objetivo prático da ação de impugnação de mandato eletivo, em que 

há plena possibilidade de dilação probatória, é indiscutível a maior propriedade na utilização deste 

instrumento25. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, em artigo sobre o tema, lecionou: “mas a 

distinção é sutil, e eu creio que, se não há uma incompatibilidade que autorize a declaração da 

revogação ou da inconstitucionalidade superveniente deste artigo 262 leges ferenda, o melhor será, 

de fato, reduzir o recurso de diplomação às hipóteses dos três primeiros incisos do artigo 262, que 

são predominantemente questões de direito, e deixar toda a questão da anulabilidade de votação ou 

apuração em que se traduzirá, afinal, a declaração da existência do abuso do poder econômico e 

político ou de corrupção eleitoral para o campo mais amplo e aberto à dilação probatória da ação de 

impugnação”26. 

Portanto, havendo identidade na causa de pedir, não se admite a interposição 

conjunta do recurso contra a expedição do diploma e da ação impugnatória de mandato eletivo, 

sendo mais apropriada a utilização deste último instrumento, em virtude da possibilidade de uma 

maior dilação probatória. 
 

 

 

 1.4                     A investigação judicial eleitoral 

 

 

Apesar de já existir, no Direito Eleitoral, um procedimento investigatório, para 

apurar o uso abusivo do poder econômico, desvio ou abuso de autoridade, através do artigo 237 do 

Código Eleitoral, é induvidoso o avanço no combate às supracitadas irregularidades, surgido com o 

advento da Lei Complementar nº 64/90. 

O procedimento regido pelo artigo 237 do Código Eleitoral possuía caráter 

eminentemente administrativo, visando, exclusivamente, à produção de provas para a propositura 

do Recurso contra a Diplomação, enquanto a Lei Complementar nº 64/90 pode ser utilizada não só 

como prova no recurso contra a expedição do diploma, como também na ação de impugnação de 

mandato, além, principalmente, de poder declarar a inelegibilidade do candidato e cassar seu 

registro. 
                                                 
25 O constitucionalista Ivo Dantas também comunga deste entendimento. DANTAS, Ivo: Constituição Federal – teoria 
e prática. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 389. 
26 PERTENCE, Sepúlveda: “A ação de impugnação de mandato eletivo”. Anais do II encontro nacional de 
Procuradores Regionais Eleitorais. Brasília, imprensa nacional, 1993, p. 166. 



Na realidade, o legislador criou um procedimento em que se busca preservar o 

contraditório e a ampla defesa27, com a indiscutível natureza de ação judicial. 

Entretanto, é preciso destacar que corrente bastante respeitada no Direito Eleitoral 

comunga de opinião contrária, afirmando que o procedimento previsto na Lei nº 64/90 não possui 

natureza de ação. O professor Joel José Cândido defende essa tese com vigor, ao afirmar: “tanto 

naquele dispositivo do Código Eleitoral, como no sistema desta lei complementar, não estamos 

frente a uma ação. Nas ações, o objetivo é certo, e aqui não é, dependendo da época do julgamento, 

o efeito será um ou outro. Nas ações, há sentença ou acórdão, dependendo da instância, e aqui o rito 

processual não mencionou nenhum desses termos; mencionou-os, quando se referiu à Ação de 

Impugnação de Pedido de Registro de Candidatura”.28 

Os argumentos acima colacionados, apesar de oriundos de um dos maiores 

estudiosos da matéria em nosso país, não são sólidos. 

Com efeito, de uma simples leitura do artigo 22 da lei das inelegibilidades, 

comprovamos que se trata de uma ação processual. 

O direito de ação é o direito subjetivo a uma decisão acerca de uma pretensão 

perante o Poder Judiciário, que se exerce contra o Estado, exigindo uma decisão sobre uma 

pretensão, sendo esta entendida como o bem jurídico que o autor deseja obter por meio da atuação 

jurisdicional.29  

O abuso de poder econômico ou político, as transgressões pertinentes à origem 

dos valores pecuniários, entre outras hipóteses previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 

64/90, faz nascer o direito subjetivo, a pretensão e a ação de tornar inelegível o candidato. Aquele 

que postula em juízo com fundamento no artigo 22 da LC 64/90 deduz a pretensão de que se decrete 

a inelegibilidade do réu, possuindo também um objeto certo, que é a declaração da existência do 

fato ilícito do abuso do poder econômico ou político.30 

Por fim, também não pode prosperar o argumento do professor Joel José Cândido, 

no que se refere ao fato de não terem sido mencionados os termos “ação”, “contestação”, 

“sentença” ou “acórdão” no corpo da lei complementar. Ora, não é o fato de o legislador não ter 

usado os termos com propriedade que retirará o seu caráter de ação judicial.31 

                                                 
27 MICHELS, Vera Maria: Direito Eleitoral – análise panorâmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 154 
28CÂNDIDO, Joel José: Direito Eleitoral Brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p.141. 
29 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Brasileiro. V.1. São Paulo: Saraiva, 1995, p.36. 
30 Adriano Soares da Costa esclarece o tema com brilhantismo, ao afirmar “ quem vem a juízo com espenque no art. 22 
da LC 64/90, não vem pedir que seja aberto um inquérito de faceta administrativa, mas, sim, vem deduzir sua pretensão 
a que o juiz decrete a inelegibilidade do réu, daquele apontado para figurar no pólo passivo da relação processual (quem 
abusou do poder econômico e quem foi beneficiado pelo abuso, v.g). Logo, instala-se um contraditório, dando-se 
oportunidade a que o demandado deduza sua contestação (defesa), além das dilações probatórias que visam a 
demonstrar a verdade dos fatos alegados. COSTA, Adriano Soares: Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual 
Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 265. 
31 CÂNDIDO, Joel José: Direito eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 141. 



O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no recurso 11.524, que teve como relator o 

Ministro Torquato Jardim, em 09/11/93, assim se posicionou: “a reclamação prevista na Lei 

Complementar nº 64/90 alterou consideravelmente esse dispositivo. Criou-se uma verdadeira ação, 

com cognição plena,cujo efeito da sentença é declarar a inelegibilidade, bem como cassar o registro 

do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico. Portanto, de uma 

simples investigação (como previsto no Código Eleitoral), a reclamação passou a ter caráter 

sancionatório-desconstitutivo, através da declaração judicial de inelegibilidade e da cassação de 

registro”.32  

Assim, inexiste dúvida de que a Lei Complementar nº 64/90 criou uma verdadeira 

ação processual, fazendo-se mister que a mesma seja analisada, observando os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para evitar o caráter inquisitório que muitos 

tentam impor à mencionada lei complementar.33 

A instauração da investigação judicial eleitoral é cabível nas hipóteses de 

transgressões pertinentes à origem dos valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político 

em detrimento da liberdade do voto, desvio do poder de autoridade, utilização indevida de veículos 

ou dos meios de comunicação, podendo ser instaurada através de representação de qualquer partido 

político, coligação, candidato ou Ministério Público, consoante previsto no art.22 da Lei 

Complementar 64/90, e do próprio eleitor, a teor do artigo 57 da resolução nº 20.161 e da 

representação nº 14156, ambas do Tribunal Superior Eleitoral.34 

O objeto da ação de investigação judicial eleitoral é, como enfatiza Lauro Barreto, 

“excluir da disputa eleitoral, através da declaração de inelegibilidade, todos os que contribuírem e 

os candidatos que forem diretamente beneficiados pelo abuso, desvio ou uso indevido do poder 

econômico e político, pela utilização dos meios de comunicação e de veículos oficiais para fins 

eleitorais, possuindo, assim, um campo de incidência maior do que a ação impugnatória”35.  

A ação de investigação será processada, nos pleitos municipais, perante o juiz 

eleitoral, mesmo que as autoridades investigadas sejam destinatárias de privilégio de foro por 

prerrogativa de função.36 

A investigação judicial pode anteceder, até mesmo, o deferimento do registro de 

candidaturas, com o intuito de evitar o comprometimento da lisura dos pleitos eleitorais, o qual 

pode ocorrer anteriormente a esta fase.37 

                                                 
32 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 17/abr/2002.  
33 NASSIF, Aramis: “Investigação judicial eleitoral”. Cadernos de Direito Constitucional Eleitoral. Nº 32, São Paulo, 
outubro a dezembro de 1995, p.13. 
34 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 17/abr/2002.  
35 BARRETO, Lauro: Investigação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro, 1996, 
p. 46. 
36 NOBRE, Eduardo Antônio Dantas: “Investigação Judicial Eleitoral”. Resenha Eleitoral. Nº 02, Florianópolis, julho a 
dezembro de 2000, p. 109. 



No que se refere ao termo final, a jurisprudência já entendeu que tal medida só 

poderia ser intentada até as eleições. Entretanto, a matéria já se encontra pacificada no sentido de 

que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a diplomação, o que se constituiu 

em uma medida de grande avanço no combate aos abusos cometidos, principalmente, durante o dia 

das eleições.  

O Tribunal Superior Eleitoral já harmonizou o seu entendimento neste sentido, a 

exemplo do Recurso Especial nº 150099, cujo relator foi o Ministro Maurício Correa, a seguir 

ementado: “Recurso especial. Abuso de poder econômico. Ação de investigação judicial. 1. Ação 

de investigação judicial prevista no art. 22 da LC nº. 64/90 pode ser ajuizada até a data da 

diplomação dos eleitos. 2. Precedentes. Recurso Especial não conhecido”.38 

 A procedência da ação de investigação judicial eleitoral ocasionará, em regra, os 

efeitos previstos no artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, decretando a inelegibilidade e a 

cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e 

pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, assim como decretará a inelegibilidade dos terceiros 

envolvidos, nos três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, o que demonstra uma nítida 

diferença em relação à ação impugnatória, posto que, nesta, somente podem ser réus os candidatos 

diplomados e seus partidos. 

O elastecimento do conceito de legitimação passiva nesta hipótese, para atingir 

aqueles que indiretamente se beneficiaram do abuso de poder, é digno de aplausos, tornando 

inelegível e afastando, das próximas eleições, aqueles que sequer tenham se candidatado no pleito 

eleitoral. 

Entretanto, é importante enfatizar que, para que os efeitos da ação de investigação 

judicial eleitoral possam atingir terceiros, faz-se mister que os mesmos sejam citados, para 

participar da relação processual, sendo-lhes assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Admitir-se outro entendimento é condenar alguém, sem que o mesmo tenha sequer oportunidade de 

defesa. 

Adriano Soares da Costa comunga dessa opinião, ao reconhecer que, “se o abuso 

de poder econômico ou a prática de qualquer fato ilícito que enseje a propositura da AIJE for 

cometido por pessoa que não o candidato, visando a beneficiá-lo, ocorrerá a formação do 

                                                                                                                                                                  
37 O Juiz Rômulo Pizzolatti também assim se posiciona, ao afirmar que “ não perdem relevância jurídica os atos 
abusivos praticados ainda antes da escolha do candidato em convenção partidária, sob pena de ficarem imunes ao 
controle jurisdicional os atos abusivos contrários às regras da propaganda eleitoral”. PIZZOLATTI, Rômulo: “Garantias 
processuais da lisura do processo eleitoral contra a influência do abuso de poder”. Resenha Eleitoral. Nº 02, 
Florianópolis, julho a dezembro de 1997, p. 19. 

38Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 12/abr/2002. Acórdão publicado no Diário de 
Justiça da União em 19/jun/1998, p.65. 



litisconsórcio passivo necessário, pois, para que se decrete a inelegibilidade do representado e de 

quantos hajam contribuído para a prática do ato, é necessário que todos sejam citados, para 

contestar a ação, em exercício de seu direito de defesa. Se não forem citados, os efeitos naturais da 

sentença não os alcançam, eis que são terceiros em relação ao processo e, como tal, não se 

submetem à autoridade da res iudicata”39.   

 Sendo julgada antes da eleição, a investigação judicial cassará o registro do 

candidato, bem como o tornará inelegível nos três anos subseqüentes à eleição em que se 

verificaram as irregularidades. 

Por outro lado, se julgada procedente após as eleições, a análise dos efeitos da 

ação de investigação tem sido objeto de grandes discordâncias, em virtude da redação do inciso XV 

do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, que determina tão somente a remessa de cópias do 

processo ao Ministério Público Federal, para os fins previstos no art.14,§§ 10 e 11, da Constituição 

Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em alguns julgados40, bem como grande parte da 

doutrina, defendem a exegese literal do supracitado artigo, no sentido de que, julgada após as 

eleições, caberia tão somente a remessa de cópias de todo o processo ao Ministério Público 

Eleitoral, para os fins de propositura de ação de impugnação de mandato eletivo ou recurso contra a 

expedição de diploma. 

 O entendimento é flagrantemente equivocado. 

Para alcançarmos a mens legis, devemos interpretar de modo sistemático o 

disposto nos incisos XIV e XV do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. 

Assim, se o inciso XIV do mencionado artigo estabelece como conseqüência da 

procedência da investigação a cassação do registro e a decretação da inelegibilidade, tornando-se 

impossível a cassação do registro, persiste, indubitavelmente, a sanção de inelegibilidade. 

Se assim não fosse entendido, tornar-se-ia inócua a utilização do instrumento 

processual. 

José Antônio Fichtner justifica tal raciocínio, concluindo que “a aplicação da 

restrição de inelegibilidade, no sistema de investigação judicial eleitoral, não depende da 

desconstituição do registro. Tanto é assim que a inelegibilidade pode ser aplicada a terceiros não 

candidatos, que, por óbvio, nunca efetuaram qualquer registro”.41  

O Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental nº 838, cujo Relator foi o 

Ministro Eduardo Alckmin, assim se posicionou “representação por abuso de poder econômico. 

                                                 
39 COSTA, Adriano Soares da: Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 
1998, p. 281.  
40 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 05/nov/2001. 
41 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 152. 



Julgamento após as eleições. Possibilidade de declaração de inelegibilidade dos representados para 

as eleições que se realizarem nos três anos seguintes ao pleito em que ocorreu o abuso”.42  

Por outro lado, é importante ressaltar que a investigação judicial não se constitui 

em meio hábil para a desconstituição do diploma, que só pode ser impugnado através da ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Entretanto, alguns expoentes do Direito Eleitoral admitem que, se a representação 

for julgada procedente e transitar em julgado após a diplomação, o diploma será declarado nulo, a 

teor do disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90, que determina a nulificação do 

diploma, em caso de trânsito em julgado da decisão que declarar a inelegibilidade do candidato.  

 José Antônio Fichtner é enfático defensor desta tese, ao afirmar que “ o 

dispositivo transcrito autoriza, literalmente, pela via da investigação judicial eleitoral, a declaração 

judicial da nulidade (rectius, anulação) do diploma expedido, possibilidade que vem sendo, 

sistematicamente, negada pela jurisprudência”.43 

Na realidade, o disposto no artigo 15 da Lei Complementar não tem aplicação à 

investigação judicial, mas à ação de impugnação de registro, objetivando disciplinar os efeitos do 

indeferimento do registro em virtude de inelegibilidade. Isso é verdade, já que os preceitos que o 

antecedem relacionam-se exclusivamente com o registro de candidatura.  

O Tribunal Superior Eleitoral44, no Recurso Especial nº 11.889, cujo relator foi o  

Min. Jesus Costa Lima, assim já se posicionou: “Recurso especial. Abuso do poder econômico ou 

político. Representação. LC nº 64/90, incisos XIV e XV. Vereador. Cassação do mandato. Efeitos 

da decisão. - Julgada procedente a representação prevista no art. 22, da LC nº 64/90 depois da 

eleição e da diplomação do candidato, descabe a cassação do mandato eletivo, persistindo a sanção 

de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos três anos subseqüentes à eleição em que foi 

verificada a inelegibilidade".  

Porém, é forçoso ressaltar que a jurisprudência mais recente do Colendo Tribunal 

Superior Eleitoral vem, em flagrante ilegalidade, em virtude da Lei nº 9.840/99 que instituiu o 

artigo 41-A na Lei das eleições (Lei nº 9.504/97), defendendo a cassação do diploma e o 

afastamento imediato do candidato, quando comprovada a transgressão ao artigo 41-A, mesmo se 

tratando de investigação judicial eleitoral, a exemplo da Medida Cautelar nº 94-MT. 45 

Novamente, o equívoco das decisões da mais alta corte eleitoral é cristalino. Ora, 

como visto acima, a ação de investigação não tem como escopo a cassação do diploma, mas tão 
                                                 
42 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 07/abr/2002. 
43 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 150. 

44 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 14/abr/ 2002. 

45 Idem, ibidem. 



somente a cassação do registro e a sanção de inelegibilidade. Admitir tal raciocínio é 

descaracterizar a finalidade do instrumento, bem como infringir frontalmente a Constituição 

Federal, que previu a ação de impugnação de mandato eletivo como o meio hábil para a 

desconstituição do diploma.  

Por outro lado, mesmo não atingindo o diploma, a ação de investigação judicial 

eleitoral poderá servir como embasamento à demanda impugnatória, desde que possuam a mesma 

causa de pedir, isto é, estejam enquadradas nas hipóteses de abuso do poder econômico, fraude ou 

corrupção. 

Indubitavelmente, a investigação será um instrumento para fortalecer a ação de 

impugnação, posto que permitirá ao magistrado apreciar vários aspectos demonstrativos da 

alteração da verdade eleitoral, que nem sequer constavam nos autos da impugnação, tendo em vista 

que esta pode ser proposta com apenas um início de prova dos fatos ilícitos. A prova produzida, no 

transcurso da investigação judicial, pode ser utilizada na ação de impugnação, na qualidade, 

inclusive, de prova emprestada, podendo ter plena aceitação, desde que seja submetida ao 

contraditório e à ampla defesa.  

A investigação judicial não possui qualquer relação de prejudicialidade com a 

ação de impugnação de mandato eletivo, nem mesmo se trata de pedidos conexos. Na realidade, são 

instrumentos que devem ser utilizados em conjunto, com o intuito de evitar a conquista do mandato 

eletivo de maneira abusiva. 

 

 

CAPÍTULO II-  DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO  
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2.1      Considerações iniciais 
 

 



 

A correta compreensão das condições da ação na impugnação de mandato eletivo 

é de suma importância na busca da efetividade da ação, objeto de nosso estudo. Entretanto, são 

quase inexistentes as abordagens, por parte da doutrina especializada, acerca do tema. 

Neste capítulo, antes de ingressarmos especificamente no que se refere à 

impugnação de mandato eletivo, analisaremos, de modo superficial, a evolução e o conceito do 

direito de ação, destacando a sua definição no campo do Direito Eleitoral. 

Porém, apesar de abordarmos as condições da ação no âmbito de nosso estudo, o 

principal foco deste capítulo se encontra na busca da correta análise dos legitimados para a 

propositura da ação de impugnação, observando a relação jurídica material envolvida e os objetivos 

visados pelo legislador constitucional. 

 

 

 

2.2                             Evolução e conceito do direito de ação 

 

 

 O Estado moderno, ao vetar a prática de autodefesa e limitar a autocomposição e 

a arbitragem, trouxe para si o exercício da função jurisdicional, implicando a necessidade de 

resolução dos conflitos surgidos no convívio social, de acordo com as suas normas 

regulamentadoras. 

Mas, a atividade jurisdicional é inerte, cabendo ao titular da pretensão invocar a 

função jurisdicional do Estado, a fim de obter uma resolução do caso concreto, através de seu 

direito de ação, que, por sua vez, é o direito ao exercício da atividade jurisdicional, através de um 

complexo de atos, que é o processo.46   

Porém, o conceito de ação, em virtude de suas peculiaridades, sempre foi objeto 

de grandes divergências entre os estudiosos do Direito Processual.  

A primeira teoria que se formou no Direito moderno acerca do conceito da ação 

foi a chamada “teoria civilista da ação”, cujos expoentes foram Savigny, Garsonnet e Mattirolo. 

Para os adeptos desta corrente, a ação seria uma qualidade do próprio direito, ou seja, era o direito 

subjetivo reagindo contra uma violação.47 

Entretanto, a teoria possuía alguns equívocos básicos, confundindo o exercício da 

pretensão jurídica estatal com o próprio direito material, sem responder a vários questionamentos, 
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como a hipótese de improcedência da ação e da ação proposta por aqueles que não possuíam o 

direito. 

Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho aponta mais uma incoerência da teoria, 

concluindo que “o golpe de misericórdia, porém na teoria civilística, é a existência – consagrada, 

atualmente, pela legislação- das denominadas ações meramente declaratórias. O autor, nestas 

ações, não arroga direito algum contra o réu, quer somente eliminar um estado de incerteza objetiva 

quanto ao seu direito, deseja apenas saber se tem certo direito, ou ao contrário, se está sujeito a certa 

obrigação ou ainda indaga a autenticidade ou falsidade de um documento que lhe interessa”.48 

 

O conceito moderno de autonomia do direito de ação teve como ponto de partida a 

polêmica entre os romanistas Windscheid e Muther, a qual explicitou a diferença entre direito 

lesado e ação, concluindo que esta criaria, além do direito subjetivo material da parte prejudicada, o 

direito à tutela jurisdicional pelo próprio Estado, bem como o direito de eliminar a lesão jurídica.49 

Assim, restou demonstrado que a ação não se vincularia ao direito material da 

parte, não pressupondo a existência de um direito substancial condicionado ao resultado do 

processo. 

Após a delimitação da autonomia do direito de ação, surgiram, entre os 

processualistas, indagações acerca de sua natureza, o que implicou a formação de três principais 

teorias: a do direito concreto de ação, a do direito abstrato e a teoria eclética. 

A teoria concreta teve como expoente inicial Adolf Wach, que, apesar de defender 

a autonomia do direito de ação, afirmou que a tutela jurisdicional somente se satisfaria através da 

proteção concreta, isto é, na ocorrência de uma sentença favorável; o processo seria utilizado para 

perseguir aquilo que era devido.50 

Chiovenda também se filiou à teoria concreta, formulando o conceito de ação no 

sentido da existência de um direito de natureza potestativa, classe especial dos direitos subjetivos, 

cuja satisfação independeria de um dever ou prestação do obrigado. Nos direitos conhecidos como 

potestativos, o obrigado é apenas submetido à vontade do titular do direito, prescindindo de 

qualquer atividade voluntária de cumprimento da obrigação.51 

A ação seria, para Chiovenda, “o poder jurídico de dar vida à condição para a 

atuação da vontade da lei”.52 

                                                 
48 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de: Curso de Direito Processual Civil. V. 1. São Paulo: Saraiva, 1944, p. 
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51 CHIOVENDA, Giuseppe: Instituições de Direito Processual Civil. V.1. Trad. de Paolo Capitano. Campinas: 
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52 Idem, p.42. 



Entretanto, apesar de demonstrar a distinção entre a ação e o direito material, a 

denominada “teoria concreta da ação” se restringiu aos titulares do direito subjetivo, sem responder 

à hipótese de improcedência da ação, em que teria sido desenvolvida toda a atividade jurisdicional. 

Finalmente, sendo criada por Degenkolb53, surgiu a denominada “teoria abstrata 

do direito de ação”, reconhecendo que o direito de ação independe do direito material invocado, 

havendo ação mesmo quando negada a pretensão do autor. Para o exercício do direito de ação, basta 

invocar um interesse abstratamente protegido pela ordem jurídica.54 

Moacyr Amaral Santos enfatiza os principais aspectos da teoria abstrata do direito 

de ação, lecionando que “o direito de acionar exige apenas que o autor faça referência a um 

interesse seu, protegido em abstrato pelo direito, ficando o Estado, tão só por isso, levado a exercer 

sua atividade jurisdicional, proferindo uma sentença, ainda que contrária, pertencente a todos os 

indivíduos, pelo fato de serem titulares de direitos, ou seja, constitui uma decorrência da própria 

personalidade e se configuraria como aspiração ao direito à realização do direito. Ao direito de 

acionar, corresponde a obrigação jurisdicional do Estado, por via da qual o autor pode obrigar o réu 

a participar do juízo. Donde se tratar de um direito público subjetivo, preexistente no processo, 

desvinculado do direito material invocado. Essa última circunstância, que lhe é característica - ser o 

direito de ação independente da efetiva existência do direito invocado- deu à teoria a denominação 

efetiva de teoria do direito abstrato de ação”.55 

Mas, a teoria abstrata não foi aceita por muitos processualistas que não 

concordavam com o exercício do direito de ação, sem que fossem examinados algumas condições 

ou requisitos para o seu exercício. Assim, surgiu, devido a Enrico Tullio Liebman, a denominada 

“teoria eclética”. 

Para Liebman, o juiz somente exerce sua função jurisdicional, quando, em 

sentença, analisa o mérito da lide, isto é, a pretensão material, ainda que esta decisão seja contrária 

ao autor.56 

 

O direito de ação somente passa a existir, quando são ultrapassadas as condições 

prévias, para que o juiz possa decidir o mérito da causa. O magistrado, ao analisar tais preliminares, 

ainda não exerce sua função jurisdicional, não se podendo falar em direito de ação. 
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 Assim, a “teoria eclética”, apesar de reconhecer a existência de um direito de 

ação autônomo e abstrato, vincula a sua existência à conexão com uma pretensão de direito 

material. Somente após a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais, pode-se 

falar em direito de ação propriamente dito. 

Na realidade, a “teoria eclética”, para justificar seus fundamentos, teve de “criar” 

algumas respostas que não foram suficientemente elucidativas a seus críticos.  

Com efeito, a alegação de existência de uma atividade pré-jurisdicional, em que 

seriam analisados os pressupostos processuais e as condições da ação, indubitavelmente, não 

possuía respaldo legal. Do mesmo modo, afirmar que o Juiz, ao declarar, por exemplo, o autor 

carecedor do direito de ação por ilegitimidade da parte, não exerceu função jurisdicional, é um 

posicionamento injustificável. 

Apesar de todas as demais teorias terem contribuído para o desenvolvimento do 

tema, inexiste dúvida quanto ao caráter abstrato e autônomo da ação. Como ressalta Humberto 

Theodoro Júnior: “daí porque, modernamente, prevalece a conceituação da ação como um direito 

público subjetivo exercitável pela parte, para exigir do Estado a obrigação da tutela jurisdicional, 

pouco importando seja esta de amparo ou desamparo à pretensão de quem o exerce. É, por isso, 

abstrato. E, ainda, é autônomo, porque pode ser exercitado sem sequer relacionar-se com a 

existência de um direito subjetivo material, em casos como o da ação declaratória negativa. É, 

finalmente, instrumental, porque se refere sempre a decisão a uma pretensão ligada ao direito 

material (positiva ou negativa)”57. 

O direito de ação é um direito subjetivo público, distinto do direito subjetivo 

privado invocado, que se exerce contra o Estado e não contra o réu, exigindo-se daquele a prestação 

jurisdicional sob um caso concreto.58 

2.3                           As condições da ação no Direito Eleitoral 
 

 

No campo do Direito Eleitoral, escassos são os estudos acerca do conceito de 

ação. 

O professor sergipano José Amado Nascimento59, em sua obra “O fenômeno 

eleitoral”, um dos poucos estudos acerca da matéria, divide a ação eleitoral em quatro aspectos: “1- 

ação subjetiva – constitui o direito público subjetivo de o cidadão ou o Partido ir ao Juiz Eleitoral e 

aos Tribunais Eleitorais, para assegurar os direitos de votar e de ser votado, bem como seus 
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corolários e conseqüências. 2- ação objetiva – é constituída pelo meio indicado pela lei, para se 

exercer o direito de ação, mesmo pelo qual se chega ao Juiz Eleitoral e aos Tribunais Eleitorais; os 

institutos jurídicos da ação formulados na Lei Eleitoral. 3 – ação material- é a relação de direito a 

ser declarada, a situação jurídica a ser definida quanto aos direitos eleitorais. 4- ação formal- é 

exatamente o chamado Processo Eleitoral, ou seja:  a série de atos determinados pela Lei Eleitoral 

para o exercício do direito de ação e para a manifestação do Poder Judiciário”. 

A ação eleitoral é o direito público subjetivo de se exigir do Estado a prestação 

jurisdicional sobre uma pretensão, estando esta sempre ligada à organização e exercício dos direitos 

políticos. A relação processual eleitoral é sempre de direito público, podendo figurar, como sujeitos 

ativos ou passivos, o cidadão, o candidato, o partido político, individualmente, ou em coligação, e o 

Estado, representado pelo Ministério Público, juízes ou tribunais eleitorais.60  

É importante frisar que, em sede de ação de impugnação de mandato eletivo e 

observando-se o caráter abstrato do direito de ação, conclui-se que, para o seu exercício, não se faz 

necessário o cumprimento das situações previstas no §10, do artigo 14, da Constituição Federal. 

Com efeito, a existência de um mandato eletivo constituído com a diplomação e 

com a sua conquista através de abuso de poder econômico, fraude ou corrupção são requisitos da 

pretensão do direito material, não se relacionando com o exercício do direito de ação de 

impugnação. 

Entretanto, apesar de autônomo e abstrato, o direito de ação, no âmbito eleitoral, 

pode ser submetido a determinadas condições que subordinam a exigência da prestação 

jurisdicional a seu cumprimento. 

Arruda Alvim leciona sobre o tema, afirmando que, “para o deferimento ou 

indeferimento do pedido, é preciso, antes de mais nada, que tenha o magistrado condições de 

apreciar o mérito, para o que se exige a presença simultânea das três condições da ação”61.  

As condições da ação não colidem com a teoria abstrata do direito de ação, posto 

que não se constituem em condições para a sua existência, mas tão somente para a análise do mérito 

da causa. 

Ao contrário do defendido pelos adeptos da “teoria eclética”, o magistrado deverá 

fazer a análise das condições da ação, de modo abstrato, com base nas alegações formuladas na 

petição inicial. Independente da veracidade das alegações, sendo positivo o resultado desta 

observação, a ação deverá ter o seu julgamento do mérito.  

A constatação da veracidade das informações, que embasaram a análise das 

condições da ação, somente poderão ser feitas, quando houver a análise do mérito. Sendo 

                                                 
60 COSTA, Elcias Ferreira da: Compêndio de direito eleitoral. São Paulo: Sugestões literárias, 1978, p. 138. 
61 ALVIM, Arruda: Manual de direito processual civil. V.1.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 434. 



comprovado que as alegações eram falsas, a ação deverá ser julgada pelo mérito, e a conclusão da 

sentença será no sentido da improcedência, e não da carência.62 

O professor Barbosa Moreira, sobre o tema, é preciso, ao esclarecer que o  exame 

das condições da ação deve ser feito “com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão 

deparar-se ao julgador:  a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que 

constitui a res in iudicium deducta”, concluindo que a análise deve ser feita “ como que admita, por 

hipótese e em caráter provisório, a veracidade da narrativa,  deixando para a ocasião própria (o juízo 

de mérito)  a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade 

instrutória”.63  

As considerações acerca da natureza abstrata do direito de ação e o momento de 

sua análise são questões de grande importância não só no campo doutrinário, tendo inúmeras 

implicações práticas relevantes para os profissionais do direito. 

Finalmente, cumpre destacar que as condições da ação, que impedem o juiz de ter 

acesso ao mérito, sem antes analisar o seu cumprimento, são três: a legitimidade das partes, o 

interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. 

 

 

 

2.3.1                  A legitimidade das partes 

 

 

Os legitimados em uma ação são os titulares dos interesses em conflito, cabendo 

ao titular do interesse constante na pretensão a legitimação ativa e ao titular do oposto a 

legitimidade passiva.64 

A correta análise dos legitimados em uma ação implica a observância da relação 

jurídica material entre as partes, pois somente podem demandar aqueles que forem sujeitos da 

relação jurídica material trazida a juízo. 

Portanto, desse contexto, extraem-se os requisitos básicos para o preenchimento 

da condição de parte, o que também ocorre na ação de impugnação de mandato eletivo. 

Apesar de a Constituição Federal relacionar, em seu artigo 14, §10, a ação de 

impugnação de mandato com a diplomação, dúvida inexiste de que a relação jurídica que origina a 

conquista do mandato é a votação. 
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Assim, a relação jurídica originada da votação entre os eleitores e o candidato 

eleito, e não a diplomação, deve ser analisada, para fins de constatar quem possui a legitimidade 

ativa ou passiva na ação de impugnação. 

O professor Adriano Soares da Costa é preciso sobre o tema, ao afirmar que “a 

diplomação é apenas o ato eleitoral declaratório da outorga do mandato, cujo exercício se dá com a 

investidura do cargo correspondente. Logo, o fato originante da relação intrajurídica de candidato é 

a relação jurídica básica da votação”.65   

E continua: “sem embargo, o que nos interessa aqui é a relação jurídica básica da 

votação, entre os eleitores (votantes ou não) e o candidato eleito. Dessa relação jurídica, certificada 

pelo diploma, surge a relação intrajurídica, formada pelo direito erga omnes do candidato eleito ao 

exercício de seu mandato e pelo dever de todos de suportar tal exercício”. 

Em sede de ação impugnatória e analisando a relação jurídica da votação, 

constatamos a induvidosa legitimidade dos candidatos, compreendidos estes em sentido amplo, sem 

vinculação temática com a eleição dos partidos políticos, das coligações, do Ministério Público e do 

eleitor para a sua propositura.  

O Ministério Público possui papel de elevado destaque na ação de impugnação de 

mandato eletivo, podendo atuar na qualidade de parte ou mesmo como fiscal da lei, em virtude do 

disposto nos artigos 82, III, e 84 do Código de Processo Civil. 

À instituição, cabe exercer a tarefa constitucional de defesa da ordem jurídica 

eleitoral e do Estado democrático de direito, podendo e devendo atuar em toda e qualquer instância, 

fase ou procedimento do processo eleitoral, não podendo a ação impugnatória se tornar uma 

exceção a esta regra.66 

A ausência de menção expressa de lei conferindo legitimidade ao Ministério 

Público não pode servir de argumento, para limitar a sua atuação, principalmente em virtude do 

interesse público que envolve os atos eleitorais e a ação impugnatória. 

Entretanto, apesar de possuir grande papel no combate ao mandato obtido de 

modo ilícito, o Ministério Público não possui condições de atuar ou sequer tomar conhecimento de 

todas as irregularidades praticadas durante o processo eleitoral. 

Essa conjuntura torna imprescindível que seja conferida legitimação ativa ao 

eleitor para fins de propositura da ação de impugnação. 
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Com efeito, a Constituição Federal, ao não se posicionar explicitamente sobre a 

legitimidade ativa em sede de impugnação de mandato, quis, indiscutivelmente, estendê-la a todos 

os participantes do processo político. 

Não havendo restrição de origem constitucional ou mesmo legal, não se pode 

admitir a restrição no rol dos legitimados, para propor a ação, até mesmo porque as normas 

restritivas de direito não admitem aplicações analógicas.67  

Tito Costa defendeu explicitamente a legitimidade do eleitor, ao afirmar: 

“partindo-se da regra geral do processo, segundo a qual, para propor ou contestar ação, é necessário 

ter interesse e legitimidade, forçoso será concluir que , no caso da ação de impugnação de mandado 

eletivo, serão partes legítimas para propô-la, em princípio, o Ministério Público, os candidatos 

(eleitos ou não), os partidos políticos ou qualquer eleitor...”.68 

O eleitor é o titular da relação jurídica que origina o mandato, sendo o maior 

interessado na lisura dos pleitos eleitorais, bem como o maior atingido por uma eleição concluída de 

modo irregular. Da análise desta relação jurídica, que constatamos sua legitimidade ativa na ação de 

impugnação de mandato. 

Entretanto, parte da doutrina eleitoral comunga de uma visão mais restritiva, 

excluindo a legitimidade ativa do eleitor, tendo como expoente Joel J. Cândido, que afirma: “para 

propositura da ação ora em exame, não se deve  dar a elasticidade sugerida por Tito Costa, que 

aceita o eleitor, associação de classe e sindicato como partes legítimas para aforá-la. Essa amplitude 

não condiz com a dinâmica célere e específica do Direito Eleitoral; enfraquece os partidos políticos; 

dificulta a manutenção do segredo de justiça do processado, exigido pela Lei Maior, e propicia o 

ajuizamento de ações temerárias, políticas e sem fundamento mais consistente...”.69 

Apesar do respeito à autoridade dos argumentos colacionados, é indubitável o seu 

equívoco.  

Em primeiro lugar, a legitimidade do eleitor não implicaria qualquer 

comprometimento da celeridade do Direito Eleitoral. Se não bastasse, é imperioso destacar que, em 

nome de uma suposta celeridade, não se pode prejudicar a busca da efetiva legitimidade das 

eleições, objetivo maior do legislador constitucional, ao criar a ação impugnatória. 

Por outro lado, a alegação de que, ao se ampliar a legitimidade, os partidos 

políticos se enfraqueceriam, não condiz com a realidade, pelo contrário, os partidos seriam 

estimulados a realizar uma maior fiscalização, o que resultaria em seu fortalecimento. 

Também não haveria maiores problemas no que se refere ao segredo de justiça, 

posto que caberia ao juiz zelar por seu cumprimento, não correndo riscos em virtude da ampliação 
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dos legitimados, o mesmo ocorrendo nas ações temerárias, que devem ser punidas com rigor pelo 

magistrado.70 

É importante enfatizar que o Tribunal Superior Eleitoral comungou dessa linha de 

pensamento, ao analisar a legitimidade para a proposição da ação de investigação judicial eleitoral, 

em sessão realizada em 03 de março de 1994, julgando procedente a Representação da Procuradoria 

Geral Eleitoral, tendo como Relator o Ministro José Cândido de Carvalho, com a seguinte ementa: 

“Representação. Legitimidade do Ministério Público para denunciar os culpados e promover-lhes a 

responsabilidade, no caso de transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso de 

poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto. Legitimidade do eleitor para 

dirigir-se à Justiça Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de investigação 

para apurar influência do poder econômico ou abuso de exercício de função  ou cargo.I – O 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (art. 127 da CF) II  - Todo o poder emana do povo, que exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição (art. 1º, parágrafo único da 

CF) III – Representação conhecida de provida.” (resolução de 3/3/1994 – representação n.º 14.156 – 

classe 10ª)”.71 

Do mesmo modo, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, na resolução nº 20.561, 

comungou deste entendimento, reconhecendo o eleitor como parte legítima, para apresentar notícia 

de inelegibilidade, no prazo para a impugnação do registro.72 

Portanto, o órgão máximo de nossa Justiça Eleitoral posicionou-se de maneira 

favorável à legitimidade do eleitor, para pedir abertura de investigação judicial eleitoral, bem como 

para noticiar inelegibilidade, com fins de impugnação de registro. 

Entretanto, indo de encontro a seu próprio entendimento, o TSE não confere 

legitimidade ativa para o eleitor, em se tratando de ação de impugnação de mandato eletivo, tendo, 

diversas vezes, assim se manifestado, a exemplo do Resp nº 11835, relatado pelo Ministro Torquato 

Jardim, com a seguinte ementa: “Legitimidade ‘Ad Causam’ (Lei Complementar nº 64/90, art. 

                                                 
70 Adriano Soares da Costa refutou expressamente os argumentos do ilustre mestre gaúcho, ao afirmar “a orientação de 
Joel José Cândido (...) tem  o inconveniente de moldar a legitimidade dos eleitores, sem qualquer fundamento outro que 
não a legitimação para agir da AIRC e da AIJE. Ora, ao assim proceder, findou por limitar onde a Constituição foi 
liberal, subtraindo dos eleitores o interesse difuso de impugnar os mandatos eletivos obtidos fraudulentamente. Mas, 
subtrair dos eleitores o controle das eleições é ir contra o texto constitucional, que assim não procedeu, e tornar oca, 
esvaziada a norma do art. 1º,§ único do CF/88, segundo a qual todo poder emana do povo, que exerce, entre outros 
meios, pela ação popular, pela ação de impugnação de mandato eletivo etc” COSTA, Adriano Soares da: Teoria da 
Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 310. 
71 BARRETO, Lauro: Investigação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro, 1996, 
p. 37. 
72 PUGLIESE, Wallace Soares: “Aspectos polêmicos da ação de impugnação de mandato eletivo”. 
Revista Paraná Eleitoral. Nº 40, Curitiba, abril a junho de 2001, p. 33. 



22).1. Não tem legitimidade ‘Ad Causam’ os apenas eleitores. Recurso Conhecido e provido nesta 

parte.  2. Preclusão. Inexiste preclusão, na ação constitucional de impugnação de mandato eletivo, 

quanto aos fatos, provas, indícios ou circunstâncias idôneos e suficientes, com que se instruirão a 

ação, porque não são objetos de impugnações prévias no curso da campanha eleitoral. Recurso, 

nesta parte, não conhecido”.73 

 Ora, resta patente a incongruência dos julgados do Colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, nos dois posicionamentos acima transcritos, posto que aquele que possui legitimidade, 

para pedir abertura de ação de investigação, deveria, conseqüentemente, poder propor a ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Na realidade, infelizmente, o entendimento dominante no âmbito da nossa Justiça 

Eleitoral é o de restringir a legitimidade, nessa hipótese, aos candidatos, partidos, coligações e 

Ministério Público, excluindo o maior interessado na lisura do pleito eleitoral, que é o eleitor. 

Tal restrição põe em risco, até mesmo, a efetividade do instrumento 

constitucional, tendo em vista que o jogo político é fruto dos mais diversos tipos de pactos, 

interesses e condições, podendo ocorrer uma situação de irregularidade, sem que haja qualquer 

investigação, em virtude de um acordo de vontades entre os partidos políticos. Além disso, resta 

comprovada impossibilidade do Ministério Público em absorver toda a legitimidade reservada aos 

eleitores.74 

 Enfim, por essas razões, não se pode olvidar o equívoco do entendimento 

dominante, ao excluir a legitimidade ativa do eleitor. 

No pólo passivo da ação de impugnação de mandato eletivo deverá figurar, 

inicialmente, o titular da pretensão resistida, ou seja, o candidato que, de modo direto ou indireto, 

beneficiou-se do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, para a conquista do mandato, seja 

concorrendo à eleição majoritária ou proporcional. 

Entretanto, dúvidas surgem acerca da ocorrência de litisconsórcio passivo 

necessário, em sede da ação impugnatória de mandato obtido em eleições majoritárias ou 

proporcionais. 

O litisconsórcio é a reunião de duas ou mais pessoas assumindo simultaneamente 

a posição de autor ou de réu, irmanadas em um mesmo interesse, sendo necessário, quando, por 

disposição de lei ou da relação jurídica litigiosa, o processo somente possa se formar com a 

presença de todos os interessados a teor do disposto nos artigos 46 e 47 do Código de Processo 

Civil.  
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Portanto, sempre que a lide tiver de ser decidida de maneira uniforme e a relação 

processual somente puder se formar com a presença de todos os que possuam interesses na lide, 

trata-se da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.  

Nas eleições majoritárias, os candidatos a vice e os suplentes também devem 

figurar no pólo passivo da lide, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, tendo em vista 

que a lide tem de ser decidida de maneira uniforme para as duas partes, já que o mandato eletivo 

atacado na ação impugnatória é único e indivisível, consoante determina o artigo 91 do Código 

Eleitoral. 

Assim, a obtenção de mandato de maneira ilícita beneficiaria o candidato eleito, 

bem como seu vice ou suplente, e, em caso de impugnação, o mesmo não poderá prevalecer nem 

para seu titular, bem como por seu vice ou suplente, razão pela qual se trata de litisconsórcio 

passivo necessário.75 

Esse é o posicionamento dominante no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o 

qual teve início no acórdão nº 14.979, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, que assim 

dispôs: “Nas eleições em geral, o voto atribuído ao candidato beneficia, automaticamente, o Vice 

que com ele compõe a chapa. Evocando na ação de impugnação ao mandato - § 10 do art. 14 da 

Constituição Federal – vício capaz de contaminar os votos atribuídos à chapa, impõe-se a 

observância do litisconsórcio necessário unitário, devendo a ação, dirigida contra ambos os 

mandados, estar ajuizada no prazo decadencial de quinze dias.” 76 

O processo ajuizado sem a presença do litisconsorte passivo necessário é nulo, 

devendo o magistrado, a teor do disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, determinar que 

o autor, na ação de impugnação, promova a citação dos litisconsortes, no prazo de quinze dias, sob 

pena de extinção da mesma. 

 No que se refere ao litisconsórcio passivo necessário dos partidos políticos, em 

caso de impugnação de mandato eletivo, nas eleições proporcionais, o professor José Antônio 

Fichtner entende imprescindível que o partido político figure no pólo passivo da lide, argumentando 

o seguinte: “ é que, na votação proporcional, como é do conhecimento de todos que têm contado 

com o sistema eleitoral, a eleição é determinada pela soma dos votos obtidos por cada legenda 

(partido ou coligação) envolvida na disputa, a partir do cálculo do quociente eleitoral, dentro do 

princípio da representação proporcional. O quociente eleitoral serve de instrumento à divisão das 

cadeiras disponíveis entre os concorrentes a cargo eletivo, permitindo que se diga que o resultado da 

eleição deriva do somatório dos votos dos Partidos ou Coligações, e não dos candidatos 

isoladamente considerados. Isso quer dizer que a cadeira obtida pertence ao partido ou Coligação, e 
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não, propriamente, ao candidato eleito. Assim, na hipótese de propositura de ação de  impugnação 

de  mandato eletivo contra candidato eleito pela votação proporcional,  

 

 

 

 

o partido ou coligação têm, necessariamente, que ser litisconsorte do candidato que está sendo 

impugnado”.77  

O entendimento do ilustre mestre paulista parte de algumas premissas 

equivocadas. Com efeito, o partido político não possui comunhão de direitos e obrigações em 

virtude da conquista do mandato, não havendo razão para  figurar no pólo passivo da ação de 

impugnação de mandato78, podendo atuar somente na qualidade de assistente do partido político, 

conforme já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão nº 12.322.79  

Por outro lado, a procedência da ação de impugnação não implica a nulidade dos 

votos obtidos pelo candidato eleito. O Código Eleitoral, em seu artigo 175, §4º, esclarece que as 

decisões acerca de inelegibilidade proferidas após as eleições não tornam nulos os votos, sendo 

contados para o partido em que se fez o registro.80  

A ação de impugnação não tem por objeto a nulificação dos votos obtidos, e sim a 

decretação da inelegibilidade do candidato e a desconstituição do diploma expedido, razão pela qual 

não haverá nulidade dos votos obtidos pelo candidato beneficiado pela prática do abuso de poder 

econômico, fraude ou corrupção.81 

Portanto, inexistindo comunhão de direitos e obrigações entre o partido e o 

candidato, bem como não havendo nulidade dos votos, em caso de procedência da ação 

impugnatória, não há o que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas eleições proporcionais. 

 

2.3.2                   O interesse de agir 
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O processo somente deve ser utilizado no sentido de resolução efetiva dos 

conflitos, não se admitindo o uso do direito de ação, para meras divagações ou questionamentos 

sem objetivos práticos. A prestação jurisdicional tem de ser necessária e adequada, sob pena de 

restar inobservada uma das condições da ação, que é o interesse de agir. 

A professora Ada Pellegrini Grinover82 define os requisitos do interesse de agir do 

seguinte modo: “repousa a necessidade da tutela jurisdicional na impossibilidade de obter a 

satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado – ou porque a parte contrária se nega a 

satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela,  ou porque a própria lei exige que 

determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial (...) Adequação é 

a relação existente entre a situação lamentada pelo autor a vir a juízo e o provimento jurisdicional 

concretamente solicitado.” 

O interesse decorre da necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do 

resultado pretendido, independente de sua legalidade, bem como é oriundo de uma relação de 

adequação, apta a corrigir a lesão mencionada na inicial.83 

O interesse de agir na ação impugnatória surge na busca do restabelecimento da 

verdade eleitoral, recorrendo-se ao judiciário, para a desconstituição do mandato eletivo e a  sanção 

de inelegibilidade aos candidatos beneficiados pelo ilícito. 

Entretanto, o mesmo não finda em virtude da renúncia, desistência do candidato 

ou fim do seu mandato, posto que, nestas hipóteses, poderá persistir o interesse da sociedade na 

busca de irregularidades no processo eleitoral, com a conseqüente sanção de inelegibilidade para os 

candidatos culpados. 

 Assim, em caso de desistência, deve o Ministério Publico ser intimado, para 

informar se possui interesse no prosseguimento da ação, não podendo a mesma ser extinta de 

imediato, por falta de interesse.Do mesmo modo, com a renúncia do candidato, a parte autora 

poderá prosseguir com a ação, e, sendo a mesma julgada procedente, mesmo com a renúncia, o 

candidato sofrerá a sanção da inelegibilidade. 

Apesar do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral84  nos autos do recurso 

ordinário nº 39, relatado pelo Ministro Costa Leite, concluindo que, com o fim do mandato eletivo, 

não poderá persistir o interesse de agir da parte autora na ação de impugnação, comungo do 

                                                 
82 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel e GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral 
do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 230. 
83 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil Brasileiro. V.1. São Paulo: Saraiva, 1995, p.81. 

84 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 23/nov/ 2001.  



entendimento de que o interesse, em tal hipótese, persiste, tendo em vista que a sanção de 

inelegibilidade somente começará a fluir, a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar a 

ação de impugnação de mandato eletivo, o que será aprofundado posteriormente neste estudo.  

A busca da lisura e legitimidade dos pleitos, através da verdade eleitoral, bem 

como os reflexos da procedência da ação nos direitos políticos do réu são razões que justificam e 

demonstram a persistência do interesse de agir, mesmo nas hipóteses acima mencionadas. 

 

 

 

2.3.3                   A Possibilidade jurídica do pedido 

 

 

A possibilidade jurídica é a exigência de haver, de modo abstrato, em nosso 

ordenamento jurídico, a providência postulada na ação, não se confundindo com a adequação do 

pedido material à pretensão do autor, visto que consiste na permissão do direito subjetivo a que se 

instaure a relação processual pretendida.85 

A impossibilidade jurídica do pedido ocorre tão somente, quando há expressa 

vedação por parte do nosso ordenamento jurídico, não sendo o caso de carência de ação, quando o 

fundamento for ilegal. Há a necessidade de que o pedido seja, em abstrato, admitido pelo 

ordenamento jurídico. 

Com efeito, na ação de impugnação de mandato eletivo, na hipótese de sua 

propositura, sem a observância das hipóteses de cabimento, as quais são estas:  o abuso de poder 

econômico, a fraude ou corrupção, não implicará a carência da ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, como erroneamente entenderam alguns julgados, e sim em sua improcedência. 

Nessa hipótese, o pedido, em sentido amplo, ou seja, a cassação do mandato, é 

juridicamente possível. Entretanto, o seu fundamento era injurídico, o que comprova que não se 

trata de hipótese de carência do direito de ação. 

A possibilidade jurídica, enquanto condição da ação, deve ser entendida apenas 

como a necessidade de que o mesmo esteja, em tese, amparado pelo ordenamento jurídico. 

 

 

 

 
                                                 
85  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 54. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

MANDATO ELETIVO. 
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fraude; 3.6 A corrupção; 3.6.1 A captação ilícita de sufrágio; 3.7. 

O nexo de causalidade;  3.8 A tramitação em segredo de justiça; 

3.9 A ação temerária 

 

 

 

 

3.1.                    Considerações iniciais 

 

 



A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, §§ 10 e 11, estabelece os 

requisitos da ação de impugnação de mandato eletivo, ao dispor: “§10. O mandato eletivo poderá 

ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a 

ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.§11. A ação de impugnação de 

mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de 

manifesta má-fé.” 

Portanto, a Carta Magna fixa a possibilidade de impugnação de mandato eletivo 

perante a Justiça Eleitoral, desde que observado o prazo para sua propositura, contados a partir da 

diplomação, determinando ainda que a mesma seja instruída com prova do abuso de poder 

econômico, fraude ou corrupção, que viciaram a obtenção do mandato eletivo. 

A necessidade de que a ação seja proposta com responsabilidade, com real 

objetivo de combater vícios que tornaram o mandato ilegítimo, bem como sua tramitação em 

segredo de justiça também são requisitos constitucionais da ação de impugnação de mandato 

eletivo. 

 

 

 

3.2                      O prazo para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo  

 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 14, §10, fixou o prazo de quinze dias, 

contados a partir da diplomação, para o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo.  

A diplomação é o ato de entrega, aos eleitos, do título expedido pela justiça 

eleitoral, para definir a legitimidade dos representantes populares, conferindo aptidão para o 

exercício do mandato, mesmo que o candidato não tenha comparecido à solenidade, sendo sua 

expedição de competência dos órgãos colegiados da justiça eleitoral.  

O diploma deve conter o nome do eleito e sua classificação, a legenda e o cargo 

para que foi eleito, contendo a assinatura da autoridade que tiver presidido o ato.86 

A diplomação tem como pressuposto a proclamação dos resultados, podendo a 

data ser fixada a critério da autoridade judiciária competente, obedecendo, porém, ao prazo limite 

fixado nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.87 
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Assim, em se tratando de impugnação de mandato, o autor tem, 

impreterivelmente, quinze dias, a contar da diplomação (dies a quo), para propor a ação 

desconstitutiva, sob pena de decadência do direito   

De início, surgiram grandes discordâncias sobre qual a natureza jurídica de tal 

prazo, se de decadência ou de prescrição. Tal diferenciação é de grande relevância prática, posto 

que os prazos decadenciais não admitem interrupção ou suspensão, somente podendo se evitar a sua 

ocorrência com o efetivo exercício do direito. 

O civilista Washington de Barros Monteiro distingue prescrição da decadência, 

afirmando que “a prescrição atinge diretamente a ação e, por via oblíqua faz desaparecer o direito 

por ela tutelado; a decadência, ao inverso, atinge diretamente o direito e, por via oblíqua ou reflexa, 

atinge a ação”.88 

Indiscutivelmente, a natureza jurídica de tal prazo é decadencial, tendo em vista 

que há a perda do direito em conseqüência do seu não exercício dentro do mencionado prazo. Além 

disso, neste caso, a ação e o direito possuem origem comum, enquanto, no prazo prescricional, o 

direito preexiste à ação, que somente aparece com a violação daquele. 

O jurista paraibano Agnelo Amorim apresentou um critério bastante elogiado, 

para distinguir a prescrição da decadência, baseado na natureza da prestação jurisdicional. As ações 

que objetivam uma condenação estão sujeitas ao prazo prescricional, enquanto aquelas que 

postulam provimento constitutivo e têm prazo fixado em lei se submetem ao prazo decadencial.89 

Ora, a ação de impugnação de mandato eletivo possui natureza constitutiva 

negativa, posto que objetivam a desconstituição da relação jurídica que originou a conquista do 

mandato eletivo, comprovando, também sob este aspecto, a natureza decadencial do prazo. 

Por fim, cumpre destacar que, levando-se em consideração o critério do interesse 

social, também não restam dúvidas acerca da natureza decadencial do prazo na ação de impugnação 

de mandato eletivo. Com efeito, na lição do mestre Sílvio Rodrigues, ocorreria o interesse social, 

“quando, do exame de uma hipótese, convencer-se o intérprete ser inadmissível a suspensão ou 

interrupção do curso do prazo, por colidir com interesse da sociedade a manutenção em aberto 

daquela ameaça de ação, o prazo é de decadência. Nas outras hipóteses, é de prescrição”.90 

Dessa forma, está comprovada a natureza jurídica decadencial do prazo na ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Não é ocioso destacar que a ação deve ser proposta no prazo de quinze dias contra 

todos os litisconsortes passivos, sob pena de decadência.   
                                                 
88 MONTEIRO, Washington de Barros: Curso de Direito Civil. V.1. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 288. 
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Portanto, existindo litisconsortes passivos, estes têm de estarem incluídos no pólo 

passivo da demanda no prazo de quinze dias, a contar da diplomação. Emendar a inicial, requerendo 

a citação do litisconsorte, após o mencionado prazo, também não produzirá efeito algum, ante a 

decadência do direito.  

José Antônio Fichtner é preciso sobre o tema, ao afirmar: “ajuizada a ação 

constitucional contra um dos litisconsortes passivos, necessários e unitários, se a deficiência na 

constituição do litisconsórcio no pólo passivo não for percebida dentro do prazo decadencial pelo 

juiz, a decadência operará por inteiro, de modo que atingirá, por definição, todos os ocupantes do 

pólo passivo da relação processual, mesmo aqueles posicionados tempestivamente como réus pelo 

autor”.91 

O Tribunal Superior Eleitoral, em inúmeros julgados assim se posicionou, a 

exemplo do Recurso Especial nº 15658, com a seguinte ementa: “Recurso especial. Ação de 

impugnação de mandato eletivo. Litisconsórcio. Decadência. Hipótese. Se os vícios arrolados como 

fundamentos de fato da ação de impugnação de mandado eletivo contaminam os votos atribuídos à 

chapa, deverá a ação, dirigida contra ambos os mandatos, estar ajuizada no prazo decadencial de 

quinze dias. Precedentes. Recurso especial não conhecido”.92 

É imperioso mencionar, entretanto, que prestigiada corrente no Direito Eleitoral, 

tendo como expoente o professor Adriano Soares da Costa93, defende que, quando a impugnação 

for proposta com fulcro na ação de investigação judicial eleitoral, o dies a quo se iniciará do trânsito 

em julgado da sentença, e não da diplomação, alegando que adotar outro entendimento é tornar 

inócuo e sem sentido o dispositivo legal.94 

 Ora, o equívoco neste posicionamento é condicionar a propositura da ação de  

impugnação de  mandato  eletivo à ação de  investigação  judicial  eleitoral. A ação  

impugnatória pode e deve ser proposta, sem que haja o necessário julgamento da investigação 

judicial, fazendo-se necessário um princípio de prova.  

No decorrer da instrução processual, a ação de investigação judicial vai ser 

utilizada corretamente, colaborando para o êxito da medida impugnatória de mandato eletivo. 

O eleitoralista Torquato Jardim ressalta que o ajuizamento da ação impugnatória 

possui autonomia da investigação judicial, ao afirmar:  “seu ajuizamento independe de sentença 
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anterior em investigação judicial (art. 22, Lei de Inelegibilidade) ou mesmo de sua proposição, 

porquanto inexistente qualquer relação de prejudicialidade”.95 

Condicionar o prazo de propositura da ação de impugnação ao trânsito em julgado 

da ação de investigação judicial é medida extremamente perigosa, posto que poderia retardar, ainda 

mais, o trâmite da medida prevista no artigo 14, §10º da Constituição Federal, beneficiando os 

candidatos que obtiveram o mandato de modo ilícito, ou mesmo impedir o seu ajuizamento. 

 A ação impugnatória pode e deve ser proposta diretamente, e, no decorrer do 

processo, far-se-á, eventualmente, uso das provas produzidas na investigação judicial.  

A contagem do prazo, segundo entendimento dominante, dar-se-á na forma 

prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil, excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento. 

A esse propósito, o Tribunal Superior Eleitoral, em recurso especial, cujo relator 

foi o Ministro Ilmar Galvão, assim já decidiu: “o prazo do art. 14, parágrafo 10, da Constituição 

Federal, conquanto de natureza decadencial, não está excluído da regra, segundo a qual, em seu 

cômputo, despreza-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento”.96 

O termo final, bem como o inicial, nunca cairá em dia não útil, considerando-se 

prorrogado o prazo até o primeiro dia útil: se o vencimento cair em feriado, em dia que for 

determinado o fechamento do fórum ou quando o expediente forense for encerrado antes da hora 

normal.97 

Do mesmo modo, o Tribunal Superior Eleitoral, assim se posicionou, ao decidir o 

Recurso nº 12368, também da relatoria do Ministro Ilmar Galvão, com a seguinte ementa “acórdão 

que, em face de ausência de expediente forense, considerou haver sido até o primeiro dia útil 

seguinte, na forma do art. 184, I, do CPC, o prazo previsto no art. 14, parágrafo 10, da Constituição. 

Irresignação manifestada por meio de recurso especial, que restou inadmitido. O prazo em 

referência, conquanto de natureza decadencial, sujeita-se às regras estabelecidas no art. 184 do 

CPC, não podendo, por isso, ter, no termo final, data em que não houve expediente forense”.98  

Entretanto, não deveria se aplicado, nesta hipótese, o Código de Processo Civil.  

Ora, se o próprio Tribunal Superior Eleitoral admite, através de várias de suas 

resoluções, a prática de atos eleitorais em dias não úteis, não há razão para a prorrogação dos 

prazos, quando estes vencerem em sábados, domingos e feriados. 
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Além disso, plenamente cabível a aplicação do disposto no artigo 16 da Lei 

Complementar nº 64/90, que estabelece que os prazos são peremptórios e contínuos, não se 

suspendendo nos supracitados dias.99 

Não se pode admitir a utilização subsidiária do Código de Processo Civil, quando 

há dispositivo, no âmbito do direito eleitoral, regendo a matéria. 

Dessa forma, a ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser proposta no 

prazo de quinze dias, a contar da diplomação, observando, para efeito de contagem de prazo, o 

disposto no Código de Processo Civil, excluindo do cômputo o dia do início e incluindo o dia do 

vencimento. 

 

 

 

 

3.3                      A prova na ação de impugnação de mandato eletivo 

 

 

No ensinamento de Chiovenda, “provar significa formar a convicção do juiz sobre 

a existência ou não de fatos relevantes no processo”.100 

 Portanto, o conceito de prova possui dois sentidos: um objetivo, como meio para 

demonstrar a existência ou não de um fato relevante, e outro subjetivo, no sentido da convicção 

formada pelo julgador.101 

O objeto da prova no processo é o fato litigioso, com relevância sobre o 

julgamento da lide, não se fazendo necessária a produção de provas acerca dos fatos incontroversos, 

impertinentes, notórios e confessos, bem como aqueles em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou veracidade. 

No âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo, o autor deverá provar a 

existência do fato litigioso, qual seja, o abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, que 

viciaram a conquista do mandato eletivo, aplicando-se, nessa hipótese,  todas as regras pertinentes 

ao ônus da prova. Outro não poderia ser o entendimento, ante a presunção de legitimidade do 

mandato eletivo.  

Assim, cabe aos legitimados ativamente, no âmbito da ação de impugnação de 

mandato eletivo, a prova dos fatos litigiosos. 
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Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 14, §10, estabelece que a 

ação de impugnação de mandato eletivo seja instruída com prova do abuso de poder econômico, 

fraude ou corrupção, não delimitando, porém, a extensão da prova que deveria instruir a inicial. 

 Na realidade, defendeu-se, por bastante tempo, no âmbito do Direito Eleitoral 

brasileiro, que a mesma deveria ser proposta com prova pré-constituída do abuso do poder 

econômico, fraude ou corrupção.  

Tal posicionamento, entretanto, é amplamente minoritário, tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência atual. 

O supracitado artigo da Constituição Federal, em nenhum momento, impõe que a 

inicial seja acompanhada de toda a comprovação dos atos ilícitos, mas tão somente com um início 

de prova. 

A prova deve ser produzida na instrução processual, não podendo se confundir os 

requisitos da inicial com o mérito. 

 O processo é um instrumento a serviço da paz social, cujo fim é a entrega da 

prestação jurisdicional. Direito material e processo, portanto, caminham juntos, de modo que este é 

um instrumento daquele na pacificação dos conflitos.102  

Admitir-se a produção plena de provas juntos à exordial da ação impugnatória é 

retirar o caráter instrumental do processo, dificultando a entrega da prestação jurisdicional. 

O Ministro Supúlveda Pertence, enquanto Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 

em um voto-vista proferido no julgamento do acórdão nº 12.030, em processo cujo relator foi o 

Ministro Hugo Gueiros, assim se posicionou (posição hoje uniforme no âmbito da mais alta corte 

eleitoral brasileira): “desse modo, a prova que se impõe que seja produzida com a inicial são os 

documentos disponíveis (CPC, art. 396), sem prejuízo da juntada de documentos novos, nos casos 

permitidos em lei (CPC, arts 397 e 399), e de toda a dilação probatória facultada pelo procedimento 

ordinário, com a utilização de todos os meios lícitos de demonstração da veracidade dos fatos 

relevantes alegados, a requerimento das partes ou iniciativa do juiz (CPC, art. 130)”.103 

Do mesmo modo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no julgamento do 

agravo de instrumento relatado pelo Juiz Tadaaqui Hirose, acórdão 18078, assim se posicionou: 

“Agravo de Instrumento. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Irresignação ao despacho ‘a 

quo’ que determinou o processamento do feito. Conforme entendimento firmado por esta corte, não 

se exige a propositura da aludida ação provas pré-constituídas, mas sim provas idôneas a autorizar 

um juízo de seriedade do pedido. Existência, no presente caso, de indícios suficientes a justificar a 
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propositura da ação, a qual permitiria, no seu andamento, a produção de provas, sob o crivo do 

contraditório”.104 

Portanto, a ação deve ser proposta tão somente com um início de prova, sendo 

permitida toda uma dilação probatória no transcorrer do processo, inclusive juntando novos 

documentos, nas hipóteses previstas em lei, em consonância com o disposto no Código de Processo 

Civil, artigos 397 e 399. 

Destaca-se que a prova produzida no âmbito da ação de investigação judicial 

eleitoral pode e deve ser emprestada à ação impugnatória, fazendo-se mister tão somente que tais 

documentos sejam submetidos ao crivo do contraditório. 

 Por outro lado, cumpre ressaltar que não se admite, por expressa restrição 

constitucional, disposto no artigo 5º, LV, as provas obtidas por meios ilícitos ou mesmo as provas 

clandestinas, razão pela qual é vedada a utilização de gravações telefônicas sem autorização judicial 

ou mesmo declarações anônimas. 

Dessa forma, em resumo, cumpre destacar que cabe aos legitimados ativamente na 

ação de impugnação de mandato eletivo a  produção da prova, que deverá ser produzida no 

transcorrer da instrução processual, a comprovar a ocorrência do abuso de poder econômico, fraude 

ou corrupção, utilizando-se, para tanto, de todos os meios de provas admitidos em Direito. 

 

 

 

3.3.1  O sistema de apreciação da prova 

 

 

Na apreciação da prova produzida no âmbito da ação de impugnação, deve ser 

observado, de início, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil: o da persuasão racional, que 

consiste em o juiz poder apreciar, com liberdade, a prova, fundamentando sua decisão, porém, 

exclusivamente, em material constante dos autos. 

A lição de Humberto Theodoro Júnior possui os seguintes requisitos: “a) embora 

livre o convencimento, este não pode ser arbitrário, pois fica condicionado às alegações das partes e 

às provas dos autos; b) a observância de certos critérios legais sobre provas e sua validade não pode 

ser  desprezada pelo juiz (arts. 335 e 366) nem as regras sobre presunções legais, c) o juiz fica 

adstrito às regras de experiência, quando faltam normas legais sobre as provas, isto é, os dados 

científicos e culturais do alcance do magistrado são úteis e não podem ser desprezadas na decisão 
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da lide; d) as sentenças devem ser sempre fundamentadas, o que impede julgamentos arbitrários ou 

divorciados da prova dos autos”105. 

Entretanto, quando houver a apreciação da prova na ação de impugnação de 

mandato eletivo, tal sistema deverá observar também o disposto no artigo 23 da Lei Complementar 

nº 64/90, que dispõe: “O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e 

notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda 

que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura 

eleitoral”, compatibilizando-o com nosso sistema constitucional. 

Com efeito, os fatos, indícios e presunções podem, a teor do disposto no 

mencionado artigo, serem utilizados pelo Tribunal, mesmo sem terem sido alegados pelas partes, 

em igualdade com a prova anteriormente produzida, desde que sejam submetidos ao crivo do 

princípio do contraditório e devidamente fundamentados, sob pena de nulidade do processo, em 

virtude do cerceamento do direito de defesa. 

Adriano Soares da Costa é exato, ao lecionar sobre o tema “se ao juiz é dado 

fundar sua decisão em fatos não alegados pelas partes, caberá a elas o direito ao contraditório, ou 

seja, ao conhecimento prévio dos fatos apurados contra qualquer delas, para que possa ser exercido 

o seu direito de defesa plenamente. Não poderia o juiz, após as alegações finais, sem que, em 

nenhum momento, determinado fato fosse agitado no processo, se valer dele para, sem que a parte 

prejudicada pudesse falar e deduzir prova em contrário, julgar o processo, decretando a 

inelegibilidade. Isso seria um rematado absurdo, a ferir a consciência jurídica de nosso país. Assim, 

adotando o legislador o princípio inquisitório extremado, deve-se compatibilizá-lo com a CF/88, de 

modo que o juiz, limitado pelo pedido da causa, possa ir em busca de fatos e provas outras, nada 

obstante com o direito, assegurando às partes de acesso à prova produzida pelo Juiz, antes que ele 

profira qualquer julgamento” 106. 

Na realidade, tal medida se harmoniza perfeitamente com o princípio da persuasão 

racional, tendo em vista que os fatos, embora não alegados pelas partes, para que seja preservado o 

contraditório, devem ser repassados ao conhecimento prévio das partes, até mesmo para que possa 

refutá-los. 

No processo moderno, o juiz deixou de possuir a figura de mero expectador da 

lide, possuindo poderes para bem instruir a causa, na busca da verdade real, sendo bastante 

elogiável a inovação trazida no corpo da lei das inelegibilidades. 
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Portanto, a exegese do artigo 23 da Lei Complementar nº 64/90 permite que o 

magistrado forme seu convencimento com fatos que não foram alegados pelas partes, mas, para 

tanto, tendo em vista a garantia ao contraditório, tais fatos devem ser trazidos ao processo. 

 

 

 

3.4                    O abuso de poder econômico  

 

 

No ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello “a expressão 

democracia designa um sistema político assentado nos postulados da liberdade e da igualdade de 

todos os homens, e volvido a assegurar que o governo da sociedade seja o fruto de deliberações 

(respeitosas desses valores) tomadas, direta ou indiretamente, pelo conjunto de seus membros, 

havidos como os titulares da soberania”.107 

Nas sociedades democráticas, as funções governamentais devem emanar da 

coletividade e ser exercidas em seu nome e para o seu proveito. 

O detentor do poder deve conduzir seus atos baseado na vontade do povo, agindo 

sempre em seu nome e representando o anseio de todo o grupo representado. 

O professor Palhares Moreira Reis é explícito neste sentido, ao afirmar que “todo 

procedimento de poder político pressupõe a existência de um equilíbrio entre a autoridade e a 

liberdade. Este equilíbrio existe e mais nitidamente se manifesta, à medida que as decisões dos 

titulares do poder político representam a idéia de direito do grupo como um todo” 108.  

Entretanto, observa-se uma conjuntura diversa da retratada acima, em que os 

detentores de poder, constantemente, ultrapassam os limites traçados na legislação. 

Montesquieu  já reconhecia essa tendência natural ao abuso de poder, ao afirmar: 

“temos, porém, a experiência eterna de que todo homem que tem em mãos o poder é sempre levado 

a abusar do mesmo e assim irá seguindo, até que encontre algum limite. E quem o diria, até a 

própria virtude precisa de limites ”.109 
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O poder exerce, indiscutivelmente, uma atração nos membros de uma sociedade, 

que, para experimentar todas as suas formas, rompem o compromisso com os demais integrantes do 

grupo social. 

Neste contexto, assumem grande importância as normas jurídicas de um Estado 

democrático, com o relevante papel de restringir o alcance do poder no sentido da prática de abusos 
110. 

O exercício do poder pressupõe amparo no direito positivo, constituindo-se em 

uma manifestação vinculada. O abuso de poder é, portanto, a utilização deste de maneira ilícita, 

desviando dos verdadeiros fins do ordenamento jurídico e fulminando a ordem constitucional. 

O tema ganha relevo no âmbito eleitoral pelo fato de as eleições, nas sociedades 

ditas democráticas, serem o modo mais rápido e direto de se alcançar o poder, impulsionando os 

postulantes aos cargos públicos a desconsiderarem o princípio da legalidade que rege suas condutas 

durante todo o processo eleitoral. 

Flavio Galván Rivera, em artigo sobre o tema, esclarece: “entre estas 

orientaciones capitales o líneas directrices está el denominado `principio de legalidad`, que es la 

piedra angular sobre la que se levantam las elecciones y cuya observancia es de importancia 

fundamental en todo Estado de derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta a los 

vigentes ordenamientes jurídicos. El comentado princípio da legalidad va má allá de la garantía 

constitucional de legalidad, pues ésta se refiere a la protección de todo individuo ante la actuación 

de las autoridades exclusivamente; en cambio, el princípio de legalidad electoral incluye tanto el 

actuar de las autoridades electorales, como el de los ciudadanos y el de las organizaciones 

políticas...”.111 

O professor Joel J. Cândido esclarece o alcance do abuso de poder no Direito 

Eleitoral: “entende-se, genericamente, por abuso de poder, em Direito Eleitoral, as transgressões à 

legislação comum, à legitimidade das eleições, à probidade administrativa e à moralidade para o 

exercício do mandato, praticadas por qualquer pessoa, por políticos ou por quem exerce autoridade 

e que, por isso mesmo, podem gerar a inelegibilidade do infrator, entre outras sanções políticas”.112   

A utilização abusiva do poder, seja de natureza econômica, política ou de 

autoridade, no intuito de conquistar benefícios eleitorais, retira o caráter igualitário que deve existir 
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nos pleitos eleitorais, bem como a garantia da  normalidade e legitimidade das eleições que o 

legislador constitucional buscou preservar.113 

A legitimidade dos governos depende de um processo eleitoral regular, 

assegurando aos eleitores o pleno exercício do direito do voto. 

Porém, a Constituição Federal somente incluiu, como hipótese de cabimento da 

ação de impugnação de mandato, o abuso de poder externado sob a forma econômica. 

Assim, somente quando o abuso de poder político ou de autoridade tiver reflexos 

econômicos, possibilitarão a sua coibição através da ação de impugnação de mandato eletivo. 

No que se refere ao abuso de poder econômico, o professor Luiz de Lima 

Stefanini114 esclarece: “pode se projetar que, por abuso do poder econômico, entende-se todo o 

atuar, direto ou indireto, de uma pessoa que, mediante o emprego efetivo ou promessa de realização 

de vultoso dispêndio econômico-financeiro capaz de interferir no resultado do pleito, tenha por 

escopo fraudar a liberdade ao voto, sendo defeso em lei e punível como crime eleitoral”. 

Antônio Carlos Mendes também aborda o tema corretamente, ao definir: “o abuso 

de poder econômico, em matéria eleitoral, consiste, em princípio, no financiamento, direto ou 

indireto, dos partidos políticos e candidatos, antes ou durante a campanha eleitoral, com ofensa à lei 

e às instruções da Justiça Eleitoral, objetivando anular a igualdade jurídica dos partidos, tirando, 

assim, a normalidade e legitimidade das eleições”. 115 

Por definição, o uso do poder econômico ocorre por meio do emprego de dinheiro, 

através das mais diversas técnicas, seja através de uma pequena ajuda até a utilização dos mais 

modernos meios de propaganda subliminar, ferindo a liberdade do  voto e retirando o princípio 

norteador da igualdade, que deve presidir o pleito eleitoral e que assegura a equivalência de 

oportunidades políticas.116 

Diversas situações são tipificadas no Código Eleitoral, assim como em leis 

esparsas, como abuso de poder econômico, a ensejar a propositura da ação de impugnação de 

mandato eletivo. 
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 Entretanto, é impossível que os dispositivos legais estabeleçam todos  meios e 

formas de abuso, mister pelas novas modalidades de abuso de poder econômico que surgem a todo 

momento.  

Somente com a análise dos princípios legais e constitucionais que regem a 

matéria, aliado ao preponderante papel da jurisprudência, poderemos consubstanciar os atos que 

configurem abuso de poder econômico nas eleições.117 

O abuso de poder se torna cada vez mais forte e eficaz, principalmente através dos 

meios de comunicação, que influem decisivamente na formação da opinião pública, bem como pelo 

uso demasiado do “marketing” na campanha eleitoral, em detrimento da discussão de plano de 

governo e de idéias. As táticas de captação de votos no varejo foram devidamente substituídas pela 

busca do universo global dos eleitores, através da mídia, que manipula a opinião pública no sentido 

de uma candidatura.118 

Os mecanismos de formação de opinião pública são de grande relevância em uma 

democracia, possuindo importante missão no funcionamento de um governo, à medida que 

demonstram aos representantes eleitos quais as aspirações constantes no seio da sociedade que 

representam, constituindo-se, na realidade, em um efetivo poder.119  

Por essa razão, torna-se indispensável um controle rígido de tais instrumentos, 

para que não tenhamos uma sociedade com opiniões e governos fabricados, resultantes de aparatos 

de propaganda ultra-modernas, criando estados emocionais capazes de influenciar no resultado das 

eleições.120 

A utilização excessiva dos meios publicitários torna desigual a disputa pelo voto 

do eleitorado, afastando-se de suas finalidades essenciais e criando uma opinião pública artificial. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em diversas oportunidades, já se manifestou acerca 

dos abusos de poder econômico decorrentes da utilização dos meios de comunicação, como 

podemos comprovar da transcrição das seguintes ementas: “Abuso de poder econômico e de meios 

de comunicação social na propaganda eleitoral (Const., art. 14, parágrafo 10; LC n. 64/90, art. 22)... 

A prova consistente como firmada pelo aresto recorrido bem revela o abuso de poder econômico e 

uso indevido do Jornal de propriedade dos recorrentes para fins de propaganda eleitoral (RO n. 

11.925, j. 14/3/96, Re. Min. Torquato Jardim, RJTSE vol. 8, n. 1 . p. 156). Abuso de poder 

econômico: utilização indevida de meios de comunicação social (LC n. 64/90, art. 22). 2. 

Propaganda de curso gratuito ministrada por Deputado Estadual candidato à reeleição em recinto da 

própria assembléia; propaganda eleitoral de configuração análoga à do curso. Inelegibilidade 
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declarada para corte regional. 3. Recurso ordinário não provido(RO n. 9.356, j. em 21/3/96, rel. 

Min. Torquato Jardim)”.121 

Além do controle aos meios de comunicação, o combate ao abuso de poder 

econômico impõe a necessidade de reformulação em toda a nossa legislação eleitoral, impedindo 

que leis eleitorais sejam feitas e refeitas a cada pleito.  

Ora, é indiscutível que a mobilidade da legislação eleitoral facilita aqueles que 

detêm o poder econômico, ajustando-se aos interesses do momento, impondo-se uma legislação 

eleitoral perene.  

O professor Adílson de Abreu Dallari, sobre o tema, leciona: “somente uma 

legislação permanente, disciplinando a atividade política partidária e eleitoral, com o propósito de 

definitividade ou, pelo menos, de constância, de continuidade, pode trazer um aprimoramento 

técnico e moral, além da segurança e da certeza jurídica. Isso, obviamente, não impede nem se 

choca com eventuais e esporádicas alterações, quando estritamente necessário. Sem uma 

instabilidade normativa, será quase impossível chegar a uma sedimentação jurisprudencial, pela via 

do reexame cada vez mais aprofundado das questões controvertidas”.122 

No mesmo sentido, Hilda Soares Braga entende que “a continuidade da legislação 

eleitoral visando ao favorecimento e à continuidade daqueles que se encontram no poder é uma  

constante na história política do Brasil. As mudanças no sistema eleitoral sempre ocorreram, para 

atender aos interesses da classe dominante”. 123  

Além disso, ainda no âmbito da reforma legislativa, destaca-se que se faz 

necessário um aprimoramento dos dispositivos legais sancionadores no combate ao abuso de poder, 

tornando rápida a punição dos criminosos e excluindo a aplicação das sanções de caráter pecuniária. 

 Os legitimados ativos no instrumento constitucional de impugnação de mandato 

devem observar, com atenção, as constantes mutações nas hipóteses de abuso de poder econômico, 

bem como na legislação que rege a matéria, para que haja sua utilização eficaz no combate às 

desigualdades do processo eleitoral. 

 

 

3.5                       A fraude 
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O homem, por sua natureza, buscando a excessiva defesa de seus objetivos 

particulares, fere direitos e interesses de terceiros, utilizando processos e artimanhas ardilosas e 

desvirtuando a finalidade dos atos jurídicos, para que estes atinjam fins desonestos e antijurídicos, 

sob a aparência de exercício regular de negócios jurídicos.124  

A sociedade deve temer a constante desobediência à lei, o que ocasiona 

instabilidade na ordem social, entretanto há maior gravidade no espírito de desvirtuamento ao 

dispositivo legal, induzindo a uma finalidade inexistente, com o único objetivo de tirar proveito da 

situação, através da fraude. 

Na realidade, o ato doloso é menos ofensivo que o ato fraudulento, posto que, 

naquele, a parte prejudicada tem, ao menos, o direito de se defender, enquanto, na fraude, o terceiro 

é colhido de surpresa. 

Alvino Lima é preciso, ao afirmar que “a ação dolosa, quando se procura obter o 

consentimento, através de maquinações, é, portanto, menos nefasta que o procedimento do 

fraudador, que se acoberta com a proteção da lei, para feri-la na sua finalidade de proteção dos 

direitos. No ato doloso, fere-se a lei, enfrentando-se a própria vítima, ao passo que, na fraude, 

ferimos a lei, golpeando a vítima pelas costas com disfarce da legalidade”.125 

As atividades políticas, por lidarem diretamente com interesses aguçados de 

dominação e conquista de poder, estão mais sujeitas aos atos fraudulentos, com o escopo de criar 

mecanismos de alterar a essência da expressão democrática, através da alteração dos resultados 

eleitorais confiantes na impunidade e complacência legal.126   

A fraude, no âmbito eleitoral, pode ser conceituada como o instrumento usado, 

para cometer o próprio abuso de poder ou corrupção, consistindo no engano, no ardil, utilizada pelo 

infrator, para conseguir o resultado ilícito que quer, frente a uma realidade eleitoral, mas que o 

Direito não suporta, estando estas condutas tipificadas como crime no Código Eleitoral.127  

Fávila Ribeiro resume o tema, afirmando que a fraude eleitoral “constitui forma 

astuciosa de subverter a escolha popular, apresentado uma expressão que não se coaduna com a 

manifestação autêntica de indivíduos legitimamente habilitados ao exercício do sufrágio”.128 

Portanto, torna-se indiscutível que a fraude eleitoral é fato da maior gravidade, 

estando essas condutas, inclusive, tipificadas como crimes, cuja repressão está distribuída em 
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diferentes fases do processo eleitoral, como o alistamento, as atividades partidárias, a votação e a 

apuração.129  

O Código Eleitoral, em seus artigos 290 e 291, tipifica como crime a fraude no 

processo de alistamento, incidindo não só no alistando, mas também naquele que haja induzido o 

alistamento fraudulento, incluindo o juiz que tenha contribuído para tal fim, com o propósito de 

fraudar a inscrição. 

Indubitavelmente, esse é um tipo de fraude ainda presente em nossos dias, em que 

os eleitores são transferidos de uma cidade para outra, com o único intuito de beneficiar um 

determinado candidato, influindo, de modo decisivo, no resultado das eleições.  

Na realidade, a transferência irregular de eleitor sempre foi motivo de grande 

preocupação para aqueles que objetivam a lisura do processo eleitoral, tendo, inclusive, a Lei nº 

9100/95, que regulou as eleições municipais de 1996, proibido, de modo expresso, que, no ano das 

eleições, houvesse a transferência do domicílio de eleitores de um município para outro do mesmo 

Estado ou de municípios limítrofes, pertencentes a Estados diferentes, não tendo, infelizmente, 

obtido êxito no combate a esse tipo de fraude.130 

As fraudes ocorridas em atos partidários estão previstas no Código Eleitoral, nos 

artigos 319, 320 e 321, coibindo as distorções no registro e filiações partidárias, que refletem 

decisivamente no processo eleitoral, até mesmo definindo a aquisição do registro emanado do 

Tribunal Superior Eleitoral, condição indispensável para a criação da agremiação partidária. 

Porém, o maior número de fraudes ocorrem durante a própria votação, estando 

tais condutas tipificadas nos artigos 307 a 311 do Código Eleitoral, que objetivou detalhar todas as 

espécies possíveis de ilícitos, buscando evitar que atos fraudulentos fugissem ao controle do 

Judiciário. Todos esses crimes são instantâneos, consumados no momento em que são postos em 

execução. 

Por fim, ressalta-se que a fraude também ocorre na apuração das eleições, estando 

tais crimes tipificados no Código Eleitoral, em seus artigos 315 a 318, adquirindo maior relevância 

a conduta descrita no artigo 315, que prevê como crime a alteração nos mapas eleitorais, colocando 

votos distorcidos da verdadeira vontade popular, denominado “mapismo”.  

O professor Lauro Barreto, sobre o “mapismo”, leciona: “artifício criminoso dos 

mais antigos de nossa realidade eleitoral, o “mapismo”, infelizmente, tem conseguido sobreviver, 

mesmo após a introdução do processamento eletrônico e, até mesmo, após o advento da urna 

eletrônica. Visando a contê-lo, a Lei nº 9.504/97 tipificou como crime algumas condutas capazes de 
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promover a adulteração da apuração dos votos eletrônicos, a elas imputando a severa pena de 

reclusão de cinco a dez anos”.131 

As eleições informatizadas excluíram as velhas práticas de fraudes eleitorais, que 

estiveram presentes em toda a nossa história eleitoral. Mas, é indubitável que ainda persiste a 

prática de atividades fraudulentas, agora, adquirindo novas formas, no intuito de alterar 

decisivamente a vontade do eleitor, o que ocorre sob o olhar complacente das autoridades.132 

Dentre os fundamentos que permitem a propositura da ação de impugnação de 

mandato eletivo, a fraude é o de maior abrangência, sendo, muitas vezes, o instrumento utilizado 

para o próprio alcance do abuso de poder econômico ou corrupção, através da utilização de meios 

ardilosos e artifícios para a conquista do ilícito desejado, devendo ser compreendido em sentido 

amplo, abrangendo tanto a simulação quanto o descumprimento à lei, até mesmo para dar uma 

maior efetividade ao instrumento constitucional.  

 

 

 

3.6                     A Corrupção 

 

 

No conceito do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, corrupção indica 

“quaisquer ações praticadas de forma camuflada, a partir de uma zona de penumbra, à margem das 

linhas comportamentais norteadas pela lei e pela moral, com vistas à obtenção de vantagens 

individuais ou em prol de um grupo, inatingíveis pelas vias ordinárias”.133 

Assim como ocorre com o abuso de poder econômico e a fraude, a corrupção é 

assaz presente em sede eleitoral, podendo ser compreendida, segundo Eduardo Antônio Dantas 

Nobre, como  “o suborno, a peita, que, tendo substanciação em promessa de vantagem material ou 

imaterial, é exercida não só com a finalidade de atentar contra a liberdade de voto, mas, outrossim, 

com o objetivo de levar juízes e servidores da Justiça Eleitoral a distorcer o resultado do pleito, em 

favor de determinado candidato, partido ou coligação” 134. 

O Código Eleitoral, em seu artigo 299, tipifica a ação corruptiva como sendo “dar, 

oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra 

                                                 
131Idem, p.77. 
132 BRUNAZO FILHO, Amílcar: “A segurança do voto na urna eletrônica brasileira”, disponível em: <http:// 
www.jus.com.br/>. Acesso  em: 20/ago/2001. 
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134 NOBRE, Eduardo Antônio Dantas: “Instrumentos de impugnação do diploma: a ação prevista na Constituição 
Federal, art. 14, parágrafos 10 e 11, e o recurso contra a expedição do diploma”. Resenha Eleitoral TRE/SC. Nº 02, 
Florianópolis, julho a dezembro de 1999, p.39. 



vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não 

seja aceita”. 

Trata-se de um crime cuja descrição contém condutas múltiplas, podendo se 

configurar tanto na forma ativa, objetivando a obtenção, conquista ou promessa de voto, como na 

forma passiva, que consiste no pedido ou recebimento de dinheiro, dádiva ou qualquer outra 

vantagem, para dar voto ou prometer abstenção. 

Para a configuração da figura corruptiva, não se faz necessária a participação 

direta do candidato. O simples ato em benefício de uma candidatura se caracteriza como corrupção.  

Nesse sentido, o Tribunal Regional de São Paulo, no Recurso Criminal nº 

122.421, relatado pelo juiz Márcio Martins Bonilha, assim se posicionou, assim ementado: “O 

crime imputado ao acusado não é de mão própria. O tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral 

não exige que a vantagem prometida ao eleitor parta de quem seja candidato. Bem, por isso, se 

alguém promete dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem a outrem, para que se destine voto a 

terceiro, incide penas do artigo 299 do Código Eleitoral”.135 

Por outro lado, é dispensável a aceitação da dádiva, dinheiro ou qualquer outra 

vantagem. A mera tentativa é punida. No crime de corrupção, a liberdade de voto resta viciada 

através do oferecimento de vantagens de qualquer natureza, mesmo que esta oferta não seja aceita. 

O crime é de consumação imediata, podendo envolver o destinatário da oferta, se o mesmo der 

aquiescência à proposta que lhe é dirigida, comprometendo-se a votar ou se abster de votar.136 

Tanto isso é verdade, que o texto legal menciona expressamente “ainda que a oferta não seja 

aceita”. 

Finalmente, faz-se  mister, para  a   caracterização   da   corrupção,   o   fim   

eleitoral   da   mesma,   isto é, o  corruptor tem de agir, necessariamente, no sentido de  

 

conquistar o voto ou abstenção do eleitor. O dolo é específico, presente na vontade deliberada do 

obter, dar ou conseguir abstenção de voto.  

Destaca-se que, não sendo concretizada a candidatura, o crime de corrupção 

eleitoral não se configura, por falta de tipicidade, entendimento já compartilhado pelo Colendo 

Tribunal Superior Eleitoral: “Crime eleitoral (Código Eleitoral, art. 299). Caso que não se verifica: 

o requerido sequer veio a ser candidato”.137 

A delimitação do conceito e alcance do termo corrupção é de grande importância, 

no âmbito do Direito Eleitoral, tendo em vista, principalmente, que a mesma é, muitas vezes, 

confundida com o ato decorrente do abuso de poder.  
                                                 
135 GOMES, Suzana de Camargo: Crimes eleitorais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 203. 
136 RIBEIRO, Fávila: Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 636. 
137 GOMES, Suzana de Camargo: Crimes eleitorais. São Paulo: Revista dos tribunais, 2000, p. 210. 



Entretanto, podemos constatar algumas diferenças que permitem distinguir os 

ilícitos acima elencados. Joel J. Cândido138 estabelece as notas diferenciais entre o abuso de poder e 

a corrupção, ao afirmar: “A corrupção é, sempre, bilateral, enquanto que o abuso é unilateral. A 

primeira é dissimulada, e o último pode se dar de forma ostensiva. No abuso de poder, geralmente 

se quer desvirtuar a vontade de um grande número de pessoas, numa relação impessoal, enquanto a 

corrupção visa a um pequeno número de corrompidos e a relação entre o sujeito ativo e passivo é 

geralmente impessoal”  

Na realidade, o abuso de poder econômico busca a conquista do voto através de 

artifícios, no intuito de alterar a vontade do eleitor, de modo, algumas vezes, quase 

imperceptível139, enquanto, na corrupção, há a atuação direta entre o corruptor e o corrompido. 

Por atuar de modo dissimulado, atingindo pessoas específicas, geralmente de 

forma quase imperceptível, não eram grandes os números de ações de impugnação propostas com 

fundamento na corrupção, o que estava levando a jurisprudência a, praticamente, incorporá-la ao 

conceito de abuso de poder econômico. 

 Entretanto, tal conjuntura se modificou por completo, desde o advento da Lei nº 

9.840/99, que instituiu a figura da captação de sufrágio, cujo aprofundamento se dará no item a 

seguir.  

3.6.1                 A captação ilícita de sufrágio 

 

 

As eleições do ano de 2000 foram inovadoras em nossa história eleitoral, tendo 

em vista que, com a Emenda Constitucional nº 16, de 1999, foi permitida a reeleição dos chefes do 

Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. 

Em virtude dessa nova conjuntura, gerou-se, no seio da sociedade, um sentimento 

de temor quanto à utilização da máquina estatal para fins de abuso de poder econômico, com o 

objetivo de alterar a vontade do eleitor. 

Assim, representando o anseio de grande parte da população, foi apresentado, sob 

o patrocínio da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e mais de sessenta entidades representativas 

nacionais, um projeto de iniciativa popular que determinava a possibilidade de cassação do registro 

ou do diploma de candidato que praticasse a conduta de captação de sufrágio. 

Em virtude da pressão destas entidades e da exigência constitucional de 

promulgação antes de um ano das eleições, o projeto teve trâmite célere, sendo subscrito por onze 

parlamentares, aprovado, sancionado e convertido na Lei nº 9.840/99, que instituiu o artigo 41-A na 
                                                 
138 CÂNDIDO, Joel José: Inelegibilidades no direito brasileiro. São Paulo: Edipro, 1999, p. 339. 
139 MACHADO, Luiz Melíbio Uiraçaba: “O abuso de poder econômico no processo eleitoral”. Cadernos de Direito 
Constitucional Eleitoral. Nº 31, São Paulo, julho a setembro de 1995, p. 13. 



Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), com a seguinte redação: “Art. 41-A Ressalvado o disposto no 

art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, 

prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 

qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia 

da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir e cassação do registro ou do 

diploma, observando o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 

de 1990”. 

Portanto, em consonância com o artigo 41-A , a captação de sufrágio constitui na 

doação, no oferecimento, na promessa ou na entrega ao eleitor, pelo candidato, de bem  ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, com o fim de 

obtenção de voto. 

Indiscutivelmente, a captação de sufrágio se constitui em uma espécie do crime de 

corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. 

Entretanto, na captação de sufrágio, torna-se indispensável a participação direta 

do candidato, praticando pessoalmente a conduta acima descrita.140 

O advogado Adriano Soares da Costa comunga desse entendimento, ao afirmar 

“quem pode cometer o ato ilícito é o candidato, e apenas ele. Se alguém, em nome dele, promete, 

doa, oferece ou entrega ao eleitor algum bem ou vantagem pessoal, com a finalidade de obter-lhe o 

voto, comete abuso de poder econômico ou corrupção, mas não captação de sufrágio. O candidato é 

que tem de ser flagrado praticando o ato ilícito, hipotisado naquele texto legal”.141 

É exigida a participação direta do candidato, o ato praticado tem de ser 

personalíssimo, com o dolo específico para a prática do ato, cuja conduta é vedada pela Lei nº 

9.840/99.  

Para a configuração do ilícito, basta a promessa de oferecimento de qualquer bem 

ou vantagem individual a um eleitor, com fins explicitamente eleitorais, podendo ocorrer desde o 

registro de candidatura até as eleições, inexistindo, conseqüentemente, a figura da tentativa. 

Como frisado acima, na captação de sufrágio, a vantagem possui caráter 

individual, concreta, no intuito de conquistar o voto através de benefícios a pessoas específicas, e 

não a grupos.  

Não basta, para a configuração da captação de sufrágio, a promessa genérica de 

votos, o benefício tem de ser concreto, destinado a uma ou mais pessoas determinadas. 

                                                 
140 ROLLO, Alberto (org) et allii: Propaganda eleitoral – teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
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141 COSTA, Adriano Soares da:“Captação de sufrágio e inelegibilidade: análise crítica do art. 41-a da Lei n. 9.504/97”, 
disponível em: <http:// www.jus.com.br/>. Acesso  em: 15/mai/2002. 



O Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão nº 19.176, de 16.10.2001, relatado pelo 

Ministro Sepúlveda Pertence, delimitou bem a matéria, como podemos comprovar da transcrição de 

parte de sua ementa: “II. Captação ilícita de sufrágios (L. 9.504/97, art. 41-A): não caracterização. 

Não configura a captação ilícita de sufrágios, objeto do art. 41-A da L. 9.504/97, o fato 

documentado no "protocolo de intenções" questionado no caso, firmado entre os representantes de 

diversas Igrejas de determinado Município – travestidos  de  membros  do  Conselho  Ético de um 

partido político - e certos  

 

 

candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, que formalmente se comprometem, se eleitos, ao atendimento 

de reivindicações imputadas à ‘comunidade evangélica’ e explicitadas no instrumento, entre elas, a 

doação de um imóvel do patrimônio municipal, se não voltadas, as promessas, a satisfazer 

interesses patrimoniais privados”142. 

Portanto, à luz da própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, resta 

comprovado que, para a configuração do ilícito de captação de sufrágio, a vantagem ou bem a ser 

oferecido ou entregue tem de possuir caráter pessoal, dirigida de forma direta a pessoas 

determinadas. 

Se não bastasse, o artigo 41-A estabelece que a vantagem ou bem oferecido na 

captação de sufrágio necessariamente tem de possuir fins eleitorais. Assim, não é necessária tão 

somente a comprovação da entrega de bem ou outorga de determinada vantagem pessoal, torna-se 

indispensável a finalidade eleitoral do mesmo. 

A captação ilícita de sufrágio pode ocorrer desde o registro da candidatura até a 

data da eleição, compreendendo o marco inicial como sendo a data em que foi requerido o registro, 

posicionamento já corroborado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral,  no Recurso Eleitoral nº 

19.229, relatado pelo Ministro Fernando Neves, com a seguinte ementa, in verbis: “ Representação 

pela prática da conduta vedada pelo artigo 41-A da Lei n.º 9.504, de 1997. Cassação de registro. 

Termo inicial do interregno previsto na norma indicada. Finalidade eleitoral necessária para 

caracterização da conduta punível. 1. O termo inicial do período de incidência da regra do artigo 41-

A da Lei n.º 9.504, de 1997, é a data em que o registro da candidatura é requerido, e não a do seu 

deferimento. 2. Para a caracterização de conduta descrita no artigo 41-A da Lei n.º 9.504, de 1997, é 

imprescindível a demonstração de que ela foi praticada com o fim de obter o voto do eleitor”.143 

 Finalmente, menciona-se que, em caso de comprovação da prática da conduta 

descrita no artigo 41-A  da Lei nº 9.840/99, o candidato está sujeito ao pagamento de multa de mil a 
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cinquenta mil Ufir, cujo arbitramento ocorrerá diante da análise da gravidade do caso concreto, 

além de cassação do registro ou do diploma, cujos efeitos serão analisados em outro capítulo deste 

estudo. 

 

 

 

3.7                     O nexo de causalidade   

 

 

Uma das questões de maior complexidade, no âmbito da ação impugnatória, 

refere-se à necessidade ou não de um nexo de causalidade entre a conduta do candidato eleito e o 

resultado da eleição impugnada, inexistindo, até o presente momento, uma harmonia no que se 

refere ao tema, seja na doutrina ou na jurisprudência eleitoral. 

Na realidade, há três correntes sobre o tema: a que entende ser necessário um nexo 

causal entre a conduta do candidato e o resultado matemático das eleições; a que defende a mera 

potencialidade do comprometimento do resultado eleitoral e a que afirma não haver necessidade de 

prova do nexo causal, mas tão somente da ocorrência do abuso do poder econômico, fraude ou 

corrupção.  

Pedro Henrique Távora Niess, apesar de reconhecer como dificílima a produção 

da prova dessa influência na eleição, é adepto da primeira corrente, ao afirmar: “de fato, se o que se 

ataca, pela ação, é a ilegitimidade do mandato viciado, e se deve ela supedanear-se em abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude, evidencia-se como necessário o nexo de causalidade entre o 

ato ilícito e a eleição do seu beneficiário”. E continua “é que, para se contestar os resultados das 

urnas, é preciso que  se tenha a convicção de que, inexistentes os fatos que favoreceram 

irregularmente o réu, outro teria sido eleito ou estaria na suplência em seu lugar”.144 

Diversos são os julgados do Tribunal Superior Eleitoral adotando esse 

posicionamento, a exemplo do Recurso Ordinário nº 05, relatado pelo Ministro Maurício Correia 

assim ementado: “Recurso ordinário. Utilização indevida de veículos oficiais. Art. 22, XIV da LC 

64/90. Comprometimento da liberdade de voto. Nexo de causalidade. A configuração do abuso do 

poder econômico ou político hábil a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 22, XIV da LC 64/90 

exige prova do nexo de causalidade entre os atos praticados e o comprometimento da lisura e 

normalidade do pleito” 145,e do  Recurso Especial Eleitoral nº 11725, cujo relator foi o Ministro 

Flaquer Scartezzini, com a seguinte ementa: “Eleições municipais de 1992. Ação de impugnação de 
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mandato. Prefeito e Vice-prefeito. Abuso do poder econômico. Inocorrência. Inexistência de nexo 

de causalidade entre os fatos apurados e o comprometimento da lisura e normalidade do pleito. 

Apuração de eventual ilícito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral”.146 

Uma outra corrente, de entendimento mais moderado, afirma que somente é 

necessária a prova da mera probabilidade ou potencialidade de comprometimento do resultado das 

eleições para a procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, posicionamento adotado 

pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Acórdão nº 11.899: “assim, indiscutível a 

tentativa de abuso, posto que irrisório, ante práticas semelhantes e notórias de muito maior vulto. 

Mas, não quero comprometer-me, também, com a ponderação quantitativa de tais práticas. Ao que 

apreendi, Senhor Presidente, da referência do eminente relator, é que a jurisprudência da Corte 

exige um nexo de causalidade entre o abuso e comprometimento de eleição. Também, não me 

comprometo com essa exigência de um nexo de causalidade. A mim parece-me que a probabilidade 

do comprometimento é a minha convicção – se o fato ficou na esfera da tentativa, porque 

pagamento com dinheiro público não houve, por faz ou por nefas, é evidente que não há de se 

cogitar nem de causalidade, nem de probabilidade do comprometimento da eleição pelo abuso do 

poder econômico” 147. 

É evidente que essa corrente já trouxe alguns avanços no âmbito do Direito 

Eleitoral, porque a prova matemática da influência no resultado eleitoral da alteração dos votos 

efetuada pelo candidato é praticamente impossível, o que levaria ao benefício dos que tenham 

praticado o ilícito. 

Entretanto, apesar de reconhecer a autoridade dos supracitados argumentos, a 

corrente que mais se harmoniza com o espírito do legislador constitucional é que não exige um nexo 

causal entre a conduta do candidato e o comprometimento do resultado do pleito, mas tão somente a 

simples comprovação da prática do ato abusivo eleitoral.  

Ora, o que o legislador constitucional objetivou foi preservar a verdade eleitoral, a 

qualidade do voto, no sentido de que este sempre expresse a real vontade do eleitor, de modo que, 

havendo abuso de poder, fraude ou corrupção, tais requisitos já foram alterados. 

Não se pode exigir do autor da ação impugnatória, além do ônus de provar o 

abuso de poder econômico, o de provar que, se não fosse o abuso, o resultado da eleição seria outro, 

até mesmo porque o legislador não fez tal distinção.148 

Portanto, é indiscutível que não se faz necessária a prova do nexo de causalidade, 

mas tão somente a da ocorrência de alguma das condutas ilícitas previstas no art. 14, §10 da 

Constituição Federal.149 
                                                 
146 Idem, ibidem. 
147 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 127. 
148Idem, p. 128. 



É importante ressaltar, ainda, que não se faz mister a participação efetiva do 

candidato para fins de comprovação da prática das mencionadas irregularidades, sendo necessário 

apenas que tenha havido a prática de abuso de poder econômico, fraude ou corrupção em seu 

benefício. 

O entendimento não poderia ser  outro, tendo em vista que não se trata de ação 

penal, em que, indubitavelmente, haveria de se provar a culpa ou dolo do candidato, mas sim de 

ação civil-eleitoral, em que se preservam a legitimidade e a autenticidade do processo eleitoral.  

O professor Celso Ribeiro Bastos, em estudo sobre o tema, foi enfático, ao 

afirmar: “ a referida ação não tem, a nosso ver, uma natureza penal. Seu objetivo não é a aplicação 

de penas criminais àqueles que tiverem seu mandato impugnado. Aquilo de que se cuida é a 

cassação deste. Em conseqüência, não se deve necessariamente ficar atreito às descrições de fraude 

ou corrupção feitas, para fins penais, pelo Código Eleitoral”.150 

O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Recurso Especial nº 9.145, foi 

assaz esclarecedor sobre o tema, ao afirmar: “a perda do mandato, que pode decorrer da ação de 

impugnação, não é pena, cuja imposição devesse resultar a apuração de crime eleitoral de 

responsabilidade do mandatário, mas, sim, conseqüência do comprometimento da legitimidade da 

eleição por vícios de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.....  O que importa é a 

existência objetiva dos fatos – abuso de poder econômico, corrupção ou fraude – e a prova, ainda 

que indiciária, de sua influência no resultado eleitoral”.151 

Portanto, havendo a prática do ilícito que comprometa a lisura do pleito eleitoral, 

torna-se desnecessário saber se o candidato participou efetivamente do mesmo. 

A necessidade ou não da presença do nexo de causalidade na ação de impugnação 

de mandato eletivo, como destacado acima, é fruto de grandes divergências, o que vem acarretando 

diversas decisões antagônicas acerca do mesmo tema, tornando-se imperiosa uma uniformização 

jurisprudencial acerca do tema, sob pena de descrédito da própria ação impugnatória. 
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3.8                       A tramitação em segredo de Justiça 

 
 

O legislador constitucional, ao determinar os requisitos da ação de impugnação de 

mandato eletivo, instituiu uma medida, que é alvo de acirradas críticas: a tramitação em segredo de 

Justiça. 

Assim, por expressa disposição constitucional, a ação de impugnação correrá em 

segredo de Justiça, impedindo, conseqüentemente, que se traga ao público os fatos suscitados nos 

autos, ficando restrito às partes e aos seus procuradores. A infringência a tal determinação poderá 

implicar a nulidade do processo, desde que alegado no momento oportuno e comprovado o prejuízo 

da parte.  

Entretanto, o disposto no artigo 5º, LX, da Constituição Federal estabelece que a 

publicidade dos atos processuais somente pode ser restrita, quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem, o que não foi observado na presente hipótese.  

A ação impugnatória não atinge a intimidade do candidato, tendo como objetivo 

primordial a busca da normalidade e legitimidade das eleições. A mesma não é uma ação de cunho 

pessoal, com o objetivo de apurar fatos relacionados a um indivíduo, mas sim a uma candidatura, 

cujo mandato não pertence ao patrimônio pessoal do eleito.152 

Por outro lado, também não se observa a exigência do interesse público, que 

justifique a tramitação em segredo da Justiça. Ao contrário, a publicidade serve como garantia da 

plena aplicação do processo legal, bem como permite o controle público de todos aqueles que 

funcionam no processo, evitando qualquer desvio de conduta.153 

Se à sociedade se permite a escolha de seus representantes, não se pode corroborar 

com a tese de que a mesma não possa conhecer os motivos da cassação do mandato judicial do 

candidato eleito. Não há justificativa plausível, no âmbito jurídico, para a tramitação, em segredo de 

Justiça, da ação de impugnação de mandato eletivo, beneficiando tão somente aqueles que praticam 

os ilícitos previstos no artigo 14, §10, da Constituição Federal. 

Porém, mesmo tramitando em segredo de Justiça, cumpre enfatizar que a 

orientação do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, em virtude do disposto no artigo 93, IX, da 

                                                 
152 Em artigo sobre o tema, Paula Emília Moura Aragão defende o segredo de justiça nas ações de impugnação de 
mandato eletivo, sob a alegação de que a imagem do cidadão é denegrida, devendo ser preservados o direito à honra e a 
vida privada daqueles que são interpeladas judicialmente. ARAGÃO, Paula Emília Moura: “O segredo de justiça na 
ação de impugnação de mandato eletivo”. Suffragium – informativo do TRE/Ceará. Nº 240, Fortaleza, maio de 2000, p. 
42. 
153 NIESS, Pedro Henrique: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro. 1996, p. 37. 



Constituição Federal, é da publicidade de seus julgamentos, como podemos comprovar no 

julgamento do Recurso Ordinário nº 32, relatado pelo Ministro Nilson Naves: “em tal caso, o 

julgamento da causa é público, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição. Mas, cabe também 

à parte zelar pela tramitação do feito em segredo de Justiça”.154 

3.9                 A ação temerária 

 

 

A ação de impugnação de mandato eletivo, conforme já ressaltado anteriormente, 

possui uma função de enorme relevância na manutenção dos ideais democráticos, à medida que 

combate as tentativas de deturpação nas manifestações eleitorais. 

Portanto, sendo utilizada como forma de restabelecimento da verdade eleitoral, a 

ação de impugnação é instrumento de grande validade e importância. 

 Entretanto,  constata-se que, em inúmeras oportunidades, a ação tem sido 

utilizada com o único intuito de desestabilizar o detentor do mandato eletivo, o que, além de 

ocasionar prejuízos de caráter pessoal do candidato eleito, gera uma instabilidade em todos aqueles 

que participaram do processo eleitoral. 

Indubitavelmente, com esse objetivo, o legislador constitucional disciplinou, no 

§11, do artigo 14 da Constituição Federal, que o autor responderá, na forma da lei, em virtude da 

proposição de ação impugnatória de forma temerária ou de manifesta má-fé. 

Assim, sendo proposta a ação de impugnação de forma comprovadamente 

temerária ou de má-fé, o autor deverá responder pelos danos causados, aplicando-se, no que se 

refere à apuração dos prejuízos, o procedimento previsto nos artigos 16 e 18, §2, do Código de 

Processo Civil, ante a ausência de qualquer dispositivo legal acerca do tema no processo eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral155, analisando o Recurso Especial Eleitoral nº 

12708, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, assim já se posicionou, com a seguinte ementa: “ação 

de impugnação de mandato eletivo. Improcedência. Litigância temerária e de má-fé reconhecida 

pelo acórdão. Circunstância em que se legitima a condenação do autor em perdas e danos, na forma 

prevista no art. 14, par. 11, da Constituição, c/c art. 16 do CPC, apurado o valor da indenização por 

meio de arbitramento, na forma prevista no art. 18, par. 2, do referido diploma legal. Recurso 

conhecido e provido.”  

                                                 
154CARLIN, Ivo Vonei: “A ação impugnatória de mandato eletivo e o segredo de justiça”. Resenha Eleitoral. Nº 02, 
Florianópolis, julho a dezembro de 1998, p.33. 
155 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 20/mai/2002. Acórdão 
publicado no  Diário de Justiça da União de 30/ago/1996, p.30648. 
 



A ação de impugnação de mandato eletivo é um dos instrumentos que a Carta de 

1988 dispôs para o controle da atividade política pelo exercício responsável da cidadania, contudo, 

por outro lado, a mesma também impôs condicionantes, para evitar o abuso das prerrogativas em 

prejuízo da individualidade de cada cidadão. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – O RITO NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO: 
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4.1.                  Considerações iniciais 

 

 

O tema ação de impugnação de mandato eletivo sempre foi objeto de grandes 

divergências entre os estudiosos do Direito Eleitoral, seja no que se refere às suas origens, 

requisitos constitucionais, condições da ação ou mesmo aos efeitos de suas decisões. 

Entretanto, a maior celeuma, no tocante à ação, objeto deste estudo, ocorre na 

adoção do rito processual aplicável à sua tramitação, bem como na fixação da competência para o 

seu processamento.  

A definição da competência para o processamento da ação de impugnação torna 

imperiosa a observância da autoridade que constituiu a relação jurídica impugnada e o momento em 

que se exaure a competência da Justiça Eleitoral.  



No que se refere ao rito aplicável à ação, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, 

em um posicionamento bastante criticado, optou por adotar o procedimento ordinário, com toda a 

complexidade e a lentidão a ele inerentes e que serão analisadas com detalhes, no transcorrer deste 

capítulo. 

A constatação da existência, na legislação eleitoral, de um procedimento 

aplicável à ação de impugnação de mandato eletivo, em harmonia com o princípio da celeridade que 

rege o processo eleitoral, bem como a demonstração do equívoco da decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral serão focalizadas, com ênfase, neste capítulo. 

 

 

 

4.2                    Competência 

 

 

No Estado moderno, a proibição da justiça privada impôs aos órgãos judicantes 

estatais a função da efetivação da Justiça. Assim, surgiu a idéia de direito  intimamente ligada ao 

conceito de jurisdição, no sentido de equiparação à norma jurídica editada pelo Estado. 

A jurisdição é, no ensinamento da professora Ada Pellegrini Grinover, “uma das 

funções do Estado, mediante a qual este substitui os titulares dos interesses em conflito, para, 

imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”156. 

Assim, exercendo a função jurisdicional, o Estado substitui os envolvidos no 

conflito trazido à sua apreciação, com o escopo de garantir o cumprimento efetivo das normas 

contidas em um ordenamento jurídico.  

A jurisdição possui alguns princípios fundamentais: a inércia, tendo em vista que a 

atividade jurisdicional somente se desenvolve, quando provocada; a indeclinabilidade, posto que o 

juiz não pode recusar-se a aplicar a lei ao direito nem excluir da apreciação do Poder Judiciário 

                                                 
156 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel e GRINOVER, Ada Pellegrini: Teoria Geral 
do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 115. 



lesão ou ameaça a direito; a inevitabilidade, isto é, não se admite oposição jurídica à atuação 

jurisdicional, e, por fim, a indelegabilidade, que constitui a impossibilidade do Poder Judiciário, 

através de seus órgãos, de abdicar da função judicante em favor de órgãos legislativos e 

executivos.157  

A jurisdição possui caráter unitário, quanto ao seu modo de desenvolvimento, 

mesmo diante da diversidade dos conflitos apresentados. 

Entretanto, apesar de ser uno, enquanto atividade atribuída ao Poder Judiciário, o 

exercício efetivo e concreto da jurisdição é distribuído internamente, segundo a competência fixada 

na Constituição Federal e nas leis de organização judiciária.158 

Segundo Vicente Greco Filho159, competência é “o poder que tem um órgão 

jurisdicional de fazer atuar a jurisdição diante de um caso concreto. Decorre esse poder de uma 

delimitação prévia, constitucional e legal, estabelecida segundo critérios de especialização da 

justiça, distribuição territorial e divisão de serviço”. 

Portanto, diante de uma lide em concreto, faz-se mister encontrar qual é o órgão 

jurisdicional competente, para processar e julgá-la, através da análise, no direito positivo, das regras 

incidentes à matéria. 

O critério originário de distribuição de competência e que servirá para fixar a 

competência para o julgamento da ação de impugnação de mandato eletivo é a definição do órgão 

jurisdicional competente, dentre os previstos no artigo 92 da Constituição Federal, para apreciar 

determinada lide. 

Assim, analisando as cinco estruturas jurisdicionais, que possuem competências 

bem definidas constitucionalmente, constata-se que, em se tratando de ação de impugnação de 

mandato eletivo, a justiça eleitoral é competente para o seu julgamento.  

Além disso, no que se refere a ação de impugnação, a Constituição Federal, em seu 

artigo 14,§10º, é expressa no sentido de que aquela deverá ser ajuizada perante a justiça eleitoral. 

                                                 
157 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil. V.1. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 168.  
158 SILVA, Ovídio A. Baptista: Curso de Processo Civil.V.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 53. 
159 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil.V.1. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 171. 



Porém, tal posicionamento já foi objeto de grandes discordâncias, mister pelo fato 

de a ação impugnatória ser proposta após a diplomação, termo em que supostamente, se exauriria a 

competência daquela justiça especializada. 

 

 

Segundo essa visão, a Justiça Eleitoral não possuiria competência para o 

julgamento da ação de impugnação de mandato, e sim a justiça comum, pelo fato da mesma ser 

proposta após a diplomação do candidato. 

O argumento é desprovido de amparo legal, posto que a competência da justiça 

eleitoral somente se finda com o trânsito em julgado da diplomação, e não com o simples ato de 

entrega de diploma dos candidatos eleitos. 

A diplomação, quando indiscutível, é o fim do processo eleitoral, mas, enquanto 

houver processo pendente de decisão acerca da mesma, persiste a sua competência.160 

O Tribunal Superior Eleitoral161 assim já reconheceu, no Acórdão nº 7939, relatado 

pelo Ministro José Guilherme Vilella: “Processo eleitoral. Diplomação transitada em julgado.1. 

Com o trânsito em julgado da diplomação, exaure-se a competência da justiça eleitoral para todos 

os efeitos do processo eleitoral. 2. A posterior comprovação de abuso de poder econômico pode dar 

lugar à imposição das sanções previstas no art. 237 do Código Eleitoral ou de sanções penais,mas 

não implicará,por si mesma, desconstituição de diploma ou de mandato parlamentar responsável 

pelos fatos apurados”. 

Dessa forma, inexistem dúvidas quanto à matéria, no que se refere à ação 

impugnatória de mandato, posto que, somente com o trânsito em julgado da diplomação, 

poderíamos falar de exaurimento da competência da justiça eleitoral. 

E outro não poderia ser o entendimento, posto que a ação impugnatória possui 

caráter eminentemente eleitoral, objetivando cassar o mandato daquele que obteve êxito em um 

processo eleitoral viciado. 

                                                 
160 ROSAS, Roberto: Direito Processual Constitucional – Princípios Constitucionais do Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 164 
161 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de impugnação de mandato eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 46. 



Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 121, parágrafo quarto, incisos 

terceiro e quarto, afirma que são recorríveis as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que 

versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas e quando anularem ou decretarem a perda 

do mandato eletivo. Portanto, se cabe  à  Justiça Eleitoral conhecer do recurso, é evidente a sua 

competência, para processar e julgar a ação de impugnação. 

 

O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o seu entendimento, a exemplo do 

Recurso Ordinário nº 11640, tendo como relator o Ministro Flaquer Scartezzini : “Mandato eletivo. 

Cassação. Governador de Estado. Ação de impugnação. CF, art. 14, parágrafos 10 e 11. Auto-

aplicabilidade. Procedimento. Julgamento. Competência. Justiça Eleitoral. Competência: É da 

competência da justiça eleitoral, por seus órgãos, conforme se trata de mandato eletivo municipal, 

estadual ou federal, o conhecimento e julgamento de ação de impugnação de mandato eletivo 

fundada no artigo 14, parágrafos 10 e 11, da Constituição de 1988. "In casu", em se tratando de 

mandato eletivo de Governador de Estado, a competência originária é do respectivo Tribunal 

Regional Eleitoral”.162 

Destarte, ante à própria disposição constitucional, não restam dúvidas acerca da 

competência da Justiça Eleitoral, para processar e julgar a ação de impugnação de mandato eletivo. 

 

 

 

4.2.1                   A competência entre os órgãos da Justiça eleitoral 

 

 

Apesar de já pacificada a competência da Justiça Eleitoral no presente tema, uma 

grande celeuma ocorre no que se refere à distribuição da mesma, dentre os seus órgãos, para o 

                                                 

162 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 05/fev/2002.  



processamento da ação de impugnação, tendo em vista que a mesma pode ser proposta contra 

Prefeitos, Governadores, Presidente, Vereadores, Deputados e Senadores. 

Com efeito, a fixação da competência deve ser estabelecida observando a 

autoridade competente para a expedição do diploma do candidato eleito.  

 Assim, se, conforme disposto no artigo 215 do Código Eleitoral, cabe ao juiz 

eleitoral a diplomação dos Prefeitos e Vereadores; ao Tribunal Regional Eleitoral, a diplomação dos 

Governadores, Deputados Estaduais e Federais, além dos Senadores, e, ao Tribunal Superior 

Eleitoral, a diplomação do Presidente, constituindo a relação jurídica, as mesmas autoridades 

possuem a competência, para analisar a sua desconstituição.163 

Por outro lado, tendo a ação de impugnação natureza indiscutivelmente eleitoral e 

inexistindo regra estabelecendo a competência funcional dos Tribunais Regionais Eleitorais para o 

julgamento dos Prefeitos nessa hipótese, deve ser aplicada a regra geral: quem constituiu o 

mandato, através da expedição do diploma, possui a competência para desconstituí-lo.  

O Tribunal Superior Eleitoral adotou esse entendimento, no Recurso Especial 

Eleitoral nº 11951, relatado pelo Ministro Hugo Gueiros, com a seguinte ementa: “Recurso 

eleitoral. Ação de impugnação de mandato eletivo de Prefeito e Vice-Prefeito. Alegação de abuso 

de poder econômico e corrupção do eleitoral. TRE/SP. Preliminares não conhecidas por ausência de 

prequestionamento. Admitida pelo TSE a incompetência absoluta da corte regional, para estabelecer 

a sua própria competência originária na hipótese, já que inexistente norma constitucional expressa 

sobre a matéria ou foro privilegiado por prerrogativa de função. Inaplicabilidade, por analogia, do 

art. 29, inciso VIII, da CF, que prevê a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de 

Prefeito, por não se tratar de processo criminal. Demonstrada a violação do art. 5, LV, da CF e art. 

113, do CPC, porque não assegurados o contraditório e a ampla defesa. Entendimento pela corte “a 

contrario sensu” do art. 121, parágrafo 4, III e IV da CF, no sentido de que os diplomas de Prefeito, 

do Vice do Vereador, porque já são objetos de recurso ordinário para o TRE, somente tem o recurso 

especial para o TSE com fundamento nas alíneas I e II do mesmo art. 121, parágrafo quarto, da 

Constituição, dada a imprescindibilidade da competência originária dos juízos eleitorais, para se 

preservar o duplo grau de jurisdição. Recurso provido”.164 

                                                 
163 O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo adotava o entendimento de que deveria ser aplicada, no caso de 
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Tribunais de Justiça para o julgamento dos Prefeitos, não observando, entretanto, que o supracitado dispositivo se refere 
tão somente à matéria criminal.  
164 Jurisprudência disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 05/fev/2002. 



Dessa forma, em se tratando de ação de impugnação contra Prefeitos e Vice, 

Vereadores e suplentes,  quem possui  competência para seu julgamento são os juízes eleitorais; 

quando proposta contra Governadores, Deputados Estaduais e Federais, Senadores e seus suplentes, 

competente é o Tribunal Regional Eleitoral. Por fim, quando proposta contra o Presidente e o Vice, 

quem possui competência para seu julgamento é o Tribunal Superior Eleitoral. 

 

 

 

4.3                      O procedimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

A ação de impugnação de mandato eletivo é um meio processual de grande 

utilidade na repressão de vícios que influenciem ou possam influenciar o resultado das eleições, 

violando o princípio da igualdade das chances entre os candidatos. 

Entretanto, apesar de prevista na Constituição, inexiste um procedimento 

específico, disposto expressamente em lei, para a ação de impugnação de mandato eletivo, o que 

levou a grandes questionamentos acerca do rito adotado para o seu processamento. 

 O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, após discussão acerca do tema, fixou o seu 

posicionamento, no Acórdão de nº 12286, que teve como relator o Ministro Torquato Jardim, no 

sentido da adoção do rito ordinário para a sua tramitação aplicando o disposto no artigo 272 do 

Código de Processo Civil, com a seguinte ementa: “pelo prosseguimento da ação de impugnação de 

mandato eletivo. Ajuizamento de ação de impugnação de mandato eletivo reclama procedimento 

ordinário e independe de exigência de provas pré-constituídas, aplica-se, subsidiariamente, o 

disposto no art. 272 do Código de Processo Civil”.165 

Uma grande parte da doutrina eleitoralista pátria se filia a essa corrente, no sentido 

de que, enquanto não for editada lei regulando a matéria, deve ser aplicado o procedimento 

ordinário previsto no CPC. 
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Tito Costa assim se posiciona: “a tramitação dessa ação deverá ser disciplinada em 

lei, mas, enquanto não a tivermos, a ela, aplicar-se-ão as regras do Código de Processo Civil”.166 

 

Do mesmo modo, Emerson Garcia reconhece que “ante a ausência de 

procedimento especial disciplinado em lei e por força do art. 271 do Código de Processo Civil, é 

aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral”.167  

Adriano Soares da Costa é o mais enfático defensor de tal posição, esclarecendo 

que “havendo norma expressa, pela qual se prescreve o procedimento ordinário como aplicável às 

ações previstas em legislações extravagantes, não se poderia graciosamente subtrair a legislação 

eleitoral dessa regra, sob pena de ir de encontro ao próprio ordenamento jurídico.Tal entendimento 

seria contra legem e, como tal, increpado de antijurídico”.168  

Portanto, no entendimento adotado pela corte eleitoral, à falta de lei específica, 

deve ser aplicado subsidiariamente o artigo 272 do Código de Processo Civil, adotando o 

procedimento ordinário para a sua tramitação. Tal posição se justificaria também, para evitar 

possível cerceamento do direito de defesa dos impugnados. 

 O procedimento ordinário se desenvolve em quatro fases: a postulatória, a de 

saneamento, a instrutória e a decisória, as quais serão, a seguir, divididas para uma melhor 

compreensão do rito adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na ação de impugnação de mandato 

eletivo. 

 

 

 

4.3.1                  A fase postulatória 
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A fase postulatória se inicia com a propositura da ação, estendendo-se até a 

resposta do réu, que, na presente hipótese, pode ocorrer através de contestação ou exceção.  

 

 

4.3.1.1                Os requisitos da inicial 

 

 

A petição inicial da ação de impugnação de mandato eletivo deve observar alguns 

requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil: o juiz ou tribunal a quem é dirigida 

a ação; a qualificação do autor e do candidato réu; os fatos e os fundamentos do pedido; o pedido, 

com suas especificações; as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o 

requerimento para a citação do réu. 

Inicialmente, em se tratando de ação de impugnação contra Prefeitos e Vice, 

Vereadores e suplentes, deve ser dirigida ao juiz eleitoral; quando proposta contra Governadores, 

Deputados Estaduais e Federais, Senadores e seus suplentes, dirige-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral. Já quando proposta contra o Presidente e o Vice, deve ser dirigida ao Tribunal Superior 

Eleitoral. 

A exordial deve conter a completa qualificação do autor e dos candidatos réus, 

bem como dos litisconsortes, contendo os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 

residência do autor e do réu.  

A ação de impugnação deve narrar os fatos e fundamentos jurídicos de sua 

pretensão, demonstrando a ocorrência de conduta ilegal por parte dos demandados, fruto de abuso 

de poder econômico, fraude ou corrupção, os quais influenciaram o resultado das eleições. 

Somente a título de ilustração, se um candidato a Prefeito que foi derrotado, propõe 

uma ação de impugnação, não deve apenas pedir a procedência da mesma, com a conseqüente 

desconstituição do diploma, fazendo-se imperiosa a descrição da conduta do réu nas eleições, a qual 

o fez obter o mandato eletivo de modo irregular.  



O autor, na demanda impugnatória, deve descrever os fatos relevantes acerca da 

relação jurídica que originou a conquista do mandato e sobre a qual postula a prestação 

jurisdicional. Assim como não pode haver uma demanda judicial sem pedido, não pode existir um 

pedido sem os seus fundamentos, sem causa de pedir. 

Segundo Humberto Theodoro Júnior, “o núcleo da petição inicial é o pedido, que  

exprime o que o autor pretende do Estado perante o réu”, tendo uma dupla finalidade: “ obter a 

tutela jurisdicional do Estado (uma condenação, uma declaração etc.) e fazer valer um direito 

subjetivo frente ao réu”, que, do ponto de vista técnico, pode ser dividido em pedido imediato e 

mediato.169 

Ambos os pedidos podem ser contidos em uma mesma expressão verbal, mas se 

distinguem por possuírem conteúdos processual e material.170 

Na ação de impugnação de mandato eletivo, o pedido deve ser certo e 

determinado, requerendo a desconstituição do mandato eletivo, cuja aptidão para o exercício foi 

obtida através da diplomação. 

É importante enfatizar que, mesmo tendo a inelegibilidade dos candidatos 

promovidos como efeito da procedência da ação, não precisa haver requerimento expresso neste 

sentido no pedido formulado na inicial. O pedido pode ser tão somente o de desconstituição do 

mandato eletivo, sendo a inelegibilidade um dos efeitos inerentes à sentença. 

No que se refere às provas, a Constituição Federal, em seu artigo 14, §10, 

estabeleceu que a ação de impugnação de mandato eletivo fosse instruída com prova do abuso de 

poder econômico, fraude ou corrupção, o que ocasionou dúvidas acerca da extensão da prova que 

deveria instruir a ação impugnatória, tendo sido defendido, por bastante tempo, no âmbito do 

Direito Eleitoral brasileiro, que a ação deveria ser proposta com prova pré-constituída do abuso do 

poder econômico, fraude ou corrupção.  

Porém, como já enfatizado no capítulo referente aos requisitos constitucionais da 

ação de impugnação, tal posicionamento é equivocado, posto que a Constituição Federal, em 

nenhum momento, impõe que a inicial seja acompanhada de toda a prova dos atos ilícitos, não se 

admitindo tal interpretação. 

Assim, a prova pode e deve ser produzida na instrução processual, não havendo a 

necessidade de que toda a sua apresentação seja feita junto à petição inicial. 
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Ao autor, incumbe tão somente juntar à inicial as provas existentes à época de sua 

propositura, indicando, desde logo, a natureza das demais provas a serem produzidas, para 

comprovar o fato constitutivo do seu direito. 

A petição inicial da ação impugnatória tem de ser subscrita por advogado, 

devidamente habilitado através de instrumento procuratório, em que deverá restar indicado o 

endereço do causídico, para serem efetuadas as intimações judiciais.  

A ausência de representação da parte por advogado legalmente habilitado retira a 

possibilidade da mesma pleitear corretamente perante o juiz, isto é, a sua capacidade postulatória. 

A capacidade postulatória é indispensável para que a parte não tenha prejuízos em 

sua atuação judicial, razão pela qual comungo do entendimento de que ao eleitor, é vedada a 

propositura de ação de impugnação sem a assistência de advogado. Tal medida, ao contrário de 

beneficiá-lo, ocasionaria sérios danos à sua pretensão.171  

Portanto, com exceção daquelas propostas pelo Ministério Público, que possui 

capacidade postulatória em virtude da investidura em suas funções, as ações de impugnação de 

mandato eletivo têm de ser subscritas por advogados legalmente inscritos na Ordem dos Advogados 

do Brasil, nos termos da Lei nº 8.906/94. 

Pedro Henrique Távora Niess esclarece o tema, ao concluir: “Com efeito, não 

obstante se tenha admitido que os interessados pleiteiem diretamente na Justiça Eleitoral, nada 

justifica a ausência do advogado. Quando a legislação, em geral, diz que faculta a esta ou àquela 

pessoa a prática deste ou daquele ato em juízo, não lhe confere capacidade postulatória; ao 

contrário, para que a presença do advogado se torne desnecessária, sendo isso possível, é 

obrigatório que a lei o dispense expressamente. Os direitos são sempre outorgados a certas pessoas 

que, entretanto, devem postular em juízo por intermédio de advogados”.172 

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no Recurso Eleitoral nº 23/2001, 

relatado pela juíza Adriana Belli de Souza Alves, assim se posicionou:" Representação. Art. 41-A 

da Lei 9.504, de 1997. Preliminar. Capacidade postulatória. Ausência. Extinção do processo. 

Petição inicial subscrita por Presidente de partido político, que não ostenta a condição de advogado 

legalmente inscrito na OAB. A assistência de advogado, nos atos processuais praticados a 

posteriori, não tem o condão de sanar o defeito,  

visto tratar-se de ausência de capacidade postulatória, e não de irregularidade de representação 

processual. A capacidade de ser parte não autoriza ao interessado, que não detém capacidade 

postulatória, o direito de ingressar em juízo sem a assistência de advogado, salvo nos casos em que 
                                                 
171  Este entendimento é compartilhado por José Frederico Marques, ao concluir “ a capacidade postulatória é conferida, 
portanto, a pessoas devidamente habilitadas, a fim de que não falte às partes a assistência técnica de que necessitam no 
curso do processo”. MARQUES, José Frederico: Manual de direito processual civil. V.1. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 
251. 
172 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de impugnação de mandato eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 71. 



a lei excetua. Preliminar acolhida. Extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, IV, do 

CPC). Recurso não conhecido”.173 

Por outro lado, verifica-se totalmente descabida e inútil a atribuição de valor da 

causa, como requisito da inicial, tendo em vista a gratuidade que rege os atos do processo eleitoral, 

postura compartilhada de modo uníssono pela justiça eleitoral, a exemplo do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerais, no julgamento do Recurso Ordinário nº363/97, relatado pelo juiz Judimar 

Franzot, com a seguinte ementa:  “Recursos em Aime – Cassação de diplomas – declaração de 

inelegibilidade – Lc  64/90.1 – agravo retido – extinção da ação sem julgamento do mérito – petição 

inepta: Falta de valor da causa e de oportuna citação  - não exigibilidade”.174 

Por fim, a petição inicial, na ação de impugnação, deve também conter o 

requerimento expresso de citação do candidato réu, para que o mesmo, se quiser, conteste a ação, 

constituindo a relação jurídica processual. 

Estando a inicial nos termos previstos no artigo 282 do CPC, será determinada a 

citação do candidato impugnado, para, querendo, contestar a ação. Entretanto, quando a petição 

inicial estiver com lacunas ou imperfeições, não cumprindo os requisitos do mencionado artigo, 

será concedido prazo de dez dias para a sua emenda, e, em caso de não cumprimento da 

determinação, a mesma será indeferida. 

 

 

4.3.1.2                 A impossibilidade da antecipação de tutela 

 

Apesar de comungar dos ideais de busca de efetividade processual e da 

necessidade da existência de técnica de distribuição do ônus do tempo do processo175, os quais 

nortearam o legislador, ao instituir, através da Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, a 

antecipação de tutela no direito processual brasileiro, entendo que tal medida é incabível na ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Isso ocorre, conforme já mencionado anteriormente neste estudo, porque o 

mandato eletivo detém presunção de legitimidade, não obstante tal presunção somente poderá ser 

elidida após amplo processo judicial, em que sejam conferidas às partes a possibilidade de produção 

de todas as provas necessárias para a comprovação de suas alegações. 
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Admitir-se a possibilidade de afastamento liminar do detentor de mandato eletivo, 

conquistado, em tese, de maneira lícita, é ir de encontro aos próprios ideais do Estado democrático 

de direito. 

A presunção de legitimidade dos pleitos é uma garantia da própria estabilidade 

democrática, não se admitindo um afastamento do titular do mandato, baseado em uma prova que 

não foi submetida a um amplo debate judicial. 

Pedro Henrique Távora Niess alerta sobre tal risco, ao afirmar: “ o afastamento 

precoce do demandado do mandato político no qual foi investido causará prejuízo irrecuperável não 

só a ele, se a decisão final vier a favorecê-lo, como também aos eleitores que o elegeram –  aos 

quais representa - ao processo eleitoral de que participam, ao Judiciário, à democracia”.176 

Se não bastasse, o parágrafo segundo do artigo 273 do Código de Processo Civil 

veda a possibilidade de concessão de tutela antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado. 

A concessão equivocada de tutela antecipada, na ação de impugnação de mandato 

eletivo, ocasionaria danos irreparáveis não só ao titular do mandato, mas a toda a sociedade, cuja 

representação legítima seria afastada. E o que é pior, em muitas oportunidades, o candidato seria 

irregularmente afastado, e, ante a morosidade do procedimento ordinário, somente se teria uma 

decisão judicial favorável, quando o mandato findasse, comprovando o perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado. 

Dessa forma, tendo em vista a presunção de legitimidade do mandato eletivo e 

observando-se o disposto no parágrafo segundo do artigo 273 do CPC, não se pode admitir a 

concessão de tutela antecipada na ação de impugnação de mandato eletivo. 

4.3.1.3      A resposta do réu 

 

 

Deferida a citação, o réu, comparecendo em juízo, pode apresentar sua defesa sob 

a forma de contestação ou de exceção, em um prazo de quinze dias. 

A contestação é o exercício, por parte do réu, do direito subjetivo público de pedir 

a tutela jurisdicional do Estado, que pode ser feita através do ataque à relação jurídica processual, 

apontando vícios que a invalidem ou a tornem inadequada, ou através da impugnação à relação 

jurídica material, isto é, ao mérito da pretensão.177 
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Na contestação, o réu pode alegar todas as matérias que parecerem úteis, sem 

qualquer limitação ou restrição, para obter uma decisão favorável no mérito, ou para ser 

desvinculado da relação processual.178 

As questões referentes à relação jurídica processual eleitoral, por possuírem 

natureza prejudicial, devem ser alegadas em preliminar e analisadas antes de se ingressar no mérito 

da lide. As matérias de objeção são as previstas no artigo 301 do Código de Processo Civil, 

podendo, de regra, serem apreciadas de ofício pelo magistrado.  

A contestação, na ação impugnatória, deve seguir a regra prevista no artigo 297 do 

Código de Processo Civil, sendo apresentada de maneira escrita, devendo o réu alegar toda a 

matéria de defesa nesta oportunidade, especificando ainda as provas que pretende produzir. 

Na lide impugnatória, o candidato diplomado pode negar a existência dos fatos 

descritos na inicial, no que se refere à prática do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, 

poderá reconhecer a existência dos fatos e negar as conseqüências mencionadas, ou ainda opor-lhe 

algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. 

Além da contestação, o candidato promovido, na ação de impugnação, poderá 

apresentar exceção, que, na lição de José Frederico Marques, é “o procedimento incidental para o 

processo e julgamento da argüição de incompetência relativa, da suspeição ou do impedimento do 

juiz”.179 

 

Segundo Arruda Alvim, o réu “poderá alegar vício que afeta a relação jurídica 

processual, referente à sua principal figura: o juiz ou o órgão de que seja ele o agente. Assim, 

poderá deduzir, por meio de exceção, a incompetência relativa do órgão,  suspeição ou ainda o 

impedimento do juiz”.180 

A competência e a imparcialidade são requisitos inerentes à atividade 

jurisdicional, adquirindo ainda maior importância no âmbito do direito eleitoral, tendo em vista a 

passionalidade que envolve os seus atos, tornando-se imprescindível um comportamento isento por 

parte do magistrado.  

Um juiz incompetente, inidôneo ou parcial, no âmbito da demanda impugnatória, 

poderá impedir o efetivo alcance do instrumento constitucional ou mesmo distorcer os seus 

objetivos.  

A exceção produz a suspensão do processo, até que o incidente seja 

definitivamente julgado, e, a teor do disposto no artigo 305 do CPC, pode ser exercida a qualquer 
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tempo e em qualquer grau de jurisdição, cabendo à parte suscitar o incidente no prazo de quinze 

dias, a contar do fato que ocasionou a incompetência, impedimento ou suspeição.  

Como enfatizamos acima, a competência para o julgamento da ação de 

impugnação de mandato eletivo é da Justiça Eleitoral, precisamente do órgão jurisdicional que 

diplomou o candidato eleito. 

Assim, na hipótese de a demanda impugnatória ter sido proposta perante 

autoridade diversa daquela que constituiu a diplomação, a parte deverá propor exceção de 

incompetência, por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias, para comprovar as 

alegações do excipiente, bem como a indicação do juízo competente.  

A parte contrária terá um prazo de dez dias, para se manifestar, e o magistrado 

eleitoral, no mesmo prazo, proferirá a decisão. Não havendo propositura de exceção de 

incompetência, haverá a prorrogação da competência territorial. 

Por outro lado, havendo dúvidas acerca da existência de suspeição ou 

impedimento de um magistrado, na ação de impugnação de mandato, também pode ser proposta 

exceção neste sentido. 

Na realidade, ocorrendo as hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código de 

Processo Civil, o juiz deve, de ofício, declarar o seu impedimento ou suspeição, contudo, em caso 

de negativa, o mesmo poderá ser recusado por quaisquer das partes.      

A exceção de impedimento ou suspeição deverá ser proposta pela parte, 

justificando o motivo da recusa do magistrado, sendo instruída com as provas que entender 

necessárias para este mister. 

O juiz, que não é parte, mas tem posição semelhante à do réu, poderá reconhecer o 

impedimento ou suspeição, remetendo os autos ao seu substituto legal, ou, em outra hipótese, 

apresentará sua resposta no prazo de dez dias, ordenando a remessa do processo ao Tribunal 

Regional Eleitoral para o julgamento da mesma. Julgada procedente a exceção, será afastado o 

magistrado, e declarada a nulidade dos atos praticados pelo mesmo. 

As partes devem estar bastante atentas a tais aspectos na ação de impugnação, 

tendo em vista que os interesses políticos que cercam tais demandas não raro contaminam a 

atividade do magistrado. 



Finalmente, é forçoso destacar que, apesar de defendida por alguns estudiosos no 

âmbito eleitoral, a exemplo de Tito Costa181 e Emerson Garcia182, é totalmente descabida a 

reconvenção na ação de impugnação de mandato eletivo. 

Com efeito, na lição do mestre José Carlos Barbosa Moreira, reconvenção é “ a 

ação proposta pelo réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo) no mesmo processo por este 

instaurado contra aquele”.183  

Para o cabimento da reconvenção, o reconvinte tem de, inicialmente, atender aos 

pressupostos e condições para a propositura de uma ação autônoma, fazendo-se mister, ainda, a 

existência de um pedido do autor contra o réu, bem como a conexão entre a reconvenção e a ação 

principal. 

Além disso, não pode haver incompatibilidade entre os ritos da reconvenção e a 

ação principal, assim como a autoridade competente, para julgar a ação principal, deve ser a mesma 

da reconvenção. 

 

 

Entretanto, na demanda impugnatória, torna-se impossível à reconvenção, tendo 

em vista que inexiste conexão entre ambas. Ora, para que houvesse conexão, far-se-ia mister que as 

demandas tivessem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, o que não ocorre nesta hipótese.  

A ação impugnatória tem como objeto a desconstituição do diploma, outorgado tão 

somente ao candidato vencedor. Já na demanda reconvencional, o objeto seria totalmente diferente, 

já que não teria havido a diplomação do autor. Além disso, a causa de pedir jamais poderia ser a 

mesma, o que também demonstra o seu descabimento. 

Portanto, é indiscutível a inexistência de conexão entre as ações.  
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Se não bastasse, é imperioso enfatizar que a ação de impugnação de mandato tem 

prazo decadencial de quinze dias, a contar da diplomação, o que praticamente inviabiliza o pedido 

reconvencional. 

Somente a título de ilustração, se a ação impugnatória fosse proposta no décimo 

dia após a diplomação e a citação fosse efetivada em quatro dias, o candidato demandado teria de 

apresentar a sua reconvenção em um prazo de apenas um dia, o que não se pode admitir.  

Ora, ou se concebe a possibilidade de reconvenção, com o prazo de quinze dias 

garantidos na Constituição Federal, ou vedamos completamente sua utilização. 

A adoção de tal instituto, com tamanha restrição, iria de encontro à sua própria 

natureza, o que não se pode aceitar.   

Dessa forma, tendo em vista que a ação de impugnação possui prazo decadencial 

de quinze dias, a contar da diplomação, é descabida a reconvenção. 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais assim se posicionou, 

nos autos do Agravo Regimental nº 563/99, relatado pelo Juiz Rogério Tolentino: “Agravo 

regimental em ação de impugnação de mandato eletivo. Reconvenção. Indeferimento liminar. 

Ausência de conexão com a causa principal. Art. 315 do Código de Processo Civil. Prazo 

decadencial. Art.14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido”.184 

Não sendo apresentada contestação, os fatos imputados na narrativa da exordial 

não poderão ser considerados verdadeiros, sendo inaplicável o disposto no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, posto que inexiste presunção de abuso de poder, corrupção ou fraude Ao contrário, 

o mandato eletivo detém presunção de legitimidade, que somente poderá ser elidida através de 

prova robusta em sentido contrário. 

Na realidade, mesmo na ausência de defesa, faz-se mister a apresentação das 

provas dos ilícitos praticados, tendo em vista que, na ação de impugnação, o litígio versa sobre 

direitos indisponíveis e envolve diretamente o interesse público. 

Ora, não há dúvida de que a matéria versada na ação de impugnação de mandato 

eletivo envolve o interesse de toda a sociedade, à medida que relata fatos que põem em riso a 

própria legitimidade de sua representação. 
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Do mesmo modo, incontroverso que a ação de impugnação envolve direitos 

indisponíveis, não tendo os seus autores qualquer poder de disposição sobre os mesmos, que 

nascem, desenvolvem-se e extinguem-se independentes de suas vontades. 

Além disso, o objeto da impugnação de mandato eletivo refere-se a direitos 

intransmissíveis, irrenunciáveis e que não admitem qualquer transação, posto que, nessa hipótese, 

os princípios de ordem pública prevalecem à vontade das partes. 

Dessa forma, ante a própria natureza dos direitos envolvidos, a ausência de defesa 

não implica necessariamente a procedência da ação de impugnação de mandato eletivo.   

 

 

4.3.2                  A fase de saneamento 

 

 

Após o prazo de resposta, serão os autos conclusos ao Juiz eleitoral, para que o 

mesmo, no prazo de dez dias, determine uma das seguintes providências: a especificação das provas 

que as partes pretendem produzir, nos moldes do artigo 324 do Código de Processo Civil; a oitiva 

do autor, em um prazo de dez dias, para se manifestar acerca de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo invocado na contestação, previsto nos moldes do art. 326 do CPC, ou, ainda, sobre as 

preliminares argüidas na contestação.  É a fase denominada, no atual Código de Processo Civil, de 

“Providências preliminares”. 

Ultrapassada a fase das providências preliminares, será proferido o julgamento 

conforme o estado do processo, consoante está previsto nos artigos 329 a 331 do Código de 

Processo Civil. 

Com efeito, nesta oportunidade processual, o juiz, em virtude da decadência, 

poderá extinguir a ação de impugnação de mandato eletivo, com a apreciação do mérito, nos moldes 

do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, poderá extinguir a ação, sem a 

apreciação de mérito, nas hipóteses previstas no artigo 267 do código de processo civil.  

Entretanto, em virtude da natureza da ação de impugnação, torna-se inaplicável o 

disposto nos incisos II, III, VII, VIII e IX do supracitado artigo.  



Tanto isso é verdade, que não se admite a desistência imediata da ação proposta 

ou mesmo a extinção do processo por abandono da causa. 

Com efeito, havendo requerimento de desistência da ação formulado pela parte 

autora, deve ser ouvido de imediato o representante do Ministério Público, para que o mesmo 

informe se possui ou não interesse no prosseguimento do feito.  

No caso de desistência formulada pelo representante do Ministério Público, tal 

fato deve ser informado ao Procurador-Geral Eleitoral, bem como ao Corregedor-Geral, para a 

adoção das medidas cabíveis, devendo, ainda, serem intimados os co-legitimados, para informar se 

possuem interesse em atuar no pólo ativo da ação.185 

O mesmo procedimento deve ser tomado, quando constatado o abandono do 

processo, ou mesmo negligência das partes no andamento da ação. 

Tal medida é extremamente salutar, evitando a ocorrência de acordos políticos 

após a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, no intuito de levar a sua extinção. 

A função do Ministério Público, no instrumento constitucional, objeto deste 

estudo, é assaz relevante, porque cabe à instituição a defesa da ordem jurídica e do regime 

democrático, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, promovendo a apuração 

de fatos e oferecendo representações, atuação, inclusive, já ressaltada pelo Colendo Tribunal 

Superior Eleitoral, na resolução nº 39, relatada pelo Ministro Maurício Correa.186 

Assim, ao Ministério Público, além da legitimidade ativa para a propositura da 

ação, cabe a função de fiscalizar todo o normal andamento da impugnação de mandato eletivo. 

Tanto isso é verdade, que a ausência de sua intimação implica a nulidade absoluta do processo, 

tendo em vista que  impossibilita o órgão de cumprir uma de suas funções primordiais, que é a 

defesa do regime democrático, infringindo frontalmente o disposto no artigo 127 da Constituição 

Federal.  

O juiz eleitoral, constatando não ser necessária a produção de prova em audiência, 

girando a questão apenas sobre a interpretação de documentos já produzidos e, ante o disposto nos 

artigos 130 e 330, I, do Código de Processo Civil, deve proferir julgamento antecipado da lide. 

Não tendo havido a extinção do processo, nem o julgamento antecipado da lide, e 

pressupondo-se a inexistência de vícios na relação processual, poder-se-ia designar audiência de 

conciliação. 

                                                 
185 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de impugnação de mandato eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 74. 
186 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 12/dez/2001. 



Entretanto, conforme já ressaltado anteriormente, a impugnação de mandato 

eletivo versa acerca de direitos que não admitem transação, razão pela qual, nesta hipótese, o juiz 

eleitoral deverá aplicar o disposto no parágrafo terceiro do artigo 331 do Código de Processo Civil, 

acrescido pela Lei nº 10444/02, saneando o processo e ordenando a produção de provas, ocasião em 

que também fixará os pontos controvertidos da lide.187 

O despacho saneador é a decisão judicial proferida ao final das providências 

preliminares, reconhecendo a inexistência de vícios e admitindo o início da fase probatória.  

A função saneadora poderá assumir três contornos diferenciados: a declaração de 

extinção do processo, o julgamento antecipado da lide ou o saneamento propriamente dito. 

 

 

Do despacho saneador, não havendo recurso interposto em tempo hábil, haverá 

preclusão consumativa referente às questões expressamente decididas, bem como às implicitamente 

relacionadas com a decisão. 

 

 

 

4.3.3                  A fase instrutória 

 

 

De acordo com o procedimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, após a 

declaração de saneamento do processo, inicia-se a fase instrutória da ação de impugnação de 

mandato eletivo. É a fase do processo de conhecimento em que se produz a prova dos fatos que 

fundamentam o pedido ou a defesa. 

                                                 
187 FERREIRA, William Santos: Aspectos polêmicos e práticas da nova reforma processual civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 233. 



Na lição de Moacyr Amaral Santos, em um sentido amplo, poder-se-ia considerar 

instrução como “o preparo da causa de elementos adequados a uma decisão de mérito”.188 

A instrução processual, na ação de impugnação, objetiva que a produção da prova 

ratifique a ocorrência ou não do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, utilizando, para 

tanto, todos os meios de prova admitidos em Direito.  

Sendo proposta e deferida a produção de provas, serão as mesmas produzidas, de 

regra, na audiência de instrução e julgamento. Entretanto, é imperioso destacar que algumas provas 

não se produzem necessariamente em audiência, como, por exemplo, a prova pericial, cabível na 

ação impugnatória. Nessa hipótese, o juiz nomeará perito, fixando, de imediato, o prazo para a 

entrega do laudo, cabendo à parte indicar assistente técnico e elaborar quesitos, no prazo de cinco 

dias, a contar da intimação do despacho de nomeação do perito. 

Evidencia-se também que a prova produzida, no âmbito da ação de investigação 

judicial eleitoral, pode e deve ser emprestada à ação impugnatória, fazendo-se mister tão somente 

que tais documentos sejam submetidos ao crivo do contraditório. 

Por outro lado, cumpre ressaltar que não se admitem, por expressa restrição 

constitucional, as provas obtidas por meios ilícitos ou mesmo as provas clandestinas, razão pela 

qual é vedada a utilização de gravações telefônicas sem autorização judicial ou mesmo declarações 

anônimas. 

Dessa forma, em resumo, cabe aos legitimados ativamente na ação de impugnação 

de mandato eletivo a  produção da prova, que deverá ser produzida no transcorrer da instrução 

processual, a comprovar a ocorrência do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, 

utilizando, para tanto, todos os meios de provas admitidos em Direito. 

 

 

 

4.3.4            A fase decisória 
                                                 
188 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil. V.2. São Paulo: Malheiros, 1999, 269.  



 

 

 

A fase decisória é a que se realiza, em regra, após a fase de instrução, podendo ser 

produzida na própria audiência ou ser elaborada, por escrito, no prazo de 10 dias, se o juiz eleitoral 

não se sentir habilitado a decidir de imediato. 

É a fase que se destina à prolação da sentença de mérito da ação de impugnação de 

mandato eletivo, com a entrega da prestação jurisdicional, tendo, como efeito principal, a 

desconstituição do mandato eletivo, e, como efeito secundário, a cassação do diploma e a 

inelegibilidade do candidato beneficiado, cujas peculiaridades serão estudadas especificamente no 

capítulo referente à sentença. 

Após o julgamento da ação, é facultada às partes a interposição de recurso, no 

prazo de três dias, a contar da data da publicação do acórdão ou sentença que se deseja reformar. Os 

pressupostos, efeitos e espécies de recursos cabíveis, em sede da ação de impugnação de mandato 

eletivo, serão analisadas no próximo capítulo deste estudo. 

 

 

 

4.4                       Os equívocos do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

Conforme demonstrado no início deste capítulo, o Tribunal Superior Eleitoral, 

apoiado por respeitado segmento da doutrina, firmou entendimento no sentido de adoção do rito 

ordinário para a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo. 

No intuito de justificar tal posição, os defensores desta tese afirmam que, ante a 

inexistência de um procedimento específico, previsto em lei, para a tramitação da ação, deve ser 

aplicado subsidiariamente o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil. 

Entretanto, os adeptos desta corrente não observaram o princípio basilar que rege 

o processo eleitoral, que é o da celeridade de seus atos, desprezando, também, por completo, o 

caráter instrumental que o mesmo deve possuir.  



Se não bastasse, o procedimento previsto na Lei Complementar nº 64/90, que 

dispõe acerca da tramitação da ação de impugnação de registro, é plenamente aplicável à ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Dessa forma, ante a existência de procedimento previsto em lei, que se adapta à 

natureza da ação de impugnação de mandato eletivo, torna-se imperiosa a mudança no 

entendimento da Justiça Eleitoral, sob pena de se impedir a realização dos objetivos previstos pelo 

legislador constitucional. 

 

 

4.4.1              O princípio da celeridade e a adoção do rito ordinário na ação de impugnação de 

mandato eletivo 

 

 

A adoção, pelo Tribunal Superior Eleitoral, do procedimento ordinário para a ação 

de impugnação de mandato eletivo implicou enormes desvantagens, em virtude de sua natureza 

assaz morosa e complexa, tornando-se totalmente inadequado não só às peculiaridades do processo 

eleitoral, bem como às aspirações de efetividade processual desejadas pela sociedade. 

De início, é forçoso destacar que o processo eleitoral é regido por um princípio 

basilar: a celeridade. 

Os conflitos eleitorais são marcados pela necessidade de sua resolução dentro de 

um curto espaço de tempo. Assim, todos os atos dentro do processo eleitoral têm de ser rapidamente 

decididos, sob pena de se tornarem inúteis e ineficazes.189 

Segundo Torquato Jardim, no processo eleitoral, “ a celeridade decorre dos 

curtíssimos prazos em  que se passam e têm que ser julgados, definitivamente, os conflitos e 

litígios, para que não ocorra dano irreparável à campanha eleitoral de candidato ou de partido 

político”.190 

Portanto, a celeridade se constitui em um princípio fundamental do processo 

eleitoral, servindo para dar forma e caráter ao mesmo. A partir de sua análise, constatar-se-ão os 

traços peculiares do sistema. 

Dessa forma, não havendo, supostamente, dispositivo legal regendo o 

procedimento na ação de impugnação de mandato eletivo, dever-se-ia ter observado os princípios 

que regem o sistema, com ênfase à celeridade dos atos processuais. 

                                                 
189 LEÃO, Anis José: “o processo eleitoral”. Cadernos de Direito Constitucional Eleitoral. Nº 26, São Paulo, abril a 
junho de 1994, p. 61. 
190 JARDIM, Torquato: Direito eleitoral positivo. Brasília: Brasília jurídica, 1998, p. 151. 



Entretanto, a interpretação adotada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral 

desconsiderou tais aspectos, pondo em risco a própria efetividade do instrumento constitucional, 

como alerta boa parte da mais respeitada doutrina brasileira.191 

 José Antônio Fichtner comunga, de modo explícito, deste pensamento, ao 

afirmar: “a jurisprudência definiu o procedimento ordinário como aplicável à ação de impugnação 

de mandato eletivo. Esta orientação, a par de alargar as possibilidades das partes no que diz respeito 

ao arsenal de que dispõem na defesa do mandato (réu) e na tentativa de desconstituição (autor), 

implicou em dificuldades que devem ser analisadas pelo intérprete. O cenário com que se defronta o 

magistrado ao conduzir o procedimento impugnatório, não é dos mais simples, já que a efetividade 

máxima do meio impugnatório só será atingida, se a decisão for célere o suficiente, para importar na 

desconstituição da diplomação e, por consequência, do mandato, ainda no curso deste. Vale dizer: 

no que diz respeito ao capítulo da decisão referente à perda do mandato, será ela inócua, se 

prolatada após o seu encerramento”.192 

A vida em sociedade é repleta de conflitos de interesses, gerando decepções e 

indignações entre seus membros, justificando toda a atividade jurídica do Estado no sentido de 

eliminar tais turbulências, em busca da paz social.193 

Se o Estado estabelece que o Poder Judiciário é o responsável para a resolução de 

conflitos, faz-se mister que sejam estabelecidos meios, para que tais lides sejam solucionadas em 

tempo hábil, principalmente na ação de impugnação de mandato, a qual envolve matéria de elevado 

interesse público. 

Porém, a morosidade processual, muitas vezes, impede a realização deste objetivo 

do processo, retirando a sua efetividade, compreendida no sentido de aptidão, para retirar tais 

insatisfações, isto é, na capacidade que o processo possui de solucionar os conflitos, através da 

aplicação do direito e da liberdade, não obstante isso somente ocorrerá através da adoção de um 

processo célere.194 

Como bem leciona Babyton Pasetti, “o processo tem de ser sobretudo eficiente; e 

não basta uma decisão acertada, ela deve ser tempestiva, sob pena de não mais servir ao 

demandante que buscou o auxílio do judiciário”, e conclui que “ há que se ressair que a prestação da 

tutela de forma tempestiva e eficiente não é apenas corolário do due process of  law, mas é também 

                                                 
191Tito Costa  alerta que o rito ordinário na ação de impugnação de mandato poderá tornar inócua a atuação do 
instrumento constitucional, ao afirmar: “assinale-se, ainda, que a ação poderá tornar-se inócua, pela demora de sua 
tramitação, sujeita a regras e prazos, como qualquer outro feito.(...) Isso poderá tonar letra morta o texto constitucional 
que, para não ser cumprido, melhor seria não ter sido escrito”. COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral: São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 193. 
192 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 157. 
193 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 158. 
194 PASETTI, Babyton: A tempestividade da tutela jurisdicional e a função social do processo. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2002, p.67. 



garantia constitucional prevista no artigo 1º da Carta Magna, no tocante à dignidade humana, pois 

faz parte desta dignidade o direito do jurisdicionado de ver seu conflito solucionado de maneira 

eficiente e tempestiva pelo Estado”.195 

O constitucionalista português Joaquim José Gomes Canotilho, sobre o tema, 

também é incisivo, ao afirmar “a protecção jurídica através dos tribunais implica a garantia de uma 

protecção eficaz.” 196 e continua “ além disso, ao demandante de uma protecção jurídica deve ser 

reconhecida a possibilidade de, em tempo útil (adequação temporal, justiça temporalmente 

adequada), obter uma sentença executória com força de caso julgado -  a justiça tardia equivale a 

uma denegação da justiça”.197 

Na realidade, a  tempestividade da prestação jurisdicional funciona, 

indiscutivelmente, como um meio de alcance da função primordial do processo, que é a pacificação 

social. Um processo lento aniquila qualquer pretensão da parte de concretização de seu direito, 

estimulando, ainda mais, os conflitos sociais.  

A questão da tempestividade do provimento judicante assume contornos relevantes 

na busca da efetividade do processo. Atualmente, não encontra mais qualquer amparo o alerta 

formulado por Carnelutti de que o slogan de justiça rápida e segura é contraditório, à vista de que, 

se a justiça é segura, não é rápida.198  

Indubitavelmente, a garantia de efetividade dos direitos subjetivos, observando o 

processo com um caráter instrumental, no sentido de realização da pretensão de direito material, 

resta ameaçada no procedimento ordinário. É imprescindível que se tenha sempre em mente a 

necessidade de um processo instrumental, entendido como um meio para a realização dos fins 

almejados. 

O procedimento ordinário adotado para a ação de impugnação é extremamente 

formalista, inobservando o caráter instrumental que deve possuir o processo, a situação do direito 

material envolvida, bem como desprezando a informalidade dos atos eleitorais.199 

O professor Luiz Guilherme Marinoni já alertava sobre as desvantagens da adoção 

do rito ordinário, ao concluir: "um procedimento que desconsidera o que se passa nos planos do 

direito material e da realidade social, obviamente, não poderia propiciar uma tutela jurisdicional 

                                                 
195 Idem, p. 51 
196 CANOTILHO, J.J. Gomes: Direito constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 652. 
197 Idem, ibidem. 
198 CARNELUTTI, Francesco: Diritto e processo. Nápole: Morano, 1958, p. 154 apud TUCCI, José Rogério Cruz e: 
Tempo e processo. Uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 27. 
199 Na realidade, o procedimento ordinário originou-se das idéias liberais do século XIX, em que se concebia um 
magistrado passivo e destituído de poderes, para intervir no litígio, somente proferindo julgamento, quando tivesse a 
plena certeza jurídica, conjuntura, entretanto, que não mais se justifica na atualidade, em que o juiz possui uma 
relevante missão na busca da tão almejada efetividade processual. SILVA, Ovídio A. Baptista: Curso de Processo Civil. 
V.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 121. 



efetiva, pois a efetividade da tutela jurisdicional depende da predisposição de procedimentos 

adequados à tutela dos direitos e somente é possível a construção de tutelas jurisdicionais 

adequadas, olhando-se de fora para dentro, ou seja, a partir do plano de direito material".200 

O procedimento tem de se adaptar corretamente às minúcias de cada ramo do 

processo, observando os princípios que regem a matéria e sempre tendo foco em sua 

instrumentalidade, para que seja um elo para a atuação eficaz do processo perante um caso 

concreto. 

Assim, torna-se imprescindível a concepção de um modelo procedimental flexível.  

A adoção de um procedimento único, sem analisar as notas distintivas de cada 

relação substancial, além de impossibilitar uma prestação jurisdicional útil, infringe o princípio da 

adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa, que norteia a ciência processual 

moderna. 201 

Sobre o tema, leciona o mestre Cândido Rangel Dinamarco, ao afirmar: “o 

procedimento é o amálgama que funciona como fator de coesão do sistema, cooperando na 

condução do processo sobre os trilhos dessa conveniente participação do juiz e das partes” e ressalta 

“ o procedimento há de aperfeiçoar-se às peculiaridades de cada litígio, mediante aplicação do 

princípio da adaptabilidade.”202 

A lentidão, nos julgamentos das ações de impugnação, dá-se principalmente pela 

adoção de tal rito, que retira a efetividade do processo eleitoral, afastando o magistrado da realidade 

social e gerando a descrença do povo na justiça eleitoral.  

Dessa forma, resta comprovado o equívoco do entendimento dominante  na 

atualidade, no sentido de adoção do rito ordinário para a tramitação da ação de impugnação de 

mandato, tendo em vista a inobservância das peculiaridades e princípios que regem o processo 

eleitoral, retirando a garantia de efetividade dos direitos subjetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.2                  A existência de um rito aplicável  
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201 BEDAQUE, José Roberto dos Santos: Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. São 
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202 DINAMARCO, Cândido Rangel: A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 290. 



O pensamento da Colenda Corte Eleitoral, ao fixar o procedimento ordinário para 

a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo, sob a alegação de que, inexistindo 

legislação em vigor acerca do procedimento especial a ser adotado, dever-se-ia aplicar 

subsidiariamente o Código de Processo Civil, é flagrantemente equivocado. 

Como bem leciona o professor Joel J. Cândido203, havendo rito processual viável, 

dentro do processo eleitoral - o previsto na Lei Complementar nº 64/90 -, para a tramitação da ação 

de impugnação de registro, não se pode admitir a aplicação do Código de Processo Civil na 

impugnação de mandato eletivo. 

Destaca-se que os dispositivos contidos na Lei Complementar nº 64/90, assim 

como a ação de impugnação de mandato eletivo, visam, explicitamente, à proteção da normalidade 

e à legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. 

Na realidade, a aplicação do Código de Processo Civil, nesta hipótese, somente 

pode ocorrer na omissão da Lei Complementar ou mesmo ante a comprovada inexistência de 

qualquer dispositivo legal regendo a matéria. 

Dessa forma, comungo do entendimento de que se deveria aplicar à ação de 

impugnação de mandato eletivo o rito processual contido na Lei Complementar nº 64/90, já que é 

plenamente harmonioso com os princípios que regem o processo eleitoral e com as aspirações de 

efetividade processual. 

Analisando a supracitada Lei Complementar e com apoio na lição dos professores 

Pedro Henrique Távora Niess204 e Joel José Cândido205, podemos estabelecer um procedimento 

assaz célere para a ação de impugnação de mandato eletivo, em harmonia com os princípios que 

regem o processo eleitoral. 

Com efeito, a demanda impugnatória, contendo a qualificação das partes, o juiz ou 

Tribunal a quem deverá ser dirigida, o pedido, com seus fundamentos e fatos, deve ser proposta no 

prazo de quinze dias, fixados no art.14, §10 da Constituição Federal, sendo a mesma subscrita por 

advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e instruída com o início de 

prova das irregularidades, arrolando as testemunhas que serão inquiridas, no máximo de seis, 

consoante determina o § 3º, do artigo 3º, da LC 64/90. 

Estando a exordial em condições previstas na legislação processual, deverá ser 

determinada a citação do réu, para, no prazo de sete dias, apresentar contestação, consoante 

determina o artigo 4º da Lei Complementar nº 64/90, ou exceção de incompetência, suspeição ou 

impedimento, no mesmo prazo, a contar do fato que originou a incompetência, impedimento ou 

suspeição. 
                                                 
203 CÂNDIDO, Joel José: Direito eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 265. 
204 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de impugnação de mandato eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 65. 
205 CÂNDIDO, Joel José: Direito Eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 266. 



A resposta do réu poderá ser acompanhada de documentos, bem como 

requerimento para a produção de outras provas, e de rol de até seis testemunhas. 

Concluindo o magistrado não se tratar de hipótese de extinção do processo e 

inexistindo necessidade de prova em audiência, o juiz proferirá logo a sentença, porém, havendo 

necessidade de produção de outras provas, será proferido pelo magistrado despacho saneador, e 

designar-se-á audiência de instrução em que serão ouvidas todas as testemunhas arroladas, que 

comparecerão independente de intimação. 

Havendo necessidade de produção de outras provas e realização de demais 

diligências, que sejam requeridas pelas partes ou determinadas de ofício, tais atos ocorrerão nos 

cinco dias seguintes, de acordo com o §2ºo, do artigo quinto da Lei Complementar nº 64/90. 

Encerrando-se a instrução, será conferida oportunidade à manifestação do 

Ministério Púbico e das partes, através de memoriais, no prazo comum de cinco dias, fixado no 

artigo 6º da LC nº 64/90, sendo ato contínuo o processo concluso para sentença, que será proferida 

em três dias, com publicação em cartório, ou, no caso dos Tribunais Regionais, em igual prazo, sem 

publicação de pauta. 

O prazo para recurso é de três dias, posicionamento, inclusive, reconhecido pelo 

Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que, apesar de adotar o procedimento ordinário para a 

tramitação da demanda impugnatória, admitiu a coexistência do Código de Processo Civil e do 

Código Eleitoral, para fins recursais, aplicando a regra constante no artigo 258 deste. Entretanto, se 

o juiz não apresentar a sentença no prazo determinado, o prazo somente fluirá a partir de sua 

publicação, por edital, no cartório. 

O prazo de três dias para apresentação de contra-razões iniciará a partir do 

momento em que for protocolado o recurso em cartório, devendo, após o transcurso do mesmo, os 

autos serem enviados à superior instância. 

No Tribunal, o processo será, de imediato, apresentado ao Presidente, que o 

distribuirá no mesmo dia para um relator e este abrirá vistas ao Ministério Público, no prazo de dois 

dias, colocando o processo em mesa para julgamento no prazo de três dias, independente de 

publicação de pauta. 

É importante destacar que o Ministério Público também possui relevante função 

no procedimento previsto na Lei Complementar nº 64/90, seja na qualidade de autor da ação de 

impugnação ou mesmo como fiscal da lei, devendo, inclusive, ser intimado de todos os atos 

processuais, inclusive para requerer as diligências que entender necessárias, ou apresentar alegações 

finais. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da aplicabilidade do procedimento previsto 

na Lei Complementar nº 64/90 à ação de impugnação de mandato eletivo. Havendo, dentro da 



legislação eleitoral, possibilidade de fixação de um rito célere, que observe a natureza específica do 

processo eleitoral, não há justificativa para a opção do Tribunal Superior Eleitoral pelo rito 

ordinário. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V – A SENTENÇA NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

 

 

 

 
5.1 Considerações iniciais; 5.2 A desconstituição do mandato eletivo e a 

suposta nulidade dos votos; 5.3 A inelegibilidade 

 

 

 

 

5.1                      Considerações iniciais  

 

 



O processo é um instrumento que o Estado põe à disposição da sociedade para a 

resolução dos interesses em conflito, através da entrega da prestação jurisdicional por meio de uma 

sentença.206 

Portanto, a sentença pode ser conceituada como o ato decisório do juiz que põe 

fim ao processo; é  a prestação jurisdicional objeto da relação jurídica processual que finda o 

procedimento de primeiro grau, com ou sem julgamento do mérito, podendo, assim, serem 

classificadas em terminativas e definitivas.207 

A sentença tem por finalidade a composição da lide, através da declaração da 

vontade da lei reguladora da lide. É a declaração jurisdicional que concretiza o direito 

preexistente.208 

Quanto a seus efeitos, as sentenças podem ser: meramente declaratórias, 

condenatórias e constitutivas. 

As sentenças declaratórias, fundadas no artigo 4º do Código de Processo Civil, 

são aquelas cujos efeitos se restringem a declarar a certeza da existência ou inexistência da relação 

jurídica, ou de autenticidade ou falsidade de documentos. A declaração, nesta hipótese, esgotará a 

prestação jurisdicional, satisfazendo a pretensão do autor.  

No ensinamento de Pontes de Miranda, “é a prestação jurisdicional que se entrega 

a quem pediu a tutela sem querer ‘exigir’ (...) o que mais caracteriza é a proteção, sem ser 

examinada outra pretensão que a pretensão mesma à declaração”.209 

Segundo Moacyr Amaral Santos “a sentença valerá como declaração da certeza da 

relação de crédito, valerá como preceito, como norma jurídica concreta” e conclui “o efeito 

meramente declaratório retroagem a época em que se formou a relação jurídica ou em que se 

verificou a situação jurídica declarada. É, pois, efeito ex tunc”.210. 

As sentenças condenatórias são aquelas que, como leciona Gabriel Rezende Filho, 

“declaram o direito, mas conferem também ao vencedor a faculdade de pedir a execução em seu 

benefício. Exerce assim uma dupla função: aprecia e declara o direito existente e prepara a 

execução”.211 

                                                 
206 MIRANDA, Pontes de: Código de Processo Civil. Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 37.  
207 No ensinamento de Gabriel Rezende Filho “as sentenças terminativas põem fim ao processo, sem lhe resolverem, 
entretanto o mérito”, enquanto “as sentenças definitivas, finalmente, são as que decidem o mérito da causa, no todo ou 
parte”. REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de: Curso de Direito Processual Civil.V.3.  São Paulo: Saraiva, 
1944, p. 13.  
208 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil.V.3. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 11.  
209 MIRANDA, Pontes de: Código de Processo Civil. Tomo V. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 39. 
210 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil.V.3. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 31. 
211 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de: Curso de Direito Processual Civil.V.3. São Paulo: Saraiva, 1944.p. 
20. 



A sentença condenatória, além de uma declaração comum a todas as sentenças, 

atribui ao vencedor um título executivo, podendo o mesmo ser executado em caso de não 

cumprimento da obrigação. A sanção é o seu principal elemento caracterizador. 

As sentenças constitutivas, entre as quais se encontra a proferida em caso de 

procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, são aquelas que não se limitam à mera 

declaração do direito da parte, criando, extinguindo ou modificando direitos. 

Trata-se de uma inovação ao mundo jurídico, à medida que, além de uma pura 

declaração, poderá criar um novo regime jurídico, modificar um elemento da relação jurídica ou a 

extinguir.  

A sentença, na ação de impugnação de mandato eletivo, quanto a seus efeitos, é 

do tipo constitutivo negativo, tendo em vista que o candidato adquire uma nova situação jurídica 

com a aquisição de mandato eletivo, e, em caso de procedência da ação, tal situação será 

desconstituída, bem como a eficácia do diploma. 

A sentença de procedência da ação impugnatória terá como efeito principal a 

desconstituição do mandato eletivo, e, como efeito secundário, a cassação do diploma e a 

inelegibilidade do candidato beneficiado, o que será demonstrado nos itens a seguir. 

 

 

5.2                      A desconstituição do diploma e a suposta nulidade dos votos da eleição 
 

 

Inicialmente, é forçoso destacar que o efeito imediato da procedência da ação de 

impugnação de mandato eletivo é a desconstituição do mandato eletivo, cuja aptidão para o 

exercício é obtida através da diplomação. 

Portanto, o efeito principal da sentença é a desconstituição do mandato eletivo, 

atingindo, indiretamente, o diploma expedido, retirando sua eficácia e tornando-o nulo. 

Alguns estudiosos do Direito Eleitoral, como José Antônio Fichtner212 e Walter 

Nunes da Silva Júnior213, bem como raros julgados, a exemplo do acórdão nº 143, de 24/05/1999, 

do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia214, cujo relator foi o Juiz Isaac Kalil Filho, entendem que  a 

sentença de procedência da ação de impugnação também terá como efeito a declaração de nulidade 

dos votos obtidos pelo candidato eleito. 

                                                 
212 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 50. 
213 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da: “Aspectos processuais da impugnação de mandato eletivo”. Revista Eleitoral do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Nº 02, julho a dezembro de 1994, p.32. 
214 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 10 mar 2002. Acórdão publicado  Diário do 
Poder Judiciário da Bahia em 03/ago/1999, p. 85. 



Tal posicionamento é flagrantemente equivocado, posto que a ação de 

impugnação não tem por objeto a nulidade dos votos obtidos, e sim a decretação da inelegibilidade 

do candidato e a desconstituição do mandato eletivo, razão pela qual não haverá nulidade dos votos 

obtidos pelo candidato beneficiado pela prática do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção. 
215 

Os votos são existentes e válidos, porém ineficazes para efeitos de constituição de 

mandato eletivo. É o mandato eletivo que sofre a impugnação, e não os votos obtidos pelo 

candidato. 

Ora, não se pode postular a invalidação dos votos, se estes seguiram as diretrizes 

constitucionais e legais de validade. Na ação de impugnação, a vontade do eleitor, em tese, foi 

distorcida, tornando o voto ineficaz para a constituição do mandato, em virtude da inobservância à 

liberdade de sufrágio. 

Por outro lado, o Código Eleitoral, em seu artigo 175,§§ 3 e 4º, não deixa dúvida, 

ao esclarecer que as decisões acerca de inelegibilidade proferidas após as eleições não tornam nulos 

os votos, sendo contados para o partido em que se fez o registro. 

Além disso, somente pode haver nulidade dos votos em pedidos fundados no 

artigo 222 do Código Eleitoral, o que não ocorre na ação de impugnação de mandato eletivo.  

Portanto, ante os mencionados dispositivos legais, não existem dúvidas acerca da 

impossibilidade da nulidade dos votos, em caso de procedência da ação de impugnação de mandato 

eletivo. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado, fundamentado em vários 

precedentes da corte e relatado pelo Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira, acórdão 3030, foi 

explícito acerca do tema: “agravo regimental em mandado de segurança. Código Eleitoral, art. 224. 

Inaplicabilidade. Ação de impugnação de mandato eletivo. 1. A ação de impugnação de mandato 

eletivo (CF, art. 14, § 10) tem por objeto a desconstituição do mandato e não a anulação dos votos. 

2. O art. 224 do Código Eleitoral incide nos casos de nulidade de votos, em virtude de cancelamento 

de registro ou dos próprios votos. 3. Decisão que concede liminar mantida.”.216 

Se não bastasse, a possibilidade de nulidade dos votos, em virtude da procedência 

da ação de impugnação de mandato eletivo, além de ocasionar uma situação de extrema 

instabilidade, poderia ocasionar prejuízos diretos aos partidos políticos, mesmo sem este ter 

obrigação de figurar no pólo passivo, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado. 
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5.3                       A inelegibilidade   

 

 

Uma interpretação literal e descuidada do disposto no §10, do artigo 14 da 

Constituição Federal, pode levar à conclusão de que o único efeito da procedência da ação de 

impugnação de mandato eletivo é a cassação do diploma do candidato eleito irregularmente. 

Mas, essa exegese não condiz com o espírito do legislador constitucional. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, neste particular, para obtermos o verdadeiro 

alcance da norma constitucional, devemos interpretar, em harmonia, os §§9º e 10º do artigo 14 da 

Constituição Federal.  

Ora, se a ação de impugnação de mandato tem como uma de suas hipóteses de 

cabimento o abuso de poder econômico, e tendo o § 9º aberto a  possibilidade da Lei Complementar 

estabelecer outros casos de inelegibilidades para proteger a normalidade e a legitimidade das 

eleições, contra a influência dessa forma de abuso de poder, resta comprovado que uma de suas 

consequências é a decretação da inelegibilidade do candidato. 

Se assim não fosse, o legislador constitucional não teria possibilitado que a Lei 

Complementar estabelecesse “outros” casos de inelegibilidade. 

Além disso, a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, promulgada com 

o intuito de proteger a probidade administrativa, exigir a moralidade para o exercício do mandato e, 

quanto à vida pregressa do candidato, zelar pela normalidade e legitimidade das eleições e combater 

o abuso de poder econômico, do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta, em seu artigo 1º, “d”, estabelece que são inelegíveis, para qualquer cargo, os que tenham 

contra sua pessoa representação procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em 

processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição a que concorrerem 

ou tenham sido diplomados. 

Ora, ao estabelecer a sanção de inelegibilidade aos candidatos que tenham sido 

diplomados, a Lei Complementar objetivou, de modo expresso, cominar com a sanção de 

inelegibilidade aqueles que figurassem no pólo passivo da ação de impugnação de mandato, tendo 

em vista a limitação imposta ao campo de atuação da ação de investigação judicial eleitoral, através 

dos incisos XIV e XV da mencionada lei.217 

Na realidade, quando a mencionada alínea se refere ao termo “representação”, 

temos de entendê-lo no sentido de petição, podendo ser utilizado tanto para a exordial  da ação de 
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investigação judicial, como para a ação de impugnação de mandato eletivo. É o abuso de poder, não 

o meio pelo qual é combatido, que implica na inelegibilidade.218 

É imperioso ressaltar que, ao estendermos a inelegibilidade ao réu na ação de 

impugnação de mandato eletivo, não se está dando uma interpretação extensiva às normas 

restritivas de direito, mas tão somente aplicando sistematicamente os diversos dispositivos legais, 

para que não sejam admitidas contradições.219 

Finalmente, é importante destacar que, ao contrário do entendimento do mestre 

Tito Costa220, não pode subsistir a alegação de que a ação de impugnação de mandato eletivo 

somente implicará a inelegibilidade do candidato, se for proposta com fundamento na procedência 

da ação de investigação judicial eleitoral, até mesmo porque este efeito já será decorrente da própria 

investigação judicial. 

A ação de impugnação, conforme já frisado, independe da propositura da ação de 

investigação judicial eleitoral, possuindo, em qualquer hipótese, a  inelegibilidade como um dos 

efeitos de sua procedência. 

Segundo Alexandre de Moraes, a inelegibilidade consiste “ na ausência de 

capacidade eleitoral passiva, ou seja, da condição de ser candidato e consequentemente, poder ser 

votado, constituindo-se, portanto, em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania”.221  

Para José Afonso da Silva, “inelegibilidade revela o impedimento à capacidade 

eleitoral passiva (direito de ser votado)”.222 

A inelegibilidade é a restrição, de natureza relativa ou absoluta, que impede a 

pessoa de concorrer às eleições para cargos públicos ou a uma determinada eleição. Portanto, pode 

ser dividida em absoluta e relativa.223 

As absolutas, segundo Pinto Ferreira, são aquelas que “impedem as pessoas 

enquadradas em sua categoria legal de se candidatarem a quaisquer cargos eletivos. Tais indivíduos 

não podem ser candidatos. Quem se encontra em tal situação não pode concorrer a nem uma eleição 

                                                 
218 Idem, ibidem. 
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para qualquer mandato eletivo e não tem prazo para descompatibilização que lhe permita sair do 

impedimento. Por exemplo, são os inalistáveis e os privados do gozo de seus direitos políticos”.224  

As inelegibilidades relativas são, segundo Tito Costa, aquelas que “alcançam os 

candidatos em situações específicas quanto à sua pessoa e em relação a cargos ou funções que 

estejam exercendo no momento da eleição”.225  

As inelegibilidades têm uma inspiração ética, objetivando eliminar ou diminuir a 

influência dos que possam macular a lisura e legitimidade do processo eleitoral, bem como impor 

qualidades mínimas aos que pretendem alcançar o cargo público.226 

Mas, a maior celeuma no que se refere à inelegibilidade decorrente da ação de 

impugnação de mandato eletivo ocorre quanto ao período de sua extensão para o candidato eleito, 

que tenha se beneficiado do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção. 

Com efeito, corrente bastante prestigiada, no âmbito do Direito Eleitoral, postula 

aplicar, na hipótese em tela, a literalidade do disposto no inciso XIV, do art. 22, da Lei 

Complementar nº 64/90, que comina a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 

três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, para o representado e quantos hajam 

contribuído para a prática do ato. 

Ora, levando-se em consideração o rito ordinário da ação de impugnação de 

mandato eletivo, adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as decisões que a julgarem, em grau 

definitivo, ultrapassarão, em muito, os três anos subsequentes à eleição em que se verificou o ilícito, 

tornando inócuos seus efeitos. 

Tal raciocínio nos levaria a admitir que a penalidade constante na ação de 

impugnação de mandato eletivo começa a se esvair antes mesmo de sua propositura. 

Na realidade, para alcançarmos o período de inelegibilidade, a interpretação não 

pode ocorrer de modo gramatical, mas sim de modo sistemático e teleológico. A norma jurídica 

deve ser pesquisada objetivando alcançar o fim efetivamente colimado e considerando-se a mesma 

como parte de um sistema, mediante comparações entre uma expressão normativa e as demais 

expressões contidas na ordem jurídica.227 
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conjunto de normas que dizem respeito a determinada matéria”. NADER, Paulo: Introdução ao estudo do direito. Rio 
de Janeiro: Forense, 1986, p. 334. 



Somente através de uma interpretação sistemática e teleológica, evitar-se-á a 

retirada, por completo, da efetividade do instrumento constitucional e o consequente descrédito das 

decisões acerca da matéria.228 

O intérprete, ao analisar a norma eleitoral, deve buscar a realização dos valores 

que regem este ramo do Direito, entre os quais se encontram a proteção da normalidade e a 

legitimidade das eleições contra a influência do abuso do poder econômico, fraude ou corrupção. 

Assim, para alcançarmos o efetivo sentido da norma constitucional, devemos 

observar a alínea “d” e “h”, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90, concluindo, em 

consequência, que o inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica à ação de 

impugnação de mandato eletivo, mas, exclusiva e restritivamente, à ação de investigação judicial 

eleitoral. 

Portanto, da interpretação dos supracitados dispositivos legais, concluímos que, 

julgada procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, esta tornará inelegível o candidato 

impugnado para as eleições que ocorrerem nos três anos seguintes, a partir do trânsito em julgado 

da decisão.  

Esta interpretação também é corroborada através do disposto no artigo 15 da Lei 

complementar nº 64/90, que estabelece que os efeitos da inelegibilidade somente poderão fluir a 

partir do transito em julgado da decisão. 

Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão nº 10082, relatado pelo 

Ministro Flaquer Scartezzini, assim já se posicionou, tendo a seguinte ementa: “Abuso de poder 

econômico. Abuso de poder de autoridade. Inelegibilidade.  LC nº 64/90, art. 1º, d. Existindo 

indícios do cometimento do abuso de poder econômico e abuso do poder de autoridade, possíveis de 

influenciar a lisura e a legitimidade do pleito, não é lícito ao TRE julgar extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. Ainda que, pelo decurso do tempo, não seja possível anular as eleições e 

cassar os diplomas dos eleitos, tem-se por caracterizada, se procedente a ação, a inelegibilidade dos 

autores para as eleições que se realizarem nos três anos seguintes à data da decisão.Recurso especial 

provido, determinando-se a remessa ao TRE para julgamento do mérito da causa, como entender de 

direito”.229 
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Dessa forma, somente com essa interpretação sistemática das alíneas “d” e “h”, do 

artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90, poderemos dar efetividade ao instrumento constitucional, 

no intuito de uma maior proteção aos interesses coletivos que devem ser preservados no processo 

eleitoral.230 

Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do posicionamento de Pedro Henrique 

Távora Niess231, a inelegibilidade atinge todos os candidatos beneficiados pela prática do ilícito 

eleitoral, tenham ou não sido responsáveis pelo mesmo, posto que não se trata de pena, mas sim de 

uma restrição de natureza política. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em diversas ocasiões, assim se posicionou, a 

exemplo do acórdão nº 11.884, relatado pelo Ministro Bueno de Souza “mas a sanção consistente 

em inelegibilidade não é sanção penal: pode advir de condições pessoais, mais ou menos 

severamente: mas não se cuida de ação penal (...) As inelegibilidades são, sem dúvida, gravíssimas 

restrições de direito. Elas privam a pessoa de direitos subjetivos públicos, é certo, mas assim o 

fazem no interesse social, naquilo que deva prevalecer sobre o indivíduo”.232 
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6.1                       Considerações iniciais 

 

 

 

A relação jurídica processual tem início com o ajuizamento de uma ação 

solicitando a aplicação do direito objetivo, culminando com a sentença, que é a entrega da prestação 

jurisdicional prometida pelo Estado.  

Entretanto, as decisões do Poder Judiciário, por serem decorrentes da natureza 

humana, podem laborar em equívocos, impondo sérios prejuízos às partes, sendo, em regra, 

impugnáveis por meio dos recursos, com o intuito de reexaminar a decisão proferida. 

No processo eleitoral, assim como nos demais ramos do direito processual, as 

decisões podem, em regra, serem atacadas por meio dos recursos eleitorais. 

 

 

 



Porém, a análise dos recursos, na ação de impugnação de mandato eletivo, implica 

a necessidade de estudo das principais características do processo eleitoral, que o distingue do 

processo civil e penal, tais como a celeridade dos seus atos, a informalidade e o elevado interesse 

público em relação à matéria envolvida. 

O professor Fávila Ribeiro, a propósito, sobre o tema, leciona que “as 

modalidades recursais vigentes não guardam absoluta fidelidade às características vigentes na 

sistemática processual civil, para que melhor se possam ajustar às peculiaridades do contencioso 

eleitoral”.233 

A celeridade decorre da necessidade de uma rápida decisão, para que não ocasione 

prejuízos a todo o processo eleitoral, e se configura, principalmente, no curtíssimo prazo para 

recurso, em geral de três dias, e na ausência do efeito suspensivo aos mesmos, salvo nas hipóteses 

legalmente previstas.234 

A informalidade do processo eleitoral consiste na superação dos rigores formais 

por parte dos juízes eleitorais, em nome da busca da verdade real, sendo alcançado o mérito dos 

pedidos em questões de grande relevância. 

Os litígios envolvendo o Direito Eleitoral, além de indiscutível importância 

democrática, possuem relevante interesse público235, à medida que quase sempre envolvem o 

combate ao abuso de poder econômico, fraude ou corrupção no processo eleitoral, justificando a 

excessiva busca pela verdade real e a necessidade de fundamentação clara e inequívoca de suas 

decisões. 

Dessa forma, somente após a observância destas peculiaridades do processo 

eleitoral, podemos compreender o real alcance da matéria recursal em sede de ação de impugnação 

de mandato eletivo. 

 

 

6.2.                   Conceito 

 

 

 

A prestação jurisdicional, decorrente da natureza humana, pode conter vícios das 

mais variadas formas, podendo ocasionar sérios danos às partes da relação processual.  

Para coibir estes atos, existem os remédios processuais. 
                                                 
233 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.573. 
234 JARDIM, Torquato: Direito Eleitoral positivo. Brasília: Brasília jurídica, 1998, p.151. 
235 O professor francês Jean-Claude Masclet ressalta esta característica dos recursos eleitorais, ao afirmar que “le 
recours em matière electorale n’est pas l´exercice d´un droit privé. Il constitue une action ouvert dans l’intérêt public”. 
MASCLET, Jean Claude: Droit électoral. Paris: Press Universitaires de France, 1989, p. 336. 



O remédio é um meio colocado à disposição do interessado, com o fim de 

eliminar o ato processual viciado ou para que seja adequada a sua legalidade à conveniência e 

justiça. 

 Nélson Nery Júnior, sobre esta classificação, afirma que “dessa maneira, os 

remédios podem ser classificados em duas espécies. A primeira, em que a finalidade é a eliminação 

do vício do ato processual, denomina-se retificação do ato. A segunda, objetivando adequar a 

legalidade do ato à sua conveniência e à sua justiça, deve ser classificada de acordo com a seguinte 

subdivisão: a) se se atribui eficácia ao ato viciado, diz-se que houve convalidação do ato; b) se se 

nega eficácia ao ato imune de vícios, o remédio pode revestir-se de várias formas, em que a 

principal é o recurso”.236 

O recurso é, portanto, uma espécie do gênero remédio, em que se reconhece à 

parte vencida, ao Ministério Público ou a um terceiro interessado, em qualquer incidente ou no 

mérito da demanda, o direito de provocar o reexame da questão decidida, pela mesma autoridade 

judiciária ou por outra de hierarquia superior.  

No ensinamento de Moacyr Amaral Santos, recurso “é o poder de provocar o 

reexame de uma decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, 

visando a obter a sua reforma ou modificação”.237 

Os recursos são exercitáveis em uma mesma relação jurídica processual contra 

decisões não transitadas em julgado, diferenciando-se, portanto, do mandado de segurança e da ação 

rescisória, que, apesar de buscarem a reforma de um ato processual, utilizam-se de um novo 

processo. 

 

 

Vicente Greco Filho leciona sobre o tema: “o recurso se desenvolve no mesmo 

processo. O recurso faz parte de um todo, que é o desenvolvimento da ação, desde a sua propositura 

até o esgotamento de todos os meios que levam ao exame do pedido do autor. Ao recorrer, a parte 

não propõe nova ação, mas dá continuidade, em nova fase, à ação anteriormente proposta e em 

andamento. É nisso que o recurso se distingue de outros meios de impugnação de decisões judiciais, 

que são ações, instaurando-se um novo processo”.238 

O recurso tem como escopo o pedido de reexame de uma decisão, para reformá-la, 

invalidá-la, esclarecê-la ou integrá-la, sendo dirigido, em regra, a outro órgão jurisdicional, podendo 

ter efeito suspensivo, quando impedem o início da execução ou efeitos não-suspensivos, permitindo 

a execução provisória. 
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238 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil Brasileiro. V.2. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 284. 



Em matéria eleitoral, adotando a lição de Tito Costa, pode-se definir recurso como 

a “medida de que se vale o interessado depois de praticado um ato ou tomada uma decisão. Pode 

também ser manifestado oralmente, como a impugnação, mas para ter seguimento, deve ser 

confirmado, dentro dos prazos legais, por petição escrita e fundamentada. (...) É a manifestação de 

inconformismo da parte vencida no pleito judicial que, por intermédio dele, postula o reexame da 

decisão que lhe tenha sido desfavorável”.239 

O professor português Manuel Freire Barros afirma que o recurso eleitoral tem 

como objeto “ o controlo das irregularidades ocorridas no decurso da votação e no apuramento 

parcial (distrital, quando previsto) e geral, correspondendo, assim, ao núcleo essencial das garantias 

do próprio Direito eleitoral, visto que se constitui na primeira linha das garantias da genuinidade da 

expressão vontade política dos cidadãos eleitores”.240 

Em sede da ação de impugnação de mandato, o recurso tem de ser sempre 

manifestado por escrito, objetivando a reforma da decisão proferida, seja pela mesma autoridade 

judiciária ou por outra hierarquicamente superior.  

 

 

6.3                      Pressupostos 

 

 

Antes de ingressar no mérito do recurso interposto na ação de impugnação de 

mandato eletivo, o juiz a quo ou o Tribunal ad quem, dependendo do caso, verificará se estão 

presentes os pressupostos recursais para a sua admissibilidade, sendo estes entendidos como as 

condições da ação e os pressupostos processuais examinados em fase recursal e segundo as 

peculiaridades desta etapa do processo.241 

Os pressupostos podem ser divididos em objetivos e subjetivos. Os pressupostos 

objetivos são: recorribilidade, cabimento, singularidade, tempestividade e a regularidade 

procedimental, enquanto os subjetivos dizem respeito à pessoa do recorrente. 

 

 

6.3.1                    Pressupostos objetivos 
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Conforme enfatizado acima, os pressupostos objetivos dos recursos, na ação de 

impugnação de mandato eletivo, são os seguintes: a recorribilidade, o cabimento, a singularidade, a 

tempestividade e a regularidade procedimental. 

Diferente do que ocorre no processo civil, reina, no processo eleitoral, a 

gratuidade dos seus atos, sendo totalmente desnecessário o pagamento das custas para efeito de 

recurso, inexistindo, assim, o pressuposto do preparo. 

 

 

6.3.1.1                 Recorribilidade 

 

 

O primeiro pressuposto objetivo dos recursos, na ação de impugnação, é a 

recorribilidade, posto que nem todos os atos decisórios são suscetíveis de recurso. 

Assim, para que o recurso seja conhecido, faz-se mister analisar se a decisão 

impugnada é ou não recorrível, observando que o processo eleitoral é regido também pelo princípio 

da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, isto é, as decisões proferidas antes da sentença 

são irrecorríveis, somente podendo ser impugnadas no momento da interposição do recurso da 

sentença.242 

Portanto, até mesmo por falta de previsão legal de recurso para esse fim, as 

decisões interlocutórias proferidas, no curso da ação de impugnação de mandato eletivo, não são 

recorríveis, mas tão somente aquelas que põem fim ao processo, através de sentença ou acórdãos. 

 

 

 

6.3.1.2                 Cabimento 

 

 

O cabimento do recurso é a existência, no sistema processual, de um recurso que 

se pretenda utilizar e a sua adequação ao ato que se pretende reformar. Assim, além de existir o 

recurso, este tem de ser próprio para atacar a decisão que gerou o gravame.  

Para cada ato judicial recorrível, está previsto um único tipo de recurso como 

adequado. O inconformismo referente a um ato decisório tem de ser feito através de um recurso 

indicado pela lei. 
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Tal pressuposto é de grande importância na ação de impugnação, tendo em vista a 

constante tentativa de utilização de formas recursais oriundas do Código de Processo Civil, sem 

previsão legal nem similitude com o processo eleitoral. 

Entretanto, o pressuposto recursal do cabimento tem de ser analisado à luz do 

princípio da fungibilidade dos recursos243 e da informalidade que rege o processo eleitoral.  

Assim, o tribunal eleitoral pode e deve conhecer um recurso por outro, desde que 

não haja erro grosseiro ou má-fé, visto que o ato já alcançou a sua finalidade, posicionamento este 

já consolidado no âmbito do Colendo Tribunal Superior Eleitoral244, a exemplo dos embargos de 

declaração em recurso ordinário nº 254, cujo relator foi o Min. Eduardo Alckmin, assim ementado: 

“Registro de candidato- recurso ordinário – embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental – princípio da fungibilidade” 

Dessa forma, em matéria eleitoral, o pressuposto objetivo do cabimento tem de 

observar a informalidade que rege o processo eleitoral e o princípio da fungibilidade dos 

recursos.245 

 

 

6.3.1.3                  Singularidade 

 

 

O pressuposto da singuralidade pode ser compreendido como a vedação à 

interposição de mais de um recurso, para reformar uma decisão proferida na ação impugnatória de 

mandato eletivo. É a aplicação do princípio da unirrecorribilidade, proibindo a interposição 

simultânea de mais de um recurso.246 

Portanto, havendo decisão acerca da legalidade do mandato eletivo, é  vedada a 

utilização conjunta de dois recursos. 

 

 

 

6.3.1.4              Tempestividade 
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A tempestividade é a interposição do recurso eleitoral dentro do prazo previsto em 

nossa legislação. 

O prazo para recurso, em matéria eleitoral, em regra, é de três dias, contados da 

data da publicação do acórdão, sentença, ato, resolução ou despacho que se deseja reformar, 

aplicando-se, segundo entendimento dominante, na omissão da lei eleitoral, o Código de Processo 

Civil.  

Em sede de ação impugnatória de mandato eletivo, as decisões são impugnáveis 

através de recurso, que deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) dias.247 

Com efeito, apesar de adotar o procedimento ordinário para a tramitação da ação 

impugnatória, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral admitiu a coexistência do Código de Processo 

Civil e do Código Eleitoral para fins recursais, aplicando a regra constante no artigo 258 deste, que 

dispõe : “art. 258- Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três 

dias da publicação do ato, resolução ou despacho”.  

Tal posicionamento já foi adotado em diversos julgados do TSE, a exemplo do 

acórdão nº 15.163, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro, com a seguinte ementa: “Ação de 

impugnação de mandato. Recursos. Prazo. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, 

com  a adoção do procedimento ordinário nele previsto, não afasta a incidência do disposto no 

artigo 258 do Código Eleitoral. O prazo para a interposição de recursos será de três dias” 248. 

O entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao adotar um prazo 

exíguo na ação de impugnação, é digno de aplausos, adaptando-se ao princípio da celeridade que 

deve reger o processo eleitoral e que não tinha sido observado pela Corte, quando da adoção de seu 

rito. 

Se a lei eleitoral não fixou prazo específico para a interposição de recurso na ação 

impugnatória, é irretocável o entendimento que fixa em três dias o prazo para a sua interposição, 

apesar de respeitadas posições em contrário, tendo como principal expoente Tito Costa.249 

O prazo para a interposição do recurso é próprio, contínuo e fatal, e, sendo 

ultrapassado o mesmo, há a perda do direito de recorrer, tendo em vista que, no Direito Eleitoral, os 

prazos para a interposição de recursos são preclusivos, salvo em matéria constitucional. 

Entretanto, em virtude da adoção do rito ordinário para a tramitação da ação 

impugnatória, cumpre ressaltar que as férias suspendem o prazo para a interposição de recursos, 

retardando, injustificadamente, o caminhar do processo durante este período, tema já enfrentado 
                                                 
247 Ney Moura Teles entende que o prazo para recurso das decisões proferidas na ação de impugnação de mandato 
eletivo é de 15 dias, aplicando-se o Código de Processo Civil. TELES, Ney Moura: Direito Eleitoral – comentários à 
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pelo Tribunal Superior Eleitoral no Acórdão nº. 11663-A, relatado pelo Ministro Marco Aurélio 

Mello.250 

 

 

 

6.3.1.5                 Regularidade procedimental 

 

 

O pressuposto da regularidade procedimental é a necessidade de que o recurso 

eleitoral seja interposto formalmente em ordem, contendo petição com a identificação da zona 

eleitoral a quem é dirigida, o nome das partes e do recurso, motivo e pedido de reforma da decisão, 

estando contido em diversos artigos do Código Eleitoral, a exemplo dos artigos 266 e 279, §1º. 

A parte recorrente tem de explicitar as razões do seu inconformismo, até mesmo 

para que o Tribunal possa confrontá-la com os motivos existentes na decisão impugnada. 

Se o recorrente não deduzir o recurso em consonância formal com que a lei 

processual determina, terá desatendido o requisito da regularidade procedimental, e, 

conseqüentemente, o recurso poderá não será conhecido.  

Entretanto, tal exigência tem que ser analisada com reserva, em virtude da 

informalidade que rege o processo eleitoral. Não se pode admitir que a busca da verdade real seja 

obstaculada por um formalismo exacerbado. 

A discussão ganha ainda mais importância na ação impugnatória, posto que a 

matéria discutida nos autos se refere à essência do regime democrático, que é o conquista do 

mandato eletivo.  

Assim, a análise dos requisitos formais do recurso, nessa hipótese, não pode ser 

excessivamente rígida, em virtude do interesse público envolvido. O simples equívoco quanto à 

forma, não ocasionando maiores danos à compreensão do recurso, não pode dar causa a seu não 

conhecimento. 

 

 

 

6.3.2                     Pressupostos subjetivos 
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Os pressupostos subjetivos dizem respeito à pessoa do recorrente, sendo objeto de 

grandes discussões no âmbito da ação de impugnação. 

O legitimado natural para interpor recurso nesta ação é aquele que sofreu o 

gravame com a decisão, podendo atuar no pólo passivo como no ativo.  

Em sede de ação impugnatória, têm legitimidade para recorrer os candidatos, 

mesmo sem pertinência temática com o mandato impugnado, os partidos políticos, as coligações, o 

Ministério Público e o próprio eleitor, desde que tenham sido sucumbentes. 

Na realidade, é indiscutível que o cidadão deve figurar no rol dos legitimados para 

recorrer das mencionadas decisões, já que possui interesse direto na lisura dos pleitos eleitorais, 

sendo o maior prejudicado na hipótese de uma decisão desfavorável.251  

Não se pode olvidar ainda que é permitida a intervenção de terceiros prejudicados 

em recursos eleitorais, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no art. 499 do Código de Processo 

Civil.  

 

 

 

Entretanto, para que seja admitida a intervenção de terceiros prejudicados em 

recursos eleitorais, é imprescindível que se reste demonstrado o interesse recursal, isto é, a 

existência de prejuízo em decorrência da decisão. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Recurso Especial nº 15233, 

relatado pelo Ministro Maurício Correia, assim se posicionou: “recurso especial. Terceiro 

interessado. Embargos de declaração. Legitimidade. 1. O Terceiro prejudicado está legitimado a 

interpor recursos, inclusive embargos declaratórios, quando demonstrado o nexo de 

interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial 2. 

Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos a origem, a fim de que o 

regional aprecie os embargos de declaração, como entender de direito”252.  

O interesse recursal, ou melhor, o não atendimento a uma expectativa implícita ou 

explícita tem de restar devidamente comprovado, para justificar o processamento do recurso, sob 

pena de seu não conhecimento.  

Além da comprovação do interesse, o recurso interposto pelo terceiro deverá estar 

subscrito por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.  
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A inexistência de mandato outorgado ao advogado subscritor do recurso, implica 

seu não conhecimento, posicionamento adotado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no 

Recurso especial eleitoral nº 6503, acórdão 8436 PB, de 31/10/86, cujo Relator foi o Ministro 

Roberto Ferreira Rosas, assim ementado: “Sublegenda. Substituição de candidato. Faculdade dos 

instituidores – representação processual. Prova. Inexistência de Mandato. Falta de legitimidade 

recursal”.253 

 

 

 

 

6.4                     Os efeitos dos recursos na ação de impugnação de mandato eletivo 

 

 

O princípio da celeridade, como já foi demonstrado anteriormente, é um dos 

traços distintivos do processo eleitoral, pelo fato de as eleições transcorrerem em um curto espaço 

de tempo. 

Nas eleições, o interesse público impõe que as decisões judiciais sejam céleres, 

sob pena de serem ineficazes, colocando em risco a própria estabilidade democrática. 

Em nenhum campo do direito, a agilidade nas decisões é tão almejada, exigindo-

se do Poder Judiciário uma rápida e efetiva resposta acerca de supostas ilegalidades cometidas no 

embate eleitoral. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo 

Regimental na Medica Cautelar nº 1000, reconheceu expressamente tal peculiaridade: “o processo 

eleitoral lida com dado irremovível – curso tempo – e, na verdade, vejo, a cada dia, a Justiça 

Eleitoral patinar na inutilidade, à custa da liberalização de embargos declaratórios e medidas 

cautelares”.254 

Um dos desdobramentos do princípio da celeridade no processo eleitoral é a regra 

da ausência de efeito suspensivo aos recursos, previsto no artigo 257 do Código Eleitoral, a qual 

determina a execução imediata do julgado, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em 

casos especiais, a critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão. 

Portanto, em regra, havendo decisão judicial acerca de matéria eleitoral, a 

execução do julgado deve ser feita de imediato, ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos, a 

qual impediria a eficácia da mesma até a decisão final do recurso. 
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Assim, indubitavelmente, no Direito Eleitoral, a regra é a de ausência de efeito 

suspensivo aos recursos. 

O professor Tito Costa, sobre o tema, leciona: “no sistema eleitoral brasileiro, a 

regra é a de que os recursos não têm efeito suspensivo. Em conseqüência, a execução de qualquer 

acórdão será feita imediatamente, em princípio, através da comunicação por ofício ou 

telegrama”.255 

Entretanto, na ação de impugnação de mandato eletivo, são grandes as 

divergências acerca dos efeitos dos recursos. 

Com efeito, a grande maioria dos doutrinadores e da jurisprudência pátria 

comungava do entendimento de que os recursos interpostos, nas ações de impugnação de mandato 

eletivo, possuíam efeito suspensivo, tendo como base de fundamentação os seguintes argumentos: o 

mandato eletivo possui presunção juris tantum de legitimidade, o que somente seria retirado com o 

trânsito em julgado da sentença; em sede de ação de impugnação de mandato, aplica-se o disposto 

no artigo 216 do Código Eleitoral, o qual determina que, enquanto o Tribunal Superior não decidir o 

recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a 

sua plenitude.Por fim, sustentam que o artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90 condiciona a 

eficácia da decisão em sede da impugnação ao registro dos candidatos ao trânsito em julgado, o que 

também seria aplicado à impugnação de mandato eletivo. 

Os mais respeitados doutrinadores pátrios assim se posicionam, senão vejamos: 

Pedro Henrique Távora Niess: “o art. 257, do Código Eleitoral, expressa o seguinte comando: ‘Art. 

257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo’. Mas, o art. 216, do mesmo estatuto 

reconhecendo à diplomação (que autoriza o exercício do mandato) eficácia plena, ao mesmo tempo 

que inclui, na regra do art. 257, o recurso contra a expedição do diploma – não o recurso 

manifestado contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que o provê – dela exclui as 

manifestações de inconformismo sacadas contra decisões que, pressupondo a diplomação, atingem-

na indiretamente, embora ataquem diretamente o mandato que reconhecem ilegítimo. Em outras 

palavras: se quem foi diplomado pode exercer o mandato até que se pronuncie o Tribunal Superior 

Eleitoral sobre o recurso interposto contra a diplomação, nenhuma decisão judicial inferior poderá 

declarar ilegítimo o mandato e , recorrida, prevalecer sem a chancela da mesma corte.....” E 

continua: “ A decisão que cassa o mandato do réu somente liberará sua eficácia, quando coberta 

pela autoridade da coisa julgada, como ocorre na investigação judicial e na ação de impugnação de 

registro do candidato. O afastamento precoce do candidato causará prejuízo irreparável não só a ele, 

se a decisão final vier a favorecê-lo, como também aos eleitores que o elegeram – a quem 
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representa –, ao processo eleitoral de que participaram, ao Judiciário, à democracia. O contrário não 

se dará. A presunção, conquanto relativa, é da normalidade e legitimidade das eleições”256. 

José Antônio Fichtner comunga do mesmo entendimento, ao afirmar: “a nota 

distintiva dos recursos interpostos em ações de impugnação de mandato eletivo, relativamente aos 

recursos eleitorais comuns, que, segundo o art. 257 do Código Eleitoral, não têm efeito suspensivo, 

reside na circunstância de que o recurso interposto contra a decisão do mérito, em tal hipótese, 

mesmo em sede especial ou extraordinária, tem efeito suspensivo, de modo que a execução do 

julgado far-se-á, apenas, quando do trânsito em julgado da decisão”.257   

Joel J. Cândido compartilha desse raciocínio, por três razões: “a)se, no RCD, isso 

ocorre, na AIME, a solução deve ser a mesma, eis que igual é o objetivo de ambas as medidas 

processuais. b) à míngua de dispositivo legal específico regulando a matéria, deve-se aplicar o 

remédio jurídico existente no ordenamento jurídico que melhor atenda aos interesses do impugnado, 

por ser menor o prejuízo em eventual caso de erro, já que a questão envolve direitos políticos. Aqui, 

o interesse público genérico cede ante à possibilidade de lesão a direito constitucional específico; c) 

e, por último, porque a presunção da prestação jurisdicional correta da escolha do titular do 

mandato é bem menos expressiva que a presunção de correção da escolha do titular do mandato 

impugnado, pela vontade manifestada pelo sufrágio, e a preservação desta última, e não daquela, 

deve ser sempre o principal escopo do Direito Eleitoral”.258  

 A jurisprudência pátria dominante já tinha se pacificado nesse sentido, a exemplo 

do agravo regimental em agravo de instrumento nº 11831, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, 

com a seguinte ementa:  “ Ação de impugnação de mandato eletivo (Const., art. 14, parágrafo 10). 

No silêncio da lei, tem aplicação o art. 216 do Código Eleitoral, quanto aos efeitos da decisão 

judicial. Precedentes AGMC 15.216 E MS 2.362.Agravo não provido”259. 

Entretanto, o entendimento compartilhado pela mais respeitada doutrina e 

jurisprudência pátria estava, indiscutivelmente, equivocado, não analisando, com rigor, os 

princípios e o interesse público que regem o processo eleitoral, os quais impõem uma rápida e 

efetiva decisão acerca dos litígios. 

Inicialmente, cumpre destacar que o maior argumento dos que defendem a 

atribuição de efeito suspensivo aos recursos em sede de ação de impugnação de mandato eletivo é a 

presunção relativa da legitimidade do mandato eletivo e a normalidade das eleições. 
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Sem dúvidas, o mandato eletivo conquistado através de um processo eleitoral 

goza de tais atributos indispensáveis à estabilidade democrática, posto que se trata da essência de 

um sistema representativo.  

Porém, como frisado acima, tal presunção é relativa, admitindo-se por verdadeira, 

somente enquanto não se provar o contrário. 

Assim, havendo julgamento em primeiro grau, em que se comprove a conquista 

de um mandato eletivo através do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, constatado em 

um processo judicial em que são assegurados o contraditório e a ampla defesa, não há de se falar de 

continuidade de tal presunção. 

Ora, a sentença revela o posicionamento do Estado, representado neste ato pelo 

Juiz eleitoral, efetivando a prestação jurisdicional prometida em relação a um caso concreto, 

extinguindo a relação jurídica processual. 

Portanto, não se pode admitir que tal presunção seja superior à própria prestação 

jurisdicional, através de uma sentença judicial decorrente de um processo em que as partes têm o 

direito a todas as garantias constitucionais, com os mecanismos a eles inerentes.  

Compartilhar de tal entendimento é colaborar para a perpetuação de um sistema 

eleitoral viciado, em que a conquista do mandato eletivo depende do aporte de recursos financeiros 

do candidato. 

Dessa forma, está comprovado que a presunção de legitimidade do mandato 

eletivo e de normalidade das eleições é elidida através da prestação jurisdicional de primeiro grau, 

não se podendo atribuir, neste particular, efeito suspensivo aos recursos nas ações de impugnação 

de mandato eletivo. 

Por outro lado, cumpre destacar a inexistência de qualquer dispositivo legal 

atribuindo efeito suspensivo aos recursos em sede de ação de impugnação de mandato eletivo. 

Com efeito, no processo eleitoral, aplica-se  a regra prevista no artigo 257 do 

Código Eleitoral, reconhecendo a inexistência de efeito suspensivo aos recursos. Não há qualquer 

dispositivo legal que excepcione a ação de impugnação desta regra. 

A única exceção a esta regra se aplica ao recurso contra a expedição do diploma, 

em virtude do disposto no artigo 216 do Código Eleitoral. A intenção do legislador, nessa hipótese, 

foi evitar o afastamento do candidato eleito sem qualquer deliberação judicial acerca da matéria, 

visto que o recurso contra a expedição do diploma é interposto, originariamente, perante o Tribunal. 

Portanto, tal dispositivo é inaplicável no âmbito da ação de impugnação de 

mandato. 



Para que pudéssemos excepcionar a regra prevista no artigo 257 do Código 

Eleitoral, seria imprescindível que a lei dispusesse expressamente acerca da matéria, tendo em vista 

que ao intérprete é vedado fazer aquilo que a lei não permite. 

Portanto, como inexiste qualquer dispositivo restringindo o alcance do artigo 257 

do Código Eleitoral à ação de impugnação de mandato eletivo, descabida é a aplicação do artigo 

216 do mesmo diploma legal. 

Por outro lado, sustenta-se ainda a concessão do efeito suspensivo ao recurso, 

tendo como fundamento o artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90, ao determinar que, transitada 

em julgado a decisão 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. 

A interpretação do mencionado artigo, indubitavelmente, não nos leva a tal 

conclusão. 

De início, é forçoso mencionar que os dispositivos da Lei Complementar nº 64/90 

devem ser analisados em conjunto, observando-se sempre o principal objetivo da mesma, que é a 

decretação da inelegibilidade do candidato. 

Assim, o artigo 15 da mencionada Lei Complementar apenas deve ser observado 

quanto aos efeitos da declaração de inelegibilidade, isto é, o recorrente somente poderá ser 

impedido de se registrar como candidato após o trânsito em julgado da decisão, mas tais efeitos não 

atingem a diplomação.  

Portanto, somente os efeitos da inelegibilidade exigem o trânsito em julgado da 

decisão, não impondo que a cassação de diploma decorrente de impugnação de mandato eletivo 

observe tal restrição, posto que esse não é o objetivo da Lei Complementar nº 64/90 . 

Dessa forma, pelos argumentos acima mencionados, não nos restam dúvidas 

acerca da possibilidade de execução imediata da sentença proferida na ação de impugnação de 

mandato, no que se refere à sua desconstituição. 

Na realidade, somente os efeitos da inelegibilidade exigem o trânsito em julgado 

da decisão, em virtude do disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90. 

É imperioso, para que o Estado possa se desincumbir do seu dever constitucional 

de uma tutela jurisdicional tempestiva e adequada, que se restabeleça o valor do magistrado de 

primeiro grau, pois este preside a instrução e tem contato direto com as partes.260 

Se, na ação de impugnação de mandato, o juiz eleitoral tem contato direto com a 

prova dos abusos praticados, a partir da oitiva das partes, das testemunhas ou mesmo através da 

análise dos documentos trazidos aos autos, é indiscutível que o valor da sentença proferida deve se 

sobrepor à presunção de legitimidade do mandato. 
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A necessidade da execução imediata, além de ser um instrumento muito 

importante para a efetividade do processo, serve como afirmação do regime democrático, no sentido 

de afastar, com a maior celeridade possível, aqueles que conquistam o poder de modo ilícito, 

evitando que medidas protelatórias sejam tomadas, com a intenção de prolongar o processo judicial 

e de permanecer no poder.  

 

6.4.1                    A nova realidade jurisprudencial após a instituição do artigo 41-A na Lei nº 

9.504/97 

 

Conforme já mencionado anteriormente, a Lei nº 9.840/99, fruto de grande anseio 

popular, instituiu o artigo 41-A na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), com a seguinte redação: “Art. 

41-A Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta 

lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem 

ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro 

da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir e 

cassação do registro ou do diploma, observando o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990”. 

Para a configuração do ilícito, basta a promessa de oferecimento de qualquer bem 

ou vantagem individual a um eleitor, com fins explicitamente eleitorais, podendo ocorrer desde o 

registro de candidatura até as eleições. 261 

Porém, com a referida modificação, houve uma verdadeira revolução no 

entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que passou a defender o afastamento 

imediato do candidato, quando comprovada a transgressão ao artigo 41-A, sob a alegação de que a 

mesma não induz à inelegibilidade.  

O Ministro Fernando Neves, em voto proferido na Medida Cautelar nº 994-MT, 

ressaltou os efeitos das mudanças resultantes da Lei nº 9840/99, afirmando: “como observei no 

precedente já citado (MC nº 970), as alterações da Lei nº 9.504, de 1997, entre as quais consta a 

introdução do art. 41-A, vieram ao encontro da vontade da sociedade de ver rapidamente apurados e 

punidos os ilícitos eleitorais. Nesse caso, o interesse a prevalecer é o de afastar imediatamente da 

disputa aquele que, no curso da campanha eleitoral, tenha incidido no tipo de captação de sufrágio 

vedada por lei. Por isso, o legislador, diferentemente do que tratou das declarações de 

                                                 
261 COSTA, Adriano Soares da: “Captação de sufrágio e inelegibilidade: análise crítica do art. 41-a da Lei n. 9.504/97”.  
Disponível em: <http:// www.jus.com.br/>. Acesso  em: 15/mai/2002.  



inelegibilidade, não condicionou ao trânsito em julgado os efeitos da decisão que cassa diploma por 

transgressão ao referido art. 41-A”.262 

Em inúmeros recentes julgados, o Tribunal Superior Eleitoral assim vem se 

posicionando, a exemplo do Recurso Especial nº 19.176:: “Cassação de registro de candidatura: Lei 

9.504/97. Art. 41-A: eficácia imediata. Ao contrário do que se tem entendido, com relação ao art. 15 

da LC 64/90, a eficácia da decisão tomada com base no art. 41-A da L. 9.9504/97 é imediata, ainda 

quando sujeita a recurso: trata-se, portanto, de causa de urgência, para cujo regimento interno do 

Tribunal a quo faculta a dispensa de publicação em pauta” (Respe nº 19.176).263 

Destaca-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela aplicabilidade imediata 

do disposto no art.41-A da Lei nº 9504/97, de início, nas ações de investigação judicial, não 

deliberando acerca do tema, no que se refere às impugnações de mandato eletivo. 

Porém, em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, o Tribunal Regional 

Eleitoral da Paraíba, em julgado pioneiro na matéria, assim concluiu: “ Agravo regimental contra 

decisão do relator que concede efeito suspensivo a recurso. Sentença em sede de Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo que reconhece a captação de sufrágio. Art. 41-A da Lei nº 

9.504/97, Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de dar eficácia imediata à decisão 

que cassa o diploma. Na esteira da jurisprudência predominante no Colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, as decisões que cassam o diploma com base  no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 têm efeito 

imediato, aplicando-se a regra geral do art. 257 do Código Eleitoral brasileiro.” (MC nº 175. Classe 

10, Acórdão nº 1222/2000, relator designado para lavratura do acórdão Juiz Harrison Targino, 

02/04/2002).264  

Analisando Medida Cautelar nº 1049, referente ao processo julgado no TRE-PB, o 

Colendo Tribunal Superior Eleitoral265 deliberou, pela primeira vez, acerca da matéria: “medida 

cautelar em que se pleiteia efeito suspensivo a recurso especial contra decisão de Tribunal Regional 

que nega liminar para suspender eficácia de decisão que julga procedente a ação de impugnação de 

mandato eletivo pela prática da conduta descrita no art. 41-A da Lei n° 9.504, de 1997. 1. São 

imediatos os efeitos da sentença que julga procedente ação de impugnação de mandato eletivo pela 

prática da conduta descrita no art. 41-A da Lei n° 9.504, de 1997. Pertinência da jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral relativa às representações. Situação em que não se aplica o art. 216 do 

Código Eleitoral. 2. Embora seja admitida a concessão de efeito suspensivo a recurso manifestado 

contra tal decisão, o acórdão recorrido, examinando as circunstâncias do caso concreto, não 

entendeu presentes os pressupostos necessários ao deferimento de tal medida cautelar. Inviabilidade 
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de, em novo juízo cautelar, modificar essa decisão e de suspender os efeitos da sentença. 3. 

Conveniência de se evitarem sucessivas alterações no comando da administração municipal. 

Cautelar indeferida.” 

A interpretação que começa a ser adotada pelo Colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, no sentido de retirar o efeito suspensivo dos recursos nas impugnações de mandato eletivo 

propostas com fundamento na captação ilícita de sufrágio, sob a alegação de que a mesma não 

induz à inelegibilidade, é flagrantemente equivocada. 

Na realidade, a inelegibilidade é efeito inerente à declaração de captação de 

sufrágio, não podendo haver a separação das duas categorias. Não se pode separar a prática do ato 

ilícito da conseqüente decretação de inelegibilidade. 

A intenção do Tribunal Superior Eleitoral, ao efetuar tal interpretação, foi evitar a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.504/97, já que é vedada a instituição de novas 

hipóteses de inelegibilidade por meio de lei ordinária, consoante determina o § 9º do artigo 14 da 

Constituição Federal. 

Adriano Soares da Costa266 esclarece o equívoco do posicionamento do Tribunal 

Superior Eleitoral, enfatizando: “insisto em um ponto, amiúde aqui tratado: a inelegibilidade é 

efeito jurídico  e não, como erradamente supõem alguns, fato jurídico. Ao fato jurídico ilícito do 

abuso de poder econômico, por exemplo, aplica-se a sanção de inelegibilidade. Logo, buscar 

estabelecer a separação entre a inelegibilidade e a captação do sufrágio é o mesmo que buscar a 

separação entre o negócio jurídico e o dever de prestar a obrigação pactuada. É separar categorias 

que, por si mesmas, já estão separadas. O fato jurídico ilícito da captação do sufrágio enseja, como 

efeito, o cancelamento do registro de candidatura. A pergunta que nos cabe, então, fazer é a 

seguinte: em que medida o efeito do cancelamento de registro difere da inelegibilidade? A resposta 

é evidente: em nada... Na verdade, a interpretação que o TSE está dando ao art. 41-A da Lei n. 

9.504/97 visa a salvá- 

 

lo de sua evidente inconstitucionalidade, uma vez que é veículo introdutor impróprio de normas 

sobre inelegibilidade, mercê do que prescreve o parágrafo novo do art. 14 da CF/88.” 

Conforme já enfatizado no capítulo anterior, a sentença, na ação de impugnação, 

terá sempre o efeito secundário a decretação da inelegibilidade do candidato beneficiado pela 

prática dos ilícitos na conquista do mandato eletivo, não podendo se admitir que ocorra tal 

separação, quando tiver fundamento na captação de sufrágio. 
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 Portanto, apesar de admitir a execução imediata da sentença proferida na ação de 

impugnação, o Tribunal Superior Eleitoral, em uma interpretação distorcida e equivocada, somente 

admite tal possibilidade, quando a cassação do mandato se fundar no artigo 41-A da Lei n. 

9.504/97. 

 

 

 

6.5                      Espécies 

 

 

 

No prazo de três dias, o Código Eleitoral admite os seguintes recursos como 

cabíveis na ação de impugnação: recurso inominado, embargos de declaração,  ordinário, especial, 

extraordinário e agravo de instrumento, podendo ser interpostos perante o Juízo eleitoral, os 

Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral.  

O juiz eleitoral de primeiro grau é competente para julgar as ações de impugnação 

de mandato propostas contra Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores ou suplentes, devendo, portanto, 

serem dirigidos a ele os recursos das mencionadas decisões, o mesmo ocorrendo com os Tribunais 

Regionais Eleitorais, nas ações propostas contra os Deputados Estaduais, Federais, Senadores e seus 

suplentes, Governadores e Vice-governadores. No caso de ação de impugnação movida contra o 

Presidente ou Vice, os recursos devem ser dirigidos ao Tribunal Superior Eleitoral. 

É de se destacar que, pela própria natureza célere do processo eleitoral, são 

incabíveis os embargos infringentes na ação de impugnação de mandato eletivo, entendimento 

compartilhado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, a exemplo do recurso de 

embargos infringentes em ação rescisória, de nº 12, relatado pelo Ministro Walter Ramos da Costa 

Porto.267  

 

 

 

6.5.1                   Recurso inominado   
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Sendo proferida sentença na ação de impugnação pelo juiz eleitoral de primeiro 

grau, cabe recurso inominado para o Tribunal Regional Eleitoral, previsto no artigo 265 do Código 

Eleitoral, no prazo de três dias. 

O recurso deve ser apresentado perante o juiz eleitoral, através de petição 

fundamentada, acompanhada dos documentos necessários a instruí-lo, podendo a parte adversa 

oferecer contra-razões, no mesmo prazo do recurso inominado. Sendo juntados novos documentos 

pelo recorrido, a parte recorrente terá vistas dos autos, no prazo de quarenta e oito horas, a teor do 

disposto no artigo 267, §5º do Código Eleitoral. 

É importante enfatizar a possibilidade de retratação, pelo juiz eleitoral de primeiro 

grau, da decisão proferida anteriormente. Assim, antes do envio dos autos ao TRE, poderá haver a 

reconsideração da sentença proferida, hipótese, entretanto, bastante rara em sede da ação de 

impugnação de mandato.  

 

 

6.5.2                     Embargos de declaração 

 

 

O professor Ovídio A. Baptista da Silva define os embargos de declaração como 

sendo “o instrumento de que a parte se vale, para pedir ao magistrado prolator de uma dada 

sentença que a esclareça, em seus pontos obscuros, ou a complete, quando omissa, ou, finalmente, 

que lhe repare ou elimine eventuais contradições que porventura contenha”.268 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, estatui que é possível a oposição 

de embargos de declaração nas sentenças ou acórdãos que contenham obscuridade, contradição ou 

omissão. 

No processo eleitoral, a matéria é regida pelo artigo 275 do Código Eleitoral, em 

que observamos algumas diferenças dos embargos de declaração previstos no Código de Processo 

Civil.  

Inicialmente, constatamos, no Código Eleitoral, a presença da “dúvida” como 

hipótese de cabimento de embargos de declaração, apesar de já ter sido suprimida do Código de 

Processo Civil. Assim, além de ser o meio adequado, para suprir omissão, contradição ou 

obscuridade, os embargos de declaração, no processo eleitoral, servem como instrumento para sanar 

eventuais dúvidas do julgado. 
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Na realidade, a dúvida não poderia ser admitida como pressuposto de 

admissibilidade, tendo em vista que se trata de uma condição subjetiva da parte, decorrente de 

eventual omissão ou contradição, e que não pode constar objetivamente na decisão.  

A alegação de “dúvida” tem sido utilizada, com freqüência, com o único intuito de 

rediscussão da matéria julgada, atacando os fundamentos do acórdão, o que é vedado em sede de 

embargos de declaração.  

Os embargos não visam à reforma do julgado269, e sim a que sejam eliminadas as 

omissões, obscuridades e contradições, não sendo, conseqüentemente, meios de resolução de 

eventuais dúvidas das partes. 

Uma das questões mais polêmicas na matéria se refere à possibilidade ou não de 

manejo do instrumento recursal perante os juízes eleitorais, posto que o Código Eleitoral se refere 

tão somente ao cabimento do recurso em acórdãos. 

Porém, é indiscutível o cabimento do recurso perante os juízes eleitorais, posto 

que não se pode admitir que um pronunciamento jurisdicional obscuro, omisso ou contraditório não 

possa ser revisto.270   

Além disso, a exegese literal do disposto no artigo 275 do Código Eleitoral pode 

nos levar a uma situação de patente incongruência, tendo em vista que caberiam embargos de 

declaração da decisão que julga a ação de impugnação proposta originariamente perante o Tribunal 

Regional Eleitoral, enquanto, se a mesma for proposta perante o juiz eleitoral, os embargos não 

seriam cabíveis.     

Portanto, havendo omissão, contradição ou obscuridade, é cabível a utilização dos 

embargos de declaração na ação de impugnação de mandato eletivo, seja perante o juiz eleitoral ou 

perante os Tribunais eleitorais271. 

No que se refere aos efeitos dos embargos de declaração, apesar de o parágrafo 

quarto do artigo 275 dispor que a sua oposição apenas suspende o prazo para recurso, a 

jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que há mesmo a interrupção do prazo, a 

teor do julgado abaixo  no Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral de nº 19532, relatado 

pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, com a seguinte ementa: “Direito Eleitoral e 

Processual. Embargos declarados protelatórios pelo Tribunal Regional. ART. 275, § 4º, CE. 

Aplicação. Recurso especial intempestivo. Precedentes da corte. Negado seguimento.- Segundo 
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270 THEODORO JÚNIOR, Humberto: Curso de Direito Processual Civil. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 586. 
271 Tito Costa também compartilha da opinião de que o recurso é cabível mesmo em primeira instância, em relação a 
sentenças de juízes ou juntas eleitorais. COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 106. 



construção jurisprudencial, os embargos declaratórios, em matéria eleitoral, não suspendem o prazo 

para a interposição de outros recursos, mas os interrompem, na linha da alteração havida no CPC, 

salvo manifestamente protelatórios e assim declarados (CE, art. 275, § 4º)”.272 

Na realidade, a jurisprudência eleitoral assim se posicionava, antes mesmo da 

modificação do Código de Processo Civil. Outro não poderia ser o entendimento, tendo em vista 

que, ante a exiguidade do prazo recursal, as partes poderiam ser efetivamente prejudicadas, se 

houvesse tão somente a suspensão do mesmo. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do acórdão nº 12.071, alertou 

acerca do perigo do efeito suspensivo dos embargos, afirmando que “se adotasse com rigor a tese da 

suspensão, se o vencido utilizasse os três dias para a interposição dos embargos de declaração, não 

haveria mais prazo para recurso”.273 

Finalmente, cumpre ressaltar que, em caso de embargos de caráter eminentemente 

protelatórios, comuns no processo eleitoral, não há de se falar em interrupção do prazo, desde que o 

Juiz ou Tribunal assim o declare.  

Então, declarado o caráter protelatório do recurso, a parte restará sensivelmente 

prejudicada, já que, por não interromper o prazo recursal, inexistirá a possibilidade de manejo de 

outros meios de impugnação.  

 

 

 

 

6.5.3                  Recurso ordinário 

 

 

Em se tratando de ação de impugnação proposta contra Deputados Estaduais, 

Federais, Senadores e seus suplentes, Governadores e Vice-governadores, da decisão que a julgar, 

no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, cabe recurso ordinário, no prazo de três dias, para o 

Tribunal Superior Eleitoral, com fulcro no artigo 276, II, do Código Eleitoral e artigo 121, §4º, III, 

IV e V da Constituição Federal.  

Do mesmo modo, perante o Tribunal Superior Eleitoral é cabível o recurso 

ordinário para o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ação de impugnação proposta contra o 

Presidente ou Vice, de distribuição originária perante a colenda corte eleitoral 

                                                 
272 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 26/jul/2002.  
273 Idem. Acesso em 15/mai/2002 



Após a interposição do recurso ordinário, o Presidente do TRE ou do TSE, 

determinará a intimação do recorrido para apresentar suas contra-razões e, ato contínuo, a subida 

dos autos à instância superior, após o decurso do prazo. 

 

 

6.5.4                  Recurso especial 

 

 

Em regra, as decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, com o escopo de 

evitar uma protelação das decisões eleitorais, eternizando o processo eleitoral e ocasionando 

prejuízos à sociedade e instabilidade à própria democracia. 

Entretanto, o nosso ordenamento jurídico admite a possibilidade de recursos de 

decisões dos Tribunais Regionais para o Tribunal Superior Eleitoral, através dos recursos especial e 

ordinário. 

O recurso especial pode ser interposto da decisão do Tribunal Regional que tenha 

sido proferida contra expressa disposição de lei ou da Constituição, ou quando houver divergência 

na interpretação da lei entre dois ou mais Tribunais Regionais Eleitorais, encontrando-se prevista no 

artigo 276 do Código Eleitoral e no artigo 121, §4º, I e II da Constituição Federal.  

O Tribunal Superior Eleitoral, por meio dos recursos especiais, exerce a sua 

função de defender a lei federal e mantê-la respeitada pelos Tribunais Eleitorais em todo o país, 

bem como evitar a divergência em sua interpretação. 

O recurso especial cabe tão somente para o exame de infringência legal, 

entendendo esta como violação à literalidade da lei ou de resolução do TSE e não a qualquer 

entendimento subjetivo. É totalmente descabida a utilização do mesmo como instrumento de 

reexame de prova, discutindo fatos já decididos na instância anterior. 

Do mesmo modo, faz-se imprescindível que a matéria contida no recurso especial 

tenha sido devidamente prequestionada, conforme determina as súmulas 282274 e 356275 do 

Supremo Tribunal Federal. 

O recurso especial pode ser interposto, também, quando houver divergência entre 

a decisão impugnada e a decisão proferida por um ou mais Tribunais Eleitorais, relativo à 

interpretação de lei, sendo imprescindível que a interpretação se refira a uma mesma hipótese. O 

                                                 
274 Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 
suscitada. 
275 Súmula 356:  O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser 
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dissenso pode também ocorrer entre o mesmo Tribunal, desde que tenha havido alteração na 

composição do mesmo.  

O seguimento do recurso está sujeito a um juízo prévio de admissibilidade, em 

quarenta e oito horas de sua protocolização. Sendo admitido, dar-se-á vistas ao recorrido, para 

apresentar contra-razões, e, em seguida, será determinada a subida dos autos ao TSE. 

Por fim, é forçoso destacar que a Corte Superior não admite a aplicação do 

princípio da fungibilidade dos recursos, se interposto o recurso ordinário, quando cabível o especial, 

tendo em vista que ambos os recursos possuem pressupostos de admissibilidade específicos.276 

 

 

 

6.5.5   Recurso extraordinário 

 

 

As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de, em regra, serem 

irrecorríveis, admitem a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, 

quando contrariarem dispositivo da Constituição ou declararem a inconstitucionalidade de lei 

federal.  

A admissibilidade do recurso extraordinário, cuja finalidade principal é a defesa 

da autoridade constitucional, pressupõe o julgamento da causa, em única ou última instância, bem 

como a existência de questão federal constitucional, sendo que sua interposição gera efeitos apenas 

de natureza devolutiva, limitados à “questão federal” controvertida.277 

O prazo para a interposição do recurso é de três dias, a contar da publicação da 

decisão, sendo os autos conclusos para despacho de admissibilidade do Presidente do TSE. 

 Acolhido o recurso, o recorrido apresentará suas contra-razões no prazo de 

quarenta e oito horas, sendo o processo, ato contínuo, enviado ao STF. 

O  controle de admissibilidade do recurso extraordinário ocorre tanto no Tribunal 

Superior Eleitoral quanto no próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que, para que seja admitido, 

a matéria deve estar devidamente prequestionada, a teor da súmula 282 do STF. 

 

 

6.5.6                 Agravo de Instrumento 
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Das decisões do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral que denegarem recurso 

especial, caberá agravo de instrumento previsto no artigo 279 do Código Eleitoral, o qual deverá ser 

interposto com petição contendo a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da 

decisão e a indicação das peças a serem transladadas278, sendo defeso ao Presidente do Tribunal 

negá-lo seguimento, mesmo que interposto fora do prazo legal. Entretanto, nesse caso, o agravante 

estará sujeito ao pagamento de uma multa no valor de um salário-mínimo vigente  no país.  

Das decisões do Presidente do TSE que denegarem seguimento ao recurso 

extraordinário ou recurso ordinário, também caberá a interposição de agravo de instrumento, nos 

moldes do artigo 282 do Código Eleitoral, com os mesmos requisitos do recurso interposto das 

decisões que denegarem recurso especial. 

É importante enfatizar que, apesar de respeitadas opiniões em contrário, como a 

de Adriano Soares da Costa279 e José Antônio Fichtner280, não restam dúvidas acerca do 

descabimento do agravo de instrumento como recurso de decisões interlocutórias nas ações de 

impugnação de mandato eletivo. 

Ora, o Código Eleitoral prevê tão somente a interposição de agravo de 

instrumento para as hipóteses de despacho denegando seguimento a recurso especial ou 

extraordinário, bem como nos casos de denegação de recurso ordinário pelo Presidente do TSE, 

previstos nos artigos 279 e 282 do Código Eleitoral, não se admitindo que se faça a extensão destas 

possibilidades, mesmo porque o procedimento ordinário adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

não alcança a matéria recursal, e o Código Eleitoral possui regras específicas. 

O professor Fávila Ribeiro comunga dessa opinião, ao afirmar que o agravo de 

instrumento tem “diminutos préstimos em matéria eleitoral, tendo ficado exclusivamente as 

hipóteses contidas nos arts. 279 e 282 do Código eleitoral”.281 

Se não bastasse, no processo eleitoral, há um princípio geral que o rege, o da 

irrecorribilidade em separado das interlocutórias, isto é, as decisões proferidas antes da sentença são 

irrecorríveis, somente podendo ser impugnadas no momento da interposição do recurso da sentença. 

Portanto, não há preclusão das decisões interlocutórias, e, conseqüentemente, 

inexistem prejuízos para a parte, razão pela qual não se pode admitir o recurso de agravo de 

instrumento eleitoral para esse fim. 
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280 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 163. 
281 RIBEIRO, Fávila: Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 577. 



O Tribunal Superior Eleitoral, no agravo de instrumento nº 2404, relatado pelo 

Ministro Walter Ramos da Costa Porto, assim se posicionou, enfatizando que “na Justiça Eleitoral, 

o agravo de instrumento somente é utilizado na forma descrita nos arts. 279 e 282 do Código 

Eleitoral. No processo eleitoral em geral, tendo em vista o Princípio da Celeridade, há de entender-

se que não há possibilidade de recorrer, em separado, das decisões interlocutórias. A matéria não 

ficará preclusa e será reexaminada, quando do recurso interposto contra aquela que coloque fim ao 

processo”282. 

Havendo perigo de dano irreparável iminente, em virtude de uma decisão 

interlocutória proferida pelo juiz eleitoral, a parte poderá se utilizar do mandado de segurança 

perante os tribunais eleitorais. 

Sobre o tema, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral já proclamou que, das decisões 

interlocutórias proferidas em investigação judicial, não cabe recurso em separado, tendo em vista 

que a matéria não seria alcançada pela preclusão, considerando que poderia  

 

 

ser apreciada, quando houvesse julgamento do recurso dirigido à instância superior. A respeito, 

posicionaram-se no Recurso Especial Eleitoral nº 19.338-MA, relatado pelo Ministro Fernando 

Neves, e o Agravo Regimental nº 1.718-MS, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro, assim 

ementados: · "Investigação judicial - Decisão interlocutória proferida pelo juiz eleitoral - Mandado 

de segurança - Concessão pela Corte Regional, ao entendimento de não existir recurso hábil a evitar 

o dano. Decisão que se ajusta à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Acórdão nº 1.718) - 

Recurso não conhecido",  "Investigação judicial. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade das 

decisões interlocutórias, na investigação judicial de que cuida o artigo 22 da LC 64, não cabe 

recurso em separado. A matéria não ficará preclusa, podendo ser objeto de exame no julgamento do 

recurso que impugne o provimento de que resulte o fim do processo".283 

Além disso, a interposição de agravo de instrumento iria ferir o princípio da 

celeridade que rege o processo eleitoral, prejudicando sensivelmente a efetividade do instrumento 

constitucional.  

É importante ressaltar que, ante a irrecorribilidade em separado das decisões 

interlocutórias, também entendo incabível a interposição de agravo regimental das decisões 

proferidas monocraticamente pelos juízes nas ações de impugnação de mandato eletivo propostas 

originariamente perante os Tribunais Regionais Eleitorais ou mesmo pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. 
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Do mesmo modo, é incabível a figura do agravo retido. 

Ora, pelas razões acima expostas, além de inexistir qualquer previsão legal acerca 

da matéria, a argumentação contida em um eventual agravo retido pode ser posta nas razões do 

recurso interposto contra a sentença que decidir o mérito da ação de impugnação284. 

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no Acórdão nº 403, relatado pelo juiz 

Manoel Boulhosa Gonzalez, assim se posicionou: “Processual. Agravo retido. Imprevisibilidade no 

processo eleitoral. Não conhecimento. É incabível a interposição do agravo retido ante sua 

imprevisibilidade na sistemática processual eleitoral. Processual. Recurso. Ação de impugnação de 

mandato eletivo. Preliminar de nulidade da sentença por falta de alegações finais. Malferimento dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. O oferecimento de alegações finais é procedimento 

imperativo na ação de impugnação de mandato eletivo, sob pena de violação dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Retorno dos autos à origem para o devido processamento”.285  

Portanto, respeitando as posições em contrário e observando as peculiaridades que 

regem o processo eleitoral, é incabível o agravo na modalidade retida. 
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7.1                      Considerações iniciais 

 

 

A sentença pode ser atacada de algumas maneiras, e, entre elas, encontra-se a via 

recursal, cujo limite é o trânsito em julgado da sentença, quando esta se torna  imutável e 

indiscutível, fazendo coisa julgada. 

A coisa julgada é a qualidade do julgamento final, imperando a segurança  e 

estabilidade nas relações jurídicas e tornando irrevogáveis os efeitos do ato estatal, evitando a 

eternização dos conflitos. 

José Frederico Marques aborda o conceito de coisa julgada com precisão “a coisa 

julgada é a qualidade dos efeitos do julgamento final de um litígio, isto é, a imutabilidade que 

adquire a prestação jurisdicional do Estado, quando entregue definitivamente”.286  

Porém, todo e qualquer ato jurídico é passível de vícios e de nulidades, e às vezes, 

o grau de imperfeição da decisão de mérito pode ter conseqüências tão graves, que venha a superar 

a própria necessidade de segurança imposta pela res iudicata. 

Por isso, então, quando a sentença é nula, concede-se ao interessado ação para 

pleitear a declaração de nulidade, que é a ação rescisória, podendo ser compreendida como “uma 
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forma de ataque a uma sentença já trânsita em julgado, daí a razão de não se poder considerá-la um 

recurso”.287 

Vicente Greco Filho, sobre a finalidade da rescisória, comenta “nosso sistema 

processual manteve, pois, além dos recursos, uma ação cuja finalidade é a impugnação de sentença 

já transitada em julgado, como a última oportunidade de submeter ao Judiciário o exame de uma 

decisão definitivamente consagrada”.288 

Porém, era pacífico, na doutrina e na jurisprudência pátria, que o instituto da ação 

rescisória não era aplicável ao processo eleitoral, ante a celeridade que rege seus atos processuais e 

a imperiosa necessidade de um julgamento definitivo e imutável, bem como pela ausência de 

qualquer previsão legal nesse sentido. 

Entretanto, a Lei Complementar nº 86/96 instituiu a ação rescisória no âmbito 

eleitoral, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua compatibilidade com a Constituição 

Federal. 

A análise crítica deste novo instituto do processo eleitoral, apreciando seus 

pressupostos e suas características no âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo, serão 

enfatizados neste capítulo.  

 

 

7.2.                        A ação rescisória e o Direito Eleitoral 

 

 

O processo eleitoral, conforme já amplamente demonstrado, possui dois traços 

essenciais que o distinguem dos demais ramos do direito processual: a celeridade, demonstrada na 

necessidade de rápida decisão dos litígios, e a preclusão de seus atos.  

Portanto, é incontroverso que a principal nota do processo eleitoral se encontre na 

necessidade de uma rápida decisão de seus conflitos, sendo o instituto da ação rescisória totalmente 

incompatível com o processo eleitoral. 

 

 

As decisões judiciais, no ramo eleitoral, são imutáveis e indiscutíveis, para que 

não haja perpetuação do litígio, acarretando, no espírito da coletividade, um ar de insegurança e 

intranqüilidade, enquanto a ação rescisória visa a rescindir, romper a sentença, confrontando-se com 

as características deste ramo do Direito. 
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Assim, apesar de objetivar a reparação de uma ilegalidade, a natureza da 

rescisória é totalmente incompatível com o processo eleitoral e, conseqüentemente, com a ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Admitirmos outro entendimento é tirar, por completo, a estabilidade que deve 

reinar no processo eleitoral, o que poderia ocasionar prejuízos irreparáveis à sociedade. 

Cláudio Lembo289, em estudo sobre o tema, afirma que a rescisória, “se permitida, 

ensejaria possíveis situações de ruptura em áreas sensíveis, em que se projeta a própria soberania 

popular e, por via de consequência, a nacional”. 

O professor Pedro Henrique Távora Niess esclarece a importância da estabilidade 

no processo eleitoral, ao afirmar: “talvez, em nenhum campo do direito, seja tão necessária a 

absoluta invulnerabilidade, que se desenvolve em curto espaço de tempo”290. 

A ação rescisória implicaria uma eterna insegurança na administração pública, 

tendo em vista que o detentor do mandato não saberia até quando poderia permanecer no cargo, 

gerando efeitos assaz negativos na administração estatal.  

Por essas razões, a não admissibilidade da ação rescisória já era questão pacífica, 

tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria. 

O próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia, por diversas vezes, refutado a 

existência da ação rescisória no âmbito do processo eleitoral, a exemplo da Resolução nº 11.742, 

relatada pelo Ministro Souza Andrade.291 

Além disso, não poderia haver qualquer interpretação diferente.  

Ora, além de sua natureza incompatível com esse ramo do Direito, destaca-se que 

a Constituição Federal admite a possibilidade de rescisão dos julgados do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes Federais, não fazendo, entretanto, qualquer 

menção aos Tribunais, juízes e Juntas eleitorais, bem como não o fazia também o Código Eleitoral, 

o que denota a manifesta intenção do legislador em excluir a possibilidade de rescisão dos julgados 

eleitorais. 

O professor Torquato Jardim, sobre o tema, ressalta “a jurisprudência tinha por 

inadmissível, na Justiça Eleitoral, a ação rescisória como recurso eleitoral, fosse pela ausência de 

previsão eleitoral, fosse porque é incompatível com a celeridade ínsita ao processo eleitoral”.292 

Tito Costa, em festejado estudo sobre o assunto, afirmava: “no processo eleitoral, 

não existe o procedimento rescisório, como no processo comum. Não sendo recurso, a ação 
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rescisória faz as vezes dele, pois, por via da mesma, provoca-se o julgamento de um julgamento 

anterior”.293  

Dessa forma, pela natureza célere do processo eleitoral como pela ausência de 

qualquer previsão legal nesse sentido, não havia dúvida quanto à inexistência da ação rescisória em 

matéria eleitoral  

 

 

 

7.3                      A Lei Complementar nº 86/96 e a criação da ação rescisória eleitoral                                   

 

 

Apesar de totalmente incompatível com o processo eleitoral, como foi bem frisado 

anteriormente, a Lei Complementar nº 86, de 14.5.96, acrescentou a alínea “j” ao art. 22, I, do 

Código Eleitoral, a qual passou a vigorar com a seguinte redação “Compete ao Tribunal Superior  

processar e julgar originariamente a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que 

intentada dentro do prazo de cento e vinte e dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o 

exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado 

Art.2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, inclusive, às 

decisões havidas até cento e vinte dias anteriores a sua vigência”. 

Infelizmente, essa foi uma medida política tomada por nossos legisladores, 

elaborando uma lei com o único intuito de beneficiar um determinado agente político, 

impressionando pelo “casuísmo” do Poder Legislativo, sem observar as conseqüências de tal 

medida.294  

Além disso, é importante se destacar que a citada Lei Complementar infringe  

ideologicamente a Constituição Federal de 1988, à medida que impossibilita a busca de 

legitimidade e normalidade das eleições, o que entretanto, não foi reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 1459/DF, por votação unânime, suspendeu liminarmente  a expressão 

“possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado”, constante na alínea 

j, do inciso I, do art. 22 do Código Eleitoral, introduzido pela Lei Complementar nº 86, bem como a 
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expressão “aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua 

vigência”.295 

A referida liminar foi confirmada em acórdão relatado pelo Ministro Sydney 

Sanches, declarando inconstitucionais as supracitadas expressões, por negarem eficácia temporária 

à coisa julgada, confirmando, porém, a compatibilidade da ação rescisória eleitoral com a 

Constituição Federal.  

Dessa forma, mesmo restando comprovado o caráter político de sua criação e sua 

incompatibilidade com o processo eleitoral, mister pelo fato da Constituição Federal ter, de modo 

cristalino, excluído a possibilidade de ação rescisória no âmbito eleitoral, o Supremo Tribunal 

Federal admitiu a sua instalação neste ramo do Direito. 

 

 

 

7.4                  Pressupostos da ação rescisória eleitoral                               
 

 

 

A ação, de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva, tem como 

pressupostos, além daqueles comuns a qualquer ação rescisória, incluindo os motivos de 

rescindibilidade dos julgados taxativamente previstos pelo Código de Processo Civil, estes:  decisão 

irrecorrível versando sobre a inelegibilidade e o prazo de cento vinte dias.  

  

 

7.4.1                    Decisão irrecorrível versando sobre inelegibilidade 

 

 

Pelo código processual vigente, a ação rescisória só é viável nos casos de sentença 

de mérito, transitada em julgado, já que as sentenças terminativas não geram coisa julgada.  

O processualista Humberto Theodoro Júnior esclarece tal requisito: “exige-se, por 

outro lado, que a decisão de mérito tenha transitado em julgado, sendo irrelevante se houve ou não 

uso da via recursal.”296 . 

                                                 
295 Jurisprudência disponível em: <http:// www.stf.gov.br/>. Acesso  em: 15/out/2001. Acórdão publicado no Diário da 
Justiça da União em 03/out/1997.  
296 THEODORO JÚNIOR, Humberto: Curso de Direito Processual Civil. V.1. São Paulo: Forense, 1997, p. 652. 



A propósito, sumulou o Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 514: “admite-

se a ação rescisória contra sentença transitada em julgado ainda que contra ela não se tenham 

esgotado todos os recursos”. 

É evidente que o mesmo ocorre no âmbito eleitoral da ação rescisória. 

Porém, o legislador, ao redigir a alínea “j” do art. 22 do Código Eleitoral, afirmou 

que cabe a rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de cento e 

vinte dias de decisão irrecorrível, não utilizando o termo “trânsito em julgado”, nem explicitando 

se o instituto em tela permitiria a rescisão somente dos julgados que declarassem a inelegibilidade.  

 

 

 

Por decisão irrecorrível, deve se entender a decisão proferida pelo Colendo 

Tribunal Superior Eleitoral, em sua competência originária ou recursal, da qual não caiba mais 

qualquer recurso. Comungo do entendimento de que, não tendo havido posicionamento expresso da 

Lei Complementar nº 86/96 no sentido de se admitir a possibilidade de rescisão dos julgados dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, é inadmissível a ação rescisória nesta hipótese. 

Indubitavelmente, tal posição é harmônica com a natureza do processo eleitoral. 

Além disso, não pode ser considerada irrecorrível a decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral, ainda pendente de recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da ação rescisória de nº 19, cujo 

Relator foi o Ministro Eduardo Ribeiro, assim se posicionou, esclarecendo que não poderia ser 

considerada como irrecorrível a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pendente de recurso perante 

o Supremo Tribunal Federal, cuja ementa, ficou assim transcrita: “ação rescisória. Admissibilidade, 

em tese, quando se impede que concorra o candidato, seja por entender ausente pressuposto de 

elegibilidade, seja por se apresentar causa que o faça inelegível. Decisão irrecorrível como tal não 

se pode entender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pendente de recurso perante o Supremo 

Tribunal Federal, não importa que esse não reveja a matéria infraconstitucional, pois, de qualquer 

sorte, o recurso visa a desconstituir o decidido pela corte eleitoral”.297  

No que se refere à discussão se o instituto em tela permitiria a rescisão do julgado 

que somente declarasse a inelegibilidade, é evidente que a finalidade da lei deve ser observada, no 

momento da interpretação do referido diploma legal, levando-se à conclusão de que qualquer 

decisão de mérito que tenha discutido a inelegibilidade, seja declarando a mesma ou não, pode ser 

rescindida eleitoralmente. A norma não condiciona o cabimento da ação à decretação de 

inelegibilidade. 

                                                 
297 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 20/nov/2001. 



 

É importante ressaltarmos que um dos efeitos inerentes à sentença proferida na 

ação de impugnação de mandato eletivo é a decretação de inelegibilidade do candidato. Assim, com 

o advento da Lei Complementar nº 86/96, e em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, 

tem-se admitido o cabimento da ação rescisória na impugnações de mandato eletivo. 

 

 

7.4.2                    O prazo decadencial de 120 dias 

 

A ação rescisória eleitoral tem ainda como pressuposto a observância do prazo 

decadencial de cento e vinte dias, o qual será contado da data em que o acórdão que se pretende 

rescindir passar em julgado. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da ação rescisória nº 35, classe 34ª 

São Paulo/Catanduva, relatada pelo Ministro Eduardo Alckimin, estabeleceu que o prazo para a 

propositura da ação conta-se da data do trânsito em julgado do acórdão atacado, não da data em que 

proferido o acórdão do recurso especial no Tribunal Superior.298 

Na contagem do prazo, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, 

prorrogando-se, segundo entendimento dominante, até o primeiro dia útil; se recair em um daqueles 

em que não há expediente forense, segue-se, na contagem, a regra geral estipulada no art. 184 do 

Código de Processo Civil, em virtude da sua aplicação subsidiária. 

 

7.5                    Foro Competente 

 

 

No que se refere ao foro competente para a proposição da ação rescisória, é 

estreme de dúvida que é o Tribunal Superior Eleitoral que possui a competência para tanto, ante ao 

cristalino comando legal. 

No entanto, como a Lei Complementar nº 86/96 não faz referência completa ao 

objeto da rescisão, surgiram dúvidas se ao TSE caberia rescindir o julgado de qualquer órgão que 

tenha decidido sobre a inelegibilidade, somente de órgãos da Justiça Eleitoral ou, ainda, em uma 

visão mais restrita, se o Tribunal Superior Eleitoral poderia rescindir somente seus próprios 

acórdãos, ou, até mesmo, se caberia aos Tribunais Regionais Eleitorais rescindir seus julgados. 
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Ora, somente poderão ser rescindidas as decisões definitivas de mérito do 

Tribunal Superior Eleitoral, proferidas em sua competência originária ou recursal, as quais versem 

sobre a inelegibilidade.299 

O legislador, apesar do casuísmo na elaboração da Lei nº 86/90, demonstrou 

responsabilidade, ao outorgar somente ao TSE proferir decisão definitiva sobre matéria de tão 

grande importância eleitoral. 

O Ministro Néri da Silveira, em voto proferido na primeira ação rescisória julgada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral, definiu com precisão o tema:  “penso que, na ausência da norma, 

que cumpriria existir, se, de contrário, coubesse concluir, não cabe atribuir aos Tribunais Regionais 

Eleitorais competência para rescisão de seus julgados em matéria de inelegibilidade. A lei 

complementar, que podia fazê-lo, não o fez, prevendo ação rescisória(...) A meu ver, há também 

uma razão de ser para isso. É certo que a matéria de inelegibilidade possui o maior relevo dentro do 

sistema eleitoral na definição de candidaturas e o exercício de mandato. Importante é que essas 

definições se dêem de forma pronta. Se se admitisse também a rescisória no âmbito dos Tribunais 

Regionais, teria que admitir recurso especial da decisão em rescisória para o Tribunal Superior”.  

Um outro entendimento nesse sentido praticamente inviabilizaria o funcionamento 

da mais alta corte eleitoral, que, funcionando com apenas sete juízes, não teria capacidade de julgar 

todas as rescisórias oriundas de julgados dos diversos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Além disso, a Constituição Federal dispõe que os tribunais só poderão conhecer, 

em ação rescisória, de matérias que se pronunciaram definitivamente ou as julgadas em primeira 

instância, cujo conteúdo lhes foi conhecido por meio recursal, não havendo, portanto, como ser 

rescindidas sentenças decididas por juízes singulares ou de acórdãos dos TRE’s. 

Se a Constituição Federal não outorga competência ao Supremo Tribunal Federal 

senão para rescindir seus julgados, não se poderia admitir que o TSE fosse competente para 

rescindir julgados dos Tribunais Regionais. 

No entanto, quando do julgamento da ação rescisória de nº 12, a Corte Eleitoral se 

posicionou de maneira diversa, decidindo que o TSE é competente para rescindir não só seus 

acórdãos, bem como os oriundos dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

 A argumentação utilizada foi a de que a lei não havia feito tal distinção, não 

cabendo ao julgador fazê-la, além de que as decisões de mérito proferidas pela mais alta corte 

eleitoral seriam de maior valor que as dos tribunais inferiores, já que somente aquelas poderiam ser 

rescindidas. 

                                                 
299 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação Rescisória Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 27. 



Apesar do respeito às opiniões dos renomados estudiosos, comungo da tese do 

Procurador da República Pedro Henrique Távora Niess,300 que destaca a incoerência de tal 

posicionamento, ao outorgar mais poderes ao TSE que ao próprio STF.   

Se, em termos de recurso, vão-se, cada vez mais, diminuindo as possibilidades de 

se alcançar o Tribunal Superior Eleitoral, é uma incoerência admitir que o mesmo possa conhecer 

de rescisórias propostas contra decisões proferidas pelas cortes regionais. Tal medida vai de 

encontro ao princípio da celeridade que deve reger o processo eleitoral.  

A instituição da ação rescisória, no processo eleitoral, ocasionou sérios prejuízos à 

necessária estabilidade que deve reinar nas matérias eleitorais. Mas, diante de sua instituição em 

nosso ordenamento jurídico, faz-se mister que o intérprete a harmonize  com os princípios que 

regem o processo eleitoral, reduzindo seu âmbito de atuação.       

 

 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES  

 

 

 

Afigura-se impossível a tarefa de elaboração sintética das partes exploradas neste 

trabalho. Dessa forma, limitar-nos-emos a tecer algumas considerações de caráter prático, 

agrupando aspectos imprescindíveis no sentido de conferirmos efetividade à ação de impugnação de 

mandato eletivo. 

O processo é um instrumento que deve ser utilizado na busca da realização do 

direito material. Entretanto, para que a prestação jurisdicional seja útil, assegurando efetividade às 

relações de direito substancial e garantindo a atuação do direito, o processo tem de ser analisado em 

harmonia com as peculiaridades das relações de direito material. 

Portanto, somente haverá efetividade processual, quando as mais diversas formas 

processuais estiverem adequadas com as relações de direito material, observando, com rigor, as suas 

características, particularidades e objetivos. 
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Porém, no que se refere à ação de impugnação de mandato eletivo, tais 

especificidades não restaram observadas, em virtude do posicionamento da doutrina e da Justiça 

Eleitoral, o que vem ocasionando a sua ineficiência e descrédito. 

Indubitavelmente, ao analisarmos a ação, objeto de nosso estudo, temos que 

observá-la como parte integrante e harmônica do Processo Eleitoral, ramo do Direito Processual em 

que reinam algumas notas distintivas, a saber: a celeridade e a informalidade de seus atos. 

Por outro lado, torna-se imprescindível que seja conferido efetividade ao 

instrumento constitucional, principalmente pelo fato de que o objeto da ação de impugnação é a 

preservação da lisura e da igualdade dos pleitos eleitorais e da conseqüente legitimidade na 

conquista do mandato eletivo.  

Dessa forma, somente tendo em mente essas finalidades e peculiaridades do 

processo eleitoral e assegurando formas adequadas de sua realização específica, a ação de 

impugnação se aproximará das relações de direito material, atuando de modo efetivo na proteção 

dos ideais democráticos, através das seguintes considerações. 

 

 

1.   A legitimação do eleitor para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo  

 

 

Indubitavelmente, a ação de impugnação somente se constituirá em um 

instrumento eficaz no combate às ilicitudes na conquista do mandato, quando for reconhecida a 

legitimidade do eleitor para a sua propositura. Esse entendimento é respaldado na própria 

Constituição Federal, que, ao não se posicionar explicitamente sobre a legitimidade ativa em sede 

de impugnação de mandato, quis estendê-la a todos os participantes do processo político, incluindo, 

por conseguinte, o eleitor como um de seus legitimados. 

Na realidade, o eleitor é o titular da relação jurídica que origina o mandato, sendo 

o maior interessado na lisura dos pleitos eleitorais, bem como o maior atingido por uma eleição 

concluída de modo irregular, razão pela qual se torna imprescindível a extensão dessa legitimidade. 

 

 

 

2.  A inexigibilidade de prova pré-constituída  

 

 



A inicial da ação, objeto de nossa análise, deve ser proposta apenas com um início 

de prova, sendo permitida toda uma dilação probatória no transcorrer do processo. 

Indiscutivelmente, não pode se exigir prova pré-constituída dos supostos ilícitos praticados, sob 

pena de se retirar o caráter instrumental do processo e impossibilitar a atuação eficiente do 

instrumento constitucional. 

 

 

 

 

 

3.   A dispensa de comprovação da influência da prática dos ilícitos no resultado das eleições 

 

 

Apesar de entendimento jurisprudencial divergente, o espírito do legislador 

constitucional é claro, no sentido de que não há necessidade de prova do nexo de causalidade entre 

a conduta ilícita do candidato eleito e o resultado da eleição impugnada, exigindo-se, tão somente, a 

prova da ocorrência do abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.  

Em nenhum momento, a Constituição Federal condiciona a procedência da ação à 

prova matemática dos votos obtidos ilicitamente ou à sua influência no resultado do pleito. Na 

realidade, objetivou-se a preservação da verdade eleitoral e da qualidade do voto, de modo que, 

havendo a prática de qualquer ilícito contaminando a vontade legítima do eleitor, os anseios da 

Constituição já foram alterados, razão pela qual se torna desnecessária a prova do nexo de 

causalidade. 

 

 

 

4.  A adoção para a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo do procedimento 

previsto na Lei Complementar nº 64/90 

 

 

O posicionamento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao adotar o 

procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil para a tramitação da ação objeto de 

nosso estudo, desconsiderou, por completo, as peculiaridades que regem o processo eleitoral, 

principalmente o princípio da celeridade, bem como não observou a existência de um procedimento 

previsto na Lei Complementar nº 64/90, plenamente aplicável à ação de impugnação.  



 

 

 

 Na realidade, o rito atualmente adotado é excessivamente moroso, 

desconsiderando as relações de direito material e impedindo a realização do objetivo do processo, 

retirando a sua efetividade. Torna-se imperiosa a modificação do entendimento dominante no 

âmbito da Justiça Eleitoral. 

 

 

 

5.  A inelegibilidade como decorrência da procedência da ação 

 

 

A sentença que julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo terá 

como efeito, em consonância com a interpretação harmônica do disposto nos parágrafos 9º e 10º do 

artigo 14 da Constituição Federal, bem como das alíneas “d” e “h” do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 64/90, a decretação de inelegibilidade do candidato para as eleições que 

ocorrerem nos três anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão. 

Caso se aplicasse a  literalidade do disposto no inciso XIV do art. 22 da Lei 

Complementar nº 64/90 que comina a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 

três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, para o representado e quantos hajam 

contribuído para a prática do ato, a penalidade não surtiria qualquer efeito, posto que, levando-se 

em consideração o rito ordinário da ação de impugnação de mandato eletivo, adotado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, as decisões que a julgarem, em grau definitivo, ultrapassarão, em muito, os três 

anos subseqüentes à eleição em que se verificou o ilícito, tornando inócuos seus efeitos. 

Dessa forma, somente através de uma interpretação harmônica dos supracitados 

dispositivos legais, evitar-se-á a retirada, por completo, da efetividade do instrumento 

constitucional, no intuito de uma maior proteção aos interesses coletivos que devem ser preservados 

no processo eleitoral. 

 

 

 

 

6. O afastamento imediato do candidato impugnado, após o julgamento em 1º grau da ação de 

impugnação de mandato eletivo 



 

 

Sendo julgada procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, o candidato 

impugnado deve ser afastado de imediato, tendo em vista que, nesse aspecto, o recurso eleitoral não 

terá efeito suspensivo. 

Tal medida, além de se harmonizar com as regras do processo eleitoral, tem como 

fundamento o artigo 257 do Código Eleitoral, o qual estabelece que os recursos eleitorais, em regra, 

não terão efeito suspensivo. Na ação em estudo, inexiste qualquer dispositivo legal restringindo o 

alcance do supracitado dispositivo legal. 

Por outro lado, a presunção relativa de legitimidade, na conquista do mandato 

eletivo, é elidida após ser proferida a sentença, decorrente de  um processo judicial, em que foram 

assegurados a ampla defesa e o contraditório. A presunção de legitimidade não pode ser superior ao 

valor da própria prestação jurisdicional, em que o juiz eleitoral tem contato direto com a provas dos 

abusos praticados, razão pela qual os recursos interpostos, na ação de impugnação de mandato 

eletivo, não têm efeito suspensivo, no que se refere ao afastamento do titular do mandato. 

 

 

 

7. A irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias 

 

 

O princípio da celeridade que rege o processo eleitoral tem como um de seus 

desdobramentos a  irrecorribilidade em separado das interlocutórias, o que, também, 

indiscutivelmente, deve ser aplicado no âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo.  

Assim, na ação, objeto de nosso estudo, as decisões proferidas antes da sentença 

são irrecorríveis, somente podendo ser impugnadas no momento da interposição do recurso da 

sentença. 

Tal medida evita a eternização do processo judicial, com a interposição de vários 

recursos com o único intuito de procrastinar o andamento do feito, propiciando uma atuação mais 

rápida e eficaz do instrumento constitucional. 

 

 

 

8. O descabimento da ação rescisória  

 



 

Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a criação da ação 

rescisória no âmbito do Direito Eleitoral, em virtude do advento da Lei Complementar nº 86/96, 

entendo que tal instrumento é totalmente incompatível com o processo eleitoral e com a ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

É que o processo eleitoral impõe uma rápida e imutável decisão dos seus 

conflitos, o que restaria impossibilitado através da ação rescisória, perpetuando indefinidamente os 

litígios. 

Além disso, é de se destacar que a Constituição Federal admite a possibilidade de 

rescisão dos julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes 

Federais, não fazendo, entretanto, qualquer menção aos Tribunais, juízes e Juntas eleitorais, o que 

denota a manifesta intenção do legislador em excluir a possibilidade de rescisão dos julgados 

eleitorais. 

Dessa forma, pela natureza do processo eleitoral, e para que haja uma atuação 

eficaz da ação de impugnação de mandato eletivo, não se pode admitir a desconstituição de suas 

decisões, quando transitadas em julgado.  
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RESUMO 

 

 

 
A ação de impugnação de mandato eletivo está esculpida no artigo 14, §§10 e 

11 da Constituição Federal, tendo como objetivo principal a busca da lisura dos pleitos 

eleitorais - condição necessária à democracia – coibindo a utilização do abuso de poder 

econômico, fraude ou corrupção. 

Porém, mesmo sendo um instrumento de grande importância para assegurar 

a liberdade do voto e a igualdade de oportunidades nas eleições, a ação de impugnação de 

mandato eletivo não vem se constituindo em um meio eficaz de combater os abusos que 

distorcem a genuína vontade popular, expressada através do voto. 

Para que a ação, objeto do presente estudo, possua resultados efetivos, torna-

se indispensável que a mesma seja analisada em harmonia com os princípios e peculiaridades 

que regem o Direito e o Processo Eleitoral, o que, entretanto, não vem ocorrendo, 

principalmente em virtude do posicionamento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. 

A adoção do rito processual previsto na Lei Complementar nº 64/90; o 

afastamento do mandato, após a sentença de 1º grau, daquele que o conquistou através de 

abuso do poder econômico, fraude ou corrupção e a irrecorribilidade em separado das 

decisões interlocutórias são alguns exemplos que devem ser aplicados, no sentido de 

conferirmos efetividade à ação de impugnação de mandato eletivo. 

Somente após estabelecermos tais procedimentos, no intuito de dar 

celeridade à ação de impugnação de mandato eletivo, este instrumento constitucional poderá 

solucionar os conflitos de forma tempestiva e eficiente.   

 
 
 



 

 

 
Sumário: 1. Ação de impugnação de mandato eletivo: um 

instrumento para a concretização dos ideais democráticos; 2. 

Objetivo da dissertação; 3. Como está organizado o trabalho.  

 

 

 

1. Ação de impugnação de mandato eletivo: um instrumento para a concretização dos ideais 

democráticos 

 

 

A expressão “democracia” designa um sistema político inspirado nos valores da 

liberdade e da igualdade de todos os homens, tendo como escopo a realização de um governo que 

represente as decisões tomadas, direta ou indiretamente, por seus membros. 

Indubitavelmente, nas democracias, a vontade soberana do povo decide, 

permitindo a sua participação no processo decisório e a influência na gestão de empreendimentos do 

Estado.  

Porém, além de serem exercidas em nome da coletividade e para o seu proveito, o 

povo, nas sociedades democráticas, tem de participar da formação do poder político, o que se faz 

através do voto.  

O sufrágio é um instrumento de realização do princípio democrático, legitimando 

a conversão da vontade política em posição de poder e domínio, sendo imprescindível o respeito ao 

princípio da liberdade do voto, o qual se constitui na garantia do exercício do direito do voto sem 

qualquer coação física ou psicológica exterior de entidades públicas ou privadas.301                      

É o que também leciona o professor André Demichel, ao conceituar o princípio da 

liberdade do voto “le  principe de liberté signifie que chaque électeur doit pouvoir, sans aucune 

pression, voter pour le candidat ou pour la liste de son choix”302.  

O respeito à vontade expressa pelo cidadão, através do voto, é um dos modos mais 

efetivos de concretização da democracia, e, nesse sentido, deve-se pautar o agente político. A 

liberdade política tem como pressuposto um processo eleitoral isento de vícios, obedecendo 

fielmente aos princípios e às regras eleitorais.  

                                                 
301 CANOTILHO, J.J. GOMES: Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 434. 
302 DEMICHEL, André e DEMICHEL, Francine: Droit Électoral. Paris: Librairie Dalloz, 1973, p. 176. 



A professora Cármen Lúcia Antunes Rocha reconhece que “mais que o apreço à 

sociedade, o respeito à vontade do cidadão-eleitor é a manifestação mais verdadeira da garantia de 

liberdade do indivíduo” e conclui que “eleição é manifestação de liberdade e libertação, livre é o 

homem que elege e não o eleito no exercício do mandato para o qual tenha sido escolhido. Logo, 

qualquer forma de ilicitude ou desvirtuamento do mandato frauda a representação, ilude a cidadania 

e compromete a democracia”.303  

O voto é a opinião de forma autônoma; é consentir expressar sua opinião de forma 

decente, nos termos de uma oferta eleitoral limitada a alguns candidatos ou programas, 

subscrevendo pacificamente o veredito das urnas e respeitando o princípio majoritário. A existência 

de um processo eleitoral que transcorra em plena normalidade, sendo esta entendida como a 

obediência fiel à legislação, procedimentos e princípios eleitorais é requisito essencial para a 

liberdade política. 

 O mandato eletivo é a essência da democracia real, e um dos modos de apurar a 

vontade do povo é através do sufrágio universal – igualitário - livre e secreto- em um processo que 

envolva candidatura, votação, apuração, promulgação de resultados e diplomação, do qual emerge o 

mandato eletivo. 304 

A verdade eleitoral, nas chamadas democracias modernas, é anseio de todo grupo 

social, razão pela qual se torna imprescindível a contenção de qualquer tipo de poder que possa pôr 

em risco a genuína vontade popular, realizada através de sufrágio universal e secreto. 

 

 

Nesse contexto, com o objetivo de assegurar o princípio norteador da igualdade 

dos pleitos eleitorais, o legislador constitucional previu a ação de impugnação de mandato eletivo. 

A ação de impugnação de mandato eletivo, esculpida na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 14, §§ 10 e 11, não discute a indignidade ou não do réu, mas a legitimidade do 

mandato, garantindo a livre manifestação do voto do eleitor, à medida que torna possível a 

impugnação dos mandatos obtidos de modo ilícito, através de prova de abuso do poder econômico, 

de fraude ou de corrupção, desde que a mesma seja proposta no prazo de quinze dias contados da 

diplomação. 

É, indubitavelmente, um modo de combater a prática de determinados atos lesivos 

que ameaçam a continuidade do regime democrático, assegurando, por conseguinte, a vontade 

popular, através do voto livre. 

                                                 
303 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes: “Justiça eleitoral e representação democrática”. In: VELLOSO, Carlos Mário da 
Silva e ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. (coords). Direito Eleitoral, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p.378. 
304 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.3. 



Entretanto, tais objetivos previstos na Constituição Federal apenas serão 

alcançados, se conferirmos efetividade à ação de impugnação de mandato eletivo, asseverando 

formas adequadas para a sua realização específica, o que, infelizmente, não é observado pelos 

aplicadores do Direito, contribuindo para o descrédito e ineficácia do instrumento constitucional. 

A efetividade consiste na busca por mecanismos eficazes, garantidores do 

cumprimento integral ou, bem próximo a isso, dos direitos tutelados pela ordem jurídica, entendida 

como princípio implícito de envergadura constitucional, derivado do princípio do direito de ação, 

contido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 e do princípio do devido processo 

legal, extraído do art. 5º, LIV, da Norma Ápice305, que, combinando valores de ordem democrática, 

visa a estabelecer critérios legítimos para a consecução do primado de justiça, absorvido pelo 

direito processual.  

A perspectiva de uma tutela jurídica de resultados efetivos - requisito fundamental 

de um sistema legal de funcionamento real -306, na ação de impugnação, em virtude de seus 

relevantes objetivos, ganha ainda mais importância. 

A ciência processual moderna tem como seu maior propósito a realização concreta 

da Justiça. Para tanto, toda ação deve ser analisada observando o caráter instrumental do processo, 

buscando alternativas no sentido de manejá-la com eficiência e celeridade, com o escopo de 

realização do direito material envolvido, com o mínimo dispêndio de tempo e energia.307  

O ordenamento jurídico tem como principal missão o estabelecimento de uma 

tutela de direitos eficiente, garantindo a sua satisfação e utilidade e contribuindo para a pacificação 

social. 

 A necessidade de um real controle da conduta daqueles que pretendem conquistar 

o poder político é requisito para a manutenção do equilíbrio democrático. Dessa forma, é 

indispensável que se estabeleçam meios interpretativos que consigam dar efetividade à ação de 

impugnação de mandato eletivo, assegurando os valores de um Estado democrático de direito.  

 

 

2. Objetivo da dissertação 
 

 

                                                 
305 MENDONÇA JÚNIOR, Delosmar: Princípios da ampla defesa e da efetividade no Processo Civil Brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p.110. 
306 CAPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant: Acesso à Justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1988, p. 8. 
307 GRINOVER, Ada Pelegrini: O processo em evolução. Rio de Janeiro: Forense universitária, 1998, p.11. 



O objetivo da presente dissertação é abordar os principais aspectos processuais da 

ação de impugnação de mandato eletivo, no sentido de conferir efetividade ao instrumento 

constitucional, sempre em confronto com o posicionamento da Justiça Eleitoral e da doutrina 

especializada. 

Com efeito, apesar de teoricamente a ação de impugnação de mandato eletivo ser 

um instrumento útil no combate a determinadas práticas abusivas que contaminam a legitimidade 

do processo eleitoral, a mesma ainda não alcança os objetivos para os quais foi criada. 

Tal fato se dá pela constante busca em estabelecer meios, para restringir a sua 

atuação. Podemos comprovar isso através do posicionamento da Justiça Eleitoral brasileira e de 

parte da doutrina, ao adotarem o procedimento ordinário, com toda a lentidão a ele inerente, para o 

trâmite da ação de impugnação.  

 

O mesmo ocorre na atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, 

postura que, além de se confrontar com os princípios que regem o processo eleitoral, torna inócua a 

efetividade do instrumento constitucional, já que os detentores de mandato só serão punidos, após 

exercerem os seus mandatos integralmente, entre outros exemplos que serão analisados 

minuciosamente no decorrer desta dissertação.  

Para tanto, abordaremos os principais aspectos processuais referentes à ação de 

impugnação de mandato eletivo, os quais são estes: as condições da ação e os requisitos 

constitucionais, todo o seu trâmite processual, efeitos da sentença e dos recursos, modalidades 

recursais e a possibilidade de ação rescisória. 

Assim, este é o principal foco deste estudo. 

A presente dissertação também tem como escopo a análise da utilização da ação 

de impugnação de mandato eletivo em conjunto com outros meios de combate às irregularidades na 

conquista do mandato eletivo, a saber: o recurso contra a expedição do diploma e a ação de 

investigação judicial eleitoral, sempre visando a alcançar o modo mais eficaz de atuação deste 

instrumento constitucional. 

Por outro lado, este trabalho não tem como objetivo esgotar a matéria que envolve 

o tema, restringindo-se, tão somente, à sua análise processual, oferecendo alternativas para a 

efetividade da ação de impugnação.  

É importante mencionar que o presente estudo assume relevância, principalmente, 

porque, além de a ação impugnatória ser objeto de pouca análise especializada, não há dispositivo 

infraconstitucional regendo expressamente a matéria, o que torna o tema suscetível tão somente ao 

posicionamento da Justiça Eleitoral.  



As matérias focalizadas em cada capítulo desta dissertação serão abordadas 

sempre em correlação com o entendimento da doutrina e com as decisões judiciais acerca do tema. 

Enfim, o nosso objetivo é o estudo dos principais aspectos processuais da ação de 

impugnação de mandato eletivo, em harmonia com todo o processo eleitoral e princípios a ele 

inerentes, de modo a torná-la efetiva no combate aos abusos que contaminam a vontade do eleitor. 

 

 

3. Como está organizado o trabalho  

 

 

 

Para atingirmos o objetivo pretendido com este estudo, dividimos a presente 

dissertação em 10 tópicos, incluindo esta introdução, uma parte conclusiva e a bibliografia. 

No capítulo I, intitulado a ação de impugnação de mandato eletivo: 

antecedentes e a sua relação com os demais instrumentos de combate às ilicitudes na 

conquista do mandato, abordaremos os antecedentes legais da ação em estudo e o processo 

constitucional de sua elaboração; a sua relação com o recurso contra expedição de diploma e com a 

ação de investigação judicial eleitoral, demonstrando, ainda, as principais peculiaridades destes dois 

instrumentos, sempre visando a uma atuação eficaz da ação de impugnação. 

As condições da ação é o título do capítulo II. Nele, faremos uma rápida 

explanação a respeito da evolução e do conceito do direito de ação. Como ato contínuo, teceremos 

alguns comentários acerca das condições da ação no Direito Eleitoral, com ênfase à ação de 

impugnação de mandato eletivo. Este capítulo servirá, principalmente, para demonstrarmos que o 

eleitor é parte legítima para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo. 

No capítulo III, cujo título é requisitos constitucionais da ação de impugnação 

de mandato eletivo, demonstraremos, exaustivamente, todos os requisitos  constantes na 

Constituição Federal de 1998 para a ação impugnatória, isto é: o prazo de quinze dias para a sua 

propositura, a prova da ocorrência do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, a 

necessidade ou não de nexo de causalidade e  a tramitação em segredo de justiça. O conceito e 

extensão da prova a ser produzida, o sistema de sua apreciação, a delimitação do alcance do abuso 

de poder econômico, da fraude e da corrupção no âmbito da ação de impugnação, bem como a 

possibilidade de ação temerária serão enfatizadas nesta oportunidade. 

No capítulo IV, intitulado o rito na ação de impugnação de mandato eletivo, 

patentearemos, de início, a competência da Justiça Eleitoral para o processamento da ação, e, como 

ato contínuo, será exposto todo o rito processual adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a 



tramitação da ação. Posteriormente, serão elencados os equívocos de tal decisão, e será demonstrada 

a existência de um rito processual viável, dentro da sistemática eleitoral, para a tramitação da ação, 

objeto de nosso estudo. 

No capítulo V, serão analisados os efeitos da sentença proferida na ação de 

impugnação de mandato eletivo, com ênfase à inelegibilidade, demonstrando, ainda, que a sua 

procedência não implicará nulidade dos votos obtidos pelo candidato impugnado. O título deste 

capítulo é a sentença na ação de impugnação de mandato eletivo. 

O capítulo VI é intitulado o recurso na ação de impugnação de mandato 

eletivo, em que serão analisados todos os pressupostos e espécies dos recursos cabíveis na ação. 

Entretanto, o principal ponto do capítulo estará na análise dos efeitos dos recursos, relacionando 

com a nova realidade jurisprudencial, após a instituição do artigo 41-A,  na Lei nº 9.504/97. 

No capítulo seguinte, evidenciaremos a incompatibilidade da ação rescisória com 

o Direito Eleitoral, enfatizando, entretanto, que, após o advento da Lei Complementar nº 86/96, a 

mesma foi admitida em nosso ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal. Os 

pressupostos desta ação serão exaustivamente demonstradas neste capítulo, intitulado a ação 

rescisória eleitoral.  

Como conclusão, daremos nossas sugestões, como forma de dar efetividade à ação 

de impugnação de mandato eletivo, no combate às ilicitudes que maculam a vontade do eleitor.  
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO : 

ANTECEDENTES  E SUA RELAÇÃO COM OS DEMAIS INSTRUMENTOS DE 

COMBATE ÀS ILICITUDES NA CONQUISTA DO MANDATO  

 

 

 
Sumário: 1.1 Considerações iniciais; 1.2 Antecedentes legais da 

ação de impugnação de mandato eletivo e o processo 

constitucional de sua elaboração; 1.3 O recurso contra a expedição 

do diploma; 1.4 A ação de investigação judicial eleitoral  

 



 

 

1.1                    Considerações iniciais 

 

 

A idéia de democracia está intimamente ligada ao conceito de vontade popular, de 

representação legítima. Assim, o estudo dos meios de coibição aos ilícitos que alteram a verdade 

eleitoral tem fundamento na própria democracia, à medida que a ilegitimidade do mandato político 

macula os ideais do Estado democrático de direito. 

Entre os meios de coibição às irregularidades do processo eleitoral, possui maior 

relevância a ação de impugnação de mandato eletivo, instrumento constitucional no combate ao 

abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, o qual tem como objetivo principal a 

desconstituição do mandato eletivo obtido irregularmente, além de tornar inelegível o candidato 

beneficiado, pelo prazo de três anos, após o trânsito em julgado da decisão que julgar a ação. 

A ação de impugnação de mandato eletivo constitui-se no instrumento de maior 

eficiência no combate a tais irregularidades. Entretanto, não se trata de uma inovação em nosso 

Direito Eleitoral, tendo em vista que o Código Eleitoral já previa, em seus artigos 222 e 262, a 

possibilidade de coibição de abusos que modificassem a real vontade popular, manifestada através 

do voto livre.  

Do mesmo modo, as Leis nº 7.493/86 e nº 7.664/88 foram elaboradas com esse 

objetivo. 

O legislador constituinte, no processo de elaboração da ação de impugnação de 

mandato eletivo, além de se inspirar nos mencionados dispositivos legais, sofreu grande influência 

dos grupos sociais organizados, o que pode justificar as diversas emendas que alteraram o seu texto 

originário durante a Assembléia Nacional Constituinte, até se chegar à redação final dos §§ 10 e 11, 

do artigo 14 da Constituição Federal. 

 Porém, a ação impugnatória não é o único meio de coibição dos ilícitos que 

alteram a verdade eleitoral. O recurso contra a expedição do diploma, previsto no artigo 262 do 

Código Eleitoral, bem como a ação de investigação judicial eleitoral, que surgiu com o advento da 

Lei Complementar nº 64/90, são instrumentos da mais alta valia no combate a tais irregularidades. 

 

 

1.2                 Antecedentes legais da ação de impugnação de mandato eletivo e o processo 

constitucional de sua elaboração 

 



 

O legislador constitucional demonstrou, no artigo 14, §§10 e 11 da Constituição 

Federal, ao criar a ação de impugnação de mandato eletivo, uma grande preocupação com a 

conquista legítima do mandato eletivo, prevendo um instrumento de tutela à verdadeira expressão 

da soberania popular no processo eleitoral. Tal dispositivo foi recebido, de início, como uma 

verdadeira inovação no combate ao mandato eletivo conquistado de modo irregular. 

Entretanto, como ressalta o professor Joel José Cândido, “não é correto dizer que a 

ação de impugnação de mandato eletivo foi inovação dos constituintes”.308 

Com efeito, o primeiro Código Eleitoral brasileiro, Decreto nº 21.076, de 24/02/32, 

em seu artigo 97, já determinava que seria nula a votação feita mediante falsas ou  fraudulentas 

listas de eleitores, quando provada a coação ou fraude, para alteração do resultado final do pleito.309 

Se não bastasse, na redação originária do artigo 222 e parágrafos do Código 

Eleitoral, observamos um verdadeiro procedimento para apuração dos vícios que maculam a 

conquista do mandato eletivo, os quais, juntamente com o recurso contra expedição do diploma 

previsto no artigo 262, constituem a verdadeira raiz da ação de impugnação de mandato eletivo. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, em artigo sobre o tema, concluiu: “creio que a 

origem mais remota desses dispositivos legais que iriam desembocar no instituto constitucional da 

ação de impugnação de mandato eletivo há de ser buscada nos parágrafos originais do artigo 222 do 

Código Eleitoral. Ali se previa, com efeito, um verdadeiro processo paralelo ao desenvolvimento do 

processo eleitoral, declaratório de nulidade de votação ou anulatório de votação”.310 

Assim, inexiste dúvida de que essas são as fontes legislativas mais remotas da ação 

de impugnação de mandato eletivo. 

Entretanto, os parágrafos do artigo 222 do Código Eleitoral não tiveram qualquer 

utilização prática, posto que foram logo revogados pela Lei nº 4.961, de 04 de maio de 1966. 

Portanto, um ano após a publicação do Código Eleitoral, os dispositivos que 

criavam um procedimento de apuração às irregularidades na conquista do mandato eletivo foram 

revogados, praticamente impossibilitando qualquer medida neste sentido. 

Apesar de haver a possibilidade de se combater tais irregularidades através do 

recurso contra a expedição do diploma previsto no artigo 262, IV, do Código Eleitoral, o mesmo 

exigia o requisito da prova pré-constituída, contudo inexistia, em nosso ordenamento jurídico, um 

modo efetivo de elaboração desta prova. 
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 Assim, o procedimento previsto no artigo 237 era praticamente inutilizado, já que 

não poderia jamais ser concluído em tempo hábil para a interposição do recurso.  

Dessa forma, desde a revogação dos dispositivos do artigo 222 do Código 

Eleitoral, restaram ausentes os meios efetivos de coibir os abusos nas eleições, conjuntura que 

perdurou até o surgimento da Lei nº 7.493/86, que, em seu artigo 23, previu a possibilidade de perda 

de mandato, quando comprovada a utilização do abuso de poder político ou econômico 

 Posteriormente, foi editada a Lei nº 7.664/88, que, em seu artigo 24, admitia a 

possibilidade de impugnação do mandato, após a diplomação, instruída com provas conclusivas do 

abuso de poder econômico, fraude e transgressões eleitorais.311 

Os mencionados dispositivos legais, apesar de grande importância para o 

preenchimento deste vazio deixado desde a revogação dos parágrafos originais do artigo 222 do 

Código Eleitoral, possuíam redação assaz falha, pois não fixavam prazo para a propositura da ação 

e impunham o requisito da prova conclusiva, bem como fixavam as “transgressões eleitorais” como 

hipótese de cabimento da ação, o que geraria a possibilidade de cassação do diploma, em virtude de 

qualquer tipo de irregularidade praticada, mesmo as sanáveis.  

Porém, mesmo repletas de imprecisões e requisitos desnecessários, as Leis  nºs 

7.493/86 e 7.664/88 influenciaram de, modo decisivo, o trabalho do constituinte312. 

Os atuais §§ 10 e 11, do artigo 14 da Constituição Federal encontraram também 

respaldo no trabalho da Comissão dos notáveis presidida por Afonso Arinos de Mello Franco, a 

qual era um grupo de pessoas especializadas nas mais diversas funções, nomeadas pelo Presidente 

da República, com o intuito de elaborar um projeto de Constituição que ajudasse o trabalho dos 

parlamentares.313 

Portanto, sob a influência de tais antecedentes, iniciou-se o processo constitucional 

de elaboração da ação de impugnação de mandato eletivo, que tinha a seguinte redação, no 

anteprojeto da Constituição: “art. 5º.. IV-  O MANDATO a) os detentores de mandatos eletivos têm 

o dever de prestar contas de suas atividades aos eleitores; b) o mandato parlamentar poderá ser 

impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação 

com provas conclusivas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, transgressões eleitorais 

puníveis com a perda do mandato; c) salvo decisão liminar do juiz ante a prova dos autos, a ação de 

impugnação de mandato tramita em segredo de justiça; d) convicto o juiz de que a ação seja 

                                                 
311 PIMENTA, José Carlos: “A ação de impugnação de mandato eletivo”. Anais do II Encontro Nacional de 
Procuradores Regionais Eleitorais. Brasília, Imprensa Nacional, p.218. 
312 Art. 23. A diplomação não impede a perda de mandato, pela Justiça Eleitoral, em caso de sentença julgada, quando se comprovar 
que foi objeto por meio de abuso do poder político ou econômico. Art. 24 – O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas do abuso de poder econômico, corrupção ou fraude e 
transgressões eleitorais.  
313 MELO, Edílson Ponte Bandeira de: “A legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação de impugnação 
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temerária ou de manifesta má-fé, o impugnante será condenado à pena de dois a quatro anos de 

reclusão; e) os eleitos pelo voto estão sujeitos a ser destituídos pelo voto, na forma da lei 

complementar.” 

No anteprojeto da comissão da soberania e dos direitos e garantias do homem e da 

mulher, a redação foi sensivelmente modificada, sendo retiradas as alíneas “d” e “e”, passando a ter 

a seguinte redação: “a) os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contas de suas 

atividades aos eleitores; b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no 

prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas conclusivas do abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais; c) a ação de impugnação de 

mandato tramita em segredo de justiça”. 

Paulatinamente, durante os trabalhos de elaboração da Constituição Federal de 

1988, foram efetuadas modificações no mencionado texto.  

Com efeito, o projeto, na comissão de sistematização da Constituição, foi alterado, 

possibilitando a impugnação do mandato eletivo ante a Justiça Eleitoral, e não mais o mandato 

“parlamentar”, que restringiria o alcance da norma constitucional.  

Posteriormente, o prazo para a ação de impugnação foi fixado em 15 dias, e 

retirada a necessidade de prova “conclusiva”, o que, de certo modo, iria trazer à ação de 

impugnação de mandato o requisito de prova pré-constituída inerente ao recurso contra a expedição 

do diploma, bem como foram excluídas as “transgressões eleitorais” das hipóteses de cabimento da 

ação. 

Assim, após todas essas modificações, obteve-se a redação contida no texto final 

da Constituição Federal de 1988. 

É importante mencionar que, mesmo após a promulgação da Constituição Federal, 

constatamos a tentativa de modificação do disposto em seu artigo quatorze, especificamente à ação 

impugnatória.  

E o que é pior, na maior parte das emendas, objetiva-se, de todos os modos, retirar 

a efetividade do instrumento constitucional, beneficiando aqueles que praticaram os abusos nas 

eleições, a exemplo da proposta de emenda constitucional nº 53, de 1995, de autoria do Senador 

Roberto Requião, a qual visa à fixação do prazo de cento e vinte dias para o julgamento final da 

ação. Sendo ultrapassado este prazo, a mesma só teria tramitação com prévia licença do 

legislativo.314 

As inúmeras alterações sofridas no corpo do texto constitucional, desde o trabalho 

da Comissão dos notáveis até a redação final dos parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal, 

demonstram tanto as divergências quanto os objetivos efetivamente desejados pelo legislador, ao 
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instituir a ação de impugnação de mandato eletivo, que, aliado ao recurso contra a expedição do 

diploma e à ação de investigação judicial eleitoral, podem se constituir em instrumentos eficazes no 

combate às práticas eleitorais ilícitas que buscam alterar a verdadeira vontade popular. 

 

 

1.3                       O recurso contra expedição do diploma 

 

 

A Lei nº 4737 de 15 de julho de 1965 criou, no artigo 262, um instrumento 

pioneiro e poderoso no combate aos atos que objetivam denegrir a conquista do mandato eletivo, 

denominado recurso contra expedição de diploma. 

Entretanto, apesar de ser classificada pelo artigo 262 do Código Eleitoral como 

gênero dos recursos eleitorais, é indiscutível o equívoco de tal medida. 

Com efeito, recurso, em um processo judicial, é o meio de reexame de uma 

decisão proferida por um magistrado ou tribunal, objetivando sua reforma, exercido em uma mesma 

relação processual. Entretanto, o denominado recurso contra diplomação não se insurge contra um 

ato judicial, mas sim contra um ato administrativo, certificador do resultado eleitoral, proferido pelo 

magistrado na qualidade de administrador do processo eleitoral.315 

Não se pode admitir a existência de um recurso eleitoral que sequer impugne uma 

decisão judicial eleitoral. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, em artigo sobre o tema, assim esclarece “de fato, 

a diplomação, que é o ponto que nos interessa, creio dever insistir na idéia de que o recurso de 

diplomação será, na maioria das vezes, uma verdadeira ação de impugnação de diplomação. Não se 

dirige contra a sentença, mas sim contra ato administrativo, na qual culmina todo o processo 

eleitoral, que é substancialmente administrativo, embora receba os reflexos dos incidentes 

contenciosos e conseqüentes de decisões jurisdicionais sobre episódios deste processo”.316 

Portanto, não se pode olvidar que o mencionado instrumento jurídico possui a 

natureza de ação e não de recurso. 

Tal distinção é de suma importância, tendo em vista que, admitindo-se a natureza 

de recurso para ação contra a diplomação, o autor ficará impossibilitado de exercer o duplo grau de 

jurisdição, decorrente do sistema constitucional de organização do poder judiciário. 
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Essa conjuntura se agrava principalmente em caso de eleições municipais, quando 

a matéria não será analisada pelo juiz eleitoral, e sim originariamente pelo Tribunal Regional 

Eleitoral, suprimindo uma instância judicial.317 

 A pluralidade de graus garante um maior controle nas decisões judiciais, 

assegurando uma maior correção nos julgamentos e evitando a perpetuação de qualquer tipo de 

arbitrariedade.  

Assim, não se pode olvidar a natureza de ação do instrumento previsto no artigo 

262 do Código Eleitoral. 

O recurso contra a diplomação deve ser interposto no prazo de três dias 

subseqüentes à sessão de diplomação dos eleitos, possuindo legitimidade ativa os candidatos, os 

partidos políticos, as coligações e o Ministério Público.318 

No que se refere às hipóteses de cabimento do recurso contra a expedição do 

diploma, o artigo 262 do Código Eleitoral prevê quatro possibilidades: a inelegibilidade ou 

incompatibilidade de candidato; a errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de 

representação proporcional; o erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do 

quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato ou a sua 

contemplação sob determinada legenda, e a  concessão ou denegação do diploma, em manifesta 

contradição com a prova dos autos, na hipótese do art. 222 do Código Eleitoral e do art. 41-A da Lei 

9504/97. 

A primeira hipótese de cabimento é a existência de inelegibilidade ou 

incompatibilidade do candidato. Segundo Tito Costa, a “inelegibilidade é uma restrição oposta por 

lei à eletividade do cidadão. A eletividade é regra; a inelegibilidade, a exceção”, concluindo-se que 

“diferente da inelegibilidade é a incompatibilidade (ou impedimento), que se traduz em restrições 

mais de interesse administrativo opostas ao exercício de mandato eletivo”319. 

A incompatibilidade não impede a candidatura, mas somente impõe a escolha 

entre a função incompatível e o mandato eletivo. A lei das inelegibilidades descreve uma série de 

situações em que se exige o afastamento de candidatos de cargos ou funções na administração 

pública, bem como em alguns estabelecimentos privados. 

A alegação de inelegibilidade, para ensejar o recurso contra a expedição do 

diploma deve ser suscitada no prazo de impugnação de registro do candidato. A inércia no 
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ajuizamento da ação de impugnação de registro implica a preclusão da matéria, salvo se envolver 

matéria constitucional ou for superveniente ao registro. 

A inelegibilidade constitucional deve ser entendida como a decorrente da 

Constituição Federal, não estando incluído, por exemplo, o impedimento ao exercício da cidadania 

passiva, que depende da análise da legislação ordinária ou complementar. Já a inelegibilidade 

superveniente é aquela que surge e se consuma depois do registro da candidatura.320 

 

 

O recurso contra a expedição do diploma pode ser interposto também na hipótese 

de errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional, isto é, 

quando houver equívoco na análise dos dispositivos legais que disciplinam o quociente eleitoral e o 

quociente partidário.  

Com efeito, nas eleições proporcionais, o resultado final é fruto da realização de 

cálculos matemáticos que obedecem às fórmulas prescritas em lei, precisamente nos artigos 106 e 

107 do Código Eleitoral. 

Portanto, havendo equívoco na interpretação de qualquer dos dispositivos 

referentes ao sistema de representação proporcional, é cabível a interposição do recurso contra 

expedição do diploma, com fundamento no inciso II do artigo 262 do Código Eleitoral. 

A hipótese de cabimento prevista no inciso terceiro do supracitado artigo, apesar 

de grandes similitudes com o inciso anterior, busca a correção de equívoco sobre a apuração final 

da votação. 

É o que ocorre, por exemplo, no preenchimento dos boletins de apuração ou na 

alimentação dos programas da Justiça Eleitoral. É um instrumento de combate a erros no resultado 

final da apuração e não sobre toda a apuração.   

Entretanto, a hipótese de cabimento do recurso contra a diplomação que mais 

interessa a nosso estudo, em virtude da estreita relação com a ação de impugnação de mandato 

eletivo, é a prevista no inciso IV do artigo 262 do Código Eleitoral. 

O mencionado inciso permite a interposição do recurso, quando a concessão do 

diploma estiver em manifesta contradição com a prova dos autos, na hipótese do artigo 222 do 

Código Eleitoral e do artigo 41-A da Lei nº 9504/97. 

O artigo 222 torna anulável a votação, quando estiver viciada de falsidade, fraude, 

coação, emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedada por lei, enquanto o 

artigo 41-A, na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), considera conduta de captação de sufrágio, 
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Federal, art. 14, §§10 e 11 e o recurso contra expedição do diploma”. Resenha Eleitoral. Nº 02,  Florianópolis, julho a 
dezembro de 1999, p. 49. 



vedada por lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o 

voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o 

registro da candidatura até o dia da eleição, devendo todas essas irregularidades serem apuradas na 

investigação judicial eleitoral. 

Porém, para a interposição do recurso com fundamento nesse inciso, mister se faz 

a existência de prova pré-constituída das irregularidades previstas no artigo 222 ou no art. 41-A da 

Lei nº 9.504/97, não sendo admitido qualquer dilação probatória. 

A discussão, em sede de recurso contra expedição do diploma, limita-se à prova já 

realizada no momento de sua interposição, o que implica uma séria restrição à atuação do 

instrumento, praticamente o inviabilizando. 

Além de tal requisito para a propositura do recurso, a maior parte das decisões da 

Justiça Eleitoral adota uma visão bastante conservadora na matéria, admitindo que somente a ação 

de investigação judicial eleitoral, transitada em julgado, pode servir como prova pré-constituída, a 

exemplo do Recurso Especial nº 15895, relatado pelo Ministro Édson Vidigal.321 

O entendimento adotado é flagrantemente ilegal.  

Apesar de, nessa hipótese, ser indiscutível a necessidade de prova pré-constituída, 

não consta qualquer exigência de que haja o trânsito em julgado acerca da investigação judicial.  

Na realidade, não é sequer necessário o pronunciamento judicial acerca da 

matéria, mas tão somente a apresentação de provas no sentido de comprovar a ocorrência das 

irregularidades previstas no artigo 222 do Código Eleitoral e do artigo 41-A da Lei nº 9504/97, 

fazendo-se mister a flexibilização do conceito de prova pré-constituída, sob pena de inviabilizar a 

utilização deste instrumento de combate ao mandato obtido de modo ilegítimo. 

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, em algumas raras oportunidades, assim já 

se posicionou, a exemplo do acórdão de nº  19568, relatado pelo Ministro Fernando Neves da Silva: 

“ Recurso contra a diplomação - Inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral - Abuso do poder 

econômico - Investigação judicial - Procedência - Manutenção da sentença - Trânsito em julgado - 

Ausência. 1. Não é necessário que a decisão proferida em investigação judicial tenha transitado em 

julgado para embasar recurso contra a diplomação fundado no inciso IV do art. 262 do Código 

Eleitoral. 2. O recurso contra a diplomação pode vir instruído com prova pré-constituída, 

entendendo-se que essa é a já formada em outros autos, sem que haja obrigatoriedade de ter havido 

sobre ela pronunciamento judicial ou trânsito em julgado. 3. A declaração de inelegibilidade com 
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trânsito em julgado somente será imprescindível no caso de o recurso contra a diplomação vir 

fundado no inciso I do mencionada art. 262 do Código Eleitoral, que cuida de inelegibilidade”.322 

Por outro lado, apesar de visarem a combater os ilícitos que buscam alterar a 

verdade eleitoral, não se pode admitir a utilização conjunta do recurso contra a expedição do 

diploma e da ação de impugnação de mandato eletivo, quando tiverem identidade na causa de pedir. 

Havendo igualdade nos fundamentos de fato e de direito entre os dois 

instrumentos, a sua utilização conjunta implicaria a possibilidade de posicionamentos diversos por 

parte da Justiça Eleitoral, com relação a um mesmo caso. 

Somente a título de ilustração, em uma eleição municipal, com identidade de 

partes e de fundamentos, a ação de impugnação poderia ser julgada improcedente pelo juiz eleitoral, 

enquanto o recurso contra expedição de diploma poderia ser provido, gerando julgamentos díspares, 

em relação ao mesmo objeto.  

A possibilidade de julgamento díspares, referentes a uma mesma hipótese jurídica, 

em matéria eleitoral, ocasionaria extrema instabilidade política, além de um grande descrédito no 

Judiciário. 

Joel J. Cândido comunga de entendimento de que não se admite a utilização 

conjunta, ao afirmar “ambas as medidas, pelo mesmo fundamento, em ajuizamento concomitante, 

não é possível. Nem será viável, na prática”.323 

Pedro Henrique Távora Niess também adota este entendimento, ao concluir que 

“não aceita o processo civil eleitoral a utilização conjunta, por um mesmo legitimado, do recurso 

contra expedição do diploma e da ação de impugnação de mandato, sendo réu o recorrido, 

coincidindo a causa petendi que alimenta a ambos, sendo que até um deles seja admitido”.324 

Se não bastasse, é de se enfatizar a impossibilidade de conexão entre as medidas, 

em virtude das patentes diferenças no procedimento, bem como porque dirigidos a órgãos judiciais 

diversos. 

Na realidade, ante a imperiosa necessidade de prova pré-constituída, para a 

interposição do recurso contra expedição do diploma com fundamento no artigo 262, IV, do Código 

Eleitoral, possuindo o mesmo objetivo prático da ação de impugnação de mandato eletivo, em que 

há plena possibilidade de dilação probatória, é indiscutível a maior propriedade na utilização deste 

instrumento325. 
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O Ministro Sepúlveda Pertence, em artigo sobre o tema, lecionou: “mas a 

distinção é sutil, e eu creio que, se não há uma incompatibilidade que autorize a declaração da 

revogação ou da inconstitucionalidade superveniente deste artigo 262 leges ferenda, o melhor será, 

de fato, reduzir o recurso de diplomação às hipóteses dos três primeiros incisos do artigo 262, que 

são predominantemente questões de direito, e deixar toda a questão da anulabilidade de votação ou 

apuração em que se traduzirá, afinal, a declaração da existência do abuso do poder econômico e 

político ou de corrupção eleitoral para o campo mais amplo e aberto à dilação probatória da ação de 

impugnação”326. 

Portanto, havendo identidade na causa de pedir, não se admite a interposição 

conjunta do recurso contra a expedição do diploma e da ação impugnatória de mandato eletivo, 

sendo mais apropriada a utilização deste último instrumento, em virtude da possibilidade de uma 

maior dilação probatória. 
 

 

 

 1.4                     A investigação judicial eleitoral 

 

 

Apesar de já existir, no Direito Eleitoral, um procedimento investigatório, para 

apurar o uso abusivo do poder econômico, desvio ou abuso de autoridade, através do artigo 237 do 

Código Eleitoral, é induvidoso o avanço no combate às supracitadas irregularidades, surgido com o 

advento da Lei Complementar nº 64/90. 

O procedimento regido pelo artigo 237 do Código Eleitoral possuía caráter 

eminentemente administrativo, visando, exclusivamente, à produção de provas para a propositura 

do Recurso contra a Diplomação, enquanto a Lei Complementar nº 64/90 pode ser utilizada não só 

como prova no recurso contra a expedição do diploma, como também na ação de impugnação de 

mandato, além, principalmente, de poder declarar a inelegibilidade do candidato e cassar seu 

registro. 

Na realidade, o legislador criou um procedimento em que se busca preservar o 

contraditório e a ampla defesa327, com a indiscutível natureza de ação judicial. 

Entretanto, é preciso destacar que corrente bastante respeitada no Direito Eleitoral 

comunga de opinião contrária, afirmando que o procedimento previsto na Lei nº 64/90 não possui 

natureza de ação. O professor Joel José Cândido defende essa tese com vigor, ao afirmar: “tanto 
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naquele dispositivo do Código Eleitoral, como no sistema desta lei complementar, não estamos 

frente a uma ação. Nas ações, o objetivo é certo, e aqui não é, dependendo da época do julgamento, 

o efeito será um ou outro. Nas ações, há sentença ou acórdão, dependendo da instância, e aqui o rito 

processual não mencionou nenhum desses termos; mencionou-os, quando se referiu à Ação de 

Impugnação de Pedido de Registro de Candidatura”.328 

Os argumentos acima colacionados, apesar de oriundos de um dos maiores 

estudiosos da matéria em nosso país, não são sólidos. 

Com efeito, de uma simples leitura do artigo 22 da lei das inelegibilidades, 

comprovamos que se trata de uma ação processual. 

O direito de ação é o direito subjetivo a uma decisão acerca de uma pretensão 

perante o Poder Judiciário, que se exerce contra o Estado, exigindo uma decisão sobre uma 

pretensão, sendo esta entendida como o bem jurídico que o autor deseja obter por meio da atuação 

jurisdicional.329  

O abuso de poder econômico ou político, as transgressões pertinentes à origem 

dos valores pecuniários, entre outras hipóteses previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 

64/90, faz nascer o direito subjetivo, a pretensão e a ação de tornar inelegível o candidato. Aquele 

que postula em juízo com fundamento no artigo 22 da LC 64/90 deduz a pretensão de que se decrete 

a inelegibilidade do réu, possuindo também um objeto certo, que é a declaração da existência do 

fato ilícito do abuso do poder econômico ou político.330 

Por fim, também não pode prosperar o argumento do professor Joel José Cândido, 

no que se refere ao fato de não terem sido mencionados os termos “ação”, “contestação”, 

“sentença” ou “acórdão” no corpo da lei complementar. Ora, não é o fato de o legislador não ter 

usado os termos com propriedade que retirará o seu caráter de ação judicial.331 

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no recurso 11.524, que teve como relator o 

Ministro Torquato Jardim, em 09/11/93, assim se posicionou: “a reclamação prevista na Lei 

Complementar nº 64/90 alterou consideravelmente esse dispositivo. Criou-se uma verdadeira ação, 

com cognição plena,cujo efeito da sentença é declarar a inelegibilidade, bem como cassar o registro 

do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico. Portanto, de uma 

simples investigação (como previsto no Código Eleitoral), a reclamação passou a ter caráter 
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sancionatório-desconstitutivo, através da declaração judicial de inelegibilidade e da cassação de 

registro”.332  

Assim, inexiste dúvida de que a Lei Complementar nº 64/90 criou uma verdadeira 

ação processual, fazendo-se mister que a mesma seja analisada, observando os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para evitar o caráter inquisitório que muitos 

tentam impor à mencionada lei complementar.333 

A instauração da investigação judicial eleitoral é cabível nas hipóteses de 

transgressões pertinentes à origem dos valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político 

em detrimento da liberdade do voto, desvio do poder de autoridade, utilização indevida de veículos 

ou dos meios de comunicação, podendo ser instaurada através de representação de qualquer partido 

político, coligação, candidato ou Ministério Público, consoante previsto no art.22 da Lei 

Complementar 64/90, e do próprio eleitor, a teor do artigo 57 da resolução nº 20.161 e da 

representação nº 14156, ambas do Tribunal Superior Eleitoral.334 

O objeto da ação de investigação judicial eleitoral é, como enfatiza Lauro Barreto, 

“excluir da disputa eleitoral, através da declaração de inelegibilidade, todos os que contribuírem e 

os candidatos que forem diretamente beneficiados pelo abuso, desvio ou uso indevido do poder 

econômico e político, pela utilização dos meios de comunicação e de veículos oficiais para fins 

eleitorais, possuindo, assim, um campo de incidência maior do que a ação impugnatória”335.  

A ação de investigação será processada, nos pleitos municipais, perante o juiz 

eleitoral, mesmo que as autoridades investigadas sejam destinatárias de privilégio de foro por 

prerrogativa de função.336 

A investigação judicial pode anteceder, até mesmo, o deferimento do registro de 

candidaturas, com o intuito de evitar o comprometimento da lisura dos pleitos eleitorais, o qual 

pode ocorrer anteriormente a esta fase.337 

No que se refere ao termo final, a jurisprudência já entendeu que tal medida só 

poderia ser intentada até as eleições. Entretanto, a matéria já se encontra pacificada no sentido de 

que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a diplomação, o que se constituiu 
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em uma medida de grande avanço no combate aos abusos cometidos, principalmente, durante o dia 

das eleições.  

O Tribunal Superior Eleitoral já harmonizou o seu entendimento neste sentido, a 

exemplo do Recurso Especial nº 150099, cujo relator foi o Ministro Maurício Correa, a seguir 

ementado: “Recurso especial. Abuso de poder econômico. Ação de investigação judicial. 1. Ação 

de investigação judicial prevista no art. 22 da LC nº. 64/90 pode ser ajuizada até a data da 

diplomação dos eleitos. 2. Precedentes. Recurso Especial não conhecido”.338 

 A procedência da ação de investigação judicial eleitoral ocasionará, em regra, os 

efeitos previstos no artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, decretando a inelegibilidade e a 

cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e 

pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, assim como decretará a inelegibilidade dos terceiros 

envolvidos, nos três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, o que demonstra uma nítida 

diferença em relação à ação impugnatória, posto que, nesta, somente podem ser réus os candidatos 

diplomados e seus partidos. 

O elastecimento do conceito de legitimação passiva nesta hipótese, para atingir 

aqueles que indiretamente se beneficiaram do abuso de poder, é digno de aplausos, tornando 

inelegível e afastando, das próximas eleições, aqueles que sequer tenham se candidatado no pleito 

eleitoral. 

Entretanto, é importante enfatizar que, para que os efeitos da ação de investigação 

judicial eleitoral possam atingir terceiros, faz-se mister que os mesmos sejam citados, para 

participar da relação processual, sendo-lhes assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Admitir-se outro entendimento é condenar alguém, sem que o mesmo tenha sequer oportunidade de 

defesa. 

Adriano Soares da Costa comunga dessa opinião, ao reconhecer que, “se o abuso 

de poder econômico ou a prática de qualquer fato ilícito que enseje a propositura da AIJE for 

cometido por pessoa que não o candidato, visando a beneficiá-lo, ocorrerá a formação do 

litisconsórcio passivo necessário, pois, para que se decrete a inelegibilidade do representado e de 

quantos hajam contribuído para a prática do ato, é necessário que todos sejam citados, para 

contestar a ação, em exercício de seu direito de defesa. Se não forem citados, os efeitos naturais da 
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sentença não os alcançam, eis que são terceiros em relação ao processo e, como tal, não se 

submetem à autoridade da res iudicata”339.   

 Sendo julgada antes da eleição, a investigação judicial cassará o registro do 

candidato, bem como o tornará inelegível nos três anos subseqüentes à eleição em que se 

verificaram as irregularidades. 

Por outro lado, se julgada procedente após as eleições, a análise dos efeitos da 

ação de investigação tem sido objeto de grandes discordâncias, em virtude da redação do inciso XV 

do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, que determina tão somente a remessa de cópias do 

processo ao Ministério Público Federal, para os fins previstos no art.14,§§ 10 e 11, da Constituição 

Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em alguns julgados340, bem como grande parte da 

doutrina, defendem a exegese literal do supracitado artigo, no sentido de que, julgada após as 

eleições, caberia tão somente a remessa de cópias de todo o processo ao Ministério Público 

Eleitoral, para os fins de propositura de ação de impugnação de mandato eletivo ou recurso contra a 

expedição de diploma. 

 O entendimento é flagrantemente equivocado. 

Para alcançarmos a mens legis, devemos interpretar de modo sistemático o 

disposto nos incisos XIV e XV do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. 

Assim, se o inciso XIV do mencionado artigo estabelece como conseqüência da 

procedência da investigação a cassação do registro e a decretação da inelegibilidade, tornando-se 

impossível a cassação do registro, persiste, indubitavelmente, a sanção de inelegibilidade. 

Se assim não fosse entendido, tornar-se-ia inócua a utilização do instrumento 

processual. 

José Antônio Fichtner justifica tal raciocínio, concluindo que “a aplicação da 

restrição de inelegibilidade, no sistema de investigação judicial eleitoral, não depende da 

desconstituição do registro. Tanto é assim que a inelegibilidade pode ser aplicada a terceiros não 

candidatos, que, por óbvio, nunca efetuaram qualquer registro”.341  

O Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental nº 838, cujo Relator foi o 

Ministro Eduardo Alckmin, assim se posicionou “representação por abuso de poder econômico. 

Julgamento após as eleições. Possibilidade de declaração de inelegibilidade dos representados para 

as eleições que se realizarem nos três anos seguintes ao pleito em que ocorreu o abuso”.342  
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Por outro lado, é importante ressaltar que a investigação judicial não se constitui 

em meio hábil para a desconstituição do diploma, que só pode ser impugnado através da ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Entretanto, alguns expoentes do Direito Eleitoral admitem que, se a representação 

for julgada procedente e transitar em julgado após a diplomação, o diploma será declarado nulo, a 

teor do disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90, que determina a nulificação do 

diploma, em caso de trânsito em julgado da decisão que declarar a inelegibilidade do candidato.  

 José Antônio Fichtner é enfático defensor desta tese, ao afirmar que “ o 

dispositivo transcrito autoriza, literalmente, pela via da investigação judicial eleitoral, a declaração 

judicial da nulidade (rectius, anulação) do diploma expedido, possibilidade que vem sendo, 

sistematicamente, negada pela jurisprudência”.343 

Na realidade, o disposto no artigo 15 da Lei Complementar não tem aplicação à 

investigação judicial, mas à ação de impugnação de registro, objetivando disciplinar os efeitos do 

indeferimento do registro em virtude de inelegibilidade. Isso é verdade, já que os preceitos que o 

antecedem relacionam-se exclusivamente com o registro de candidatura.  

O Tribunal Superior Eleitoral344, no Recurso Especial nº 11.889, cujo relator foi o  

Min. Jesus Costa Lima, assim já se posicionou: “Recurso especial. Abuso do poder econômico ou 

político. Representação. LC nº 64/90, incisos XIV e XV. Vereador. Cassação do mandato. Efeitos 

da decisão. - Julgada procedente a representação prevista no art. 22, da LC nº 64/90 depois da 

eleição e da diplomação do candidato, descabe a cassação do mandato eletivo, persistindo a sanção 

de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos três anos subseqüentes à eleição em que foi 

verificada a inelegibilidade".  

Porém, é forçoso ressaltar que a jurisprudência mais recente do Colendo Tribunal 

Superior Eleitoral vem, em flagrante ilegalidade, em virtude da Lei nº 9.840/99 que instituiu o 

artigo 41-A na Lei das eleições (Lei nº 9.504/97), defendendo a cassação do diploma e o 

afastamento imediato do candidato, quando comprovada a transgressão ao artigo 41-A, mesmo se 

tratando de investigação judicial eleitoral, a exemplo da Medida Cautelar nº 94-MT. 345 

Novamente, o equívoco das decisões da mais alta corte eleitoral é cristalino. Ora, 

como visto acima, a ação de investigação não tem como escopo a cassação do diploma, mas tão 

somente a cassação do registro e a sanção de inelegibilidade. Admitir tal raciocínio é 

descaracterizar a finalidade do instrumento, bem como infringir frontalmente a Constituição 
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Federal, que previu a ação de impugnação de mandato eletivo como o meio hábil para a 

desconstituição do diploma.  

Por outro lado, mesmo não atingindo o diploma, a ação de investigação judicial 

eleitoral poderá servir como embasamento à demanda impugnatória, desde que possuam a mesma 

causa de pedir, isto é, estejam enquadradas nas hipóteses de abuso do poder econômico, fraude ou 

corrupção. 

Indubitavelmente, a investigação será um instrumento para fortalecer a ação de 

impugnação, posto que permitirá ao magistrado apreciar vários aspectos demonstrativos da 

alteração da verdade eleitoral, que nem sequer constavam nos autos da impugnação, tendo em vista 

que esta pode ser proposta com apenas um início de prova dos fatos ilícitos. A prova produzida, no 

transcurso da investigação judicial, pode ser utilizada na ação de impugnação, na qualidade, 

inclusive, de prova emprestada, podendo ter plena aceitação, desde que seja submetida ao 

contraditório e à ampla defesa.  

A investigação judicial não possui qualquer relação de prejudicialidade com a 

ação de impugnação de mandato eletivo, nem mesmo se trata de pedidos conexos. Na realidade, são 

instrumentos que devem ser utilizados em conjunto, com o intuito de evitar a conquista do mandato 

eletivo de maneira abusiva. 

 

 

CAPÍTULO II-  DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO  
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2.1      Considerações iniciais 
 

 

 



A correta compreensão das condições da ação na impugnação de mandato eletivo 

é de suma importância na busca da efetividade da ação, objeto de nosso estudo. Entretanto, são 

quase inexistentes as abordagens, por parte da doutrina especializada, acerca do tema. 

Neste capítulo, antes de ingressarmos especificamente no que se refere à 

impugnação de mandato eletivo, analisaremos, de modo superficial, a evolução e o conceito do 

direito de ação, destacando a sua definição no campo do Direito Eleitoral. 

Porém, apesar de abordarmos as condições da ação no âmbito de nosso estudo, o 

principal foco deste capítulo se encontra na busca da correta análise dos legitimados para a 

propositura da ação de impugnação, observando a relação jurídica material envolvida e os objetivos 

visados pelo legislador constitucional. 

 

 

 

2.2                             Evolução e conceito do direito de ação 

 

 

 O Estado moderno, ao vetar a prática de autodefesa e limitar a autocomposição e 

a arbitragem, trouxe para si o exercício da função jurisdicional, implicando a necessidade de 

resolução dos conflitos surgidos no convívio social, de acordo com as suas normas 

regulamentadoras. 

Mas, a atividade jurisdicional é inerte, cabendo ao titular da pretensão invocar a 

função jurisdicional do Estado, a fim de obter uma resolução do caso concreto, através de seu 

direito de ação, que, por sua vez, é o direito ao exercício da atividade jurisdicional, através de um 

complexo de atos, que é o processo.346   

Porém, o conceito de ação, em virtude de suas peculiaridades, sempre foi objeto 

de grandes divergências entre os estudiosos do Direito Processual.  

A primeira teoria que se formou no Direito moderno acerca do conceito da ação 

foi a chamada “teoria civilista da ação”, cujos expoentes foram Savigny, Garsonnet e Mattirolo. 

Para os adeptos desta corrente, a ação seria uma qualidade do próprio direito, ou seja, era o direito 

subjetivo reagindo contra uma violação.347 

Entretanto, a teoria possuía alguns equívocos básicos, confundindo o exercício da 

pretensão jurídica estatal com o próprio direito material, sem responder a vários questionamentos, 
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como a hipótese de improcedência da ação e da ação proposta por aqueles que não possuíam o 

direito. 

Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho aponta mais uma incoerência da teoria, 

concluindo que “o golpe de misericórdia, porém na teoria civilística, é a existência – consagrada, 

atualmente, pela legislação- das denominadas ações meramente declaratórias. O autor, nestas 

ações, não arroga direito algum contra o réu, quer somente eliminar um estado de incerteza objetiva 

quanto ao seu direito, deseja apenas saber se tem certo direito, ou ao contrário, se está sujeito a certa 

obrigação ou ainda indaga a autenticidade ou falsidade de um documento que lhe interessa”.348 

 

O conceito moderno de autonomia do direito de ação teve como ponto de partida a 

polêmica entre os romanistas Windscheid e Muther, a qual explicitou a diferença entre direito 

lesado e ação, concluindo que esta criaria, além do direito subjetivo material da parte prejudicada, o 

direito à tutela jurisdicional pelo próprio Estado, bem como o direito de eliminar a lesão jurídica.349 

Assim, restou demonstrado que a ação não se vincularia ao direito material da 

parte, não pressupondo a existência de um direito substancial condicionado ao resultado do 

processo. 

Após a delimitação da autonomia do direito de ação, surgiram, entre os 

processualistas, indagações acerca de sua natureza, o que implicou a formação de três principais 

teorias: a do direito concreto de ação, a do direito abstrato e a teoria eclética. 

A teoria concreta teve como expoente inicial Adolf Wach, que, apesar de defender 

a autonomia do direito de ação, afirmou que a tutela jurisdicional somente se satisfaria através da 

proteção concreta, isto é, na ocorrência de uma sentença favorável; o processo seria utilizado para 

perseguir aquilo que era devido.350 

Chiovenda também se filiou à teoria concreta, formulando o conceito de ação no 

sentido da existência de um direito de natureza potestativa, classe especial dos direitos subjetivos, 

cuja satisfação independeria de um dever ou prestação do obrigado. Nos direitos conhecidos como 

potestativos, o obrigado é apenas submetido à vontade do titular do direito, prescindindo de 

qualquer atividade voluntária de cumprimento da obrigação.351 

A ação seria, para Chiovenda, “o poder jurídico de dar vida à condição para a 

atuação da vontade da lei”.352 
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Entretanto, apesar de demonstrar a distinção entre a ação e o direito material, a 

denominada “teoria concreta da ação” se restringiu aos titulares do direito subjetivo, sem responder 

à hipótese de improcedência da ação, em que teria sido desenvolvida toda a atividade jurisdicional. 

Finalmente, sendo criada por Degenkolb353, surgiu a denominada “teoria abstrata 

do direito de ação”, reconhecendo que o direito de ação independe do direito material invocado, 

havendo ação mesmo quando negada a pretensão do autor. Para o exercício do direito de ação, basta 

invocar um interesse abstratamente protegido pela ordem jurídica.354 

Moacyr Amaral Santos enfatiza os principais aspectos da teoria abstrata do direito 

de ação, lecionando que “o direito de acionar exige apenas que o autor faça referência a um 

interesse seu, protegido em abstrato pelo direito, ficando o Estado, tão só por isso, levado a exercer 

sua atividade jurisdicional, proferindo uma sentença, ainda que contrária, pertencente a todos os 

indivíduos, pelo fato de serem titulares de direitos, ou seja, constitui uma decorrência da própria 

personalidade e se configuraria como aspiração ao direito à realização do direito. Ao direito de 

acionar, corresponde a obrigação jurisdicional do Estado, por via da qual o autor pode obrigar o réu 

a participar do juízo. Donde se tratar de um direito público subjetivo, preexistente no processo, 

desvinculado do direito material invocado. Essa última circunstância, que lhe é característica - ser o 

direito de ação independente da efetiva existência do direito invocado- deu à teoria a denominação 

efetiva de teoria do direito abstrato de ação”.355 

Mas, a teoria abstrata não foi aceita por muitos processualistas que não 

concordavam com o exercício do direito de ação, sem que fossem examinados algumas condições 

ou requisitos para o seu exercício. Assim, surgiu, devido a Enrico Tullio Liebman, a denominada 

“teoria eclética”. 

Para Liebman, o juiz somente exerce sua função jurisdicional, quando, em 

sentença, analisa o mérito da lide, isto é, a pretensão material, ainda que esta decisão seja contrária 

ao autor.356 

 

O direito de ação somente passa a existir, quando são ultrapassadas as condições 

prévias, para que o juiz possa decidir o mérito da causa. O magistrado, ao analisar tais preliminares, 

ainda não exerce sua função jurisdicional, não se podendo falar em direito de ação. 
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 Assim, a “teoria eclética”, apesar de reconhecer a existência de um direito de 

ação autônomo e abstrato, vincula a sua existência à conexão com uma pretensão de direito 

material. Somente após a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais, pode-se 

falar em direito de ação propriamente dito. 

Na realidade, a “teoria eclética”, para justificar seus fundamentos, teve de “criar” 

algumas respostas que não foram suficientemente elucidativas a seus críticos.  

Com efeito, a alegação de existência de uma atividade pré-jurisdicional, em que 

seriam analisados os pressupostos processuais e as condições da ação, indubitavelmente, não 

possuía respaldo legal. Do mesmo modo, afirmar que o Juiz, ao declarar, por exemplo, o autor 

carecedor do direito de ação por ilegitimidade da parte, não exerceu função jurisdicional, é um 

posicionamento injustificável. 

Apesar de todas as demais teorias terem contribuído para o desenvolvimento do 

tema, inexiste dúvida quanto ao caráter abstrato e autônomo da ação. Como ressalta Humberto 

Theodoro Júnior: “daí porque, modernamente, prevalece a conceituação da ação como um direito 

público subjetivo exercitável pela parte, para exigir do Estado a obrigação da tutela jurisdicional, 

pouco importando seja esta de amparo ou desamparo à pretensão de quem o exerce. É, por isso, 

abstrato. E, ainda, é autônomo, porque pode ser exercitado sem sequer relacionar-se com a 

existência de um direito subjetivo material, em casos como o da ação declaratória negativa. É, 

finalmente, instrumental, porque se refere sempre a decisão a uma pretensão ligada ao direito 

material (positiva ou negativa)”357. 

O direito de ação é um direito subjetivo público, distinto do direito subjetivo 

privado invocado, que se exerce contra o Estado e não contra o réu, exigindo-se daquele a prestação 

jurisdicional sob um caso concreto.358 

2.3                           As condições da ação no Direito Eleitoral 
 

 

No campo do Direito Eleitoral, escassos são os estudos acerca do conceito de 

ação. 

O professor sergipano José Amado Nascimento359, em sua obra “O fenômeno 

eleitoral”, um dos poucos estudos acerca da matéria, divide a ação eleitoral em quatro aspectos: “1- 

ação subjetiva – constitui o direito público subjetivo de o cidadão ou o Partido ir ao Juiz Eleitoral e 

aos Tribunais Eleitorais, para assegurar os direitos de votar e de ser votado, bem como seus 

                                                 
357 THEODORO JÚNIOR, Humberto: Curso de Direito Processual Civil.V.1. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 50. 
358 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil.V.1. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 159. 
359 NASCIMENTO, José Amado: O fenômeno eleitoral. Aracaju, 1959 apud FERREIRA, Pinto: Código Eleitoral 
comentado. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 30.  



corolários e conseqüências. 2- ação objetiva – é constituída pelo meio indicado pela lei, para se 

exercer o direito de ação, mesmo pelo qual se chega ao Juiz Eleitoral e aos Tribunais Eleitorais; os 

institutos jurídicos da ação formulados na Lei Eleitoral. 3 – ação material- é a relação de direito a 

ser declarada, a situação jurídica a ser definida quanto aos direitos eleitorais. 4- ação formal- é 

exatamente o chamado Processo Eleitoral, ou seja:  a série de atos determinados pela Lei Eleitoral 

para o exercício do direito de ação e para a manifestação do Poder Judiciário”. 

A ação eleitoral é o direito público subjetivo de se exigir do Estado a prestação 

jurisdicional sobre uma pretensão, estando esta sempre ligada à organização e exercício dos direitos 

políticos. A relação processual eleitoral é sempre de direito público, podendo figurar, como sujeitos 

ativos ou passivos, o cidadão, o candidato, o partido político, individualmente, ou em coligação, e o 

Estado, representado pelo Ministério Público, juízes ou tribunais eleitorais.360  

É importante frisar que, em sede de ação de impugnação de mandato eletivo e 

observando-se o caráter abstrato do direito de ação, conclui-se que, para o seu exercício, não se faz 

necessário o cumprimento das situações previstas no §10, do artigo 14, da Constituição Federal. 

Com efeito, a existência de um mandato eletivo constituído com a diplomação e 

com a sua conquista através de abuso de poder econômico, fraude ou corrupção são requisitos da 

pretensão do direito material, não se relacionando com o exercício do direito de ação de 

impugnação. 

Entretanto, apesar de autônomo e abstrato, o direito de ação, no âmbito eleitoral, 

pode ser submetido a determinadas condições que subordinam a exigência da prestação 

jurisdicional a seu cumprimento. 

Arruda Alvim leciona sobre o tema, afirmando que, “para o deferimento ou 

indeferimento do pedido, é preciso, antes de mais nada, que tenha o magistrado condições de 

apreciar o mérito, para o que se exige a presença simultânea das três condições da ação”361.  

As condições da ação não colidem com a teoria abstrata do direito de ação, posto 

que não se constituem em condições para a sua existência, mas tão somente para a análise do mérito 

da causa. 

Ao contrário do defendido pelos adeptos da “teoria eclética”, o magistrado deverá 

fazer a análise das condições da ação, de modo abstrato, com base nas alegações formuladas na 

petição inicial. Independente da veracidade das alegações, sendo positivo o resultado desta 

observação, a ação deverá ter o seu julgamento do mérito.  

A constatação da veracidade das informações, que embasaram a análise das 

condições da ação, somente poderão ser feitas, quando houver a análise do mérito. Sendo 
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comprovado que as alegações eram falsas, a ação deverá ser julgada pelo mérito, e a conclusão da 

sentença será no sentido da improcedência, e não da carência.362 

O professor Barbosa Moreira, sobre o tema, é preciso, ao esclarecer que o  exame 

das condições da ação deve ser feito “com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão 

deparar-se ao julgador:  a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que 

constitui a res in iudicium deducta”, concluindo que a análise deve ser feita “ como que admita, por 

hipótese e em caráter provisório, a veracidade da narrativa,  deixando para a ocasião própria (o juízo 

de mérito)  a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade 

instrutória”.363  

As considerações acerca da natureza abstrata do direito de ação e o momento de 

sua análise são questões de grande importância não só no campo doutrinário, tendo inúmeras 

implicações práticas relevantes para os profissionais do direito. 

Finalmente, cumpre destacar que as condições da ação, que impedem o juiz de ter 

acesso ao mérito, sem antes analisar o seu cumprimento, são três: a legitimidade das partes, o 

interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. 

 

 

 

2.3.1                  A legitimidade das partes 

 

 

Os legitimados em uma ação são os titulares dos interesses em conflito, cabendo 

ao titular do interesse constante na pretensão a legitimação ativa e ao titular do oposto a 

legitimidade passiva.364 

A correta análise dos legitimados em uma ação implica a observância da relação 

jurídica material entre as partes, pois somente podem demandar aqueles que forem sujeitos da 

relação jurídica material trazida a juízo. 

Portanto, desse contexto, extraem-se os requisitos básicos para o preenchimento 

da condição de parte, o que também ocorre na ação de impugnação de mandato eletivo. 

Apesar de a Constituição Federal relacionar, em seu artigo 14, §10, a ação de 

impugnação de mandato com a diplomação, dúvida inexiste de que a relação jurídica que origina a 

conquista do mandato é a votação. 
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Assim, a relação jurídica originada da votação entre os eleitores e o candidato 

eleito, e não a diplomação, deve ser analisada, para fins de constatar quem possui a legitimidade 

ativa ou passiva na ação de impugnação. 

O professor Adriano Soares da Costa é preciso sobre o tema, ao afirmar que “a 

diplomação é apenas o ato eleitoral declaratório da outorga do mandato, cujo exercício se dá com a 

investidura do cargo correspondente. Logo, o fato originante da relação intrajurídica de candidato é 

a relação jurídica básica da votação”.365   

E continua: “sem embargo, o que nos interessa aqui é a relação jurídica básica da 

votação, entre os eleitores (votantes ou não) e o candidato eleito. Dessa relação jurídica, certificada 

pelo diploma, surge a relação intrajurídica, formada pelo direito erga omnes do candidato eleito ao 

exercício de seu mandato e pelo dever de todos de suportar tal exercício”. 

Em sede de ação impugnatória e analisando a relação jurídica da votação, 

constatamos a induvidosa legitimidade dos candidatos, compreendidos estes em sentido amplo, sem 

vinculação temática com a eleição dos partidos políticos, das coligações, do Ministério Público e do 

eleitor para a sua propositura.  

O Ministério Público possui papel de elevado destaque na ação de impugnação de 

mandato eletivo, podendo atuar na qualidade de parte ou mesmo como fiscal da lei, em virtude do 

disposto nos artigos 82, III, e 84 do Código de Processo Civil. 

À instituição, cabe exercer a tarefa constitucional de defesa da ordem jurídica 

eleitoral e do Estado democrático de direito, podendo e devendo atuar em toda e qualquer instância, 

fase ou procedimento do processo eleitoral, não podendo a ação impugnatória se tornar uma 

exceção a esta regra.366 

A ausência de menção expressa de lei conferindo legitimidade ao Ministério 

Público não pode servir de argumento, para limitar a sua atuação, principalmente em virtude do 

interesse público que envolve os atos eleitorais e a ação impugnatória. 

Entretanto, apesar de possuir grande papel no combate ao mandato obtido de 

modo ilícito, o Ministério Público não possui condições de atuar ou sequer tomar conhecimento de 

todas as irregularidades praticadas durante o processo eleitoral. 

Essa conjuntura torna imprescindível que seja conferida legitimação ativa ao 

eleitor para fins de propositura da ação de impugnação. 
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Com efeito, a Constituição Federal, ao não se posicionar explicitamente sobre a 

legitimidade ativa em sede de impugnação de mandato, quis, indiscutivelmente, estendê-la a todos 

os participantes do processo político. 

Não havendo restrição de origem constitucional ou mesmo legal, não se pode 

admitir a restrição no rol dos legitimados, para propor a ação, até mesmo porque as normas 

restritivas de direito não admitem aplicações analógicas.367  

Tito Costa defendeu explicitamente a legitimidade do eleitor, ao afirmar: 

“partindo-se da regra geral do processo, segundo a qual, para propor ou contestar ação, é necessário 

ter interesse e legitimidade, forçoso será concluir que , no caso da ação de impugnação de mandado 

eletivo, serão partes legítimas para propô-la, em princípio, o Ministério Público, os candidatos 

(eleitos ou não), os partidos políticos ou qualquer eleitor...”.368 

O eleitor é o titular da relação jurídica que origina o mandato, sendo o maior 

interessado na lisura dos pleitos eleitorais, bem como o maior atingido por uma eleição concluída de 

modo irregular. Da análise desta relação jurídica, que constatamos sua legitimidade ativa na ação de 

impugnação de mandato. 

Entretanto, parte da doutrina eleitoral comunga de uma visão mais restritiva, 

excluindo a legitimidade ativa do eleitor, tendo como expoente Joel J. Cândido, que afirma: “para 

propositura da ação ora em exame, não se deve  dar a elasticidade sugerida por Tito Costa, que 

aceita o eleitor, associação de classe e sindicato como partes legítimas para aforá-la. Essa amplitude 

não condiz com a dinâmica célere e específica do Direito Eleitoral; enfraquece os partidos políticos; 

dificulta a manutenção do segredo de justiça do processado, exigido pela Lei Maior, e propicia o 

ajuizamento de ações temerárias, políticas e sem fundamento mais consistente...”.369 

Apesar do respeito à autoridade dos argumentos colacionados, é indubitável o seu 

equívoco.  

Em primeiro lugar, a legitimidade do eleitor não implicaria qualquer 

comprometimento da celeridade do Direito Eleitoral. Se não bastasse, é imperioso destacar que, em 

nome de uma suposta celeridade, não se pode prejudicar a busca da efetiva legitimidade das 

eleições, objetivo maior do legislador constitucional, ao criar a ação impugnatória. 

Por outro lado, a alegação de que, ao se ampliar a legitimidade, os partidos 

políticos se enfraqueceriam, não condiz com a realidade, pelo contrário, os partidos seriam 

estimulados a realizar uma maior fiscalização, o que resultaria em seu fortalecimento. 

Também não haveria maiores problemas no que se refere ao segredo de justiça, 

posto que caberia ao juiz zelar por seu cumprimento, não correndo riscos em virtude da ampliação 
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dos legitimados, o mesmo ocorrendo nas ações temerárias, que devem ser punidas com rigor pelo 

magistrado.370 

É importante enfatizar que o Tribunal Superior Eleitoral comungou dessa linha de 

pensamento, ao analisar a legitimidade para a proposição da ação de investigação judicial eleitoral, 

em sessão realizada em 03 de março de 1994, julgando procedente a Representação da Procuradoria 

Geral Eleitoral, tendo como Relator o Ministro José Cândido de Carvalho, com a seguinte ementa: 

“Representação. Legitimidade do Ministério Público para denunciar os culpados e promover-lhes a 

responsabilidade, no caso de transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso de 

poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto. Legitimidade do eleitor para 

dirigir-se à Justiça Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de investigação 

para apurar influência do poder econômico ou abuso de exercício de função  ou cargo.I – O 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (art. 127 da CF) II  - Todo o poder emana do povo, que exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição (art. 1º, parágrafo único da 

CF) III – Representação conhecida de provida.” (resolução de 3/3/1994 – representação n.º 14.156 – 

classe 10ª)”.371 

Do mesmo modo, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, na resolução nº 20.561, 

comungou deste entendimento, reconhecendo o eleitor como parte legítima, para apresentar notícia 

de inelegibilidade, no prazo para a impugnação do registro.372 

Portanto, o órgão máximo de nossa Justiça Eleitoral posicionou-se de maneira 

favorável à legitimidade do eleitor, para pedir abertura de investigação judicial eleitoral, bem como 

para noticiar inelegibilidade, com fins de impugnação de registro. 

Entretanto, indo de encontro a seu próprio entendimento, o TSE não confere 

legitimidade ativa para o eleitor, em se tratando de ação de impugnação de mandato eletivo, tendo, 

diversas vezes, assim se manifestado, a exemplo do Resp nº 11835, relatado pelo Ministro Torquato 

Jardim, com a seguinte ementa: “Legitimidade ‘Ad Causam’ (Lei Complementar nº 64/90, art. 
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22).1. Não tem legitimidade ‘Ad Causam’ os apenas eleitores. Recurso Conhecido e provido nesta 

parte.  2. Preclusão. Inexiste preclusão, na ação constitucional de impugnação de mandato eletivo, 

quanto aos fatos, provas, indícios ou circunstâncias idôneos e suficientes, com que se instruirão a 

ação, porque não são objetos de impugnações prévias no curso da campanha eleitoral. Recurso, 

nesta parte, não conhecido”.373 

 Ora, resta patente a incongruência dos julgados do Colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, nos dois posicionamentos acima transcritos, posto que aquele que possui legitimidade, 

para pedir abertura de ação de investigação, deveria, conseqüentemente, poder propor a ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Na realidade, infelizmente, o entendimento dominante no âmbito da nossa Justiça 

Eleitoral é o de restringir a legitimidade, nessa hipótese, aos candidatos, partidos, coligações e 

Ministério Público, excluindo o maior interessado na lisura do pleito eleitoral, que é o eleitor. 

Tal restrição põe em risco, até mesmo, a efetividade do instrumento 

constitucional, tendo em vista que o jogo político é fruto dos mais diversos tipos de pactos, 

interesses e condições, podendo ocorrer uma situação de irregularidade, sem que haja qualquer 

investigação, em virtude de um acordo de vontades entre os partidos políticos. Além disso, resta 

comprovada impossibilidade do Ministério Público em absorver toda a legitimidade reservada aos 

eleitores.374 

 Enfim, por essas razões, não se pode olvidar o equívoco do entendimento 

dominante, ao excluir a legitimidade ativa do eleitor. 

No pólo passivo da ação de impugnação de mandato eletivo deverá figurar, 

inicialmente, o titular da pretensão resistida, ou seja, o candidato que, de modo direto ou indireto, 

beneficiou-se do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, para a conquista do mandato, seja 

concorrendo à eleição majoritária ou proporcional. 

Entretanto, dúvidas surgem acerca da ocorrência de litisconsórcio passivo 

necessário, em sede da ação impugnatória de mandato obtido em eleições majoritárias ou 

proporcionais. 

O litisconsórcio é a reunião de duas ou mais pessoas assumindo simultaneamente 

a posição de autor ou de réu, irmanadas em um mesmo interesse, sendo necessário, quando, por 

disposição de lei ou da relação jurídica litigiosa, o processo somente possa se formar com a 

presença de todos os interessados a teor do disposto nos artigos 46 e 47 do Código de Processo 

Civil.  
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Portanto, sempre que a lide tiver de ser decidida de maneira uniforme e a relação 

processual somente puder se formar com a presença de todos os que possuam interesses na lide, 

trata-se da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.  

Nas eleições majoritárias, os candidatos a vice e os suplentes também devem 

figurar no pólo passivo da lide, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, tendo em vista 

que a lide tem de ser decidida de maneira uniforme para as duas partes, já que o mandato eletivo 

atacado na ação impugnatória é único e indivisível, consoante determina o artigo 91 do Código 

Eleitoral. 

Assim, a obtenção de mandato de maneira ilícita beneficiaria o candidato eleito, 

bem como seu vice ou suplente, e, em caso de impugnação, o mesmo não poderá prevalecer nem 

para seu titular, bem como por seu vice ou suplente, razão pela qual se trata de litisconsórcio 

passivo necessário.375 

Esse é o posicionamento dominante no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o 

qual teve início no acórdão nº 14.979, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, que assim 

dispôs: “Nas eleições em geral, o voto atribuído ao candidato beneficia, automaticamente, o Vice 

que com ele compõe a chapa. Evocando na ação de impugnação ao mandato - § 10 do art. 14 da 

Constituição Federal – vício capaz de contaminar os votos atribuídos à chapa, impõe-se a 

observância do litisconsórcio necessário unitário, devendo a ação, dirigida contra ambos os 

mandados, estar ajuizada no prazo decadencial de quinze dias.” 376 

O processo ajuizado sem a presença do litisconsorte passivo necessário é nulo, 

devendo o magistrado, a teor do disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, determinar que 

o autor, na ação de impugnação, promova a citação dos litisconsortes, no prazo de quinze dias, sob 

pena de extinção da mesma. 

 No que se refere ao litisconsórcio passivo necessário dos partidos políticos, em 

caso de impugnação de mandato eletivo, nas eleições proporcionais, o professor José Antônio 

Fichtner entende imprescindível que o partido político figure no pólo passivo da lide, argumentando 

o seguinte: “ é que, na votação proporcional, como é do conhecimento de todos que têm contado 

com o sistema eleitoral, a eleição é determinada pela soma dos votos obtidos por cada legenda 

(partido ou coligação) envolvida na disputa, a partir do cálculo do quociente eleitoral, dentro do 

princípio da representação proporcional. O quociente eleitoral serve de instrumento à divisão das 

cadeiras disponíveis entre os concorrentes a cargo eletivo, permitindo que se diga que o resultado da 

eleição deriva do somatório dos votos dos Partidos ou Coligações, e não dos candidatos 

isoladamente considerados. Isso quer dizer que a cadeira obtida pertence ao partido ou Coligação, e 
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não, propriamente, ao candidato eleito. Assim, na hipótese de propositura de ação de  impugnação 

de  mandato eletivo contra candidato eleito pela votação proporcional,  

 

 

 

 

o partido ou coligação têm, necessariamente, que ser litisconsorte do candidato que está sendo 

impugnado”.377  

O entendimento do ilustre mestre paulista parte de algumas premissas 

equivocadas. Com efeito, o partido político não possui comunhão de direitos e obrigações em 

virtude da conquista do mandato, não havendo razão para  figurar no pólo passivo da ação de 

impugnação de mandato378, podendo atuar somente na qualidade de assistente do partido político, 

conforme já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão nº 12.322.379  

Por outro lado, a procedência da ação de impugnação não implica a nulidade dos 

votos obtidos pelo candidato eleito. O Código Eleitoral, em seu artigo 175, §4º, esclarece que as 

decisões acerca de inelegibilidade proferidas após as eleições não tornam nulos os votos, sendo 

contados para o partido em que se fez o registro.380  

A ação de impugnação não tem por objeto a nulificação dos votos obtidos, e sim a 

decretação da inelegibilidade do candidato e a desconstituição do diploma expedido, razão pela qual 

não haverá nulidade dos votos obtidos pelo candidato beneficiado pela prática do abuso de poder 

econômico, fraude ou corrupção.381 

Portanto, inexistindo comunhão de direitos e obrigações entre o partido e o 

candidato, bem como não havendo nulidade dos votos, em caso de procedência da ação 

impugnatória, não há o que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas eleições proporcionais. 

 

2.3.2                   O interesse de agir 
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O processo somente deve ser utilizado no sentido de resolução efetiva dos 

conflitos, não se admitindo o uso do direito de ação, para meras divagações ou questionamentos 

sem objetivos práticos. A prestação jurisdicional tem de ser necessária e adequada, sob pena de 

restar inobservada uma das condições da ação, que é o interesse de agir. 

A professora Ada Pellegrini Grinover382 define os requisitos do interesse de agir 

do seguinte modo: “repousa a necessidade da tutela jurisdicional na impossibilidade de obter a 

satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado – ou porque a parte contrária se nega a 

satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela,  ou porque a própria lei exige que 

determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial (...) Adequação é 

a relação existente entre a situação lamentada pelo autor a vir a juízo e o provimento jurisdicional 

concretamente solicitado.” 

O interesse decorre da necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do 

resultado pretendido, independente de sua legalidade, bem como é oriundo de uma relação de 

adequação, apta a corrigir a lesão mencionada na inicial.383 

O interesse de agir na ação impugnatória surge na busca do restabelecimento da 

verdade eleitoral, recorrendo-se ao judiciário, para a desconstituição do mandato eletivo e a  sanção 

de inelegibilidade aos candidatos beneficiados pelo ilícito. 

Entretanto, o mesmo não finda em virtude da renúncia, desistência do candidato 

ou fim do seu mandato, posto que, nestas hipóteses, poderá persistir o interesse da sociedade na 

busca de irregularidades no processo eleitoral, com a conseqüente sanção de inelegibilidade para os 

candidatos culpados. 

 Assim, em caso de desistência, deve o Ministério Publico ser intimado, para 

informar se possui interesse no prosseguimento da ação, não podendo a mesma ser extinta de 

imediato, por falta de interesse.Do mesmo modo, com a renúncia do candidato, a parte autora 

poderá prosseguir com a ação, e, sendo a mesma julgada procedente, mesmo com a renúncia, o 

candidato sofrerá a sanção da inelegibilidade. 

Apesar do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral384  nos autos do recurso 

ordinário nº 39, relatado pelo Ministro Costa Leite, concluindo que, com o fim do mandato eletivo, 

não poderá persistir o interesse de agir da parte autora na ação de impugnação, comungo do 
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entendimento de que o interesse, em tal hipótese, persiste, tendo em vista que a sanção de 

inelegibilidade somente começará a fluir, a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar a 

ação de impugnação de mandato eletivo, o que será aprofundado posteriormente neste estudo.  

A busca da lisura e legitimidade dos pleitos, através da verdade eleitoral, bem 

como os reflexos da procedência da ação nos direitos políticos do réu são razões que justificam e 

demonstram a persistência do interesse de agir, mesmo nas hipóteses acima mencionadas. 

 

 

 

2.3.3                   A Possibilidade jurídica do pedido 

 

 

A possibilidade jurídica é a exigência de haver, de modo abstrato, em nosso 

ordenamento jurídico, a providência postulada na ação, não se confundindo com a adequação do 

pedido material à pretensão do autor, visto que consiste na permissão do direito subjetivo a que se 

instaure a relação processual pretendida.385 

A impossibilidade jurídica do pedido ocorre tão somente, quando há expressa 

vedação por parte do nosso ordenamento jurídico, não sendo o caso de carência de ação, quando o 

fundamento for ilegal. Há a necessidade de que o pedido seja, em abstrato, admitido pelo 

ordenamento jurídico. 

Com efeito, na ação de impugnação de mandato eletivo, na hipótese de sua 

propositura, sem a observância das hipóteses de cabimento, as quais são estas:  o abuso de poder 

econômico, a fraude ou corrupção, não implicará a carência da ação por impossibilidade jurídica do 

pedido, como erroneamente entenderam alguns julgados, e sim em sua improcedência. 

Nessa hipótese, o pedido, em sentido amplo, ou seja, a cassação do mandato, é 

juridicamente possível. Entretanto, o seu fundamento era injurídico, o que comprova que não se 

trata de hipótese de carência do direito de ação. 

A possibilidade jurídica, enquanto condição da ação, deve ser entendida apenas 

como a necessidade de que o mesmo esteja, em tese, amparado pelo ordenamento jurídico. 
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CAPÍTULO III – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

MANDATO ELETIVO. 

 

 

 

 
Sumário: 3.1 Considerações iniciais; 3.2 O prazo para a 

propositura da ação de impugnação de mandato eletivo; 3.3 A 

prova na ação de impugnação de mandato eletivo; 3.3.1 O sistema 

de apreciação da prova; 3.4 O abuso de poder econômico; 3.5 A 

fraude; 3.6 A corrupção; 3.6.1 A captação ilícita de sufrágio; 3.7. 

O nexo de causalidade;  3.8 A tramitação em segredo de justiça; 

3.9 A ação temerária 

 

 

 

 

3.1.                    Considerações iniciais 

 

 



A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, §§ 10 e 11, estabelece os 

requisitos da ação de impugnação de mandato eletivo, ao dispor: “§10. O mandato eletivo poderá 

ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a 

ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.§11. A ação de impugnação de 

mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de 

manifesta má-fé.” 

Portanto, a Carta Magna fixa a possibilidade de impugnação de mandato eletivo 

perante a Justiça Eleitoral, desde que observado o prazo para sua propositura, contados a partir da 

diplomação, determinando ainda que a mesma seja instruída com prova do abuso de poder 

econômico, fraude ou corrupção, que viciaram a obtenção do mandato eletivo. 

A necessidade de que a ação seja proposta com responsabilidade, com real 

objetivo de combater vícios que tornaram o mandato ilegítimo, bem como sua tramitação em 

segredo de justiça também são requisitos constitucionais da ação de impugnação de mandato 

eletivo. 

 

 

 

3.2                      O prazo para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo  

 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 14, §10, fixou o prazo de quinze dias, 

contados a partir da diplomação, para o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo.  

A diplomação é o ato de entrega, aos eleitos, do título expedido pela justiça 

eleitoral, para definir a legitimidade dos representantes populares, conferindo aptidão para o 

exercício do mandato, mesmo que o candidato não tenha comparecido à solenidade, sendo sua 

expedição de competência dos órgãos colegiados da justiça eleitoral.  

O diploma deve conter o nome do eleito e sua classificação, a legenda e o cargo 

para que foi eleito, contendo a assinatura da autoridade que tiver presidido o ato.386 

A diplomação tem como pressuposto a proclamação dos resultados, podendo a 

data ser fixada a critério da autoridade judiciária competente, obedecendo, porém, ao prazo limite 

fixado nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.387 
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Assim, em se tratando de impugnação de mandato, o autor tem, 

impreterivelmente, quinze dias, a contar da diplomação (dies a quo), para propor a ação 

desconstitutiva, sob pena de decadência do direito   

De início, surgiram grandes discordâncias sobre qual a natureza jurídica de tal 

prazo, se de decadência ou de prescrição. Tal diferenciação é de grande relevância prática, posto 

que os prazos decadenciais não admitem interrupção ou suspensão, somente podendo se evitar a sua 

ocorrência com o efetivo exercício do direito. 

O civilista Washington de Barros Monteiro distingue prescrição da decadência, 

afirmando que “a prescrição atinge diretamente a ação e, por via oblíqua faz desaparecer o direito 

por ela tutelado; a decadência, ao inverso, atinge diretamente o direito e, por via oblíqua ou reflexa, 

atinge a ação”.388 

Indiscutivelmente, a natureza jurídica de tal prazo é decadencial, tendo em vista 

que há a perda do direito em conseqüência do seu não exercício dentro do mencionado prazo. Além 

disso, neste caso, a ação e o direito possuem origem comum, enquanto, no prazo prescricional, o 

direito preexiste à ação, que somente aparece com a violação daquele. 

O jurista paraibano Agnelo Amorim apresentou um critério bastante elogiado, 

para distinguir a prescrição da decadência, baseado na natureza da prestação jurisdicional. As ações 

que objetivam uma condenação estão sujeitas ao prazo prescricional, enquanto aquelas que 

postulam provimento constitutivo e têm prazo fixado em lei se submetem ao prazo decadencial.389 

Ora, a ação de impugnação de mandato eletivo possui natureza constitutiva 

negativa, posto que objetivam a desconstituição da relação jurídica que originou a conquista do 

mandato eletivo, comprovando, também sob este aspecto, a natureza decadencial do prazo. 

Por fim, cumpre destacar que, levando-se em consideração o critério do interesse 

social, também não restam dúvidas acerca da natureza decadencial do prazo na ação de impugnação 

de mandato eletivo. Com efeito, na lição do mestre Sílvio Rodrigues, ocorreria o interesse social, 

“quando, do exame de uma hipótese, convencer-se o intérprete ser inadmissível a suspensão ou 

interrupção do curso do prazo, por colidir com interesse da sociedade a manutenção em aberto 

daquela ameaça de ação, o prazo é de decadência. Nas outras hipóteses, é de prescrição”.390 

Dessa forma, está comprovada a natureza jurídica decadencial do prazo na ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Não é ocioso destacar que a ação deve ser proposta no prazo de quinze dias contra 

todos os litisconsortes passivos, sob pena de decadência.   
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Portanto, existindo litisconsortes passivos, estes têm de estarem incluídos no pólo 

passivo da demanda no prazo de quinze dias, a contar da diplomação. Emendar a inicial, requerendo 

a citação do litisconsorte, após o mencionado prazo, também não produzirá efeito algum, ante a 

decadência do direito.  

José Antônio Fichtner é preciso sobre o tema, ao afirmar: “ajuizada a ação 

constitucional contra um dos litisconsortes passivos, necessários e unitários, se a deficiência na 

constituição do litisconsórcio no pólo passivo não for percebida dentro do prazo decadencial pelo 

juiz, a decadência operará por inteiro, de modo que atingirá, por definição, todos os ocupantes do 

pólo passivo da relação processual, mesmo aqueles posicionados tempestivamente como réus pelo 

autor”.391 

O Tribunal Superior Eleitoral, em inúmeros julgados assim se posicionou, a 

exemplo do Recurso Especial nº 15658, com a seguinte ementa: “Recurso especial. Ação de 

impugnação de mandato eletivo. Litisconsórcio. Decadência. Hipótese. Se os vícios arrolados como 

fundamentos de fato da ação de impugnação de mandado eletivo contaminam os votos atribuídos à 

chapa, deverá a ação, dirigida contra ambos os mandatos, estar ajuizada no prazo decadencial de 

quinze dias. Precedentes. Recurso especial não conhecido”.392 

É imperioso mencionar, entretanto, que prestigiada corrente no Direito Eleitoral, 

tendo como expoente o professor Adriano Soares da Costa393, defende que, quando a impugnação 

for proposta com fulcro na ação de investigação judicial eleitoral, o dies a quo se iniciará do trânsito 

em julgado da sentença, e não da diplomação, alegando que adotar outro entendimento é tornar 

inócuo e sem sentido o dispositivo legal.394 

 Ora, o equívoco neste posicionamento é condicionar a propositura da ação de  

impugnação de  mandato  eletivo à ação de  investigação  judicial  eleitoral. A ação  

impugnatória pode e deve ser proposta, sem que haja o necessário julgamento da investigação 

judicial, fazendo-se necessário um princípio de prova.  

No decorrer da instrução processual, a ação de investigação judicial vai ser 

utilizada corretamente, colaborando para o êxito da medida impugnatória de mandato eletivo. 

O eleitoralista Torquato Jardim ressalta que o ajuizamento da ação impugnatória 

possui autonomia da investigação judicial, ao afirmar:  “seu ajuizamento independe de sentença 
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anterior em investigação judicial (art. 22, Lei de Inelegibilidade) ou mesmo de sua proposição, 

porquanto inexistente qualquer relação de prejudicialidade”.395 

Condicionar o prazo de propositura da ação de impugnação ao trânsito em julgado 

da ação de investigação judicial é medida extremamente perigosa, posto que poderia retardar, ainda 

mais, o trâmite da medida prevista no artigo 14, §10º da Constituição Federal, beneficiando os 

candidatos que obtiveram o mandato de modo ilícito, ou mesmo impedir o seu ajuizamento. 

 A ação impugnatória pode e deve ser proposta diretamente, e, no decorrer do 

processo, far-se-á, eventualmente, uso das provas produzidas na investigação judicial.  

A contagem do prazo, segundo entendimento dominante, dar-se-á na forma 

prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil, excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento. 

A esse propósito, o Tribunal Superior Eleitoral, em recurso especial, cujo relator 

foi o Ministro Ilmar Galvão, assim já decidiu: “o prazo do art. 14, parágrafo 10, da Constituição 

Federal, conquanto de natureza decadencial, não está excluído da regra, segundo a qual, em seu 

cômputo, despreza-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento”.396 

O termo final, bem como o inicial, nunca cairá em dia não útil, considerando-se 

prorrogado o prazo até o primeiro dia útil: se o vencimento cair em feriado, em dia que for 

determinado o fechamento do fórum ou quando o expediente forense for encerrado antes da hora 

normal.397 

Do mesmo modo, o Tribunal Superior Eleitoral, assim se posicionou, ao decidir o 

Recurso nº 12368, também da relatoria do Ministro Ilmar Galvão, com a seguinte ementa “acórdão 

que, em face de ausência de expediente forense, considerou haver sido até o primeiro dia útil 

seguinte, na forma do art. 184, I, do CPC, o prazo previsto no art. 14, parágrafo 10, da Constituição. 

Irresignação manifestada por meio de recurso especial, que restou inadmitido. O prazo em 

referência, conquanto de natureza decadencial, sujeita-se às regras estabelecidas no art. 184 do 

CPC, não podendo, por isso, ter, no termo final, data em que não houve expediente forense”.398  

Entretanto, não deveria se aplicado, nesta hipótese, o Código de Processo Civil.  

Ora, se o próprio Tribunal Superior Eleitoral admite, através de várias de suas 

resoluções, a prática de atos eleitorais em dias não úteis, não há razão para a prorrogação dos 

prazos, quando estes vencerem em sábados, domingos e feriados. 
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Além disso, plenamente cabível a aplicação do disposto no artigo 16 da Lei 

Complementar nº 64/90, que estabelece que os prazos são peremptórios e contínuos, não se 

suspendendo nos supracitados dias.399 

Não se pode admitir a utilização subsidiária do Código de Processo Civil, quando 

há dispositivo, no âmbito do direito eleitoral, regendo a matéria. 

Dessa forma, a ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser proposta no 

prazo de quinze dias, a contar da diplomação, observando, para efeito de contagem de prazo, o 

disposto no Código de Processo Civil, excluindo do cômputo o dia do início e incluindo o dia do 

vencimento. 

 

 

 

 

3.3                      A prova na ação de impugnação de mandato eletivo 

 

 

No ensinamento de Chiovenda, “provar significa formar a convicção do juiz sobre 

a existência ou não de fatos relevantes no processo”.400 

 Portanto, o conceito de prova possui dois sentidos: um objetivo, como meio para 

demonstrar a existência ou não de um fato relevante, e outro subjetivo, no sentido da convicção 

formada pelo julgador.401 

O objeto da prova no processo é o fato litigioso, com relevância sobre o 

julgamento da lide, não se fazendo necessária a produção de provas acerca dos fatos incontroversos, 

impertinentes, notórios e confessos, bem como aqueles em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou veracidade. 

No âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo, o autor deverá provar a 

existência do fato litigioso, qual seja, o abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, que 

viciaram a conquista do mandato eletivo, aplicando-se, nessa hipótese,  todas as regras pertinentes 

ao ônus da prova. Outro não poderia ser o entendimento, ante a presunção de legitimidade do 

mandato eletivo.  

Assim, cabe aos legitimados ativamente, no âmbito da ação de impugnação de 

mandato eletivo, a prova dos fatos litigiosos. 
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Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 14, §10, estabelece que a 

ação de impugnação de mandato eletivo seja instruída com prova do abuso de poder econômico, 

fraude ou corrupção, não delimitando, porém, a extensão da prova que deveria instruir a inicial. 

 Na realidade, defendeu-se, por bastante tempo, no âmbito do Direito Eleitoral 

brasileiro, que a mesma deveria ser proposta com prova pré-constituída do abuso do poder 

econômico, fraude ou corrupção.  

Tal posicionamento, entretanto, é amplamente minoritário, tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência atual. 

O supracitado artigo da Constituição Federal, em nenhum momento, impõe que a 

inicial seja acompanhada de toda a comprovação dos atos ilícitos, mas tão somente com um início 

de prova. 

A prova deve ser produzida na instrução processual, não podendo se confundir os 

requisitos da inicial com o mérito. 

 O processo é um instrumento a serviço da paz social, cujo fim é a entrega da 

prestação jurisdicional. Direito material e processo, portanto, caminham juntos, de modo que este é 

um instrumento daquele na pacificação dos conflitos.402  

Admitir-se a produção plena de provas juntos à exordial da ação impugnatória é 

retirar o caráter instrumental do processo, dificultando a entrega da prestação jurisdicional. 

O Ministro Supúlveda Pertence, enquanto Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 

em um voto-vista proferido no julgamento do acórdão nº 12.030, em processo cujo relator foi o 

Ministro Hugo Gueiros, assim se posicionou (posição hoje uniforme no âmbito da mais alta corte 

eleitoral brasileira): “desse modo, a prova que se impõe que seja produzida com a inicial são os 

documentos disponíveis (CPC, art. 396), sem prejuízo da juntada de documentos novos, nos casos 

permitidos em lei (CPC, arts 397 e 399), e de toda a dilação probatória facultada pelo procedimento 

ordinário, com a utilização de todos os meios lícitos de demonstração da veracidade dos fatos 

relevantes alegados, a requerimento das partes ou iniciativa do juiz (CPC, art. 130)”.403 

Do mesmo modo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no julgamento do 

agravo de instrumento relatado pelo Juiz Tadaaqui Hirose, acórdão 18078, assim se posicionou: 

“Agravo de Instrumento. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Irresignação ao despacho ‘a 

quo’ que determinou o processamento do feito. Conforme entendimento firmado por esta corte, não 

se exige a propositura da aludida ação provas pré-constituídas, mas sim provas idôneas a autorizar 

um juízo de seriedade do pedido. Existência, no presente caso, de indícios suficientes a justificar a 
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propositura da ação, a qual permitiria, no seu andamento, a produção de provas, sob o crivo do 

contraditório”.404 

Portanto, a ação deve ser proposta tão somente com um início de prova, sendo 

permitida toda uma dilação probatória no transcorrer do processo, inclusive juntando novos 

documentos, nas hipóteses previstas em lei, em consonância com o disposto no Código de Processo 

Civil, artigos 397 e 399. 

Destaca-se que a prova produzida no âmbito da ação de investigação judicial 

eleitoral pode e deve ser emprestada à ação impugnatória, fazendo-se mister tão somente que tais 

documentos sejam submetidos ao crivo do contraditório. 

 Por outro lado, cumpre ressaltar que não se admite, por expressa restrição 

constitucional, disposto no artigo 5º, LV, as provas obtidas por meios ilícitos ou mesmo as provas 

clandestinas, razão pela qual é vedada a utilização de gravações telefônicas sem autorização judicial 

ou mesmo declarações anônimas. 

Dessa forma, em resumo, cumpre destacar que cabe aos legitimados ativamente na 

ação de impugnação de mandato eletivo a  produção da prova, que deverá ser produzida no 

transcorrer da instrução processual, a comprovar a ocorrência do abuso de poder econômico, fraude 

ou corrupção, utilizando-se, para tanto, de todos os meios de provas admitidos em Direito. 

 

 

 

3.3.1  O sistema de apreciação da prova 

 

 

Na apreciação da prova produzida no âmbito da ação de impugnação, deve ser 

observado, de início, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil: o da persuasão racional, que 

consiste em o juiz poder apreciar, com liberdade, a prova, fundamentando sua decisão, porém, 

exclusivamente, em material constante dos autos. 

A lição de Humberto Theodoro Júnior possui os seguintes requisitos: “a) embora 

livre o convencimento, este não pode ser arbitrário, pois fica condicionado às alegações das partes e 

às provas dos autos; b) a observância de certos critérios legais sobre provas e sua validade não pode 

ser  desprezada pelo juiz (arts. 335 e 366) nem as regras sobre presunções legais, c) o juiz fica 

adstrito às regras de experiência, quando faltam normas legais sobre as provas, isto é, os dados 

científicos e culturais do alcance do magistrado são úteis e não podem ser desprezadas na decisão 
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da lide; d) as sentenças devem ser sempre fundamentadas, o que impede julgamentos arbitrários ou 

divorciados da prova dos autos”405. 

Entretanto, quando houver a apreciação da prova na ação de impugnação de 

mandato eletivo, tal sistema deverá observar também o disposto no artigo 23 da Lei Complementar 

nº 64/90, que dispõe: “O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e 

notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda 

que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura 

eleitoral”, compatibilizando-o com nosso sistema constitucional. 

Com efeito, os fatos, indícios e presunções podem, a teor do disposto no 

mencionado artigo, serem utilizados pelo Tribunal, mesmo sem terem sido alegados pelas partes, 

em igualdade com a prova anteriormente produzida, desde que sejam submetidos ao crivo do 

princípio do contraditório e devidamente fundamentados, sob pena de nulidade do processo, em 

virtude do cerceamento do direito de defesa. 

Adriano Soares da Costa é exato, ao lecionar sobre o tema “se ao juiz é dado 

fundar sua decisão em fatos não alegados pelas partes, caberá a elas o direito ao contraditório, ou 

seja, ao conhecimento prévio dos fatos apurados contra qualquer delas, para que possa ser exercido 

o seu direito de defesa plenamente. Não poderia o juiz, após as alegações finais, sem que, em 

nenhum momento, determinado fato fosse agitado no processo, se valer dele para, sem que a parte 

prejudicada pudesse falar e deduzir prova em contrário, julgar o processo, decretando a 

inelegibilidade. Isso seria um rematado absurdo, a ferir a consciência jurídica de nosso país. Assim, 

adotando o legislador o princípio inquisitório extremado, deve-se compatibilizá-lo com a CF/88, de 

modo que o juiz, limitado pelo pedido da causa, possa ir em busca de fatos e provas outras, nada 

obstante com o direito, assegurando às partes de acesso à prova produzida pelo Juiz, antes que ele 

profira qualquer julgamento” 406. 

Na realidade, tal medida se harmoniza perfeitamente com o princípio da persuasão 

racional, tendo em vista que os fatos, embora não alegados pelas partes, para que seja preservado o 

contraditório, devem ser repassados ao conhecimento prévio das partes, até mesmo para que possa 

refutá-los. 

No processo moderno, o juiz deixou de possuir a figura de mero expectador da 

lide, possuindo poderes para bem instruir a causa, na busca da verdade real, sendo bastante 

elogiável a inovação trazida no corpo da lei das inelegibilidades. 
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Portanto, a exegese do artigo 23 da Lei Complementar nº 64/90 permite que o 

magistrado forme seu convencimento com fatos que não foram alegados pelas partes, mas, para 

tanto, tendo em vista a garantia ao contraditório, tais fatos devem ser trazidos ao processo. 

 

 

 

3.4                    O abuso de poder econômico  

 

 

No ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello “a expressão 

democracia designa um sistema político assentado nos postulados da liberdade e da igualdade de 

todos os homens, e volvido a assegurar que o governo da sociedade seja o fruto de deliberações 

(respeitosas desses valores) tomadas, direta ou indiretamente, pelo conjunto de seus membros, 

havidos como os titulares da soberania”.407 

Nas sociedades democráticas, as funções governamentais devem emanar da 

coletividade e ser exercidas em seu nome e para o seu proveito. 

O detentor do poder deve conduzir seus atos baseado na vontade do povo, agindo 

sempre em seu nome e representando o anseio de todo o grupo representado. 

O professor Palhares Moreira Reis é explícito neste sentido, ao afirmar que “todo 

procedimento de poder político pressupõe a existência de um equilíbrio entre a autoridade e a 

liberdade. Este equilíbrio existe e mais nitidamente se manifesta, à medida que as decisões dos 

titulares do poder político representam a idéia de direito do grupo como um todo” 408.  

Entretanto, observa-se uma conjuntura diversa da retratada acima, em que os 

detentores de poder, constantemente, ultrapassam os limites traçados na legislação. 

Montesquieu  já reconhecia essa tendência natural ao abuso de poder, ao afirmar: 

“temos, porém, a experiência eterna de que todo homem que tem em mãos o poder é sempre levado 

a abusar do mesmo e assim irá seguindo, até que encontre algum limite. E quem o diria, até a 

própria virtude precisa de limites ”.409 
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O poder exerce, indiscutivelmente, uma atração nos membros de uma sociedade, 

que, para experimentar todas as suas formas, rompem o compromisso com os demais integrantes do 

grupo social. 

Neste contexto, assumem grande importância as normas jurídicas de um Estado 

democrático, com o relevante papel de restringir o alcance do poder no sentido da prática de abusos 
410. 

O exercício do poder pressupõe amparo no direito positivo, constituindo-se em 

uma manifestação vinculada. O abuso de poder é, portanto, a utilização deste de maneira ilícita, 

desviando dos verdadeiros fins do ordenamento jurídico e fulminando a ordem constitucional. 

O tema ganha relevo no âmbito eleitoral pelo fato de as eleições, nas sociedades 

ditas democráticas, serem o modo mais rápido e direto de se alcançar o poder, impulsionando os 

postulantes aos cargos públicos a desconsiderarem o princípio da legalidade que rege suas condutas 

durante todo o processo eleitoral. 

Flavio Galván Rivera, em artigo sobre o tema, esclarece: “entre estas 

orientaciones capitales o líneas directrices está el denominado `principio de legalidad`, que es la 

piedra angular sobre la que se levantam las elecciones y cuya observancia es de importancia 

fundamental en todo Estado de derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta a los 

vigentes ordenamientes jurídicos. El comentado princípio da legalidad va má allá de la garantía 

constitucional de legalidad, pues ésta se refiere a la protección de todo individuo ante la actuación 

de las autoridades exclusivamente; en cambio, el princípio de legalidad electoral incluye tanto el 

actuar de las autoridades electorales, como el de los ciudadanos y el de las organizaciones 

políticas...”.411 

O professor Joel J. Cândido esclarece o alcance do abuso de poder no Direito 

Eleitoral: “entende-se, genericamente, por abuso de poder, em Direito Eleitoral, as transgressões à 

legislação comum, à legitimidade das eleições, à probidade administrativa e à moralidade para o 

exercício do mandato, praticadas por qualquer pessoa, por políticos ou por quem exerce autoridade 

e que, por isso mesmo, podem gerar a inelegibilidade do infrator, entre outras sanções políticas”.412   

A utilização abusiva do poder, seja de natureza econômica, política ou de 

autoridade, no intuito de conquistar benefícios eleitorais, retira o caráter igualitário que deve existir 
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nos pleitos eleitorais, bem como a garantia da  normalidade e legitimidade das eleições que o 

legislador constitucional buscou preservar.413 

A legitimidade dos governos depende de um processo eleitoral regular, 

assegurando aos eleitores o pleno exercício do direito do voto. 

Porém, a Constituição Federal somente incluiu, como hipótese de cabimento da 

ação de impugnação de mandato, o abuso de poder externado sob a forma econômica. 

Assim, somente quando o abuso de poder político ou de autoridade tiver reflexos 

econômicos, possibilitarão a sua coibição através da ação de impugnação de mandato eletivo. 

No que se refere ao abuso de poder econômico, o professor Luiz de Lima 

Stefanini414 esclarece: “pode se projetar que, por abuso do poder econômico, entende-se todo o 

atuar, direto ou indireto, de uma pessoa que, mediante o emprego efetivo ou promessa de realização 

de vultoso dispêndio econômico-financeiro capaz de interferir no resultado do pleito, tenha por 

escopo fraudar a liberdade ao voto, sendo defeso em lei e punível como crime eleitoral”. 

Antônio Carlos Mendes também aborda o tema corretamente, ao definir: “o abuso 

de poder econômico, em matéria eleitoral, consiste, em princípio, no financiamento, direto ou 

indireto, dos partidos políticos e candidatos, antes ou durante a campanha eleitoral, com ofensa à lei 

e às instruções da Justiça Eleitoral, objetivando anular a igualdade jurídica dos partidos, tirando, 

assim, a normalidade e legitimidade das eleições”. 415 

Por definição, o uso do poder econômico ocorre por meio do emprego de dinheiro, 

através das mais diversas técnicas, seja através de uma pequena ajuda até a utilização dos mais 

modernos meios de propaganda subliminar, ferindo a liberdade do  voto e retirando o princípio 

norteador da igualdade, que deve presidir o pleito eleitoral e que assegura a equivalência de 

oportunidades políticas.416 

Diversas situações são tipificadas no Código Eleitoral, assim como em leis 

esparsas, como abuso de poder econômico, a ensejar a propositura da ação de impugnação de 

mandato eletivo. 
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 Entretanto, é impossível que os dispositivos legais estabeleçam todos  meios e 

formas de abuso, mister pelas novas modalidades de abuso de poder econômico que surgem a todo 

momento.  

Somente com a análise dos princípios legais e constitucionais que regem a 

matéria, aliado ao preponderante papel da jurisprudência, poderemos consubstanciar os atos que 

configurem abuso de poder econômico nas eleições.417 

O abuso de poder se torna cada vez mais forte e eficaz, principalmente através dos 

meios de comunicação, que influem decisivamente na formação da opinião pública, bem como pelo 

uso demasiado do “marketing” na campanha eleitoral, em detrimento da discussão de plano de 

governo e de idéias. As táticas de captação de votos no varejo foram devidamente substituídas pela 

busca do universo global dos eleitores, através da mídia, que manipula a opinião pública no sentido 

de uma candidatura.418 

Os mecanismos de formação de opinião pública são de grande relevância em uma 

democracia, possuindo importante missão no funcionamento de um governo, à medida que 

demonstram aos representantes eleitos quais as aspirações constantes no seio da sociedade que 

representam, constituindo-se, na realidade, em um efetivo poder.419  

Por essa razão, torna-se indispensável um controle rígido de tais instrumentos, 

para que não tenhamos uma sociedade com opiniões e governos fabricados, resultantes de aparatos 

de propaganda ultra-modernas, criando estados emocionais capazes de influenciar no resultado das 

eleições.420 

A utilização excessiva dos meios publicitários torna desigual a disputa pelo voto 

do eleitorado, afastando-se de suas finalidades essenciais e criando uma opinião pública artificial. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em diversas oportunidades, já se manifestou acerca 

dos abusos de poder econômico decorrentes da utilização dos meios de comunicação, como 

podemos comprovar da transcrição das seguintes ementas: “Abuso de poder econômico e de meios 

de comunicação social na propaganda eleitoral (Const., art. 14, parágrafo 10; LC n. 64/90, art. 22)... 

A prova consistente como firmada pelo aresto recorrido bem revela o abuso de poder econômico e 

uso indevido do Jornal de propriedade dos recorrentes para fins de propaganda eleitoral (RO n. 

11.925, j. 14/3/96, Re. Min. Torquato Jardim, RJTSE vol. 8, n. 1 . p. 156). Abuso de poder 

econômico: utilização indevida de meios de comunicação social (LC n. 64/90, art. 22). 2. 

Propaganda de curso gratuito ministrada por Deputado Estadual candidato à reeleição em recinto da 

própria assembléia; propaganda eleitoral de configuração análoga à do curso. Inelegibilidade 
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declarada para corte regional. 3. Recurso ordinário não provido(RO n. 9.356, j. em 21/3/96, rel. 

Min. Torquato Jardim)”.421 

Além do controle aos meios de comunicação, o combate ao abuso de poder 

econômico impõe a necessidade de reformulação em toda a nossa legislação eleitoral, impedindo 

que leis eleitorais sejam feitas e refeitas a cada pleito.  

Ora, é indiscutível que a mobilidade da legislação eleitoral facilita aqueles que 

detêm o poder econômico, ajustando-se aos interesses do momento, impondo-se uma legislação 

eleitoral perene.  

O professor Adílson de Abreu Dallari, sobre o tema, leciona: “somente uma 

legislação permanente, disciplinando a atividade política partidária e eleitoral, com o propósito de 

definitividade ou, pelo menos, de constância, de continuidade, pode trazer um aprimoramento 

técnico e moral, além da segurança e da certeza jurídica. Isso, obviamente, não impede nem se 

choca com eventuais e esporádicas alterações, quando estritamente necessário. Sem uma 

instabilidade normativa, será quase impossível chegar a uma sedimentação jurisprudencial, pela via 

do reexame cada vez mais aprofundado das questões controvertidas”.422 

No mesmo sentido, Hilda Soares Braga entende que “a continuidade da legislação 

eleitoral visando ao favorecimento e à continuidade daqueles que se encontram no poder é uma  

constante na história política do Brasil. As mudanças no sistema eleitoral sempre ocorreram, para 

atender aos interesses da classe dominante”. 423  

Além disso, ainda no âmbito da reforma legislativa, destaca-se que se faz 

necessário um aprimoramento dos dispositivos legais sancionadores no combate ao abuso de poder, 

tornando rápida a punição dos criminosos e excluindo a aplicação das sanções de caráter pecuniária. 

 Os legitimados ativos no instrumento constitucional de impugnação de mandato 

devem observar, com atenção, as constantes mutações nas hipóteses de abuso de poder econômico, 

bem como na legislação que rege a matéria, para que haja sua utilização eficaz no combate às 

desigualdades do processo eleitoral. 

 

 

3.5                       A fraude 
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O homem, por sua natureza, buscando a excessiva defesa de seus objetivos 

particulares, fere direitos e interesses de terceiros, utilizando processos e artimanhas ardilosas e 

desvirtuando a finalidade dos atos jurídicos, para que estes atinjam fins desonestos e antijurídicos, 

sob a aparência de exercício regular de negócios jurídicos.424  

A sociedade deve temer a constante desobediência à lei, o que ocasiona 

instabilidade na ordem social, entretanto há maior gravidade no espírito de desvirtuamento ao 

dispositivo legal, induzindo a uma finalidade inexistente, com o único objetivo de tirar proveito da 

situação, através da fraude. 

Na realidade, o ato doloso é menos ofensivo que o ato fraudulento, posto que, 

naquele, a parte prejudicada tem, ao menos, o direito de se defender, enquanto, na fraude, o terceiro 

é colhido de surpresa. 

Alvino Lima é preciso, ao afirmar que “a ação dolosa, quando se procura obter o 

consentimento, através de maquinações, é, portanto, menos nefasta que o procedimento do 

fraudador, que se acoberta com a proteção da lei, para feri-la na sua finalidade de proteção dos 

direitos. No ato doloso, fere-se a lei, enfrentando-se a própria vítima, ao passo que, na fraude, 

ferimos a lei, golpeando a vítima pelas costas com disfarce da legalidade”.425 

As atividades políticas, por lidarem diretamente com interesses aguçados de 

dominação e conquista de poder, estão mais sujeitas aos atos fraudulentos, com o escopo de criar 

mecanismos de alterar a essência da expressão democrática, através da alteração dos resultados 

eleitorais confiantes na impunidade e complacência legal.426   

A fraude, no âmbito eleitoral, pode ser conceituada como o instrumento usado, 

para cometer o próprio abuso de poder ou corrupção, consistindo no engano, no ardil, utilizada pelo 

infrator, para conseguir o resultado ilícito que quer, frente a uma realidade eleitoral, mas que o 

Direito não suporta, estando estas condutas tipificadas como crime no Código Eleitoral.427  

Fávila Ribeiro resume o tema, afirmando que a fraude eleitoral “constitui forma 

astuciosa de subverter a escolha popular, apresentado uma expressão que não se coaduna com a 

manifestação autêntica de indivíduos legitimamente habilitados ao exercício do sufrágio”.428 

Portanto, torna-se indiscutível que a fraude eleitoral é fato da maior gravidade, 

estando essas condutas, inclusive, tipificadas como crimes, cuja repressão está distribuída em 
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diferentes fases do processo eleitoral, como o alistamento, as atividades partidárias, a votação e a 

apuração.429  

O Código Eleitoral, em seus artigos 290 e 291, tipifica como crime a fraude no 

processo de alistamento, incidindo não só no alistando, mas também naquele que haja induzido o 

alistamento fraudulento, incluindo o juiz que tenha contribuído para tal fim, com o propósito de 

fraudar a inscrição. 

Indubitavelmente, esse é um tipo de fraude ainda presente em nossos dias, em que 

os eleitores são transferidos de uma cidade para outra, com o único intuito de beneficiar um 

determinado candidato, influindo, de modo decisivo, no resultado das eleições.  

Na realidade, a transferência irregular de eleitor sempre foi motivo de grande 

preocupação para aqueles que objetivam a lisura do processo eleitoral, tendo, inclusive, a Lei nº 

9100/95, que regulou as eleições municipais de 1996, proibido, de modo expresso, que, no ano das 

eleições, houvesse a transferência do domicílio de eleitores de um município para outro do mesmo 

Estado ou de municípios limítrofes, pertencentes a Estados diferentes, não tendo, infelizmente, 

obtido êxito no combate a esse tipo de fraude.430 

As fraudes ocorridas em atos partidários estão previstas no Código Eleitoral, nos 

artigos 319, 320 e 321, coibindo as distorções no registro e filiações partidárias, que refletem 

decisivamente no processo eleitoral, até mesmo definindo a aquisição do registro emanado do 

Tribunal Superior Eleitoral, condição indispensável para a criação da agremiação partidária. 

Porém, o maior número de fraudes ocorrem durante a própria votação, estando 

tais condutas tipificadas nos artigos 307 a 311 do Código Eleitoral, que objetivou detalhar todas as 

espécies possíveis de ilícitos, buscando evitar que atos fraudulentos fugissem ao controle do 

Judiciário. Todos esses crimes são instantâneos, consumados no momento em que são postos em 

execução. 

Por fim, ressalta-se que a fraude também ocorre na apuração das eleições, estando 

tais crimes tipificados no Código Eleitoral, em seus artigos 315 a 318, adquirindo maior relevância 

a conduta descrita no artigo 315, que prevê como crime a alteração nos mapas eleitorais, colocando 

votos distorcidos da verdadeira vontade popular, denominado “mapismo”.  

O professor Lauro Barreto, sobre o “mapismo”, leciona: “artifício criminoso dos 

mais antigos de nossa realidade eleitoral, o “mapismo”, infelizmente, tem conseguido sobreviver, 

mesmo após a introdução do processamento eletrônico e, até mesmo, após o advento da urna 

eletrônica. Visando a contê-lo, a Lei nº 9.504/97 tipificou como crime algumas condutas capazes de 
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promover a adulteração da apuração dos votos eletrônicos, a elas imputando a severa pena de 

reclusão de cinco a dez anos”.431 

As eleições informatizadas excluíram as velhas práticas de fraudes eleitorais, que 

estiveram presentes em toda a nossa história eleitoral. Mas, é indubitável que ainda persiste a 

prática de atividades fraudulentas, agora, adquirindo novas formas, no intuito de alterar 

decisivamente a vontade do eleitor, o que ocorre sob o olhar complacente das autoridades.432 

Dentre os fundamentos que permitem a propositura da ação de impugnação de 

mandato eletivo, a fraude é o de maior abrangência, sendo, muitas vezes, o instrumento utilizado 

para o próprio alcance do abuso de poder econômico ou corrupção, através da utilização de meios 

ardilosos e artifícios para a conquista do ilícito desejado, devendo ser compreendido em sentido 

amplo, abrangendo tanto a simulação quanto o descumprimento à lei, até mesmo para dar uma 

maior efetividade ao instrumento constitucional.  

 

 

 

3.6                     A Corrupção 

 

 

No conceito do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, corrupção indica 

“quaisquer ações praticadas de forma camuflada, a partir de uma zona de penumbra, à margem das 

linhas comportamentais norteadas pela lei e pela moral, com vistas à obtenção de vantagens 

individuais ou em prol de um grupo, inatingíveis pelas vias ordinárias”.433 

Assim como ocorre com o abuso de poder econômico e a fraude, a corrupção é 

assaz presente em sede eleitoral, podendo ser compreendida, segundo Eduardo Antônio Dantas 

Nobre, como  “o suborno, a peita, que, tendo substanciação em promessa de vantagem material ou 

imaterial, é exercida não só com a finalidade de atentar contra a liberdade de voto, mas, outrossim, 

com o objetivo de levar juízes e servidores da Justiça Eleitoral a distorcer o resultado do pleito, em 

favor de determinado candidato, partido ou coligação” 434. 

O Código Eleitoral, em seu artigo 299, tipifica a ação corruptiva como sendo “dar, 

oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra 
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vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não 

seja aceita”. 

Trata-se de um crime cuja descrição contém condutas múltiplas, podendo se 

configurar tanto na forma ativa, objetivando a obtenção, conquista ou promessa de voto, como na 

forma passiva, que consiste no pedido ou recebimento de dinheiro, dádiva ou qualquer outra 

vantagem, para dar voto ou prometer abstenção. 

Para a configuração da figura corruptiva, não se faz necessária a participação 

direta do candidato. O simples ato em benefício de uma candidatura se caracteriza como corrupção.  

Nesse sentido, o Tribunal Regional de São Paulo, no Recurso Criminal nº 

122.421, relatado pelo juiz Márcio Martins Bonilha, assim se posicionou, assim ementado: “O 

crime imputado ao acusado não é de mão própria. O tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral 

não exige que a vantagem prometida ao eleitor parta de quem seja candidato. Bem, por isso, se 

alguém promete dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem a outrem, para que se destine voto a 

terceiro, incide penas do artigo 299 do Código Eleitoral”.435 

Por outro lado, é dispensável a aceitação da dádiva, dinheiro ou qualquer outra 

vantagem. A mera tentativa é punida. No crime de corrupção, a liberdade de voto resta viciada 

através do oferecimento de vantagens de qualquer natureza, mesmo que esta oferta não seja aceita. 

O crime é de consumação imediata, podendo envolver o destinatário da oferta, se o mesmo der 

aquiescência à proposta que lhe é dirigida, comprometendo-se a votar ou se abster de votar.436 

Tanto isso é verdade, que o texto legal menciona expressamente “ainda que a oferta não seja 

aceita”. 

Finalmente, faz-se  mister, para  a   caracterização   da   corrupção,   o   fim   

eleitoral   da   mesma,   isto é, o  corruptor tem de agir, necessariamente, no sentido de  

 

conquistar o voto ou abstenção do eleitor. O dolo é específico, presente na vontade deliberada do 

obter, dar ou conseguir abstenção de voto.  

Destaca-se que, não sendo concretizada a candidatura, o crime de corrupção 

eleitoral não se configura, por falta de tipicidade, entendimento já compartilhado pelo Colendo 

Tribunal Superior Eleitoral: “Crime eleitoral (Código Eleitoral, art. 299). Caso que não se verifica: 

o requerido sequer veio a ser candidato”.437 

A delimitação do conceito e alcance do termo corrupção é de grande importância, 

no âmbito do Direito Eleitoral, tendo em vista, principalmente, que a mesma é, muitas vezes, 

confundida com o ato decorrente do abuso de poder.  
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Entretanto, podemos constatar algumas diferenças que permitem distinguir os 

ilícitos acima elencados. Joel J. Cândido438 estabelece as notas diferenciais entre o abuso de poder e 

a corrupção, ao afirmar: “A corrupção é, sempre, bilateral, enquanto que o abuso é unilateral. A 

primeira é dissimulada, e o último pode se dar de forma ostensiva. No abuso de poder, geralmente 

se quer desvirtuar a vontade de um grande número de pessoas, numa relação impessoal, enquanto a 

corrupção visa a um pequeno número de corrompidos e a relação entre o sujeito ativo e passivo é 

geralmente impessoal”  

Na realidade, o abuso de poder econômico busca a conquista do voto através de 

artifícios, no intuito de alterar a vontade do eleitor, de modo, algumas vezes, quase 

imperceptível439, enquanto, na corrupção, há a atuação direta entre o corruptor e o corrompido. 

Por atuar de modo dissimulado, atingindo pessoas específicas, geralmente de 

forma quase imperceptível, não eram grandes os números de ações de impugnação propostas com 

fundamento na corrupção, o que estava levando a jurisprudência a, praticamente, incorporá-la ao 

conceito de abuso de poder econômico. 

 Entretanto, tal conjuntura se modificou por completo, desde o advento da Lei nº 

9.840/99, que instituiu a figura da captação de sufrágio, cujo aprofundamento se dará no item a 

seguir.  

3.6.1                 A captação ilícita de sufrágio 

 

 

As eleições do ano de 2000 foram inovadoras em nossa história eleitoral, tendo 

em vista que, com a Emenda Constitucional nº 16, de 1999, foi permitida a reeleição dos chefes do 

Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. 

Em virtude dessa nova conjuntura, gerou-se, no seio da sociedade, um sentimento 

de temor quanto à utilização da máquina estatal para fins de abuso de poder econômico, com o 

objetivo de alterar a vontade do eleitor. 

Assim, representando o anseio de grande parte da população, foi apresentado, sob 

o patrocínio da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e mais de sessenta entidades representativas 

nacionais, um projeto de iniciativa popular que determinava a possibilidade de cassação do registro 

ou do diploma de candidato que praticasse a conduta de captação de sufrágio. 

Em virtude da pressão destas entidades e da exigência constitucional de 

promulgação antes de um ano das eleições, o projeto teve trâmite célere, sendo subscrito por onze 

parlamentares, aprovado, sancionado e convertido na Lei nº 9.840/99, que instituiu o artigo 41-A na 
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Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), com a seguinte redação: “Art. 41-A Ressalvado o disposto no 

art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, 

prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 

qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia 

da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir e cassação do registro ou do 

diploma, observando o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 

de 1990”. 

Portanto, em consonância com o artigo 41-A , a captação de sufrágio constitui na 

doação, no oferecimento, na promessa ou na entrega ao eleitor, pelo candidato, de bem  ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, com o fim de 

obtenção de voto. 

Indiscutivelmente, a captação de sufrágio se constitui em uma espécie do crime de 

corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. 

Entretanto, na captação de sufrágio, torna-se indispensável a participação direta 

do candidato, praticando pessoalmente a conduta acima descrita.440 

O advogado Adriano Soares da Costa comunga desse entendimento, ao afirmar 

“quem pode cometer o ato ilícito é o candidato, e apenas ele. Se alguém, em nome dele, promete, 

doa, oferece ou entrega ao eleitor algum bem ou vantagem pessoal, com a finalidade de obter-lhe o 

voto, comete abuso de poder econômico ou corrupção, mas não captação de sufrágio. O candidato é 

que tem de ser flagrado praticando o ato ilícito, hipotisado naquele texto legal”.441 

É exigida a participação direta do candidato, o ato praticado tem de ser 

personalíssimo, com o dolo específico para a prática do ato, cuja conduta é vedada pela Lei nº 

9.840/99.  

Para a configuração do ilícito, basta a promessa de oferecimento de qualquer bem 

ou vantagem individual a um eleitor, com fins explicitamente eleitorais, podendo ocorrer desde o 

registro de candidatura até as eleições, inexistindo, conseqüentemente, a figura da tentativa. 

Como frisado acima, na captação de sufrágio, a vantagem possui caráter 

individual, concreta, no intuito de conquistar o voto através de benefícios a pessoas específicas, e 

não a grupos.  

Não basta, para a configuração da captação de sufrágio, a promessa genérica de 

votos, o benefício tem de ser concreto, destinado a uma ou mais pessoas determinadas. 

                                                 
440 ROLLO, Alberto (org) et allii: Propaganda eleitoral – teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.191. 
441 COSTA, Adriano Soares da:“Captação de sufrágio e inelegibilidade: análise crítica do art. 41-a da Lei n. 9.504/97”, 
disponível em: <http:// www.jus.com.br/>. Acesso  em: 15/mai/2002. 



O Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão nº 19.176, de 16.10.2001, relatado pelo 

Ministro Sepúlveda Pertence, delimitou bem a matéria, como podemos comprovar da transcrição de 

parte de sua ementa: “II. Captação ilícita de sufrágios (L. 9.504/97, art. 41-A): não caracterização. 

Não configura a captação ilícita de sufrágios, objeto do art. 41-A da L. 9.504/97, o fato 

documentado no "protocolo de intenções" questionado no caso, firmado entre os representantes de 

diversas Igrejas de determinado Município – travestidos  de  membros  do  Conselho  Ético de um 

partido político - e certos  

 

 

candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, que formalmente se comprometem, se eleitos, ao atendimento 

de reivindicações imputadas à ‘comunidade evangélica’ e explicitadas no instrumento, entre elas, a 

doação de um imóvel do patrimônio municipal, se não voltadas, as promessas, a satisfazer 

interesses patrimoniais privados”442. 

Portanto, à luz da própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, resta 

comprovado que, para a configuração do ilícito de captação de sufrágio, a vantagem ou bem a ser 

oferecido ou entregue tem de possuir caráter pessoal, dirigida de forma direta a pessoas 

determinadas. 

Se não bastasse, o artigo 41-A estabelece que a vantagem ou bem oferecido na 

captação de sufrágio necessariamente tem de possuir fins eleitorais. Assim, não é necessária tão 

somente a comprovação da entrega de bem ou outorga de determinada vantagem pessoal, torna-se 

indispensável a finalidade eleitoral do mesmo. 

A captação ilícita de sufrágio pode ocorrer desde o registro da candidatura até a 

data da eleição, compreendendo o marco inicial como sendo a data em que foi requerido o registro, 

posicionamento já corroborado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral,  no Recurso Eleitoral nº 

19.229, relatado pelo Ministro Fernando Neves, com a seguinte ementa, in verbis: “ Representação 

pela prática da conduta vedada pelo artigo 41-A da Lei n.º 9.504, de 1997. Cassação de registro. 

Termo inicial do interregno previsto na norma indicada. Finalidade eleitoral necessária para 

caracterização da conduta punível. 1. O termo inicial do período de incidência da regra do artigo 41-

A da Lei n.º 9.504, de 1997, é a data em que o registro da candidatura é requerido, e não a do seu 

deferimento. 2. Para a caracterização de conduta descrita no artigo 41-A da Lei n.º 9.504, de 1997, é 

imprescindível a demonstração de que ela foi praticada com o fim de obter o voto do eleitor”.443 

 Finalmente, menciona-se que, em caso de comprovação da prática da conduta 

descrita no artigo 41-A  da Lei nº 9.840/99, o candidato está sujeito ao pagamento de multa de mil a 

                                                 
442 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 08/mai/2002. 
443 Idem, ibidem. 



cinquenta mil Ufir, cujo arbitramento ocorrerá diante da análise da gravidade do caso concreto, 

além de cassação do registro ou do diploma, cujos efeitos serão analisados em outro capítulo deste 

estudo. 

 

 

 

3.7                     O nexo de causalidade   

 

 

Uma das questões de maior complexidade, no âmbito da ação impugnatória, 

refere-se à necessidade ou não de um nexo de causalidade entre a conduta do candidato eleito e o 

resultado da eleição impugnada, inexistindo, até o presente momento, uma harmonia no que se 

refere ao tema, seja na doutrina ou na jurisprudência eleitoral. 

Na realidade, há três correntes sobre o tema: a que entende ser necessário um nexo 

causal entre a conduta do candidato e o resultado matemático das eleições; a que defende a mera 

potencialidade do comprometimento do resultado eleitoral e a que afirma não haver necessidade de 

prova do nexo causal, mas tão somente da ocorrência do abuso do poder econômico, fraude ou 

corrupção.  

Pedro Henrique Távora Niess, apesar de reconhecer como dificílima a produção 

da prova dessa influência na eleição, é adepto da primeira corrente, ao afirmar: “de fato, se o que se 

ataca, pela ação, é a ilegitimidade do mandato viciado, e se deve ela supedanear-se em abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude, evidencia-se como necessário o nexo de causalidade entre o 

ato ilícito e a eleição do seu beneficiário”. E continua “é que, para se contestar os resultados das 

urnas, é preciso que  se tenha a convicção de que, inexistentes os fatos que favoreceram 

irregularmente o réu, outro teria sido eleito ou estaria na suplência em seu lugar”.444 

Diversos são os julgados do Tribunal Superior Eleitoral adotando esse 

posicionamento, a exemplo do Recurso Ordinário nº 05, relatado pelo Ministro Maurício Correia 

assim ementado: “Recurso ordinário. Utilização indevida de veículos oficiais. Art. 22, XIV da LC 

64/90. Comprometimento da liberdade de voto. Nexo de causalidade. A configuração do abuso do 

poder econômico ou político hábil a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 22, XIV da LC 64/90 

exige prova do nexo de causalidade entre os atos praticados e o comprometimento da lisura e 

normalidade do pleito” 445,e do  Recurso Especial Eleitoral nº 11725, cujo relator foi o Ministro 

Flaquer Scartezzini, com a seguinte ementa: “Eleições municipais de 1992. Ação de impugnação de 
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mandato. Prefeito e Vice-prefeito. Abuso do poder econômico. Inocorrência. Inexistência de nexo 

de causalidade entre os fatos apurados e o comprometimento da lisura e normalidade do pleito. 

Apuração de eventual ilícito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral”.446 

Uma outra corrente, de entendimento mais moderado, afirma que somente é 

necessária a prova da mera probabilidade ou potencialidade de comprometimento do resultado das 

eleições para a procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, posicionamento adotado 

pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Acórdão nº 11.899: “assim, indiscutível a 

tentativa de abuso, posto que irrisório, ante práticas semelhantes e notórias de muito maior vulto. 

Mas, não quero comprometer-me, também, com a ponderação quantitativa de tais práticas. Ao que 

apreendi, Senhor Presidente, da referência do eminente relator, é que a jurisprudência da Corte 

exige um nexo de causalidade entre o abuso e comprometimento de eleição. Também, não me 

comprometo com essa exigência de um nexo de causalidade. A mim parece-me que a probabilidade 

do comprometimento é a minha convicção – se o fato ficou na esfera da tentativa, porque 

pagamento com dinheiro público não houve, por faz ou por nefas, é evidente que não há de se 

cogitar nem de causalidade, nem de probabilidade do comprometimento da eleição pelo abuso do 

poder econômico” 447. 

É evidente que essa corrente já trouxe alguns avanços no âmbito do Direito 

Eleitoral, porque a prova matemática da influência no resultado eleitoral da alteração dos votos 

efetuada pelo candidato é praticamente impossível, o que levaria ao benefício dos que tenham 

praticado o ilícito. 

Entretanto, apesar de reconhecer a autoridade dos supracitados argumentos, a 

corrente que mais se harmoniza com o espírito do legislador constitucional é que não exige um nexo 

causal entre a conduta do candidato e o comprometimento do resultado do pleito, mas tão somente a 

simples comprovação da prática do ato abusivo eleitoral.  

Ora, o que o legislador constitucional objetivou foi preservar a verdade eleitoral, a 

qualidade do voto, no sentido de que este sempre expresse a real vontade do eleitor, de modo que, 

havendo abuso de poder, fraude ou corrupção, tais requisitos já foram alterados. 

Não se pode exigir do autor da ação impugnatória, além do ônus de provar o 

abuso de poder econômico, o de provar que, se não fosse o abuso, o resultado da eleição seria outro, 

até mesmo porque o legislador não fez tal distinção.448 

Portanto, é indiscutível que não se faz necessária a prova do nexo de causalidade, 

mas tão somente a da ocorrência de alguma das condutas ilícitas previstas no art. 14, §10 da 

Constituição Federal.449 
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É importante ressaltar, ainda, que não se faz mister a participação efetiva do 

candidato para fins de comprovação da prática das mencionadas irregularidades, sendo necessário 

apenas que tenha havido a prática de abuso de poder econômico, fraude ou corrupção em seu 

benefício. 

O entendimento não poderia ser  outro, tendo em vista que não se trata de ação 

penal, em que, indubitavelmente, haveria de se provar a culpa ou dolo do candidato, mas sim de 

ação civil-eleitoral, em que se preservam a legitimidade e a autenticidade do processo eleitoral.  

O professor Celso Ribeiro Bastos, em estudo sobre o tema, foi enfático, ao 

afirmar: “ a referida ação não tem, a nosso ver, uma natureza penal. Seu objetivo não é a aplicação 

de penas criminais àqueles que tiverem seu mandato impugnado. Aquilo de que se cuida é a 

cassação deste. Em conseqüência, não se deve necessariamente ficar atreito às descrições de fraude 

ou corrupção feitas, para fins penais, pelo Código Eleitoral”.450 

O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Recurso Especial nº 9.145, foi 

assaz esclarecedor sobre o tema, ao afirmar: “a perda do mandato, que pode decorrer da ação de 

impugnação, não é pena, cuja imposição devesse resultar a apuração de crime eleitoral de 

responsabilidade do mandatário, mas, sim, conseqüência do comprometimento da legitimidade da 

eleição por vícios de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.....  O que importa é a 

existência objetiva dos fatos – abuso de poder econômico, corrupção ou fraude – e a prova, ainda 

que indiciária, de sua influência no resultado eleitoral”.451 

Portanto, havendo a prática do ilícito que comprometa a lisura do pleito eleitoral, 

torna-se desnecessário saber se o candidato participou efetivamente do mesmo. 

A necessidade ou não da presença do nexo de causalidade na ação de impugnação 

de mandato eletivo, como destacado acima, é fruto de grandes divergências, o que vem acarretando 

diversas decisões antagônicas acerca do mesmo tema, tornando-se imperiosa uma uniformização 

jurisprudencial acerca do tema, sob pena de descrédito da própria ação impugnatória. 

                                                                                                                                                                  
449O Ministro Marco Aurélio, em voto proferido no recurso 12.282, foi esclarecedor acerca do 
descabimento da exigência do nexo de causalidade “É princípio básico que onde o legislador não 
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que qualquer um desses vícios tenha sido ocasionado nas eleições verificadas (...) O que visa o 
dispositivo constitucional, tal como os preceitos da Lei Complementar nº 64/90, no que rege a 
representação do citado abuso, bem como o de autoridade, é à lisura em si do certame, e esta fica 
comprometida com a simples prática do ato reprovado, pouco importando o reflexo que tenha nos 
resultados da eleição.” In: JARDIM, Torquato: Direito Eleitoral Positivo. Brasília: Brasília 
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3.8                       A tramitação em segredo de Justiça 

 
 

O legislador constitucional, ao determinar os requisitos da ação de impugnação de 

mandato eletivo, instituiu uma medida, que é alvo de acirradas críticas: a tramitação em segredo de 

Justiça. 

Assim, por expressa disposição constitucional, a ação de impugnação correrá em 

segredo de Justiça, impedindo, conseqüentemente, que se traga ao público os fatos suscitados nos 

autos, ficando restrito às partes e aos seus procuradores. A infringência a tal determinação poderá 

implicar a nulidade do processo, desde que alegado no momento oportuno e comprovado o prejuízo 

da parte.  

Entretanto, o disposto no artigo 5º, LX, da Constituição Federal estabelece que a 

publicidade dos atos processuais somente pode ser restrita, quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem, o que não foi observado na presente hipótese.  

A ação impugnatória não atinge a intimidade do candidato, tendo como objetivo 

primordial a busca da normalidade e legitimidade das eleições. A mesma não é uma ação de cunho 

pessoal, com o objetivo de apurar fatos relacionados a um indivíduo, mas sim a uma candidatura, 

cujo mandato não pertence ao patrimônio pessoal do eleito.452 

Por outro lado, também não se observa a exigência do interesse público, que 

justifique a tramitação em segredo da Justiça. Ao contrário, a publicidade serve como garantia da 

plena aplicação do processo legal, bem como permite o controle público de todos aqueles que 

funcionam no processo, evitando qualquer desvio de conduta.453 

Se à sociedade se permite a escolha de seus representantes, não se pode corroborar 

com a tese de que a mesma não possa conhecer os motivos da cassação do mandato judicial do 

candidato eleito. Não há justificativa plausível, no âmbito jurídico, para a tramitação, em segredo de 

Justiça, da ação de impugnação de mandato eletivo, beneficiando tão somente aqueles que praticam 

os ilícitos previstos no artigo 14, §10, da Constituição Federal. 

Porém, mesmo tramitando em segredo de Justiça, cumpre enfatizar que a 

orientação do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, em virtude do disposto no artigo 93, IX, da 
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Constituição Federal, é da publicidade de seus julgamentos, como podemos comprovar no 

julgamento do Recurso Ordinário nº 32, relatado pelo Ministro Nilson Naves: “em tal caso, o 

julgamento da causa é público, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição. Mas, cabe também 

à parte zelar pela tramitação do feito em segredo de Justiça”.454 

3.9                 A ação temerária 

 

 

A ação de impugnação de mandato eletivo, conforme já ressaltado anteriormente, 

possui uma função de enorme relevância na manutenção dos ideais democráticos, à medida que 

combate as tentativas de deturpação nas manifestações eleitorais. 

Portanto, sendo utilizada como forma de restabelecimento da verdade eleitoral, a 

ação de impugnação é instrumento de grande validade e importância. 

 Entretanto,  constata-se que, em inúmeras oportunidades, a ação tem sido 

utilizada com o único intuito de desestabilizar o detentor do mandato eletivo, o que, além de 

ocasionar prejuízos de caráter pessoal do candidato eleito, gera uma instabilidade em todos aqueles 

que participaram do processo eleitoral. 

Indubitavelmente, com esse objetivo, o legislador constitucional disciplinou, no 

§11, do artigo 14 da Constituição Federal, que o autor responderá, na forma da lei, em virtude da 

proposição de ação impugnatória de forma temerária ou de manifesta má-fé. 

Assim, sendo proposta a ação de impugnação de forma comprovadamente 

temerária ou de má-fé, o autor deverá responder pelos danos causados, aplicando-se, no que se 

refere à apuração dos prejuízos, o procedimento previsto nos artigos 16 e 18, §2, do Código de 

Processo Civil, ante a ausência de qualquer dispositivo legal acerca do tema no processo eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral455, analisando o Recurso Especial Eleitoral nº 

12708, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, assim já se posicionou, com a seguinte ementa: “ação 

de impugnação de mandato eletivo. Improcedência. Litigância temerária e de má-fé reconhecida 

pelo acórdão. Circunstância em que se legitima a condenação do autor em perdas e danos, na forma 

prevista no art. 14, par. 11, da Constituição, c/c art. 16 do CPC, apurado o valor da indenização por 

meio de arbitramento, na forma prevista no art. 18, par. 2, do referido diploma legal. Recurso 

conhecido e provido.”  
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A ação de impugnação de mandato eletivo é um dos instrumentos que a Carta de 

1988 dispôs para o controle da atividade política pelo exercício responsável da cidadania, contudo, 

por outro lado, a mesma também impôs condicionantes, para evitar o abuso das prerrogativas em 

prejuízo da individualidade de cada cidadão. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – O RITO NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO: 
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4.1.                  Considerações iniciais 

 

 

O tema ação de impugnação de mandato eletivo sempre foi objeto de grandes 

divergências entre os estudiosos do Direito Eleitoral, seja no que se refere às suas origens, 

requisitos constitucionais, condições da ação ou mesmo aos efeitos de suas decisões. 

Entretanto, a maior celeuma, no tocante à ação, objeto deste estudo, ocorre na 

adoção do rito processual aplicável à sua tramitação, bem como na fixação da competência para o 

seu processamento.  

A definição da competência para o processamento da ação de impugnação torna 

imperiosa a observância da autoridade que constituiu a relação jurídica impugnada e o momento em 

que se exaure a competência da Justiça Eleitoral.  



No que se refere ao rito aplicável à ação, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, 

em um posicionamento bastante criticado, optou por adotar o procedimento ordinário, com toda a 

complexidade e a lentidão a ele inerentes e que serão analisadas com detalhes, no transcorrer deste 

capítulo. 

A constatação da existência, na legislação eleitoral, de um procedimento 

aplicável à ação de impugnação de mandato eletivo, em harmonia com o princípio da celeridade que 

rege o processo eleitoral, bem como a demonstração do equívoco da decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral serão focalizadas, com ênfase, neste capítulo. 

 

 

 

4.2                    Competência 

 

 

No Estado moderno, a proibição da justiça privada impôs aos órgãos judicantes 

estatais a função da efetivação da Justiça. Assim, surgiu a idéia de direito  intimamente ligada ao 

conceito de jurisdição, no sentido de equiparação à norma jurídica editada pelo Estado. 

A jurisdição é, no ensinamento da professora Ada Pellegrini Grinover, “uma das 

funções do Estado, mediante a qual este substitui os titulares dos interesses em conflito, para, 

imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”456. 

Assim, exercendo a função jurisdicional, o Estado substitui os envolvidos no 

conflito trazido à sua apreciação, com o escopo de garantir o cumprimento efetivo das normas 

contidas em um ordenamento jurídico.  

A jurisdição possui alguns princípios fundamentais: a inércia, tendo em vista que a 

atividade jurisdicional somente se desenvolve, quando provocada; a indeclinabilidade, posto que o 

juiz não pode recusar-se a aplicar a lei ao direito nem excluir da apreciação do Poder Judiciário 
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lesão ou ameaça a direito; a inevitabilidade, isto é, não se admite oposição jurídica à atuação 

jurisdicional, e, por fim, a indelegabilidade, que constitui a impossibilidade do Poder Judiciário, 

através de seus órgãos, de abdicar da função judicante em favor de órgãos legislativos e 

executivos.457  

A jurisdição possui caráter unitário, quanto ao seu modo de desenvolvimento, 

mesmo diante da diversidade dos conflitos apresentados. 

Entretanto, apesar de ser uno, enquanto atividade atribuída ao Poder Judiciário, o 

exercício efetivo e concreto da jurisdição é distribuído internamente, segundo a competência fixada 

na Constituição Federal e nas leis de organização judiciária.458 

Segundo Vicente Greco Filho459, competência é “o poder que tem um órgão 

jurisdicional de fazer atuar a jurisdição diante de um caso concreto. Decorre esse poder de uma 

delimitação prévia, constitucional e legal, estabelecida segundo critérios de especialização da 

justiça, distribuição territorial e divisão de serviço”. 

Portanto, diante de uma lide em concreto, faz-se mister encontrar qual é o órgão 

jurisdicional competente, para processar e julgá-la, através da análise, no direito positivo, das regras 

incidentes à matéria. 

O critério originário de distribuição de competência e que servirá para fixar a 

competência para o julgamento da ação de impugnação de mandato eletivo é a definição do órgão 

jurisdicional competente, dentre os previstos no artigo 92 da Constituição Federal, para apreciar 

determinada lide. 

Assim, analisando as cinco estruturas jurisdicionais, que possuem competências 

bem definidas constitucionalmente, constata-se que, em se tratando de ação de impugnação de 

mandato eletivo, a justiça eleitoral é competente para o seu julgamento.  

Além disso, no que se refere a ação de impugnação, a Constituição Federal, em seu 

artigo 14,§10º, é expressa no sentido de que aquela deverá ser ajuizada perante a justiça eleitoral. 

                                                 
457 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil. V.1. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 168.  
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Porém, tal posicionamento já foi objeto de grandes discordâncias, mister pelo fato 

de a ação impugnatória ser proposta após a diplomação, termo em que supostamente, se exauriria a 

competência daquela justiça especializada. 

 

 

Segundo essa visão, a Justiça Eleitoral não possuiria competência para o 

julgamento da ação de impugnação de mandato, e sim a justiça comum, pelo fato da mesma ser 

proposta após a diplomação do candidato. 

O argumento é desprovido de amparo legal, posto que a competência da justiça 

eleitoral somente se finda com o trânsito em julgado da diplomação, e não com o simples ato de 

entrega de diploma dos candidatos eleitos. 

A diplomação, quando indiscutível, é o fim do processo eleitoral, mas, enquanto 

houver processo pendente de decisão acerca da mesma, persiste a sua competência.460 

O Tribunal Superior Eleitoral461 assim já reconheceu, no Acórdão nº 7939, relatado 

pelo Ministro José Guilherme Vilella: “Processo eleitoral. Diplomação transitada em julgado.1. 

Com o trânsito em julgado da diplomação, exaure-se a competência da justiça eleitoral para todos 

os efeitos do processo eleitoral. 2. A posterior comprovação de abuso de poder econômico pode dar 

lugar à imposição das sanções previstas no art. 237 do Código Eleitoral ou de sanções penais,mas 

não implicará,por si mesma, desconstituição de diploma ou de mandato parlamentar responsável 

pelos fatos apurados”. 

Dessa forma, inexistem dúvidas quanto à matéria, no que se refere à ação 

impugnatória de mandato, posto que, somente com o trânsito em julgado da diplomação, 

poderíamos falar de exaurimento da competência da justiça eleitoral. 

E outro não poderia ser o entendimento, posto que a ação impugnatória possui 

caráter eminentemente eleitoral, objetivando cassar o mandato daquele que obteve êxito em um 

processo eleitoral viciado. 
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Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 121, parágrafo quarto, incisos 

terceiro e quarto, afirma que são recorríveis as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que 

versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas e quando anularem ou decretarem a perda 

do mandato eletivo. Portanto, se cabe  à  Justiça Eleitoral conhecer do recurso, é evidente a sua 

competência, para processar e julgar a ação de impugnação. 

 

O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o seu entendimento, a exemplo do 

Recurso Ordinário nº 11640, tendo como relator o Ministro Flaquer Scartezzini : “Mandato eletivo. 

Cassação. Governador de Estado. Ação de impugnação. CF, art. 14, parágrafos 10 e 11. Auto-

aplicabilidade. Procedimento. Julgamento. Competência. Justiça Eleitoral. Competência: É da 

competência da justiça eleitoral, por seus órgãos, conforme se trata de mandato eletivo municipal, 

estadual ou federal, o conhecimento e julgamento de ação de impugnação de mandato eletivo 

fundada no artigo 14, parágrafos 10 e 11, da Constituição de 1988. "In casu", em se tratando de 

mandato eletivo de Governador de Estado, a competência originária é do respectivo Tribunal 

Regional Eleitoral”.462 

Destarte, ante à própria disposição constitucional, não restam dúvidas acerca da 

competência da Justiça Eleitoral, para processar e julgar a ação de impugnação de mandato eletivo. 

 

 

 

4.2.1                   A competência entre os órgãos da Justiça eleitoral 

 

 

Apesar de já pacificada a competência da Justiça Eleitoral no presente tema, uma 

grande celeuma ocorre no que se refere à distribuição da mesma, dentre os seus órgãos, para o 
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processamento da ação de impugnação, tendo em vista que a mesma pode ser proposta contra 

Prefeitos, Governadores, Presidente, Vereadores, Deputados e Senadores. 

Com efeito, a fixação da competência deve ser estabelecida observando a 

autoridade competente para a expedição do diploma do candidato eleito.  

 Assim, se, conforme disposto no artigo 215 do Código Eleitoral, cabe ao juiz 

eleitoral a diplomação dos Prefeitos e Vereadores; ao Tribunal Regional Eleitoral, a diplomação dos 

Governadores, Deputados Estaduais e Federais, além dos Senadores, e, ao Tribunal Superior 

Eleitoral, a diplomação do Presidente, constituindo a relação jurídica, as mesmas autoridades 

possuem a competência, para analisar a sua desconstituição.463 

Por outro lado, tendo a ação de impugnação natureza indiscutivelmente eleitoral e 

inexistindo regra estabelecendo a competência funcional dos Tribunais Regionais Eleitorais para o 

julgamento dos Prefeitos nessa hipótese, deve ser aplicada a regra geral: quem constituiu o 

mandato, através da expedição do diploma, possui a competência para desconstituí-lo.  

O Tribunal Superior Eleitoral adotou esse entendimento, no Recurso Especial 

Eleitoral nº 11951, relatado pelo Ministro Hugo Gueiros, com a seguinte ementa: “Recurso 

eleitoral. Ação de impugnação de mandato eletivo de Prefeito e Vice-Prefeito. Alegação de abuso 

de poder econômico e corrupção do eleitoral. TRE/SP. Preliminares não conhecidas por ausência de 

prequestionamento. Admitida pelo TSE a incompetência absoluta da corte regional, para estabelecer 

a sua própria competência originária na hipótese, já que inexistente norma constitucional expressa 

sobre a matéria ou foro privilegiado por prerrogativa de função. Inaplicabilidade, por analogia, do 

art. 29, inciso VIII, da CF, que prevê a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de 

Prefeito, por não se tratar de processo criminal. Demonstrada a violação do art. 5, LV, da CF e art. 

113, do CPC, porque não assegurados o contraditório e a ampla defesa. Entendimento pela corte “a 

contrario sensu” do art. 121, parágrafo 4, III e IV da CF, no sentido de que os diplomas de Prefeito, 

do Vice do Vereador, porque já são objetos de recurso ordinário para o TRE, somente tem o recurso 

especial para o TSE com fundamento nas alíneas I e II do mesmo art. 121, parágrafo quarto, da 

Constituição, dada a imprescindibilidade da competência originária dos juízos eleitorais, para se 

preservar o duplo grau de jurisdição. Recurso provido”.464 
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Dessa forma, em se tratando de ação de impugnação contra Prefeitos e Vice, 

Vereadores e suplentes,  quem possui  competência para seu julgamento são os juízes eleitorais; 

quando proposta contra Governadores, Deputados Estaduais e Federais, Senadores e seus suplentes, 

competente é o Tribunal Regional Eleitoral. Por fim, quando proposta contra o Presidente e o Vice, 

quem possui competência para seu julgamento é o Tribunal Superior Eleitoral. 

 

 

 

4.3                      O procedimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

A ação de impugnação de mandato eletivo é um meio processual de grande 

utilidade na repressão de vícios que influenciem ou possam influenciar o resultado das eleições, 

violando o princípio da igualdade das chances entre os candidatos. 

Entretanto, apesar de prevista na Constituição, inexiste um procedimento 

específico, disposto expressamente em lei, para a ação de impugnação de mandato eletivo, o que 

levou a grandes questionamentos acerca do rito adotado para o seu processamento. 

 O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, após discussão acerca do tema, fixou o seu 

posicionamento, no Acórdão de nº 12286, que teve como relator o Ministro Torquato Jardim, no 

sentido da adoção do rito ordinário para a sua tramitação aplicando o disposto no artigo 272 do 

Código de Processo Civil, com a seguinte ementa: “pelo prosseguimento da ação de impugnação de 

mandato eletivo. Ajuizamento de ação de impugnação de mandato eletivo reclama procedimento 

ordinário e independe de exigência de provas pré-constituídas, aplica-se, subsidiariamente, o 

disposto no art. 272 do Código de Processo Civil”.465 

Uma grande parte da doutrina eleitoralista pátria se filia a essa corrente, no sentido 

de que, enquanto não for editada lei regulando a matéria, deve ser aplicado o procedimento 

ordinário previsto no CPC. 
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Tito Costa assim se posiciona: “a tramitação dessa ação deverá ser disciplinada em 

lei, mas, enquanto não a tivermos, a ela, aplicar-se-ão as regras do Código de Processo Civil”.466 

 

Do mesmo modo, Emerson Garcia reconhece que “ante a ausência de 

procedimento especial disciplinado em lei e por força do art. 271 do Código de Processo Civil, é 

aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral”.467  

Adriano Soares da Costa é o mais enfático defensor de tal posição, esclarecendo 

que “havendo norma expressa, pela qual se prescreve o procedimento ordinário como aplicável às 

ações previstas em legislações extravagantes, não se poderia graciosamente subtrair a legislação 

eleitoral dessa regra, sob pena de ir de encontro ao próprio ordenamento jurídico.Tal entendimento 

seria contra legem e, como tal, increpado de antijurídico”.468  

Portanto, no entendimento adotado pela corte eleitoral, à falta de lei específica, 

deve ser aplicado subsidiariamente o artigo 272 do Código de Processo Civil, adotando o 

procedimento ordinário para a sua tramitação. Tal posição se justificaria também, para evitar 

possível cerceamento do direito de defesa dos impugnados. 

 O procedimento ordinário se desenvolve em quatro fases: a postulatória, a de 

saneamento, a instrutória e a decisória, as quais serão, a seguir, divididas para uma melhor 

compreensão do rito adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na ação de impugnação de mandato 

eletivo. 

 

 

 

4.3.1                  A fase postulatória 
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A fase postulatória se inicia com a propositura da ação, estendendo-se até a 

resposta do réu, que, na presente hipótese, pode ocorrer através de contestação ou exceção.  

 

 

4.3.1.1                Os requisitos da inicial 

 

 

A petição inicial da ação de impugnação de mandato eletivo deve observar alguns 

requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil: o juiz ou tribunal a quem é dirigida 

a ação; a qualificação do autor e do candidato réu; os fatos e os fundamentos do pedido; o pedido, 

com suas especificações; as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o 

requerimento para a citação do réu. 

Inicialmente, em se tratando de ação de impugnação contra Prefeitos e Vice, 

Vereadores e suplentes, deve ser dirigida ao juiz eleitoral; quando proposta contra Governadores, 

Deputados Estaduais e Federais, Senadores e seus suplentes, dirige-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral. Já quando proposta contra o Presidente e o Vice, deve ser dirigida ao Tribunal Superior 

Eleitoral. 

A exordial deve conter a completa qualificação do autor e dos candidatos réus, 

bem como dos litisconsortes, contendo os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 

residência do autor e do réu.  

A ação de impugnação deve narrar os fatos e fundamentos jurídicos de sua 

pretensão, demonstrando a ocorrência de conduta ilegal por parte dos demandados, fruto de abuso 

de poder econômico, fraude ou corrupção, os quais influenciaram o resultado das eleições. 

Somente a título de ilustração, se um candidato a Prefeito que foi derrotado, propõe 

uma ação de impugnação, não deve apenas pedir a procedência da mesma, com a conseqüente 

desconstituição do diploma, fazendo-se imperiosa a descrição da conduta do réu nas eleições, a qual 

o fez obter o mandato eletivo de modo irregular.  



O autor, na demanda impugnatória, deve descrever os fatos relevantes acerca da 

relação jurídica que originou a conquista do mandato e sobre a qual postula a prestação 

jurisdicional. Assim como não pode haver uma demanda judicial sem pedido, não pode existir um 

pedido sem os seus fundamentos, sem causa de pedir. 

Segundo Humberto Theodoro Júnior, “o núcleo da petição inicial é o pedido, que  

exprime o que o autor pretende do Estado perante o réu”, tendo uma dupla finalidade: “ obter a 

tutela jurisdicional do Estado (uma condenação, uma declaração etc.) e fazer valer um direito 

subjetivo frente ao réu”, que, do ponto de vista técnico, pode ser dividido em pedido imediato e 

mediato.469 

Ambos os pedidos podem ser contidos em uma mesma expressão verbal, mas se 

distinguem por possuírem conteúdos processual e material.470 

Na ação de impugnação de mandato eletivo, o pedido deve ser certo e 

determinado, requerendo a desconstituição do mandato eletivo, cuja aptidão para o exercício foi 

obtida através da diplomação. 

É importante enfatizar que, mesmo tendo a inelegibilidade dos candidatos 

promovidos como efeito da procedência da ação, não precisa haver requerimento expresso neste 

sentido no pedido formulado na inicial. O pedido pode ser tão somente o de desconstituição do 

mandato eletivo, sendo a inelegibilidade um dos efeitos inerentes à sentença. 

No que se refere às provas, a Constituição Federal, em seu artigo 14, §10, 

estabeleceu que a ação de impugnação de mandato eletivo fosse instruída com prova do abuso de 

poder econômico, fraude ou corrupção, o que ocasionou dúvidas acerca da extensão da prova que 

deveria instruir a ação impugnatória, tendo sido defendido, por bastante tempo, no âmbito do 

Direito Eleitoral brasileiro, que a ação deveria ser proposta com prova pré-constituída do abuso do 

poder econômico, fraude ou corrupção.  

Porém, como já enfatizado no capítulo referente aos requisitos constitucionais da 

ação de impugnação, tal posicionamento é equivocado, posto que a Constituição Federal, em 

nenhum momento, impõe que a inicial seja acompanhada de toda a prova dos atos ilícitos, não se 

admitindo tal interpretação. 

Assim, a prova pode e deve ser produzida na instrução processual, não havendo a 

necessidade de que toda a sua apresentação seja feita junto à petição inicial. 
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Ao autor, incumbe tão somente juntar à inicial as provas existentes à época de sua 

propositura, indicando, desde logo, a natureza das demais provas a serem produzidas, para 

comprovar o fato constitutivo do seu direito. 

A petição inicial da ação impugnatória tem de ser subscrita por advogado, 

devidamente habilitado através de instrumento procuratório, em que deverá restar indicado o 

endereço do causídico, para serem efetuadas as intimações judiciais.  

A ausência de representação da parte por advogado legalmente habilitado retira a 

possibilidade da mesma pleitear corretamente perante o juiz, isto é, a sua capacidade postulatória. 

A capacidade postulatória é indispensável para que a parte não tenha prejuízos em 

sua atuação judicial, razão pela qual comungo do entendimento de que ao eleitor, é vedada a 

propositura de ação de impugnação sem a assistência de advogado. Tal medida, ao contrário de 

beneficiá-lo, ocasionaria sérios danos à sua pretensão.471  

Portanto, com exceção daquelas propostas pelo Ministério Público, que possui 

capacidade postulatória em virtude da investidura em suas funções, as ações de impugnação de 

mandato eletivo têm de ser subscritas por advogados legalmente inscritos na Ordem dos Advogados 

do Brasil, nos termos da Lei nº 8.906/94. 

Pedro Henrique Távora Niess esclarece o tema, ao concluir: “Com efeito, não 

obstante se tenha admitido que os interessados pleiteiem diretamente na Justiça Eleitoral, nada 

justifica a ausência do advogado. Quando a legislação, em geral, diz que faculta a esta ou àquela 

pessoa a prática deste ou daquele ato em juízo, não lhe confere capacidade postulatória; ao 

contrário, para que a presença do advogado se torne desnecessária, sendo isso possível, é 

obrigatório que a lei o dispense expressamente. Os direitos são sempre outorgados a certas pessoas 

que, entretanto, devem postular em juízo por intermédio de advogados”.472 

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no Recurso Eleitoral nº 23/2001, 

relatado pela juíza Adriana Belli de Souza Alves, assim se posicionou:" Representação. Art. 41-A 

da Lei 9.504, de 1997. Preliminar. Capacidade postulatória. Ausência. Extinção do processo. 

Petição inicial subscrita por Presidente de partido político, que não ostenta a condição de advogado 

legalmente inscrito na OAB. A assistência de advogado, nos atos processuais praticados a 

posteriori, não tem o condão de sanar o defeito,  

visto tratar-se de ausência de capacidade postulatória, e não de irregularidade de representação 

processual. A capacidade de ser parte não autoriza ao interessado, que não detém capacidade 

postulatória, o direito de ingressar em juízo sem a assistência de advogado, salvo nos casos em que 
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a lei excetua. Preliminar acolhida. Extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, IV, do 

CPC). Recurso não conhecido”.473 

Por outro lado, verifica-se totalmente descabida e inútil a atribuição de valor da 

causa, como requisito da inicial, tendo em vista a gratuidade que rege os atos do processo eleitoral, 

postura compartilhada de modo uníssono pela justiça eleitoral, a exemplo do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerais, no julgamento do Recurso Ordinário nº363/97, relatado pelo juiz Judimar 

Franzot, com a seguinte ementa:  “Recursos em Aime – Cassação de diplomas – declaração de 

inelegibilidade – Lc  64/90.1 – agravo retido – extinção da ação sem julgamento do mérito – petição 

inepta: Falta de valor da causa e de oportuna citação  - não exigibilidade”.474 

Por fim, a petição inicial, na ação de impugnação, deve também conter o 

requerimento expresso de citação do candidato réu, para que o mesmo, se quiser, conteste a ação, 

constituindo a relação jurídica processual. 

Estando a inicial nos termos previstos no artigo 282 do CPC, será determinada a 

citação do candidato impugnado, para, querendo, contestar a ação. Entretanto, quando a petição 

inicial estiver com lacunas ou imperfeições, não cumprindo os requisitos do mencionado artigo, 

será concedido prazo de dez dias para a sua emenda, e, em caso de não cumprimento da 

determinação, a mesma será indeferida. 

 

 

4.3.1.2                 A impossibilidade da antecipação de tutela 

 

Apesar de comungar dos ideais de busca de efetividade processual e da 

necessidade da existência de técnica de distribuição do ônus do tempo do processo475, os quais 

nortearam o legislador, ao instituir, através da Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, a 

antecipação de tutela no direito processual brasileiro, entendo que tal medida é incabível na ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Isso ocorre, conforme já mencionado anteriormente neste estudo, porque o 

mandato eletivo detém presunção de legitimidade, não obstante tal presunção somente poderá ser 

elidida após amplo processo judicial, em que sejam conferidas às partes a possibilidade de produção 

de todas as provas necessárias para a comprovação de suas alegações. 
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Admitir-se a possibilidade de afastamento liminar do detentor de mandato eletivo, 

conquistado, em tese, de maneira lícita, é ir de encontro aos próprios ideais do Estado democrático 

de direito. 

A presunção de legitimidade dos pleitos é uma garantia da própria estabilidade 

democrática, não se admitindo um afastamento do titular do mandato, baseado em uma prova que 

não foi submetida a um amplo debate judicial. 

Pedro Henrique Távora Niess alerta sobre tal risco, ao afirmar: “ o afastamento 

precoce do demandado do mandato político no qual foi investido causará prejuízo irrecuperável não 

só a ele, se a decisão final vier a favorecê-lo, como também aos eleitores que o elegeram –  aos 

quais representa - ao processo eleitoral de que participam, ao Judiciário, à democracia”.476 

Se não bastasse, o parágrafo segundo do artigo 273 do Código de Processo Civil 

veda a possibilidade de concessão de tutela antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado. 

A concessão equivocada de tutela antecipada, na ação de impugnação de mandato 

eletivo, ocasionaria danos irreparáveis não só ao titular do mandato, mas a toda a sociedade, cuja 

representação legítima seria afastada. E o que é pior, em muitas oportunidades, o candidato seria 

irregularmente afastado, e, ante a morosidade do procedimento ordinário, somente se teria uma 

decisão judicial favorável, quando o mandato findasse, comprovando o perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado. 

Dessa forma, tendo em vista a presunção de legitimidade do mandato eletivo e 

observando-se o disposto no parágrafo segundo do artigo 273 do CPC, não se pode admitir a 

concessão de tutela antecipada na ação de impugnação de mandato eletivo. 

4.3.1.3      A resposta do réu 

 

 

Deferida a citação, o réu, comparecendo em juízo, pode apresentar sua defesa sob 

a forma de contestação ou de exceção, em um prazo de quinze dias. 

A contestação é o exercício, por parte do réu, do direito subjetivo público de pedir 

a tutela jurisdicional do Estado, que pode ser feita através do ataque à relação jurídica processual, 

apontando vícios que a invalidem ou a tornem inadequada, ou através da impugnação à relação 

jurídica material, isto é, ao mérito da pretensão.477 
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Na contestação, o réu pode alegar todas as matérias que parecerem úteis, sem 

qualquer limitação ou restrição, para obter uma decisão favorável no mérito, ou para ser 

desvinculado da relação processual.478 

As questões referentes à relação jurídica processual eleitoral, por possuírem 

natureza prejudicial, devem ser alegadas em preliminar e analisadas antes de se ingressar no mérito 

da lide. As matérias de objeção são as previstas no artigo 301 do Código de Processo Civil, 

podendo, de regra, serem apreciadas de ofício pelo magistrado.  

A contestação, na ação impugnatória, deve seguir a regra prevista no artigo 297 do 

Código de Processo Civil, sendo apresentada de maneira escrita, devendo o réu alegar toda a 

matéria de defesa nesta oportunidade, especificando ainda as provas que pretende produzir. 

Na lide impugnatória, o candidato diplomado pode negar a existência dos fatos 

descritos na inicial, no que se refere à prática do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, 

poderá reconhecer a existência dos fatos e negar as conseqüências mencionadas, ou ainda opor-lhe 

algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. 

Além da contestação, o candidato promovido, na ação de impugnação, poderá 

apresentar exceção, que, na lição de José Frederico Marques, é “o procedimento incidental para o 

processo e julgamento da argüição de incompetência relativa, da suspeição ou do impedimento do 

juiz”.479 

 

Segundo Arruda Alvim, o réu “poderá alegar vício que afeta a relação jurídica 

processual, referente à sua principal figura: o juiz ou o órgão de que seja ele o agente. Assim, 

poderá deduzir, por meio de exceção, a incompetência relativa do órgão,  suspeição ou ainda o 

impedimento do juiz”.480 

A competência e a imparcialidade são requisitos inerentes à atividade 

jurisdicional, adquirindo ainda maior importância no âmbito do direito eleitoral, tendo em vista a 

passionalidade que envolve os seus atos, tornando-se imprescindível um comportamento isento por 

parte do magistrado.  

Um juiz incompetente, inidôneo ou parcial, no âmbito da demanda impugnatória, 

poderá impedir o efetivo alcance do instrumento constitucional ou mesmo distorcer os seus 

objetivos.  

A exceção produz a suspensão do processo, até que o incidente seja 

definitivamente julgado, e, a teor do disposto no artigo 305 do CPC, pode ser exercida a qualquer 
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tempo e em qualquer grau de jurisdição, cabendo à parte suscitar o incidente no prazo de quinze 

dias, a contar do fato que ocasionou a incompetência, impedimento ou suspeição.  

Como enfatizamos acima, a competência para o julgamento da ação de 

impugnação de mandato eletivo é da Justiça Eleitoral, precisamente do órgão jurisdicional que 

diplomou o candidato eleito. 

Assim, na hipótese de a demanda impugnatória ter sido proposta perante 

autoridade diversa daquela que constituiu a diplomação, a parte deverá propor exceção de 

incompetência, por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias, para comprovar as 

alegações do excipiente, bem como a indicação do juízo competente.  

A parte contrária terá um prazo de dez dias, para se manifestar, e o magistrado 

eleitoral, no mesmo prazo, proferirá a decisão. Não havendo propositura de exceção de 

incompetência, haverá a prorrogação da competência territorial. 

Por outro lado, havendo dúvidas acerca da existência de suspeição ou 

impedimento de um magistrado, na ação de impugnação de mandato, também pode ser proposta 

exceção neste sentido. 

Na realidade, ocorrendo as hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código de 

Processo Civil, o juiz deve, de ofício, declarar o seu impedimento ou suspeição, contudo, em caso 

de negativa, o mesmo poderá ser recusado por quaisquer das partes.      

A exceção de impedimento ou suspeição deverá ser proposta pela parte, 

justificando o motivo da recusa do magistrado, sendo instruída com as provas que entender 

necessárias para este mister. 

O juiz, que não é parte, mas tem posição semelhante à do réu, poderá reconhecer o 

impedimento ou suspeição, remetendo os autos ao seu substituto legal, ou, em outra hipótese, 

apresentará sua resposta no prazo de dez dias, ordenando a remessa do processo ao Tribunal 

Regional Eleitoral para o julgamento da mesma. Julgada procedente a exceção, será afastado o 

magistrado, e declarada a nulidade dos atos praticados pelo mesmo. 

As partes devem estar bastante atentas a tais aspectos na ação de impugnação, 

tendo em vista que os interesses políticos que cercam tais demandas não raro contaminam a 

atividade do magistrado. 



Finalmente, é forçoso destacar que, apesar de defendida por alguns estudiosos no 

âmbito eleitoral, a exemplo de Tito Costa481 e Emerson Garcia482, é totalmente descabida a 

reconvenção na ação de impugnação de mandato eletivo. 

Com efeito, na lição do mestre José Carlos Barbosa Moreira, reconvenção é “ a 

ação proposta pelo réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo) no mesmo processo por este 

instaurado contra aquele”.483  

Para o cabimento da reconvenção, o reconvinte tem de, inicialmente, atender aos 

pressupostos e condições para a propositura de uma ação autônoma, fazendo-se mister, ainda, a 

existência de um pedido do autor contra o réu, bem como a conexão entre a reconvenção e a ação 

principal. 

Além disso, não pode haver incompatibilidade entre os ritos da reconvenção e a 

ação principal, assim como a autoridade competente, para julgar a ação principal, deve ser a mesma 

da reconvenção. 

 

 

Entretanto, na demanda impugnatória, torna-se impossível à reconvenção, tendo 

em vista que inexiste conexão entre ambas. Ora, para que houvesse conexão, far-se-ia mister que as 

demandas tivessem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, o que não ocorre nesta hipótese.  

A ação impugnatória tem como objeto a desconstituição do diploma, outorgado tão 

somente ao candidato vencedor. Já na demanda reconvencional, o objeto seria totalmente diferente, 

já que não teria havido a diplomação do autor. Além disso, a causa de pedir jamais poderia ser a 

mesma, o que também demonstra o seu descabimento. 

Portanto, é indiscutível a inexistência de conexão entre as ações.  
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Se não bastasse, é imperioso enfatizar que a ação de impugnação de mandato tem 

prazo decadencial de quinze dias, a contar da diplomação, o que praticamente inviabiliza o pedido 

reconvencional. 

Somente a título de ilustração, se a ação impugnatória fosse proposta no décimo 

dia após a diplomação e a citação fosse efetivada em quatro dias, o candidato demandado teria de 

apresentar a sua reconvenção em um prazo de apenas um dia, o que não se pode admitir.  

Ora, ou se concebe a possibilidade de reconvenção, com o prazo de quinze dias 

garantidos na Constituição Federal, ou vedamos completamente sua utilização. 

A adoção de tal instituto, com tamanha restrição, iria de encontro à sua própria 

natureza, o que não se pode aceitar.   

Dessa forma, tendo em vista que a ação de impugnação possui prazo decadencial 

de quinze dias, a contar da diplomação, é descabida a reconvenção. 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais assim se posicionou, 

nos autos do Agravo Regimental nº 563/99, relatado pelo Juiz Rogério Tolentino: “Agravo 

regimental em ação de impugnação de mandato eletivo. Reconvenção. Indeferimento liminar. 

Ausência de conexão com a causa principal. Art. 315 do Código de Processo Civil. Prazo 

decadencial. Art.14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido”.484 

Não sendo apresentada contestação, os fatos imputados na narrativa da exordial 

não poderão ser considerados verdadeiros, sendo inaplicável o disposto no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, posto que inexiste presunção de abuso de poder, corrupção ou fraude Ao contrário, 

o mandato eletivo detém presunção de legitimidade, que somente poderá ser elidida através de 

prova robusta em sentido contrário. 

Na realidade, mesmo na ausência de defesa, faz-se mister a apresentação das 

provas dos ilícitos praticados, tendo em vista que, na ação de impugnação, o litígio versa sobre 

direitos indisponíveis e envolve diretamente o interesse público. 

Ora, não há dúvida de que a matéria versada na ação de impugnação de mandato 

eletivo envolve o interesse de toda a sociedade, à medida que relata fatos que põem em riso a 

própria legitimidade de sua representação. 

                                                 
484 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 08/jan/2002.  



Do mesmo modo, incontroverso que a ação de impugnação envolve direitos 

indisponíveis, não tendo os seus autores qualquer poder de disposição sobre os mesmos, que 

nascem, desenvolvem-se e extinguem-se independentes de suas vontades. 

Além disso, o objeto da impugnação de mandato eletivo refere-se a direitos 

intransmissíveis, irrenunciáveis e que não admitem qualquer transação, posto que, nessa hipótese, 

os princípios de ordem pública prevalecem à vontade das partes. 

Dessa forma, ante a própria natureza dos direitos envolvidos, a ausência de defesa 

não implica necessariamente a procedência da ação de impugnação de mandato eletivo.   

 

 

4.3.2                  A fase de saneamento 

 

 

Após o prazo de resposta, serão os autos conclusos ao Juiz eleitoral, para que o 

mesmo, no prazo de dez dias, determine uma das seguintes providências: a especificação das provas 

que as partes pretendem produzir, nos moldes do artigo 324 do Código de Processo Civil; a oitiva 

do autor, em um prazo de dez dias, para se manifestar acerca de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo invocado na contestação, previsto nos moldes do art. 326 do CPC, ou, ainda, sobre as 

preliminares argüidas na contestação.  É a fase denominada, no atual Código de Processo Civil, de 

“Providências preliminares”. 

Ultrapassada a fase das providências preliminares, será proferido o julgamento 

conforme o estado do processo, consoante está previsto nos artigos 329 a 331 do Código de 

Processo Civil. 

Com efeito, nesta oportunidade processual, o juiz, em virtude da decadência, 

poderá extinguir a ação de impugnação de mandato eletivo, com a apreciação do mérito, nos moldes 

do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, poderá extinguir a ação, sem a 

apreciação de mérito, nas hipóteses previstas no artigo 267 do código de processo civil.  

Entretanto, em virtude da natureza da ação de impugnação, torna-se inaplicável o 

disposto nos incisos II, III, VII, VIII e IX do supracitado artigo.  



Tanto isso é verdade, que não se admite a desistência imediata da ação proposta 

ou mesmo a extinção do processo por abandono da causa. 

Com efeito, havendo requerimento de desistência da ação formulado pela parte 

autora, deve ser ouvido de imediato o representante do Ministério Público, para que o mesmo 

informe se possui ou não interesse no prosseguimento do feito.  

No caso de desistência formulada pelo representante do Ministério Público, tal 

fato deve ser informado ao Procurador-Geral Eleitoral, bem como ao Corregedor-Geral, para a 

adoção das medidas cabíveis, devendo, ainda, serem intimados os co-legitimados, para informar se 

possuem interesse em atuar no pólo ativo da ação.485 

O mesmo procedimento deve ser tomado, quando constatado o abandono do 

processo, ou mesmo negligência das partes no andamento da ação. 

Tal medida é extremamente salutar, evitando a ocorrência de acordos políticos 

após a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, no intuito de levar a sua extinção. 

A função do Ministério Público, no instrumento constitucional, objeto deste 

estudo, é assaz relevante, porque cabe à instituição a defesa da ordem jurídica e do regime 

democrático, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, promovendo a apuração 

de fatos e oferecendo representações, atuação, inclusive, já ressaltada pelo Colendo Tribunal 

Superior Eleitoral, na resolução nº 39, relatada pelo Ministro Maurício Correa.486 

Assim, ao Ministério Público, além da legitimidade ativa para a propositura da 

ação, cabe a função de fiscalizar todo o normal andamento da impugnação de mandato eletivo. 

Tanto isso é verdade, que a ausência de sua intimação implica a nulidade absoluta do processo, 

tendo em vista que  impossibilita o órgão de cumprir uma de suas funções primordiais, que é a 

defesa do regime democrático, infringindo frontalmente o disposto no artigo 127 da Constituição 

Federal.  

O juiz eleitoral, constatando não ser necessária a produção de prova em audiência, 

girando a questão apenas sobre a interpretação de documentos já produzidos e, ante o disposto nos 

artigos 130 e 330, I, do Código de Processo Civil, deve proferir julgamento antecipado da lide. 

Não tendo havido a extinção do processo, nem o julgamento antecipado da lide, e 

pressupondo-se a inexistência de vícios na relação processual, poder-se-ia designar audiência de 

conciliação. 
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Entretanto, conforme já ressaltado anteriormente, a impugnação de mandato 

eletivo versa acerca de direitos que não admitem transação, razão pela qual, nesta hipótese, o juiz 

eleitoral deverá aplicar o disposto no parágrafo terceiro do artigo 331 do Código de Processo Civil, 

acrescido pela Lei nº 10444/02, saneando o processo e ordenando a produção de provas, ocasião em 

que também fixará os pontos controvertidos da lide.487 

O despacho saneador é a decisão judicial proferida ao final das providências 

preliminares, reconhecendo a inexistência de vícios e admitindo o início da fase probatória.  

A função saneadora poderá assumir três contornos diferenciados: a declaração de 

extinção do processo, o julgamento antecipado da lide ou o saneamento propriamente dito. 

 

 

Do despacho saneador, não havendo recurso interposto em tempo hábil, haverá 

preclusão consumativa referente às questões expressamente decididas, bem como às implicitamente 

relacionadas com a decisão. 

 

 

 

4.3.3                  A fase instrutória 

 

 

De acordo com o procedimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, após a 

declaração de saneamento do processo, inicia-se a fase instrutória da ação de impugnação de 

mandato eletivo. É a fase do processo de conhecimento em que se produz a prova dos fatos que 

fundamentam o pedido ou a defesa. 
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Na lição de Moacyr Amaral Santos, em um sentido amplo, poder-se-ia considerar 

instrução como “o preparo da causa de elementos adequados a uma decisão de mérito”.488 

A instrução processual, na ação de impugnação, objetiva que a produção da prova 

ratifique a ocorrência ou não do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, utilizando, para 

tanto, todos os meios de prova admitidos em Direito.  

Sendo proposta e deferida a produção de provas, serão as mesmas produzidas, de 

regra, na audiência de instrução e julgamento. Entretanto, é imperioso destacar que algumas provas 

não se produzem necessariamente em audiência, como, por exemplo, a prova pericial, cabível na 

ação impugnatória. Nessa hipótese, o juiz nomeará perito, fixando, de imediato, o prazo para a 

entrega do laudo, cabendo à parte indicar assistente técnico e elaborar quesitos, no prazo de cinco 

dias, a contar da intimação do despacho de nomeação do perito. 

Evidencia-se também que a prova produzida, no âmbito da ação de investigação 

judicial eleitoral, pode e deve ser emprestada à ação impugnatória, fazendo-se mister tão somente 

que tais documentos sejam submetidos ao crivo do contraditório. 

Por outro lado, cumpre ressaltar que não se admitem, por expressa restrição 

constitucional, as provas obtidas por meios ilícitos ou mesmo as provas clandestinas, razão pela 

qual é vedada a utilização de gravações telefônicas sem autorização judicial ou mesmo declarações 

anônimas. 

Dessa forma, em resumo, cabe aos legitimados ativamente na ação de impugnação 

de mandato eletivo a  produção da prova, que deverá ser produzida no transcorrer da instrução 

processual, a comprovar a ocorrência do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, 

utilizando, para tanto, todos os meios de provas admitidos em Direito. 

 

 

 

4.3.4            A fase decisória 
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A fase decisória é a que se realiza, em regra, após a fase de instrução, podendo ser 

produzida na própria audiência ou ser elaborada, por escrito, no prazo de 10 dias, se o juiz eleitoral 

não se sentir habilitado a decidir de imediato. 

É a fase que se destina à prolação da sentença de mérito da ação de impugnação de 

mandato eletivo, com a entrega da prestação jurisdicional, tendo, como efeito principal, a 

desconstituição do mandato eletivo, e, como efeito secundário, a cassação do diploma e a 

inelegibilidade do candidato beneficiado, cujas peculiaridades serão estudadas especificamente no 

capítulo referente à sentença. 

Após o julgamento da ação, é facultada às partes a interposição de recurso, no 

prazo de três dias, a contar da data da publicação do acórdão ou sentença que se deseja reformar. Os 

pressupostos, efeitos e espécies de recursos cabíveis, em sede da ação de impugnação de mandato 

eletivo, serão analisadas no próximo capítulo deste estudo. 

 

 

 

4.4                       Os equívocos do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

Conforme demonstrado no início deste capítulo, o Tribunal Superior Eleitoral, 

apoiado por respeitado segmento da doutrina, firmou entendimento no sentido de adoção do rito 

ordinário para a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo. 

No intuito de justificar tal posição, os defensores desta tese afirmam que, ante a 

inexistência de um procedimento específico, previsto em lei, para a tramitação da ação, deve ser 

aplicado subsidiariamente o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil. 

Entretanto, os adeptos desta corrente não observaram o princípio basilar que rege 

o processo eleitoral, que é o da celeridade de seus atos, desprezando, também, por completo, o 

caráter instrumental que o mesmo deve possuir.  



Se não bastasse, o procedimento previsto na Lei Complementar nº 64/90, que 

dispõe acerca da tramitação da ação de impugnação de registro, é plenamente aplicável à ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Dessa forma, ante a existência de procedimento previsto em lei, que se adapta à 

natureza da ação de impugnação de mandato eletivo, torna-se imperiosa a mudança no 

entendimento da Justiça Eleitoral, sob pena de se impedir a realização dos objetivos previstos pelo 

legislador constitucional. 

 

 

4.4.1              O princípio da celeridade e a adoção do rito ordinário na ação de impugnação de 

mandato eletivo 

 

 

A adoção, pelo Tribunal Superior Eleitoral, do procedimento ordinário para a ação 

de impugnação de mandato eletivo implicou enormes desvantagens, em virtude de sua natureza 

assaz morosa e complexa, tornando-se totalmente inadequado não só às peculiaridades do processo 

eleitoral, bem como às aspirações de efetividade processual desejadas pela sociedade. 

De início, é forçoso destacar que o processo eleitoral é regido por um princípio 

basilar: a celeridade. 

Os conflitos eleitorais são marcados pela necessidade de sua resolução dentro de 

um curto espaço de tempo. Assim, todos os atos dentro do processo eleitoral têm de ser rapidamente 

decididos, sob pena de se tornarem inúteis e ineficazes.489 

Segundo Torquato Jardim, no processo eleitoral, “ a celeridade decorre dos 

curtíssimos prazos em  que se passam e têm que ser julgados, definitivamente, os conflitos e 

litígios, para que não ocorra dano irreparável à campanha eleitoral de candidato ou de partido 

político”.490 

Portanto, a celeridade se constitui em um princípio fundamental do processo 

eleitoral, servindo para dar forma e caráter ao mesmo. A partir de sua análise, constatar-se-ão os 

traços peculiares do sistema. 

Dessa forma, não havendo, supostamente, dispositivo legal regendo o 

procedimento na ação de impugnação de mandato eletivo, dever-se-ia ter observado os princípios 

que regem o sistema, com ênfase à celeridade dos atos processuais. 
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Entretanto, a interpretação adotada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral 

desconsiderou tais aspectos, pondo em risco a própria efetividade do instrumento constitucional, 

como alerta boa parte da mais respeitada doutrina brasileira.491 

 José Antônio Fichtner comunga, de modo explícito, deste pensamento, ao 

afirmar: “a jurisprudência definiu o procedimento ordinário como aplicável à ação de impugnação 

de mandato eletivo. Esta orientação, a par de alargar as possibilidades das partes no que diz respeito 

ao arsenal de que dispõem na defesa do mandato (réu) e na tentativa de desconstituição (autor), 

implicou em dificuldades que devem ser analisadas pelo intérprete. O cenário com que se defronta o 

magistrado ao conduzir o procedimento impugnatório, não é dos mais simples, já que a efetividade 

máxima do meio impugnatório só será atingida, se a decisão for célere o suficiente, para importar na 

desconstituição da diplomação e, por consequência, do mandato, ainda no curso deste. Vale dizer: 

no que diz respeito ao capítulo da decisão referente à perda do mandato, será ela inócua, se 

prolatada após o seu encerramento”.492 

A vida em sociedade é repleta de conflitos de interesses, gerando decepções e 

indignações entre seus membros, justificando toda a atividade jurídica do Estado no sentido de 

eliminar tais turbulências, em busca da paz social.493 

Se o Estado estabelece que o Poder Judiciário é o responsável para a resolução de 

conflitos, faz-se mister que sejam estabelecidos meios, para que tais lides sejam solucionadas em 

tempo hábil, principalmente na ação de impugnação de mandato, a qual envolve matéria de elevado 

interesse público. 

Porém, a morosidade processual, muitas vezes, impede a realização deste objetivo 

do processo, retirando a sua efetividade, compreendida no sentido de aptidão, para retirar tais 

insatisfações, isto é, na capacidade que o processo possui de solucionar os conflitos, através da 

aplicação do direito e da liberdade, não obstante isso somente ocorrerá através da adoção de um 

processo célere.494 

Como bem leciona Babyton Pasetti, “o processo tem de ser sobretudo eficiente; e 

não basta uma decisão acertada, ela deve ser tempestiva, sob pena de não mais servir ao 

demandante que buscou o auxílio do judiciário”, e conclui que “ há que se ressair que a prestação da 

tutela de forma tempestiva e eficiente não é apenas corolário do due process of  law, mas é também 

                                                 
491Tito Costa  alerta que o rito ordinário na ação de impugnação de mandato poderá tornar inócua a atuação do 
instrumento constitucional, ao afirmar: “assinale-se, ainda, que a ação poderá tornar-se inócua, pela demora de sua 
tramitação, sujeita a regras e prazos, como qualquer outro feito.(...) Isso poderá tonar letra morta o texto constitucional 
que, para não ser cumprido, melhor seria não ter sido escrito”. COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral: São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 193. 
492 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 157. 
493 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 158. 
494 PASETTI, Babyton: A tempestividade da tutela jurisdicional e a função social do processo. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2002, p.67. 



garantia constitucional prevista no artigo 1º da Carta Magna, no tocante à dignidade humana, pois 

faz parte desta dignidade o direito do jurisdicionado de ver seu conflito solucionado de maneira 

eficiente e tempestiva pelo Estado”.495 

O constitucionalista português Joaquim José Gomes Canotilho, sobre o tema, 

também é incisivo, ao afirmar “a protecção jurídica através dos tribunais implica a garantia de uma 

protecção eficaz.” 496 e continua “ além disso, ao demandante de uma protecção jurídica deve ser 

reconhecida a possibilidade de, em tempo útil (adequação temporal, justiça temporalmente 

adequada), obter uma sentença executória com força de caso julgado -  a justiça tardia equivale a 

uma denegação da justiça”.497 

Na realidade, a  tempestividade da prestação jurisdicional funciona, 

indiscutivelmente, como um meio de alcance da função primordial do processo, que é a pacificação 

social. Um processo lento aniquila qualquer pretensão da parte de concretização de seu direito, 

estimulando, ainda mais, os conflitos sociais.  

A questão da tempestividade do provimento judicante assume contornos relevantes 

na busca da efetividade do processo. Atualmente, não encontra mais qualquer amparo o alerta 

formulado por Carnelutti de que o slogan de justiça rápida e segura é contraditório, à vista de que, 

se a justiça é segura, não é rápida.498  

Indubitavelmente, a garantia de efetividade dos direitos subjetivos, observando o 

processo com um caráter instrumental, no sentido de realização da pretensão de direito material, 

resta ameaçada no procedimento ordinário. É imprescindível que se tenha sempre em mente a 

necessidade de um processo instrumental, entendido como um meio para a realização dos fins 

almejados. 

O procedimento ordinário adotado para a ação de impugnação é extremamente 

formalista, inobservando o caráter instrumental que deve possuir o processo, a situação do direito 

material envolvida, bem como desprezando a informalidade dos atos eleitorais.499 

O professor Luiz Guilherme Marinoni já alertava sobre as desvantagens da adoção 

do rito ordinário, ao concluir: "um procedimento que desconsidera o que se passa nos planos do 

direito material e da realidade social, obviamente, não poderia propiciar uma tutela jurisdicional 

                                                 
495 Idem, p. 51 
496 CANOTILHO, J.J. Gomes: Direito constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 652. 
497 Idem, ibidem. 
498 CARNELUTTI, Francesco: Diritto e processo. Nápole: Morano, 1958, p. 154 apud TUCCI, José Rogério Cruz e: 
Tempo e processo. Uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 27. 
499 Na realidade, o procedimento ordinário originou-se das idéias liberais do século XIX, em que se concebia um 
magistrado passivo e destituído de poderes, para intervir no litígio, somente proferindo julgamento, quando tivesse a 
plena certeza jurídica, conjuntura, entretanto, que não mais se justifica na atualidade, em que o juiz possui uma 
relevante missão na busca da tão almejada efetividade processual. SILVA, Ovídio A. Baptista: Curso de Processo Civil. 
V.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 121. 



efetiva, pois a efetividade da tutela jurisdicional depende da predisposição de procedimentos 

adequados à tutela dos direitos e somente é possível a construção de tutelas jurisdicionais 

adequadas, olhando-se de fora para dentro, ou seja, a partir do plano de direito material".500 

O procedimento tem de se adaptar corretamente às minúcias de cada ramo do 

processo, observando os princípios que regem a matéria e sempre tendo foco em sua 

instrumentalidade, para que seja um elo para a atuação eficaz do processo perante um caso 

concreto. 

Assim, torna-se imprescindível a concepção de um modelo procedimental flexível.  

A adoção de um procedimento único, sem analisar as notas distintivas de cada 

relação substancial, além de impossibilitar uma prestação jurisdicional útil, infringe o princípio da 

adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa, que norteia a ciência processual 

moderna. 501 

Sobre o tema, leciona o mestre Cândido Rangel Dinamarco, ao afirmar: “o 

procedimento é o amálgama que funciona como fator de coesão do sistema, cooperando na 

condução do processo sobre os trilhos dessa conveniente participação do juiz e das partes” e ressalta 

“ o procedimento há de aperfeiçoar-se às peculiaridades de cada litígio, mediante aplicação do 

princípio da adaptabilidade.”502 

A lentidão, nos julgamentos das ações de impugnação, dá-se principalmente pela 

adoção de tal rito, que retira a efetividade do processo eleitoral, afastando o magistrado da realidade 

social e gerando a descrença do povo na justiça eleitoral.  

Dessa forma, resta comprovado o equívoco do entendimento dominante  na 

atualidade, no sentido de adoção do rito ordinário para a tramitação da ação de impugnação de 

mandato, tendo em vista a inobservância das peculiaridades e princípios que regem o processo 

eleitoral, retirando a garantia de efetividade dos direitos subjetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.2                  A existência de um rito aplicável  
 

 

 

                                                 
500 MARINONI, Luiz Guilherme: Novas linhas de processo Civil. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34. 
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502 DINAMARCO, Cândido Rangel: A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 290. 



O pensamento da Colenda Corte Eleitoral, ao fixar o procedimento ordinário para 

a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo, sob a alegação de que, inexistindo 

legislação em vigor acerca do procedimento especial a ser adotado, dever-se-ia aplicar 

subsidiariamente o Código de Processo Civil, é flagrantemente equivocado. 

Como bem leciona o professor Joel J. Cândido503, havendo rito processual viável, 

dentro do processo eleitoral - o previsto na Lei Complementar nº 64/90 -, para a tramitação da ação 

de impugnação de registro, não se pode admitir a aplicação do Código de Processo Civil na 

impugnação de mandato eletivo. 

Destaca-se que os dispositivos contidos na Lei Complementar nº 64/90, assim 

como a ação de impugnação de mandato eletivo, visam, explicitamente, à proteção da normalidade 

e à legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. 

Na realidade, a aplicação do Código de Processo Civil, nesta hipótese, somente 

pode ocorrer na omissão da Lei Complementar ou mesmo ante a comprovada inexistência de 

qualquer dispositivo legal regendo a matéria. 

Dessa forma, comungo do entendimento de que se deveria aplicar à ação de 

impugnação de mandato eletivo o rito processual contido na Lei Complementar nº 64/90, já que é 

plenamente harmonioso com os princípios que regem o processo eleitoral e com as aspirações de 

efetividade processual. 

Analisando a supracitada Lei Complementar e com apoio na lição dos professores 

Pedro Henrique Távora Niess504 e Joel José Cândido505, podemos estabelecer um procedimento 

assaz célere para a ação de impugnação de mandato eletivo, em harmonia com os princípios que 

regem o processo eleitoral. 

Com efeito, a demanda impugnatória, contendo a qualificação das partes, o juiz ou 

Tribunal a quem deverá ser dirigida, o pedido, com seus fundamentos e fatos, deve ser proposta no 

prazo de quinze dias, fixados no art.14, §10 da Constituição Federal, sendo a mesma subscrita por 

advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e instruída com o início de 

prova das irregularidades, arrolando as testemunhas que serão inquiridas, no máximo de seis, 

consoante determina o § 3º, do artigo 3º, da LC 64/90. 

Estando a exordial em condições previstas na legislação processual, deverá ser 

determinada a citação do réu, para, no prazo de sete dias, apresentar contestação, consoante 

determina o artigo 4º da Lei Complementar nº 64/90, ou exceção de incompetência, suspeição ou 

impedimento, no mesmo prazo, a contar do fato que originou a incompetência, impedimento ou 

suspeição. 
                                                 
503 CÂNDIDO, Joel José: Direito eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 265. 
504 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de impugnação de mandato eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 65. 
505 CÂNDIDO, Joel José: Direito Eleitoral brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 266. 



A resposta do réu poderá ser acompanhada de documentos, bem como 

requerimento para a produção de outras provas, e de rol de até seis testemunhas. 

Concluindo o magistrado não se tratar de hipótese de extinção do processo e 

inexistindo necessidade de prova em audiência, o juiz proferirá logo a sentença, porém, havendo 

necessidade de produção de outras provas, será proferido pelo magistrado despacho saneador, e 

designar-se-á audiência de instrução em que serão ouvidas todas as testemunhas arroladas, que 

comparecerão independente de intimação. 

Havendo necessidade de produção de outras provas e realização de demais 

diligências, que sejam requeridas pelas partes ou determinadas de ofício, tais atos ocorrerão nos 

cinco dias seguintes, de acordo com o §2ºo, do artigo quinto da Lei Complementar nº 64/90. 

Encerrando-se a instrução, será conferida oportunidade à manifestação do 

Ministério Púbico e das partes, através de memoriais, no prazo comum de cinco dias, fixado no 

artigo 6º da LC nº 64/90, sendo ato contínuo o processo concluso para sentença, que será proferida 

em três dias, com publicação em cartório, ou, no caso dos Tribunais Regionais, em igual prazo, sem 

publicação de pauta. 

O prazo para recurso é de três dias, posicionamento, inclusive, reconhecido pelo 

Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que, apesar de adotar o procedimento ordinário para a 

tramitação da demanda impugnatória, admitiu a coexistência do Código de Processo Civil e do 

Código Eleitoral, para fins recursais, aplicando a regra constante no artigo 258 deste. Entretanto, se 

o juiz não apresentar a sentença no prazo determinado, o prazo somente fluirá a partir de sua 

publicação, por edital, no cartório. 

O prazo de três dias para apresentação de contra-razões iniciará a partir do 

momento em que for protocolado o recurso em cartório, devendo, após o transcurso do mesmo, os 

autos serem enviados à superior instância. 

No Tribunal, o processo será, de imediato, apresentado ao Presidente, que o 

distribuirá no mesmo dia para um relator e este abrirá vistas ao Ministério Público, no prazo de dois 

dias, colocando o processo em mesa para julgamento no prazo de três dias, independente de 

publicação de pauta. 

É importante destacar que o Ministério Público também possui relevante função 

no procedimento previsto na Lei Complementar nº 64/90, seja na qualidade de autor da ação de 

impugnação ou mesmo como fiscal da lei, devendo, inclusive, ser intimado de todos os atos 

processuais, inclusive para requerer as diligências que entender necessárias, ou apresentar alegações 

finais. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da aplicabilidade do procedimento previsto 

na Lei Complementar nº 64/90 à ação de impugnação de mandato eletivo. Havendo, dentro da 



legislação eleitoral, possibilidade de fixação de um rito célere, que observe a natureza específica do 

processo eleitoral, não há justificativa para a opção do Tribunal Superior Eleitoral pelo rito 

ordinário. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V – A SENTENÇA NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

 

 

 

 
5.1 Considerações iniciais; 5.2 A desconstituição do mandato eletivo e a 
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5.1                      Considerações iniciais  

 

 



O processo é um instrumento que o Estado põe à disposição da sociedade para a 

resolução dos interesses em conflito, através da entrega da prestação jurisdicional por meio de uma 

sentença.506 

Portanto, a sentença pode ser conceituada como o ato decisório do juiz que põe 

fim ao processo; é  a prestação jurisdicional objeto da relação jurídica processual que finda o 

procedimento de primeiro grau, com ou sem julgamento do mérito, podendo, assim, serem 

classificadas em terminativas e definitivas.507 

A sentença tem por finalidade a composição da lide, através da declaração da 

vontade da lei reguladora da lide. É a declaração jurisdicional que concretiza o direito 

preexistente.508 

Quanto a seus efeitos, as sentenças podem ser: meramente declaratórias, 

condenatórias e constitutivas. 

As sentenças declaratórias, fundadas no artigo 4º do Código de Processo Civil, 

são aquelas cujos efeitos se restringem a declarar a certeza da existência ou inexistência da relação 

jurídica, ou de autenticidade ou falsidade de documentos. A declaração, nesta hipótese, esgotará a 

prestação jurisdicional, satisfazendo a pretensão do autor.  

No ensinamento de Pontes de Miranda, “é a prestação jurisdicional que se entrega 

a quem pediu a tutela sem querer ‘exigir’ (...) o que mais caracteriza é a proteção, sem ser 

examinada outra pretensão que a pretensão mesma à declaração”.509 

Segundo Moacyr Amaral Santos “a sentença valerá como declaração da certeza da 

relação de crédito, valerá como preceito, como norma jurídica concreta” e conclui “o efeito 

meramente declaratório retroagem a época em que se formou a relação jurídica ou em que se 

verificou a situação jurídica declarada. É, pois, efeito ex tunc”.510. 

As sentenças condenatórias são aquelas que, como leciona Gabriel Rezende Filho, 

“declaram o direito, mas conferem também ao vencedor a faculdade de pedir a execução em seu 

benefício. Exerce assim uma dupla função: aprecia e declara o direito existente e prepara a 

execução”.511 

                                                 
506 MIRANDA, Pontes de: Código de Processo Civil. Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 37.  
507 No ensinamento de Gabriel Rezende Filho “as sentenças terminativas põem fim ao processo, sem lhe resolverem, 
entretanto o mérito”, enquanto “as sentenças definitivas, finalmente, são as que decidem o mérito da causa, no todo ou 
parte”. REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de: Curso de Direito Processual Civil.V.3.  São Paulo: Saraiva, 
1944, p. 13.  
508 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil.V.3. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 11.  
509 MIRANDA, Pontes de: Código de Processo Civil. Tomo V. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 39. 
510 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil.V.3. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 31. 
511 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de: Curso de Direito Processual Civil.V.3. São Paulo: Saraiva, 1944.p. 
20. 



A sentença condenatória, além de uma declaração comum a todas as sentenças, 

atribui ao vencedor um título executivo, podendo o mesmo ser executado em caso de não 

cumprimento da obrigação. A sanção é o seu principal elemento caracterizador. 

As sentenças constitutivas, entre as quais se encontra a proferida em caso de 

procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, são aquelas que não se limitam à mera 

declaração do direito da parte, criando, extinguindo ou modificando direitos. 

Trata-se de uma inovação ao mundo jurídico, à medida que, além de uma pura 

declaração, poderá criar um novo regime jurídico, modificar um elemento da relação jurídica ou a 

extinguir.  

A sentença, na ação de impugnação de mandato eletivo, quanto a seus efeitos, é 

do tipo constitutivo negativo, tendo em vista que o candidato adquire uma nova situação jurídica 

com a aquisição de mandato eletivo, e, em caso de procedência da ação, tal situação será 

desconstituída, bem como a eficácia do diploma. 

A sentença de procedência da ação impugnatória terá como efeito principal a 

desconstituição do mandato eletivo, e, como efeito secundário, a cassação do diploma e a 

inelegibilidade do candidato beneficiado, o que será demonstrado nos itens a seguir. 

 

 

5.2                      A desconstituição do diploma e a suposta nulidade dos votos da eleição 
 

 

Inicialmente, é forçoso destacar que o efeito imediato da procedência da ação de 

impugnação de mandato eletivo é a desconstituição do mandato eletivo, cuja aptidão para o 

exercício é obtida através da diplomação. 

Portanto, o efeito principal da sentença é a desconstituição do mandato eletivo, 

atingindo, indiretamente, o diploma expedido, retirando sua eficácia e tornando-o nulo. 

Alguns estudiosos do Direito Eleitoral, como José Antônio Fichtner512 e Walter 

Nunes da Silva Júnior513, bem como raros julgados, a exemplo do acórdão nº 143, de 24/05/1999, 

do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia514, cujo relator foi o Juiz Isaac Kalil Filho, entendem que  a 

sentença de procedência da ação de impugnação também terá como efeito a declaração de nulidade 

dos votos obtidos pelo candidato eleito. 

                                                 
512 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 50. 
513 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da: “Aspectos processuais da impugnação de mandato eletivo”. Revista Eleitoral do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Nº 02, julho a dezembro de 1994, p.32. 
514 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 10 mar 2002. Acórdão publicado  Diário do 
Poder Judiciário da Bahia em 03/ago/1999, p. 85. 



Tal posicionamento é flagrantemente equivocado, posto que a ação de 

impugnação não tem por objeto a nulidade dos votos obtidos, e sim a decretação da inelegibilidade 

do candidato e a desconstituição do mandato eletivo, razão pela qual não haverá nulidade dos votos 

obtidos pelo candidato beneficiado pela prática do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção. 
515 

Os votos são existentes e válidos, porém ineficazes para efeitos de constituição de 

mandato eletivo. É o mandato eletivo que sofre a impugnação, e não os votos obtidos pelo 

candidato. 

Ora, não se pode postular a invalidação dos votos, se estes seguiram as diretrizes 

constitucionais e legais de validade. Na ação de impugnação, a vontade do eleitor, em tese, foi 

distorcida, tornando o voto ineficaz para a constituição do mandato, em virtude da inobservância à 

liberdade de sufrágio. 

Por outro lado, o Código Eleitoral, em seu artigo 175,§§ 3 e 4º, não deixa dúvida, 

ao esclarecer que as decisões acerca de inelegibilidade proferidas após as eleições não tornam nulos 

os votos, sendo contados para o partido em que se fez o registro. 

Além disso, somente pode haver nulidade dos votos em pedidos fundados no 

artigo 222 do Código Eleitoral, o que não ocorre na ação de impugnação de mandato eletivo.  

Portanto, ante os mencionados dispositivos legais, não existem dúvidas acerca da 

impossibilidade da nulidade dos votos, em caso de procedência da ação de impugnação de mandato 

eletivo. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado, fundamentado em vários 

precedentes da corte e relatado pelo Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira, acórdão 3030, foi 

explícito acerca do tema: “agravo regimental em mandado de segurança. Código Eleitoral, art. 224. 

Inaplicabilidade. Ação de impugnação de mandato eletivo. 1. A ação de impugnação de mandato 

eletivo (CF, art. 14, § 10) tem por objeto a desconstituição do mandato e não a anulação dos votos. 

2. O art. 224 do Código Eleitoral incide nos casos de nulidade de votos, em virtude de cancelamento 

de registro ou dos próprios votos. 3. Decisão que concede liminar mantida.”.516 

Se não bastasse, a possibilidade de nulidade dos votos, em virtude da procedência 

da ação de impugnação de mandato eletivo, além de ocasionar uma situação de extrema 

instabilidade, poderia ocasionar prejuízos diretos aos partidos políticos, mesmo sem este ter 

obrigação de figurar no pólo passivo, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado. 
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5.3                       A inelegibilidade   

 

 

Uma interpretação literal e descuidada do disposto no §10, do artigo 14 da 

Constituição Federal, pode levar à conclusão de que o único efeito da procedência da ação de 

impugnação de mandato eletivo é a cassação do diploma do candidato eleito irregularmente. 

Mas, essa exegese não condiz com o espírito do legislador constitucional. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, neste particular, para obtermos o verdadeiro 

alcance da norma constitucional, devemos interpretar, em harmonia, os §§9º e 10º do artigo 14 da 

Constituição Federal.  

Ora, se a ação de impugnação de mandato tem como uma de suas hipóteses de 

cabimento o abuso de poder econômico, e tendo o § 9º aberto a  possibilidade da Lei Complementar 

estabelecer outros casos de inelegibilidades para proteger a normalidade e a legitimidade das 

eleições, contra a influência dessa forma de abuso de poder, resta comprovado que uma de suas 

consequências é a decretação da inelegibilidade do candidato. 

Se assim não fosse, o legislador constitucional não teria possibilitado que a Lei 

Complementar estabelecesse “outros” casos de inelegibilidade. 

Além disso, a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, promulgada com 

o intuito de proteger a probidade administrativa, exigir a moralidade para o exercício do mandato e, 

quanto à vida pregressa do candidato, zelar pela normalidade e legitimidade das eleições e combater 

o abuso de poder econômico, do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta, em seu artigo 1º, “d”, estabelece que são inelegíveis, para qualquer cargo, os que tenham 

contra sua pessoa representação procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em 

processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição a que concorrerem 

ou tenham sido diplomados. 

Ora, ao estabelecer a sanção de inelegibilidade aos candidatos que tenham sido 

diplomados, a Lei Complementar objetivou, de modo expresso, cominar com a sanção de 

inelegibilidade aqueles que figurassem no pólo passivo da ação de impugnação de mandato, tendo 

em vista a limitação imposta ao campo de atuação da ação de investigação judicial eleitoral, através 

dos incisos XIV e XV da mencionada lei.517 

Na realidade, quando a mencionada alínea se refere ao termo “representação”, 

temos de entendê-lo no sentido de petição, podendo ser utilizado tanto para a exordial  da ação de 

                                                 
517 NIESS, Pedro Henrique: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro. 1996, p. 88. 



investigação judicial, como para a ação de impugnação de mandato eletivo. É o abuso de poder, não 

o meio pelo qual é combatido, que implica na inelegibilidade.518 

É imperioso ressaltar que, ao estendermos a inelegibilidade ao réu na ação de 

impugnação de mandato eletivo, não se está dando uma interpretação extensiva às normas 

restritivas de direito, mas tão somente aplicando sistematicamente os diversos dispositivos legais, 

para que não sejam admitidas contradições.519 

Finalmente, é importante destacar que, ao contrário do entendimento do mestre 

Tito Costa520, não pode subsistir a alegação de que a ação de impugnação de mandato eletivo 

somente implicará a inelegibilidade do candidato, se for proposta com fundamento na procedência 

da ação de investigação judicial eleitoral, até mesmo porque este efeito já será decorrente da própria 

investigação judicial. 

A ação de impugnação, conforme já frisado, independe da propositura da ação de 

investigação judicial eleitoral, possuindo, em qualquer hipótese, a  inelegibilidade como um dos 

efeitos de sua procedência. 

Segundo Alexandre de Moraes, a inelegibilidade consiste “ na ausência de 

capacidade eleitoral passiva, ou seja, da condição de ser candidato e consequentemente, poder ser 

votado, constituindo-se, portanto, em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania”.521  

Para José Afonso da Silva, “inelegibilidade revela o impedimento à capacidade 

eleitoral passiva (direito de ser votado)”.522 

A inelegibilidade é a restrição, de natureza relativa ou absoluta, que impede a 

pessoa de concorrer às eleições para cargos públicos ou a uma determinada eleição. Portanto, pode 

ser dividida em absoluta e relativa.523 

As absolutas, segundo Pinto Ferreira, são aquelas que “impedem as pessoas 

enquadradas em sua categoria legal de se candidatarem a quaisquer cargos eletivos. Tais indivíduos 

não podem ser candidatos. Quem se encontra em tal situação não pode concorrer a nem uma eleição 

                                                 
518 Idem, ibidem. 
519 CÂNDIDO, Joel José: Direito eleitoral brasileiro. São Paulo: Edipro, 1998, p.264. 
520 COSTA, Adriano Soares: Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 
1998, p. 316. 
521 MORAES, Alexandre de: Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 1998, p. 216.  
522 SILVA, José Afonso da: Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 369. 
523 Para Antônio Carlos Mendes, não há em nosso sistema normativo, uma harmonia no que se refere ao conceito de 
inelegibilidade, tendo este, na realidade, “três significados normativos: (a) é a situação objetiva contida no conteúdo 
proibitivo do preceito legal, criando obstáculo à candidatura. (b)  é estatuição impondo a desincompatibilização, 
visando à garantia da liberdade de voto, à lisura e a legitimidade das eleições e (c) é sanção jurídica pelo 
descumprimento da estatuição ou desincompatibilização, isto é, implica um efeito imposto pela ordem jurídica: o 
impedimento e a nulidade dos atos concernentes à candidatura”. MENDES, Antônio Carlos. Introdução a Teoria das 
Inelegibilidades. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 112. 



para qualquer mandato eletivo e não tem prazo para descompatibilização que lhe permita sair do 

impedimento. Por exemplo, são os inalistáveis e os privados do gozo de seus direitos políticos”.524  

As inelegibilidades relativas são, segundo Tito Costa, aquelas que “alcançam os 

candidatos em situações específicas quanto à sua pessoa e em relação a cargos ou funções que 

estejam exercendo no momento da eleição”.525  

As inelegibilidades têm uma inspiração ética, objetivando eliminar ou diminuir a 

influência dos que possam macular a lisura e legitimidade do processo eleitoral, bem como impor 

qualidades mínimas aos que pretendem alcançar o cargo público.526 

Mas, a maior celeuma no que se refere à inelegibilidade decorrente da ação de 

impugnação de mandato eletivo ocorre quanto ao período de sua extensão para o candidato eleito, 

que tenha se beneficiado do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção. 

Com efeito, corrente bastante prestigiada, no âmbito do Direito Eleitoral, postula 

aplicar, na hipótese em tela, a literalidade do disposto no inciso XIV, do art. 22, da Lei 

Complementar nº 64/90, que comina a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 

três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, para o representado e quantos hajam 

contribuído para a prática do ato. 

Ora, levando-se em consideração o rito ordinário da ação de impugnação de 

mandato eletivo, adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as decisões que a julgarem, em grau 

definitivo, ultrapassarão, em muito, os três anos subsequentes à eleição em que se verificou o ilícito, 

tornando inócuos seus efeitos. 

Tal raciocínio nos levaria a admitir que a penalidade constante na ação de 

impugnação de mandato eletivo começa a se esvair antes mesmo de sua propositura. 

Na realidade, para alcançarmos o período de inelegibilidade, a interpretação não 

pode ocorrer de modo gramatical, mas sim de modo sistemático e teleológico. A norma jurídica 

deve ser pesquisada objetivando alcançar o fim efetivamente colimado e considerando-se a mesma 

como parte de um sistema, mediante comparações entre uma expressão normativa e as demais 

expressões contidas na ordem jurídica.527 
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526 TOZZI, Leonel: "Inelegibilidades". Revista do  TRE/RS. Nº 11, Porto Alegre, julho a dezembro de 2000, p. 23.  
527 O professor Paulo Náder é taxativo, ao concluir que “ não há nenhum dispositivo, na ordem jurídica, que seja 
autônomo, auto-aplicável. A norma jurídica somente pode ser interpretada e ganhar eficácia, quando analisada no 
conjunto de normas que dizem respeito a determinada matéria”. NADER, Paulo: Introdução ao estudo do direito. Rio 
de Janeiro: Forense, 1986, p. 334. 



Somente através de uma interpretação sistemática e teleológica, evitar-se-á a 

retirada, por completo, da efetividade do instrumento constitucional e o consequente descrédito das 

decisões acerca da matéria.528 

O intérprete, ao analisar a norma eleitoral, deve buscar a realização dos valores 

que regem este ramo do Direito, entre os quais se encontram a proteção da normalidade e a 

legitimidade das eleições contra a influência do abuso do poder econômico, fraude ou corrupção. 

Assim, para alcançarmos o efetivo sentido da norma constitucional, devemos 

observar a alínea “d” e “h”, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90, concluindo, em 

consequência, que o inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica à ação de 

impugnação de mandato eletivo, mas, exclusiva e restritivamente, à ação de investigação judicial 

eleitoral. 

Portanto, da interpretação dos supracitados dispositivos legais, concluímos que, 

julgada procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, esta tornará inelegível o candidato 

impugnado para as eleições que ocorrerem nos três anos seguintes, a partir do trânsito em julgado 

da decisão.  

Esta interpretação também é corroborada através do disposto no artigo 15 da Lei 

complementar nº 64/90, que estabelece que os efeitos da inelegibilidade somente poderão fluir a 

partir do transito em julgado da decisão. 

Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão nº 10082, relatado pelo 

Ministro Flaquer Scartezzini, assim já se posicionou, tendo a seguinte ementa: “Abuso de poder 

econômico. Abuso de poder de autoridade. Inelegibilidade.  LC nº 64/90, art. 1º, d. Existindo 

indícios do cometimento do abuso de poder econômico e abuso do poder de autoridade, possíveis de 

influenciar a lisura e a legitimidade do pleito, não é lícito ao TRE julgar extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. Ainda que, pelo decurso do tempo, não seja possível anular as eleições e 

cassar os diplomas dos eleitos, tem-se por caracterizada, se procedente a ação, a inelegibilidade dos 

autores para as eleições que se realizarem nos três anos seguintes à data da decisão.Recurso especial 

provido, determinando-se a remessa ao TRE para julgamento do mérito da causa, como entender de 

direito”.529 

                                                 
528José Antônio Fichtner comunga desta posição, ao afirmar “se  a mera interpretação literal do dispositivo em tela pode 
levar à esterilização de um mandamento constitucional, outros métodos hermenêuticos, como as interpretações razoável 
e sistemática, assim como a histórica, atenderão à teologia da norma sob exame”. FICHTNER, José Antônio: 
Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 142. 
 
529 O Ministro relator, no mencionado voto, assim justificou seu posicionamento: “portanto, todo 
aquele que sofreu uma representação regular para apuração da prática do abuso do poder 
econômico, prevista no artigo 22 da LC nº 64/90, ou que tenha sofrido essa mesma declaração em 
uma ação de impugnação de mandato, não só poderá perder o mandato para qual foi eleito, como 
também poderá se tornar inelegível para as eleições que se realizarem nos três anos seguintes ao 



Dessa forma, somente com essa interpretação sistemática das alíneas “d” e “h”, do 

artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90, poderemos dar efetividade ao instrumento constitucional, 

no intuito de uma maior proteção aos interesses coletivos que devem ser preservados no processo 

eleitoral.530 

Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do posicionamento de Pedro Henrique 

Távora Niess531, a inelegibilidade atinge todos os candidatos beneficiados pela prática do ilícito 

eleitoral, tenham ou não sido responsáveis pelo mesmo, posto que não se trata de pena, mas sim de 

uma restrição de natureza política. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em diversas ocasiões, assim se posicionou, a 

exemplo do acórdão nº 11.884, relatado pelo Ministro Bueno de Souza “mas a sanção consistente 

em inelegibilidade não é sanção penal: pode advir de condições pessoais, mais ou menos 

severamente: mas não se cuida de ação penal (...) As inelegibilidades são, sem dúvida, gravíssimas 

restrições de direito. Elas privam a pessoa de direitos subjetivos públicos, é certo, mas assim o 

fazem no interesse social, naquilo que deva prevalecer sobre o indivíduo”.532 
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<http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 10/ago/2001.  
530 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de Mandato Eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 142. 
531 NIESS, Pedro Henrique: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 90. 
532 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de Mandato Eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 137. 
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6.1                       Considerações iniciais 

 

 

 

A relação jurídica processual tem início com o ajuizamento de uma ação 

solicitando a aplicação do direito objetivo, culminando com a sentença, que é a entrega da prestação 

jurisdicional prometida pelo Estado.  

Entretanto, as decisões do Poder Judiciário, por serem decorrentes da natureza 

humana, podem laborar em equívocos, impondo sérios prejuízos às partes, sendo, em regra, 

impugnáveis por meio dos recursos, com o intuito de reexaminar a decisão proferida. 

No processo eleitoral, assim como nos demais ramos do direito processual, as 

decisões podem, em regra, serem atacadas por meio dos recursos eleitorais. 

 

 

 



Porém, a análise dos recursos, na ação de impugnação de mandato eletivo, implica 

a necessidade de estudo das principais características do processo eleitoral, que o distingue do 

processo civil e penal, tais como a celeridade dos seus atos, a informalidade e o elevado interesse 

público em relação à matéria envolvida. 

O professor Fávila Ribeiro, a propósito, sobre o tema, leciona que “as 

modalidades recursais vigentes não guardam absoluta fidelidade às características vigentes na 

sistemática processual civil, para que melhor se possam ajustar às peculiaridades do contencioso 

eleitoral”.533 

A celeridade decorre da necessidade de uma rápida decisão, para que não ocasione 

prejuízos a todo o processo eleitoral, e se configura, principalmente, no curtíssimo prazo para 

recurso, em geral de três dias, e na ausência do efeito suspensivo aos mesmos, salvo nas hipóteses 

legalmente previstas.534 

A informalidade do processo eleitoral consiste na superação dos rigores formais 

por parte dos juízes eleitorais, em nome da busca da verdade real, sendo alcançado o mérito dos 

pedidos em questões de grande relevância. 

Os litígios envolvendo o Direito Eleitoral, além de indiscutível importância 

democrática, possuem relevante interesse público535, à medida que quase sempre envolvem o 

combate ao abuso de poder econômico, fraude ou corrupção no processo eleitoral, justificando a 

excessiva busca pela verdade real e a necessidade de fundamentação clara e inequívoca de suas 

decisões. 

Dessa forma, somente após a observância destas peculiaridades do processo 

eleitoral, podemos compreender o real alcance da matéria recursal em sede de ação de impugnação 

de mandato eletivo. 

 

 

6.2.                   Conceito 

 

 

 

A prestação jurisdicional, decorrente da natureza humana, pode conter vícios das 

mais variadas formas, podendo ocasionar sérios danos às partes da relação processual.  

Para coibir estes atos, existem os remédios processuais. 
                                                 
533 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.573. 
534 JARDIM, Torquato: Direito Eleitoral positivo. Brasília: Brasília jurídica, 1998, p.151. 
535 O professor francês Jean-Claude Masclet ressalta esta característica dos recursos eleitorais, ao afirmar que “le 
recours em matière electorale n’est pas l´exercice d´un droit privé. Il constitue une action ouvert dans l’intérêt public”. 
MASCLET, Jean Claude: Droit électoral. Paris: Press Universitaires de France, 1989, p. 336. 



O remédio é um meio colocado à disposição do interessado, com o fim de 

eliminar o ato processual viciado ou para que seja adequada a sua legalidade à conveniência e 

justiça. 

 Nélson Nery Júnior, sobre esta classificação, afirma que “dessa maneira, os 

remédios podem ser classificados em duas espécies. A primeira, em que a finalidade é a eliminação 

do vício do ato processual, denomina-se retificação do ato. A segunda, objetivando adequar a 

legalidade do ato à sua conveniência e à sua justiça, deve ser classificada de acordo com a seguinte 

subdivisão: a) se se atribui eficácia ao ato viciado, diz-se que houve convalidação do ato; b) se se 

nega eficácia ao ato imune de vícios, o remédio pode revestir-se de várias formas, em que a 

principal é o recurso”.536 

O recurso é, portanto, uma espécie do gênero remédio, em que se reconhece à 

parte vencida, ao Ministério Público ou a um terceiro interessado, em qualquer incidente ou no 

mérito da demanda, o direito de provocar o reexame da questão decidida, pela mesma autoridade 

judiciária ou por outra de hierarquia superior.  

No ensinamento de Moacyr Amaral Santos, recurso “é o poder de provocar o 

reexame de uma decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, 

visando a obter a sua reforma ou modificação”.537 

Os recursos são exercitáveis em uma mesma relação jurídica processual contra 

decisões não transitadas em julgado, diferenciando-se, portanto, do mandado de segurança e da ação 

rescisória, que, apesar de buscarem a reforma de um ato processual, utilizam-se de um novo 

processo. 

 

 

Vicente Greco Filho leciona sobre o tema: “o recurso se desenvolve no mesmo 

processo. O recurso faz parte de um todo, que é o desenvolvimento da ação, desde a sua propositura 

até o esgotamento de todos os meios que levam ao exame do pedido do autor. Ao recorrer, a parte 

não propõe nova ação, mas dá continuidade, em nova fase, à ação anteriormente proposta e em 

andamento. É nisso que o recurso se distingue de outros meios de impugnação de decisões judiciais, 

que são ações, instaurando-se um novo processo”.538 

O recurso tem como escopo o pedido de reexame de uma decisão, para reformá-la, 

invalidá-la, esclarecê-la ou integrá-la, sendo dirigido, em regra, a outro órgão jurisdicional, podendo 

ter efeito suspensivo, quando impedem o início da execução ou efeitos não-suspensivos, permitindo 

a execução provisória. 
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537 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil. V.3. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 80. 
538 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil Brasileiro. V.2. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 284. 



Em matéria eleitoral, adotando a lição de Tito Costa, pode-se definir recurso como 

a “medida de que se vale o interessado depois de praticado um ato ou tomada uma decisão. Pode 

também ser manifestado oralmente, como a impugnação, mas para ter seguimento, deve ser 

confirmado, dentro dos prazos legais, por petição escrita e fundamentada. (...) É a manifestação de 

inconformismo da parte vencida no pleito judicial que, por intermédio dele, postula o reexame da 

decisão que lhe tenha sido desfavorável”.539 

O professor português Manuel Freire Barros afirma que o recurso eleitoral tem 

como objeto “ o controlo das irregularidades ocorridas no decurso da votação e no apuramento 

parcial (distrital, quando previsto) e geral, correspondendo, assim, ao núcleo essencial das garantias 

do próprio Direito eleitoral, visto que se constitui na primeira linha das garantias da genuinidade da 

expressão vontade política dos cidadãos eleitores”.540 

Em sede da ação de impugnação de mandato, o recurso tem de ser sempre 

manifestado por escrito, objetivando a reforma da decisão proferida, seja pela mesma autoridade 

judiciária ou por outra hierarquicamente superior.  

 

 

6.3                      Pressupostos 

 

 

Antes de ingressar no mérito do recurso interposto na ação de impugnação de 

mandato eletivo, o juiz a quo ou o Tribunal ad quem, dependendo do caso, verificará se estão 

presentes os pressupostos recursais para a sua admissibilidade, sendo estes entendidos como as 

condições da ação e os pressupostos processuais examinados em fase recursal e segundo as 

peculiaridades desta etapa do processo.541 

Os pressupostos podem ser divididos em objetivos e subjetivos. Os pressupostos 

objetivos são: recorribilidade, cabimento, singularidade, tempestividade e a regularidade 

procedimental, enquanto os subjetivos dizem respeito à pessoa do recorrente. 

 

 

6.3.1                    Pressupostos objetivos 
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541 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil Brasileiro.V.2. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 293. 



Conforme enfatizado acima, os pressupostos objetivos dos recursos, na ação de 

impugnação de mandato eletivo, são os seguintes: a recorribilidade, o cabimento, a singularidade, a 

tempestividade e a regularidade procedimental. 

Diferente do que ocorre no processo civil, reina, no processo eleitoral, a 

gratuidade dos seus atos, sendo totalmente desnecessário o pagamento das custas para efeito de 

recurso, inexistindo, assim, o pressuposto do preparo. 

 

 

6.3.1.1                 Recorribilidade 

 

 

O primeiro pressuposto objetivo dos recursos, na ação de impugnação, é a 

recorribilidade, posto que nem todos os atos decisórios são suscetíveis de recurso. 

Assim, para que o recurso seja conhecido, faz-se mister analisar se a decisão 

impugnada é ou não recorrível, observando que o processo eleitoral é regido também pelo princípio 

da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, isto é, as decisões proferidas antes da sentença 

são irrecorríveis, somente podendo ser impugnadas no momento da interposição do recurso da 

sentença.542 

Portanto, até mesmo por falta de previsão legal de recurso para esse fim, as 

decisões interlocutórias proferidas, no curso da ação de impugnação de mandato eletivo, não são 

recorríveis, mas tão somente aquelas que põem fim ao processo, através de sentença ou acórdãos. 

 

 

 

6.3.1.2                 Cabimento 

 

 

O cabimento do recurso é a existência, no sistema processual, de um recurso que 

se pretenda utilizar e a sua adequação ao ato que se pretende reformar. Assim, além de existir o 

recurso, este tem de ser próprio para atacar a decisão que gerou o gravame.  

Para cada ato judicial recorrível, está previsto um único tipo de recurso como 

adequado. O inconformismo referente a um ato decisório tem de ser feito através de um recurso 

indicado pela lei. 
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Tal pressuposto é de grande importância na ação de impugnação, tendo em vista a 

constante tentativa de utilização de formas recursais oriundas do Código de Processo Civil, sem 

previsão legal nem similitude com o processo eleitoral. 

Entretanto, o pressuposto recursal do cabimento tem de ser analisado à luz do 

princípio da fungibilidade dos recursos543 e da informalidade que rege o processo eleitoral.  

Assim, o tribunal eleitoral pode e deve conhecer um recurso por outro, desde que 

não haja erro grosseiro ou má-fé, visto que o ato já alcançou a sua finalidade, posicionamento este 

já consolidado no âmbito do Colendo Tribunal Superior Eleitoral544, a exemplo dos embargos de 

declaração em recurso ordinário nº 254, cujo relator foi o Min. Eduardo Alckmin, assim ementado: 

“Registro de candidato- recurso ordinário – embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental – princípio da fungibilidade” 

Dessa forma, em matéria eleitoral, o pressuposto objetivo do cabimento tem de 

observar a informalidade que rege o processo eleitoral e o princípio da fungibilidade dos 

recursos.545 

 

 

6.3.1.3                  Singularidade 

 

 

O pressuposto da singuralidade pode ser compreendido como a vedação à 

interposição de mais de um recurso, para reformar uma decisão proferida na ação impugnatória de 

mandato eletivo. É a aplicação do princípio da unirrecorribilidade, proibindo a interposição 

simultânea de mais de um recurso.546 

Portanto, havendo decisão acerca da legalidade do mandato eletivo, é  vedada a 

utilização conjunta de dois recursos. 

 

 

 

6.3.1.4              Tempestividade 

 

                                                 
543 JÚNIOR, Nélson Nery: Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
p.112. 
544 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 25/mar/2002. 
545 BARBOSA, Sâmia Walêska: “Recursos Eleitorais”. Revista Brasileira de Direito Eleitoral. Nº 11, Fortaleza, março 
de 1999, p.77. 
546 NOBRE, Eduardo Antônio Dantas: “ Recursos eleitorais”. Resenha eleitoral. Nº 02, Florianópolis, julho a dezembro 
de 1998, p.66. 



 

A tempestividade é a interposição do recurso eleitoral dentro do prazo previsto em 

nossa legislação. 

O prazo para recurso, em matéria eleitoral, em regra, é de três dias, contados da 

data da publicação do acórdão, sentença, ato, resolução ou despacho que se deseja reformar, 

aplicando-se, segundo entendimento dominante, na omissão da lei eleitoral, o Código de Processo 

Civil.  

Em sede de ação impugnatória de mandato eletivo, as decisões são impugnáveis 

através de recurso, que deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) dias.547 

Com efeito, apesar de adotar o procedimento ordinário para a tramitação da ação 

impugnatória, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral admitiu a coexistência do Código de Processo 

Civil e do Código Eleitoral para fins recursais, aplicando a regra constante no artigo 258 deste, que 

dispõe : “art. 258- Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três 

dias da publicação do ato, resolução ou despacho”.  

Tal posicionamento já foi adotado em diversos julgados do TSE, a exemplo do 

acórdão nº 15.163, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro, com a seguinte ementa: “Ação de 

impugnação de mandato. Recursos. Prazo. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, 

com  a adoção do procedimento ordinário nele previsto, não afasta a incidência do disposto no 

artigo 258 do Código Eleitoral. O prazo para a interposição de recursos será de três dias” 548. 

O entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao adotar um prazo 

exíguo na ação de impugnação, é digno de aplausos, adaptando-se ao princípio da celeridade que 

deve reger o processo eleitoral e que não tinha sido observado pela Corte, quando da adoção de seu 

rito. 

Se a lei eleitoral não fixou prazo específico para a interposição de recurso na ação 

impugnatória, é irretocável o entendimento que fixa em três dias o prazo para a sua interposição, 

apesar de respeitadas posições em contrário, tendo como principal expoente Tito Costa.549 

O prazo para a interposição do recurso é próprio, contínuo e fatal, e, sendo 

ultrapassado o mesmo, há a perda do direito de recorrer, tendo em vista que, no Direito Eleitoral, os 

prazos para a interposição de recursos são preclusivos, salvo em matéria constitucional. 

Entretanto, em virtude da adoção do rito ordinário para a tramitação da ação 

impugnatória, cumpre ressaltar que as férias suspendem o prazo para a interposição de recursos, 

retardando, injustificadamente, o caminhar do processo durante este período, tema já enfrentado 
                                                 
547 Ney Moura Teles entende que o prazo para recurso das decisões proferidas na ação de impugnação de mandato 
eletivo é de 15 dias, aplicando-se o Código de Processo Civil. TELES, Ney Moura: Direito Eleitoral – comentários à 
Lei nº 9.504, de 30-9-1997, jurisprudência e resoluções do TSE. São Paulo: Atlas, 1998, p. 173. 
548 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 158. 
549 COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 187. 



pelo Tribunal Superior Eleitoral no Acórdão nº. 11663-A, relatado pelo Ministro Marco Aurélio 

Mello.550 

 

 

 

6.3.1.5                 Regularidade procedimental 

 

 

O pressuposto da regularidade procedimental é a necessidade de que o recurso 

eleitoral seja interposto formalmente em ordem, contendo petição com a identificação da zona 

eleitoral a quem é dirigida, o nome das partes e do recurso, motivo e pedido de reforma da decisão, 

estando contido em diversos artigos do Código Eleitoral, a exemplo dos artigos 266 e 279, §1º. 

A parte recorrente tem de explicitar as razões do seu inconformismo, até mesmo 

para que o Tribunal possa confrontá-la com os motivos existentes na decisão impugnada. 

Se o recorrente não deduzir o recurso em consonância formal com que a lei 

processual determina, terá desatendido o requisito da regularidade procedimental, e, 

conseqüentemente, o recurso poderá não será conhecido.  

Entretanto, tal exigência tem que ser analisada com reserva, em virtude da 

informalidade que rege o processo eleitoral. Não se pode admitir que a busca da verdade real seja 

obstaculada por um formalismo exacerbado. 

A discussão ganha ainda mais importância na ação impugnatória, posto que a 

matéria discutida nos autos se refere à essência do regime democrático, que é o conquista do 

mandato eletivo.  

Assim, a análise dos requisitos formais do recurso, nessa hipótese, não pode ser 

excessivamente rígida, em virtude do interesse público envolvido. O simples equívoco quanto à 

forma, não ocasionando maiores danos à compreensão do recurso, não pode dar causa a seu não 

conhecimento. 

 

 

 

6.3.2                     Pressupostos subjetivos 

 

 

                                                 
550 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 10/mar/2002.   



Os pressupostos subjetivos dizem respeito à pessoa do recorrente, sendo objeto de 

grandes discussões no âmbito da ação de impugnação. 

O legitimado natural para interpor recurso nesta ação é aquele que sofreu o 

gravame com a decisão, podendo atuar no pólo passivo como no ativo.  

Em sede de ação impugnatória, têm legitimidade para recorrer os candidatos, 

mesmo sem pertinência temática com o mandato impugnado, os partidos políticos, as coligações, o 

Ministério Público e o próprio eleitor, desde que tenham sido sucumbentes. 

Na realidade, é indiscutível que o cidadão deve figurar no rol dos legitimados para 

recorrer das mencionadas decisões, já que possui interesse direto na lisura dos pleitos eleitorais, 

sendo o maior prejudicado na hipótese de uma decisão desfavorável.551  

Não se pode olvidar ainda que é permitida a intervenção de terceiros prejudicados 

em recursos eleitorais, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no art. 499 do Código de Processo 

Civil.  

 

 

 

Entretanto, para que seja admitida a intervenção de terceiros prejudicados em 

recursos eleitorais, é imprescindível que se reste demonstrado o interesse recursal, isto é, a 

existência de prejuízo em decorrência da decisão. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Recurso Especial nº 15233, 

relatado pelo Ministro Maurício Correia, assim se posicionou: “recurso especial. Terceiro 

interessado. Embargos de declaração. Legitimidade. 1. O Terceiro prejudicado está legitimado a 

interpor recursos, inclusive embargos declaratórios, quando demonstrado o nexo de 

interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial 2. 

Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos a origem, a fim de que o 

regional aprecie os embargos de declaração, como entender de direito”552.  

O interesse recursal, ou melhor, o não atendimento a uma expectativa implícita ou 

explícita tem de restar devidamente comprovado, para justificar o processamento do recurso, sob 

pena de seu não conhecimento.  

Além da comprovação do interesse, o recurso interposto pelo terceiro deverá estar 

subscrito por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.  

                                                 
551 Entretanto, esta corrente é hoje minoritária no âmbito da justiça eleitoral, em virtude do posicionamento do TSE, que 
sequer admite que o cidadão tenha legitimidade para propor a ação de impugnação de mandato eletivo. 

552 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 10/mar/2002. Acórdão publicado no Diário 
de Justiça da União, em 25/set/1998, p.70. 



A inexistência de mandato outorgado ao advogado subscritor do recurso, implica 

seu não conhecimento, posicionamento adotado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no 

Recurso especial eleitoral nº 6503, acórdão 8436 PB, de 31/10/86, cujo Relator foi o Ministro 

Roberto Ferreira Rosas, assim ementado: “Sublegenda. Substituição de candidato. Faculdade dos 

instituidores – representação processual. Prova. Inexistência de Mandato. Falta de legitimidade 

recursal”.553 

 

 

 

 

6.4                     Os efeitos dos recursos na ação de impugnação de mandato eletivo 

 

 

O princípio da celeridade, como já foi demonstrado anteriormente, é um dos 

traços distintivos do processo eleitoral, pelo fato de as eleições transcorrerem em um curto espaço 

de tempo. 

Nas eleições, o interesse público impõe que as decisões judiciais sejam céleres, 

sob pena de serem ineficazes, colocando em risco a própria estabilidade democrática. 

Em nenhum campo do direito, a agilidade nas decisões é tão almejada, exigindo-

se do Poder Judiciário uma rápida e efetiva resposta acerca de supostas ilegalidades cometidas no 

embate eleitoral. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo 

Regimental na Medica Cautelar nº 1000, reconheceu expressamente tal peculiaridade: “o processo 

eleitoral lida com dado irremovível – curso tempo – e, na verdade, vejo, a cada dia, a Justiça 

Eleitoral patinar na inutilidade, à custa da liberalização de embargos declaratórios e medidas 

cautelares”.554 

Um dos desdobramentos do princípio da celeridade no processo eleitoral é a regra 

da ausência de efeito suspensivo aos recursos, previsto no artigo 257 do Código Eleitoral, a qual 

determina a execução imediata do julgado, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em 

casos especiais, a critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão. 

Portanto, em regra, havendo decisão judicial acerca de matéria eleitoral, a 

execução do julgado deve ser feita de imediato, ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos, a 

qual impediria a eficácia da mesma até a decisão final do recurso. 

                                                 
553 Idem, Acesso  em: 30/mar/2002.  
554 Idem, Acesso  em: 15/mai/2002.  



Assim, indubitavelmente, no Direito Eleitoral, a regra é a de ausência de efeito 

suspensivo aos recursos. 

O professor Tito Costa, sobre o tema, leciona: “no sistema eleitoral brasileiro, a 

regra é a de que os recursos não têm efeito suspensivo. Em conseqüência, a execução de qualquer 

acórdão será feita imediatamente, em princípio, através da comunicação por ofício ou 

telegrama”.555 

Entretanto, na ação de impugnação de mandato eletivo, são grandes as 

divergências acerca dos efeitos dos recursos. 

Com efeito, a grande maioria dos doutrinadores e da jurisprudência pátria 

comungava do entendimento de que os recursos interpostos, nas ações de impugnação de mandato 

eletivo, possuíam efeito suspensivo, tendo como base de fundamentação os seguintes argumentos: o 

mandato eletivo possui presunção juris tantum de legitimidade, o que somente seria retirado com o 

trânsito em julgado da sentença; em sede de ação de impugnação de mandato, aplica-se o disposto 

no artigo 216 do Código Eleitoral, o qual determina que, enquanto o Tribunal Superior não decidir o 

recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a 

sua plenitude.Por fim, sustentam que o artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90 condiciona a 

eficácia da decisão em sede da impugnação ao registro dos candidatos ao trânsito em julgado, o que 

também seria aplicado à impugnação de mandato eletivo. 

Os mais respeitados doutrinadores pátrios assim se posicionam, senão vejamos: 

Pedro Henrique Távora Niess: “o art. 257, do Código Eleitoral, expressa o seguinte comando: ‘Art. 

257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo’. Mas, o art. 216, do mesmo estatuto 

reconhecendo à diplomação (que autoriza o exercício do mandato) eficácia plena, ao mesmo tempo 

que inclui, na regra do art. 257, o recurso contra a expedição do diploma – não o recurso 

manifestado contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que o provê – dela exclui as 

manifestações de inconformismo sacadas contra decisões que, pressupondo a diplomação, atingem-

na indiretamente, embora ataquem diretamente o mandato que reconhecem ilegítimo. Em outras 

palavras: se quem foi diplomado pode exercer o mandato até que se pronuncie o Tribunal Superior 

Eleitoral sobre o recurso interposto contra a diplomação, nenhuma decisão judicial inferior poderá 

declarar ilegítimo o mandato e , recorrida, prevalecer sem a chancela da mesma corte.....” E 

continua: “ A decisão que cassa o mandato do réu somente liberará sua eficácia, quando coberta 

pela autoridade da coisa julgada, como ocorre na investigação judicial e na ação de impugnação de 

registro do candidato. O afastamento precoce do candidato causará prejuízo irreparável não só a ele, 

se a decisão final vier a favorecê-lo, como também aos eleitores que o elegeram – a quem 
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representa –, ao processo eleitoral de que participaram, ao Judiciário, à democracia. O contrário não 

se dará. A presunção, conquanto relativa, é da normalidade e legitimidade das eleições”556. 

José Antônio Fichtner comunga do mesmo entendimento, ao afirmar: “a nota 

distintiva dos recursos interpostos em ações de impugnação de mandato eletivo, relativamente aos 

recursos eleitorais comuns, que, segundo o art. 257 do Código Eleitoral, não têm efeito suspensivo, 

reside na circunstância de que o recurso interposto contra a decisão do mérito, em tal hipótese, 

mesmo em sede especial ou extraordinária, tem efeito suspensivo, de modo que a execução do 

julgado far-se-á, apenas, quando do trânsito em julgado da decisão”.557   

Joel J. Cândido compartilha desse raciocínio, por três razões: “a)se, no RCD, isso 

ocorre, na AIME, a solução deve ser a mesma, eis que igual é o objetivo de ambas as medidas 

processuais. b) à míngua de dispositivo legal específico regulando a matéria, deve-se aplicar o 

remédio jurídico existente no ordenamento jurídico que melhor atenda aos interesses do impugnado, 

por ser menor o prejuízo em eventual caso de erro, já que a questão envolve direitos políticos. Aqui, 

o interesse público genérico cede ante à possibilidade de lesão a direito constitucional específico; c) 

e, por último, porque a presunção da prestação jurisdicional correta da escolha do titular do 

mandato é bem menos expressiva que a presunção de correção da escolha do titular do mandato 

impugnado, pela vontade manifestada pelo sufrágio, e a preservação desta última, e não daquela, 

deve ser sempre o principal escopo do Direito Eleitoral”.558  

 A jurisprudência pátria dominante já tinha se pacificado nesse sentido, a exemplo 

do agravo regimental em agravo de instrumento nº 11831, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, 

com a seguinte ementa:  “ Ação de impugnação de mandato eletivo (Const., art. 14, parágrafo 10). 

No silêncio da lei, tem aplicação o art. 216 do Código Eleitoral, quanto aos efeitos da decisão 

judicial. Precedentes AGMC 15.216 E MS 2.362.Agravo não provido”559. 

Entretanto, o entendimento compartilhado pela mais respeitada doutrina e 

jurisprudência pátria estava, indiscutivelmente, equivocado, não analisando, com rigor, os 

princípios e o interesse público que regem o processo eleitoral, os quais impõem uma rápida e 

efetiva decisão acerca dos litígios. 

Inicialmente, cumpre destacar que o maior argumento dos que defendem a 

atribuição de efeito suspensivo aos recursos em sede de ação de impugnação de mandato eletivo é a 

presunção relativa da legitimidade do mandato eletivo e a normalidade das eleições. 
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Sem dúvidas, o mandato eletivo conquistado através de um processo eleitoral 

goza de tais atributos indispensáveis à estabilidade democrática, posto que se trata da essência de 

um sistema representativo.  

Porém, como frisado acima, tal presunção é relativa, admitindo-se por verdadeira, 

somente enquanto não se provar o contrário. 

Assim, havendo julgamento em primeiro grau, em que se comprove a conquista 

de um mandato eletivo através do abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, constatado em 

um processo judicial em que são assegurados o contraditório e a ampla defesa, não há de se falar de 

continuidade de tal presunção. 

Ora, a sentença revela o posicionamento do Estado, representado neste ato pelo 

Juiz eleitoral, efetivando a prestação jurisdicional prometida em relação a um caso concreto, 

extinguindo a relação jurídica processual. 

Portanto, não se pode admitir que tal presunção seja superior à própria prestação 

jurisdicional, através de uma sentença judicial decorrente de um processo em que as partes têm o 

direito a todas as garantias constitucionais, com os mecanismos a eles inerentes.  

Compartilhar de tal entendimento é colaborar para a perpetuação de um sistema 

eleitoral viciado, em que a conquista do mandato eletivo depende do aporte de recursos financeiros 

do candidato. 

Dessa forma, está comprovado que a presunção de legitimidade do mandato 

eletivo e de normalidade das eleições é elidida através da prestação jurisdicional de primeiro grau, 

não se podendo atribuir, neste particular, efeito suspensivo aos recursos nas ações de impugnação 

de mandato eletivo. 

Por outro lado, cumpre destacar a inexistência de qualquer dispositivo legal 

atribuindo efeito suspensivo aos recursos em sede de ação de impugnação de mandato eletivo. 

Com efeito, no processo eleitoral, aplica-se  a regra prevista no artigo 257 do 

Código Eleitoral, reconhecendo a inexistência de efeito suspensivo aos recursos. Não há qualquer 

dispositivo legal que excepcione a ação de impugnação desta regra. 

A única exceção a esta regra se aplica ao recurso contra a expedição do diploma, 

em virtude do disposto no artigo 216 do Código Eleitoral. A intenção do legislador, nessa hipótese, 

foi evitar o afastamento do candidato eleito sem qualquer deliberação judicial acerca da matéria, 

visto que o recurso contra a expedição do diploma é interposto, originariamente, perante o Tribunal. 

Portanto, tal dispositivo é inaplicável no âmbito da ação de impugnação de 

mandato. 



Para que pudéssemos excepcionar a regra prevista no artigo 257 do Código 

Eleitoral, seria imprescindível que a lei dispusesse expressamente acerca da matéria, tendo em vista 

que ao intérprete é vedado fazer aquilo que a lei não permite. 

Portanto, como inexiste qualquer dispositivo restringindo o alcance do artigo 257 

do Código Eleitoral à ação de impugnação de mandato eletivo, descabida é a aplicação do artigo 

216 do mesmo diploma legal. 

Por outro lado, sustenta-se ainda a concessão do efeito suspensivo ao recurso, 

tendo como fundamento o artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90, ao determinar que, transitada 

em julgado a decisão 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. 

A interpretação do mencionado artigo, indubitavelmente, não nos leva a tal 

conclusão. 

De início, é forçoso mencionar que os dispositivos da Lei Complementar nº 64/90 

devem ser analisados em conjunto, observando-se sempre o principal objetivo da mesma, que é a 

decretação da inelegibilidade do candidato. 

Assim, o artigo 15 da mencionada Lei Complementar apenas deve ser observado 

quanto aos efeitos da declaração de inelegibilidade, isto é, o recorrente somente poderá ser 

impedido de se registrar como candidato após o trânsito em julgado da decisão, mas tais efeitos não 

atingem a diplomação.  

Portanto, somente os efeitos da inelegibilidade exigem o trânsito em julgado da 

decisão, não impondo que a cassação de diploma decorrente de impugnação de mandato eletivo 

observe tal restrição, posto que esse não é o objetivo da Lei Complementar nº 64/90 . 

Dessa forma, pelos argumentos acima mencionados, não nos restam dúvidas 

acerca da possibilidade de execução imediata da sentença proferida na ação de impugnação de 

mandato, no que se refere à sua desconstituição. 

Na realidade, somente os efeitos da inelegibilidade exigem o trânsito em julgado 

da decisão, em virtude do disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90. 

É imperioso, para que o Estado possa se desincumbir do seu dever constitucional 

de uma tutela jurisdicional tempestiva e adequada, que se restabeleça o valor do magistrado de 

primeiro grau, pois este preside a instrução e tem contato direto com as partes.560 

Se, na ação de impugnação de mandato, o juiz eleitoral tem contato direto com a 

prova dos abusos praticados, a partir da oitiva das partes, das testemunhas ou mesmo através da 

análise dos documentos trazidos aos autos, é indiscutível que o valor da sentença proferida deve se 

sobrepor à presunção de legitimidade do mandato. 

                                                 
560 MARINONI, Luiz Guilherme: Novas linhas de Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 154. 



A necessidade da execução imediata, além de ser um instrumento muito 

importante para a efetividade do processo, serve como afirmação do regime democrático, no sentido 

de afastar, com a maior celeridade possível, aqueles que conquistam o poder de modo ilícito, 

evitando que medidas protelatórias sejam tomadas, com a intenção de prolongar o processo judicial 

e de permanecer no poder.  

 

6.4.1                    A nova realidade jurisprudencial após a instituição do artigo 41-A na Lei nº 

9.504/97 

 

Conforme já mencionado anteriormente, a Lei nº 9.840/99, fruto de grande anseio 

popular, instituiu o artigo 41-A na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), com a seguinte redação: “Art. 

41-A Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta 

lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem 

ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro 

da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir e 

cassação do registro ou do diploma, observando o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990”. 

Para a configuração do ilícito, basta a promessa de oferecimento de qualquer bem 

ou vantagem individual a um eleitor, com fins explicitamente eleitorais, podendo ocorrer desde o 

registro de candidatura até as eleições. 561 

Porém, com a referida modificação, houve uma verdadeira revolução no 

entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que passou a defender o afastamento 

imediato do candidato, quando comprovada a transgressão ao artigo 41-A, sob a alegação de que a 

mesma não induz à inelegibilidade.  

O Ministro Fernando Neves, em voto proferido na Medida Cautelar nº 994-MT, 

ressaltou os efeitos das mudanças resultantes da Lei nº 9840/99, afirmando: “como observei no 

precedente já citado (MC nº 970), as alterações da Lei nº 9.504, de 1997, entre as quais consta a 

introdução do art. 41-A, vieram ao encontro da vontade da sociedade de ver rapidamente apurados e 

punidos os ilícitos eleitorais. Nesse caso, o interesse a prevalecer é o de afastar imediatamente da 

disputa aquele que, no curso da campanha eleitoral, tenha incidido no tipo de captação de sufrágio 

vedada por lei. Por isso, o legislador, diferentemente do que tratou das declarações de 

                                                 
561 COSTA, Adriano Soares da: “Captação de sufrágio e inelegibilidade: análise crítica do art. 41-a da Lei n. 9.504/97”.  
Disponível em: <http:// www.jus.com.br/>. Acesso  em: 15/mai/2002.  



inelegibilidade, não condicionou ao trânsito em julgado os efeitos da decisão que cassa diploma por 

transgressão ao referido art. 41-A”.562 

Em inúmeros recentes julgados, o Tribunal Superior Eleitoral assim vem se 

posicionando, a exemplo do Recurso Especial nº 19.176:: “Cassação de registro de candidatura: Lei 

9.504/97. Art. 41-A: eficácia imediata. Ao contrário do que se tem entendido, com relação ao art. 15 

da LC 64/90, a eficácia da decisão tomada com base no art. 41-A da L. 9.9504/97 é imediata, ainda 

quando sujeita a recurso: trata-se, portanto, de causa de urgência, para cujo regimento interno do 

Tribunal a quo faculta a dispensa de publicação em pauta” (Respe nº 19.176).563 

Destaca-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela aplicabilidade imediata 

do disposto no art.41-A da Lei nº 9504/97, de início, nas ações de investigação judicial, não 

deliberando acerca do tema, no que se refere às impugnações de mandato eletivo. 

Porém, em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, o Tribunal Regional 

Eleitoral da Paraíba, em julgado pioneiro na matéria, assim concluiu: “ Agravo regimental contra 

decisão do relator que concede efeito suspensivo a recurso. Sentença em sede de Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo que reconhece a captação de sufrágio. Art. 41-A da Lei nº 

9.504/97, Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de dar eficácia imediata à decisão 

que cassa o diploma. Na esteira da jurisprudência predominante no Colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, as decisões que cassam o diploma com base  no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 têm efeito 

imediato, aplicando-se a regra geral do art. 257 do Código Eleitoral brasileiro.” (MC nº 175. Classe 

10, Acórdão nº 1222/2000, relator designado para lavratura do acórdão Juiz Harrison Targino, 

02/04/2002).564  

Analisando Medida Cautelar nº 1049, referente ao processo julgado no TRE-PB, o 

Colendo Tribunal Superior Eleitoral565 deliberou, pela primeira vez, acerca da matéria: “medida 

cautelar em que se pleiteia efeito suspensivo a recurso especial contra decisão de Tribunal Regional 

que nega liminar para suspender eficácia de decisão que julga procedente a ação de impugnação de 

mandato eletivo pela prática da conduta descrita no art. 41-A da Lei n° 9.504, de 1997. 1. São 

imediatos os efeitos da sentença que julga procedente ação de impugnação de mandato eletivo pela 

prática da conduta descrita no art. 41-A da Lei n° 9.504, de 1997. Pertinência da jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral relativa às representações. Situação em que não se aplica o art. 216 do 

Código Eleitoral. 2. Embora seja admitida a concessão de efeito suspensivo a recurso manifestado 

contra tal decisão, o acórdão recorrido, examinando as circunstâncias do caso concreto, não 

entendeu presentes os pressupostos necessários ao deferimento de tal medida cautelar. Inviabilidade 
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563 Idem, ibidem. 
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de, em novo juízo cautelar, modificar essa decisão e de suspender os efeitos da sentença. 3. 

Conveniência de se evitarem sucessivas alterações no comando da administração municipal. 

Cautelar indeferida.” 

A interpretação que começa a ser adotada pelo Colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, no sentido de retirar o efeito suspensivo dos recursos nas impugnações de mandato eletivo 

propostas com fundamento na captação ilícita de sufrágio, sob a alegação de que a mesma não 

induz à inelegibilidade, é flagrantemente equivocada. 

Na realidade, a inelegibilidade é efeito inerente à declaração de captação de 

sufrágio, não podendo haver a separação das duas categorias. Não se pode separar a prática do ato 

ilícito da conseqüente decretação de inelegibilidade. 

A intenção do Tribunal Superior Eleitoral, ao efetuar tal interpretação, foi evitar a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.504/97, já que é vedada a instituição de novas 

hipóteses de inelegibilidade por meio de lei ordinária, consoante determina o § 9º do artigo 14 da 

Constituição Federal. 

Adriano Soares da Costa566 esclarece o equívoco do posicionamento do Tribunal 

Superior Eleitoral, enfatizando: “insisto em um ponto, amiúde aqui tratado: a inelegibilidade é 

efeito jurídico  e não, como erradamente supõem alguns, fato jurídico. Ao fato jurídico ilícito do 

abuso de poder econômico, por exemplo, aplica-se a sanção de inelegibilidade. Logo, buscar 

estabelecer a separação entre a inelegibilidade e a captação do sufrágio é o mesmo que buscar a 

separação entre o negócio jurídico e o dever de prestar a obrigação pactuada. É separar categorias 

que, por si mesmas, já estão separadas. O fato jurídico ilícito da captação do sufrágio enseja, como 

efeito, o cancelamento do registro de candidatura. A pergunta que nos cabe, então, fazer é a 

seguinte: em que medida o efeito do cancelamento de registro difere da inelegibilidade? A resposta 

é evidente: em nada... Na verdade, a interpretação que o TSE está dando ao art. 41-A da Lei n. 

9.504/97 visa a salvá- 

 

lo de sua evidente inconstitucionalidade, uma vez que é veículo introdutor impróprio de normas 

sobre inelegibilidade, mercê do que prescreve o parágrafo novo do art. 14 da CF/88.” 

Conforme já enfatizado no capítulo anterior, a sentença, na ação de impugnação, 

terá sempre o efeito secundário a decretação da inelegibilidade do candidato beneficiado pela 

prática dos ilícitos na conquista do mandato eletivo, não podendo se admitir que ocorra tal 

separação, quando tiver fundamento na captação de sufrágio. 
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 Portanto, apesar de admitir a execução imediata da sentença proferida na ação de 

impugnação, o Tribunal Superior Eleitoral, em uma interpretação distorcida e equivocada, somente 

admite tal possibilidade, quando a cassação do mandato se fundar no artigo 41-A da Lei n. 

9.504/97. 

 

 

 

6.5                      Espécies 

 

 

 

No prazo de três dias, o Código Eleitoral admite os seguintes recursos como 

cabíveis na ação de impugnação: recurso inominado, embargos de declaração,  ordinário, especial, 

extraordinário e agravo de instrumento, podendo ser interpostos perante o Juízo eleitoral, os 

Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral.  

O juiz eleitoral de primeiro grau é competente para julgar as ações de impugnação 

de mandato propostas contra Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores ou suplentes, devendo, portanto, 

serem dirigidos a ele os recursos das mencionadas decisões, o mesmo ocorrendo com os Tribunais 

Regionais Eleitorais, nas ações propostas contra os Deputados Estaduais, Federais, Senadores e seus 

suplentes, Governadores e Vice-governadores. No caso de ação de impugnação movida contra o 

Presidente ou Vice, os recursos devem ser dirigidos ao Tribunal Superior Eleitoral. 

É de se destacar que, pela própria natureza célere do processo eleitoral, são 

incabíveis os embargos infringentes na ação de impugnação de mandato eletivo, entendimento 

compartilhado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, a exemplo do recurso de 

embargos infringentes em ação rescisória, de nº 12, relatado pelo Ministro Walter Ramos da Costa 

Porto.567  

 

 

 

6.5.1                   Recurso inominado   

 

 

                                                 
567 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 21/fev/2002.  



Sendo proferida sentença na ação de impugnação pelo juiz eleitoral de primeiro 

grau, cabe recurso inominado para o Tribunal Regional Eleitoral, previsto no artigo 265 do Código 

Eleitoral, no prazo de três dias. 

O recurso deve ser apresentado perante o juiz eleitoral, através de petição 

fundamentada, acompanhada dos documentos necessários a instruí-lo, podendo a parte adversa 

oferecer contra-razões, no mesmo prazo do recurso inominado. Sendo juntados novos documentos 

pelo recorrido, a parte recorrente terá vistas dos autos, no prazo de quarenta e oito horas, a teor do 

disposto no artigo 267, §5º do Código Eleitoral. 

É importante enfatizar a possibilidade de retratação, pelo juiz eleitoral de primeiro 

grau, da decisão proferida anteriormente. Assim, antes do envio dos autos ao TRE, poderá haver a 

reconsideração da sentença proferida, hipótese, entretanto, bastante rara em sede da ação de 

impugnação de mandato.  

 

 

6.5.2                     Embargos de declaração 

 

 

O professor Ovídio A. Baptista da Silva define os embargos de declaração como 

sendo “o instrumento de que a parte se vale, para pedir ao magistrado prolator de uma dada 

sentença que a esclareça, em seus pontos obscuros, ou a complete, quando omissa, ou, finalmente, 

que lhe repare ou elimine eventuais contradições que porventura contenha”.568 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, estatui que é possível a oposição 

de embargos de declaração nas sentenças ou acórdãos que contenham obscuridade, contradição ou 

omissão. 

No processo eleitoral, a matéria é regida pelo artigo 275 do Código Eleitoral, em 

que observamos algumas diferenças dos embargos de declaração previstos no Código de Processo 

Civil.  

Inicialmente, constatamos, no Código Eleitoral, a presença da “dúvida” como 

hipótese de cabimento de embargos de declaração, apesar de já ter sido suprimida do Código de 

Processo Civil. Assim, além de ser o meio adequado, para suprir omissão, contradição ou 

obscuridade, os embargos de declaração, no processo eleitoral, servem como instrumento para sanar 

eventuais dúvidas do julgado. 
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Na realidade, a dúvida não poderia ser admitida como pressuposto de 

admissibilidade, tendo em vista que se trata de uma condição subjetiva da parte, decorrente de 

eventual omissão ou contradição, e que não pode constar objetivamente na decisão.  

A alegação de “dúvida” tem sido utilizada, com freqüência, com o único intuito de 

rediscussão da matéria julgada, atacando os fundamentos do acórdão, o que é vedado em sede de 

embargos de declaração.  

Os embargos não visam à reforma do julgado569, e sim a que sejam eliminadas as 

omissões, obscuridades e contradições, não sendo, conseqüentemente, meios de resolução de 

eventuais dúvidas das partes. 

Uma das questões mais polêmicas na matéria se refere à possibilidade ou não de 

manejo do instrumento recursal perante os juízes eleitorais, posto que o Código Eleitoral se refere 

tão somente ao cabimento do recurso em acórdãos. 

Porém, é indiscutível o cabimento do recurso perante os juízes eleitorais, posto 

que não se pode admitir que um pronunciamento jurisdicional obscuro, omisso ou contraditório não 

possa ser revisto.570   

Além disso, a exegese literal do disposto no artigo 275 do Código Eleitoral pode 

nos levar a uma situação de patente incongruência, tendo em vista que caberiam embargos de 

declaração da decisão que julga a ação de impugnação proposta originariamente perante o Tribunal 

Regional Eleitoral, enquanto, se a mesma for proposta perante o juiz eleitoral, os embargos não 

seriam cabíveis.     

Portanto, havendo omissão, contradição ou obscuridade, é cabível a utilização dos 

embargos de declaração na ação de impugnação de mandato eletivo, seja perante o juiz eleitoral ou 

perante os Tribunais eleitorais571. 

No que se refere aos efeitos dos embargos de declaração, apesar de o parágrafo 

quarto do artigo 275 dispor que a sua oposição apenas suspende o prazo para recurso, a 

jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que há mesmo a interrupção do prazo, a 

teor do julgado abaixo  no Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral de nº 19532, relatado 

pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, com a seguinte ementa: “Direito Eleitoral e 

Processual. Embargos declarados protelatórios pelo Tribunal Regional. ART. 275, § 4º, CE. 

Aplicação. Recurso especial intempestivo. Precedentes da corte. Negado seguimento.- Segundo 

                                                 
569 Os embargos de declaração, no processo eleitoral, em situações excepcionais, como a ocorrência de um erro 
material, podem ter efeitos infringentes. In: SOUZA, Lourival de J. Serezo: “Dos efeitos infringentes dos embargos de 
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sentenças de juízes ou juntas eleitorais. COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 106. 



construção jurisprudencial, os embargos declaratórios, em matéria eleitoral, não suspendem o prazo 

para a interposição de outros recursos, mas os interrompem, na linha da alteração havida no CPC, 

salvo manifestamente protelatórios e assim declarados (CE, art. 275, § 4º)”.572 

Na realidade, a jurisprudência eleitoral assim se posicionava, antes mesmo da 

modificação do Código de Processo Civil. Outro não poderia ser o entendimento, tendo em vista 

que, ante a exiguidade do prazo recursal, as partes poderiam ser efetivamente prejudicadas, se 

houvesse tão somente a suspensão do mesmo. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do acórdão nº 12.071, alertou 

acerca do perigo do efeito suspensivo dos embargos, afirmando que “se adotasse com rigor a tese da 

suspensão, se o vencido utilizasse os três dias para a interposição dos embargos de declaração, não 

haveria mais prazo para recurso”.573 

Finalmente, cumpre ressaltar que, em caso de embargos de caráter eminentemente 

protelatórios, comuns no processo eleitoral, não há de se falar em interrupção do prazo, desde que o 

Juiz ou Tribunal assim o declare.  

Então, declarado o caráter protelatório do recurso, a parte restará sensivelmente 

prejudicada, já que, por não interromper o prazo recursal, inexistirá a possibilidade de manejo de 

outros meios de impugnação.  

 

 

 

 

6.5.3                  Recurso ordinário 

 

 

Em se tratando de ação de impugnação proposta contra Deputados Estaduais, 

Federais, Senadores e seus suplentes, Governadores e Vice-governadores, da decisão que a julgar, 

no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, cabe recurso ordinário, no prazo de três dias, para o 

Tribunal Superior Eleitoral, com fulcro no artigo 276, II, do Código Eleitoral e artigo 121, §4º, III, 

IV e V da Constituição Federal.  

Do mesmo modo, perante o Tribunal Superior Eleitoral é cabível o recurso 

ordinário para o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ação de impugnação proposta contra o 

Presidente ou Vice, de distribuição originária perante a colenda corte eleitoral 
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Após a interposição do recurso ordinário, o Presidente do TRE ou do TSE, 

determinará a intimação do recorrido para apresentar suas contra-razões e, ato contínuo, a subida 

dos autos à instância superior, após o decurso do prazo. 

 

 

6.5.4                  Recurso especial 

 

 

Em regra, as decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, com o escopo de 

evitar uma protelação das decisões eleitorais, eternizando o processo eleitoral e ocasionando 

prejuízos à sociedade e instabilidade à própria democracia. 

Entretanto, o nosso ordenamento jurídico admite a possibilidade de recursos de 

decisões dos Tribunais Regionais para o Tribunal Superior Eleitoral, através dos recursos especial e 

ordinário. 

O recurso especial pode ser interposto da decisão do Tribunal Regional que tenha 

sido proferida contra expressa disposição de lei ou da Constituição, ou quando houver divergência 

na interpretação da lei entre dois ou mais Tribunais Regionais Eleitorais, encontrando-se prevista no 

artigo 276 do Código Eleitoral e no artigo 121, §4º, I e II da Constituição Federal.  

O Tribunal Superior Eleitoral, por meio dos recursos especiais, exerce a sua 

função de defender a lei federal e mantê-la respeitada pelos Tribunais Eleitorais em todo o país, 

bem como evitar a divergência em sua interpretação. 

O recurso especial cabe tão somente para o exame de infringência legal, 

entendendo esta como violação à literalidade da lei ou de resolução do TSE e não a qualquer 

entendimento subjetivo. É totalmente descabida a utilização do mesmo como instrumento de 

reexame de prova, discutindo fatos já decididos na instância anterior. 

Do mesmo modo, faz-se imprescindível que a matéria contida no recurso especial 

tenha sido devidamente prequestionada, conforme determina as súmulas 282574 e 356575 do 

Supremo Tribunal Federal. 

O recurso especial pode ser interposto, também, quando houver divergência entre 

a decisão impugnada e a decisão proferida por um ou mais Tribunais Eleitorais, relativo à 

interpretação de lei, sendo imprescindível que a interpretação se refira a uma mesma hipótese. O 
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dissenso pode também ocorrer entre o mesmo Tribunal, desde que tenha havido alteração na 

composição do mesmo.  

O seguimento do recurso está sujeito a um juízo prévio de admissibilidade, em 

quarenta e oito horas de sua protocolização. Sendo admitido, dar-se-á vistas ao recorrido, para 

apresentar contra-razões, e, em seguida, será determinada a subida dos autos ao TSE. 

Por fim, é forçoso destacar que a Corte Superior não admite a aplicação do 

princípio da fungibilidade dos recursos, se interposto o recurso ordinário, quando cabível o especial, 

tendo em vista que ambos os recursos possuem pressupostos de admissibilidade específicos.576 

 

 

 

6.5.5   Recurso extraordinário 

 

 

As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de, em regra, serem 

irrecorríveis, admitem a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, 

quando contrariarem dispositivo da Constituição ou declararem a inconstitucionalidade de lei 

federal.  

A admissibilidade do recurso extraordinário, cuja finalidade principal é a defesa 

da autoridade constitucional, pressupõe o julgamento da causa, em única ou última instância, bem 

como a existência de questão federal constitucional, sendo que sua interposição gera efeitos apenas 

de natureza devolutiva, limitados à “questão federal” controvertida.577 

O prazo para a interposição do recurso é de três dias, a contar da publicação da 

decisão, sendo os autos conclusos para despacho de admissibilidade do Presidente do TSE. 

 Acolhido o recurso, o recorrido apresentará suas contra-razões no prazo de 

quarenta e oito horas, sendo o processo, ato contínuo, enviado ao STF. 

O  controle de admissibilidade do recurso extraordinário ocorre tanto no Tribunal 

Superior Eleitoral quanto no próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que, para que seja admitido, 

a matéria deve estar devidamente prequestionada, a teor da súmula 282 do STF. 

 

 

6.5.6                 Agravo de Instrumento 
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Das decisões do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral que denegarem recurso 

especial, caberá agravo de instrumento previsto no artigo 279 do Código Eleitoral, o qual deverá ser 

interposto com petição contendo a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da 

decisão e a indicação das peças a serem transladadas578, sendo defeso ao Presidente do Tribunal 

negá-lo seguimento, mesmo que interposto fora do prazo legal. Entretanto, nesse caso, o agravante 

estará sujeito ao pagamento de uma multa no valor de um salário-mínimo vigente  no país.  

Das decisões do Presidente do TSE que denegarem seguimento ao recurso 

extraordinário ou recurso ordinário, também caberá a interposição de agravo de instrumento, nos 

moldes do artigo 282 do Código Eleitoral, com os mesmos requisitos do recurso interposto das 

decisões que denegarem recurso especial. 

É importante enfatizar que, apesar de respeitadas opiniões em contrário, como a 

de Adriano Soares da Costa579 e José Antônio Fichtner580, não restam dúvidas acerca do 

descabimento do agravo de instrumento como recurso de decisões interlocutórias nas ações de 

impugnação de mandato eletivo. 

Ora, o Código Eleitoral prevê tão somente a interposição de agravo de 

instrumento para as hipóteses de despacho denegando seguimento a recurso especial ou 

extraordinário, bem como nos casos de denegação de recurso ordinário pelo Presidente do TSE, 

previstos nos artigos 279 e 282 do Código Eleitoral, não se admitindo que se faça a extensão destas 

possibilidades, mesmo porque o procedimento ordinário adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

não alcança a matéria recursal, e o Código Eleitoral possui regras específicas. 

O professor Fávila Ribeiro comunga dessa opinião, ao afirmar que o agravo de 

instrumento tem “diminutos préstimos em matéria eleitoral, tendo ficado exclusivamente as 

hipóteses contidas nos arts. 279 e 282 do Código eleitoral”.581 

Se não bastasse, no processo eleitoral, há um princípio geral que o rege, o da 

irrecorribilidade em separado das interlocutórias, isto é, as decisões proferidas antes da sentença são 

irrecorríveis, somente podendo ser impugnadas no momento da interposição do recurso da sentença. 

Portanto, não há preclusão das decisões interlocutórias, e, conseqüentemente, 

inexistem prejuízos para a parte, razão pela qual não se pode admitir o recurso de agravo de 

instrumento eleitoral para esse fim. 

                                                 
578 O Professor José da Cunha Nogueira possui entendimento de que é necessário que o agravo de instrumento  seja 
instruído com as peças necessárias ao seu processamento. NOGUEIRA, José da Cunha: Direito Eleitoral. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 32 
579 COSTA, Adriano Soares da: Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 
1998, p. 344. 
580 FICHTNER, José Antônio: Impugnação de mandato eletivo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p 163. 
581 RIBEIRO, Fávila: Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 577. 



O Tribunal Superior Eleitoral, no agravo de instrumento nº 2404, relatado pelo 

Ministro Walter Ramos da Costa Porto, assim se posicionou, enfatizando que “na Justiça Eleitoral, 

o agravo de instrumento somente é utilizado na forma descrita nos arts. 279 e 282 do Código 

Eleitoral. No processo eleitoral em geral, tendo em vista o Princípio da Celeridade, há de entender-

se que não há possibilidade de recorrer, em separado, das decisões interlocutórias. A matéria não 

ficará preclusa e será reexaminada, quando do recurso interposto contra aquela que coloque fim ao 

processo”582. 

Havendo perigo de dano irreparável iminente, em virtude de uma decisão 

interlocutória proferida pelo juiz eleitoral, a parte poderá se utilizar do mandado de segurança 

perante os tribunais eleitorais. 

Sobre o tema, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral já proclamou que, das decisões 

interlocutórias proferidas em investigação judicial, não cabe recurso em separado, tendo em vista 

que a matéria não seria alcançada pela preclusão, considerando que poderia  

 

 

ser apreciada, quando houvesse julgamento do recurso dirigido à instância superior. A respeito, 

posicionaram-se no Recurso Especial Eleitoral nº 19.338-MA, relatado pelo Ministro Fernando 

Neves, e o Agravo Regimental nº 1.718-MS, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro, assim 

ementados: · "Investigação judicial - Decisão interlocutória proferida pelo juiz eleitoral - Mandado 

de segurança - Concessão pela Corte Regional, ao entendimento de não existir recurso hábil a evitar 

o dano. Decisão que se ajusta à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Acórdão nº 1.718) - 

Recurso não conhecido",  "Investigação judicial. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade das 

decisões interlocutórias, na investigação judicial de que cuida o artigo 22 da LC 64, não cabe 

recurso em separado. A matéria não ficará preclusa, podendo ser objeto de exame no julgamento do 

recurso que impugne o provimento de que resulte o fim do processo".583 

Além disso, a interposição de agravo de instrumento iria ferir o princípio da 

celeridade que rege o processo eleitoral, prejudicando sensivelmente a efetividade do instrumento 

constitucional.  

É importante ressaltar que, ante a irrecorribilidade em separado das decisões 

interlocutórias, também entendo incabível a interposição de agravo regimental das decisões 

proferidas monocraticamente pelos juízes nas ações de impugnação de mandato eletivo propostas 

originariamente perante os Tribunais Regionais Eleitorais ou mesmo pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. 

                                                 
582 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 20/abr/2002.  
583 Idem, Acesso em 12/mai/2002  



Do mesmo modo, é incabível a figura do agravo retido. 

Ora, pelas razões acima expostas, além de inexistir qualquer previsão legal acerca 

da matéria, a argumentação contida em um eventual agravo retido pode ser posta nas razões do 

recurso interposto contra a sentença que decidir o mérito da ação de impugnação584. 

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no Acórdão nº 403, relatado pelo juiz 

Manoel Boulhosa Gonzalez, assim se posicionou: “Processual. Agravo retido. Imprevisibilidade no 

processo eleitoral. Não conhecimento. É incabível a interposição do agravo retido ante sua 

imprevisibilidade na sistemática processual eleitoral. Processual. Recurso. Ação de impugnação de 

mandato eletivo. Preliminar de nulidade da sentença por falta de alegações finais. Malferimento dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. O oferecimento de alegações finais é procedimento 

imperativo na ação de impugnação de mandato eletivo, sob pena de violação dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Retorno dos autos à origem para o devido processamento”.585  

Portanto, respeitando as posições em contrário e observando as peculiaridades que 

regem o processo eleitoral, é incabível o agravo na modalidade retida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
584 Pedro Henrique Távora Niess é taxativo ao afirmar “a legislação eleitoral -que embute no recurso inominado o juízo 
de retratação (CE, art. 267, §7º) – apenas prevê o agravo de instrumento para a hipótese em que seja negado seguimento 
aos recursos, especial para o TSE, ordinário e extraordinário para o STF, porque submetidos ao juízo de admissibilidade 
no órgão a quo (CE, arts 2749 a 282;. Lei nº 6.055/74, art. 12, parágrafo único), situação que rejeita, por si, a 
modalidade retida do agravo”. NIESS, Pedro Henrique: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro, 1996, 
p. 83. 
585 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 15/mar/2002.  
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7.1                      Considerações iniciais 

 

 

A sentença pode ser atacada de algumas maneiras, e, entre elas, encontra-se a via 

recursal, cujo limite é o trânsito em julgado da sentença, quando esta se torna  imutável e 

indiscutível, fazendo coisa julgada. 

A coisa julgada é a qualidade do julgamento final, imperando a segurança  e 

estabilidade nas relações jurídicas e tornando irrevogáveis os efeitos do ato estatal, evitando a 

eternização dos conflitos. 

José Frederico Marques aborda o conceito de coisa julgada com precisão “a coisa 

julgada é a qualidade dos efeitos do julgamento final de um litígio, isto é, a imutabilidade que 

adquire a prestação jurisdicional do Estado, quando entregue definitivamente”.586  

Porém, todo e qualquer ato jurídico é passível de vícios e de nulidades, e às vezes, 

o grau de imperfeição da decisão de mérito pode ter conseqüências tão graves, que venha a superar 

a própria necessidade de segurança imposta pela res iudicata. 

Por isso, então, quando a sentença é nula, concede-se ao interessado ação para 

pleitear a declaração de nulidade, que é a ação rescisória, podendo ser compreendida como “uma 

                                                 
586 MARQUES, José Frederico: Manual de Direito Processual Civil. V.3. Campinas: Bookseller, 1997, p. 270.  



forma de ataque a uma sentença já trânsita em julgado, daí a razão de não se poder considerá-la um 

recurso”.587 

Vicente Greco Filho, sobre a finalidade da rescisória, comenta “nosso sistema 

processual manteve, pois, além dos recursos, uma ação cuja finalidade é a impugnação de sentença 

já transitada em julgado, como a última oportunidade de submeter ao Judiciário o exame de uma 

decisão definitivamente consagrada”.588 

Porém, era pacífico, na doutrina e na jurisprudência pátria, que o instituto da ação 

rescisória não era aplicável ao processo eleitoral, ante a celeridade que rege seus atos processuais e 

a imperiosa necessidade de um julgamento definitivo e imutável, bem como pela ausência de 

qualquer previsão legal nesse sentido. 

Entretanto, a Lei Complementar nº 86/96 instituiu a ação rescisória no âmbito 

eleitoral, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua compatibilidade com a Constituição 

Federal. 

A análise crítica deste novo instituto do processo eleitoral, apreciando seus 

pressupostos e suas características no âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo, serão 

enfatizados neste capítulo.  

 

 

7.2.                        A ação rescisória e o Direito Eleitoral 

 

 

O processo eleitoral, conforme já amplamente demonstrado, possui dois traços 

essenciais que o distinguem dos demais ramos do direito processual: a celeridade, demonstrada na 

necessidade de rápida decisão dos litígios, e a preclusão de seus atos.  

Portanto, é incontroverso que a principal nota do processo eleitoral se encontre na 

necessidade de uma rápida decisão de seus conflitos, sendo o instituto da ação rescisória totalmente 

incompatível com o processo eleitoral. 

 

 

As decisões judiciais, no ramo eleitoral, são imutáveis e indiscutíveis, para que 

não haja perpetuação do litígio, acarretando, no espírito da coletividade, um ar de insegurança e 

intranqüilidade, enquanto a ação rescisória visa a rescindir, romper a sentença, confrontando-se com 

as características deste ramo do Direito. 

                                                 
587 SILVA, Ovídio A. Baptista: Curso de Processo Civil. V.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.476. 
588 GRECO FILHO, Vicente: Direito Processual Civil Brasileiro. V.2. São Paulo: Saraiva. 1996, p. 418. 



Assim, apesar de objetivar a reparação de uma ilegalidade, a natureza da 

rescisória é totalmente incompatível com o processo eleitoral e, conseqüentemente, com a ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

Admitirmos outro entendimento é tirar, por completo, a estabilidade que deve 

reinar no processo eleitoral, o que poderia ocasionar prejuízos irreparáveis à sociedade. 

Cláudio Lembo589, em estudo sobre o tema, afirma que a rescisória, “se permitida, 

ensejaria possíveis situações de ruptura em áreas sensíveis, em que se projeta a própria soberania 

popular e, por via de consequência, a nacional”. 

O professor Pedro Henrique Távora Niess esclarece a importância da estabilidade 

no processo eleitoral, ao afirmar: “talvez, em nenhum campo do direito, seja tão necessária a 

absoluta invulnerabilidade, que se desenvolve em curto espaço de tempo”590. 

A ação rescisória implicaria uma eterna insegurança na administração pública, 

tendo em vista que o detentor do mandato não saberia até quando poderia permanecer no cargo, 

gerando efeitos assaz negativos na administração estatal.  

Por essas razões, a não admissibilidade da ação rescisória já era questão pacífica, 

tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria. 

O próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia, por diversas vezes, refutado a 

existência da ação rescisória no âmbito do processo eleitoral, a exemplo da Resolução nº 11.742, 

relatada pelo Ministro Souza Andrade.591 

Além disso, não poderia haver qualquer interpretação diferente.  

Ora, além de sua natureza incompatível com esse ramo do Direito, destaca-se que 

a Constituição Federal admite a possibilidade de rescisão dos julgados do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes Federais, não fazendo, entretanto, qualquer 

menção aos Tribunais, juízes e Juntas eleitorais, bem como não o fazia também o Código Eleitoral, 

o que denota a manifesta intenção do legislador em excluir a possibilidade de rescisão dos julgados 

eleitorais. 

O professor Torquato Jardim, sobre o tema, ressalta “a jurisprudência tinha por 

inadmissível, na Justiça Eleitoral, a ação rescisória como recurso eleitoral, fosse pela ausência de 

previsão eleitoral, fosse porque é incompatível com a celeridade ínsita ao processo eleitoral”.592 

Tito Costa, em festejado estudo sobre o assunto, afirmava: “no processo eleitoral, 

não existe o procedimento rescisório, como no processo comum. Não sendo recurso, a ação 

                                                 
589 LEMBO, Cláudio: Participação política e assistência simples no direito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1991, p.133.  
590 NIESS, Pedro Henrique Távora: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Bauru: Edipro, 1996, p. 91. 
591 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 20/nov/2001. 
592 JARDIM, Torquato: Direito Eleitoral Positivo. Brasília: Brasília jurídica, 1998, p. 169. 



rescisória faz as vezes dele, pois, por via da mesma, provoca-se o julgamento de um julgamento 

anterior”.593  

Dessa forma, pela natureza célere do processo eleitoral como pela ausência de 

qualquer previsão legal nesse sentido, não havia dúvida quanto à inexistência da ação rescisória em 

matéria eleitoral  

 

 

 

7.3                      A Lei Complementar nº 86/96 e a criação da ação rescisória eleitoral                                   

 

 

Apesar de totalmente incompatível com o processo eleitoral, como foi bem frisado 

anteriormente, a Lei Complementar nº 86, de 14.5.96, acrescentou a alínea “j” ao art. 22, I, do 

Código Eleitoral, a qual passou a vigorar com a seguinte redação “Compete ao Tribunal Superior  

processar e julgar originariamente a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que 

intentada dentro do prazo de cento e vinte e dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o 

exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado 

Art.2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, inclusive, às 

decisões havidas até cento e vinte dias anteriores a sua vigência”. 

Infelizmente, essa foi uma medida política tomada por nossos legisladores, 

elaborando uma lei com o único intuito de beneficiar um determinado agente político, 

impressionando pelo “casuísmo” do Poder Legislativo, sem observar as conseqüências de tal 

medida.594  

Além disso, é importante se destacar que a citada Lei Complementar infringe  

ideologicamente a Constituição Federal de 1988, à medida que impossibilita a busca de 

legitimidade e normalidade das eleições, o que entretanto, não foi reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 1459/DF, por votação unânime, suspendeu liminarmente  a expressão 

“possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado”, constante na alínea 

j, do inciso I, do art. 22 do Código Eleitoral, introduzido pela Lei Complementar nº 86, bem como a 

                                                 
593 COSTA, Tito: Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.72. 
594 Joel J. Cândido lamentou a criação da ação rescisória eleitoral, afirmando “trata-se de medida que não merece 
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relevante. A necessidade de estabilidade dos julgados eleitorais e seus conteúdos, dada a íntima correlação deles com a 
própria organização do Estado, não recomendava a novidade, da qual, até aqui, estávamos imunes”. CÂNDIDO, Joel 
José: Direito Eleitoral Brasileiro. Bauru: Edipro, 1998, p. 253.   



expressão “aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua 

vigência”.595 

A referida liminar foi confirmada em acórdão relatado pelo Ministro Sydney 

Sanches, declarando inconstitucionais as supracitadas expressões, por negarem eficácia temporária 

à coisa julgada, confirmando, porém, a compatibilidade da ação rescisória eleitoral com a 

Constituição Federal.  

Dessa forma, mesmo restando comprovado o caráter político de sua criação e sua 

incompatibilidade com o processo eleitoral, mister pelo fato da Constituição Federal ter, de modo 

cristalino, excluído a possibilidade de ação rescisória no âmbito eleitoral, o Supremo Tribunal 

Federal admitiu a sua instalação neste ramo do Direito. 

 

 

 

7.4                  Pressupostos da ação rescisória eleitoral                               
 

 

 

A ação, de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva, tem como 

pressupostos, além daqueles comuns a qualquer ação rescisória, incluindo os motivos de 

rescindibilidade dos julgados taxativamente previstos pelo Código de Processo Civil, estes:  decisão 

irrecorrível versando sobre a inelegibilidade e o prazo de cento vinte dias.  

  

 

7.4.1                    Decisão irrecorrível versando sobre inelegibilidade 

 

 

Pelo código processual vigente, a ação rescisória só é viável nos casos de sentença 

de mérito, transitada em julgado, já que as sentenças terminativas não geram coisa julgada.  

O processualista Humberto Theodoro Júnior esclarece tal requisito: “exige-se, por 

outro lado, que a decisão de mérito tenha transitado em julgado, sendo irrelevante se houve ou não 

uso da via recursal.”596 . 

                                                 
595 Jurisprudência disponível em: <http:// www.stf.gov.br/>. Acesso  em: 15/out/2001. Acórdão publicado no Diário da 
Justiça da União em 03/out/1997.  
596 THEODORO JÚNIOR, Humberto: Curso de Direito Processual Civil. V.1. São Paulo: Forense, 1997, p. 652. 



A propósito, sumulou o Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 514: “admite-

se a ação rescisória contra sentença transitada em julgado ainda que contra ela não se tenham 

esgotado todos os recursos”. 

É evidente que o mesmo ocorre no âmbito eleitoral da ação rescisória. 

Porém, o legislador, ao redigir a alínea “j” do art. 22 do Código Eleitoral, afirmou 

que cabe a rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de cento e 

vinte dias de decisão irrecorrível, não utilizando o termo “trânsito em julgado”, nem explicitando 

se o instituto em tela permitiria a rescisão somente dos julgados que declarassem a inelegibilidade.  

 

 

 

Por decisão irrecorrível, deve se entender a decisão proferida pelo Colendo 

Tribunal Superior Eleitoral, em sua competência originária ou recursal, da qual não caiba mais 

qualquer recurso. Comungo do entendimento de que, não tendo havido posicionamento expresso da 

Lei Complementar nº 86/96 no sentido de se admitir a possibilidade de rescisão dos julgados dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, é inadmissível a ação rescisória nesta hipótese. 

Indubitavelmente, tal posição é harmônica com a natureza do processo eleitoral. 

Além disso, não pode ser considerada irrecorrível a decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral, ainda pendente de recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da ação rescisória de nº 19, cujo 

Relator foi o Ministro Eduardo Ribeiro, assim se posicionou, esclarecendo que não poderia ser 

considerada como irrecorrível a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pendente de recurso perante 

o Supremo Tribunal Federal, cuja ementa, ficou assim transcrita: “ação rescisória. Admissibilidade, 

em tese, quando se impede que concorra o candidato, seja por entender ausente pressuposto de 

elegibilidade, seja por se apresentar causa que o faça inelegível. Decisão irrecorrível como tal não 

se pode entender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pendente de recurso perante o Supremo 

Tribunal Federal, não importa que esse não reveja a matéria infraconstitucional, pois, de qualquer 

sorte, o recurso visa a desconstituir o decidido pela corte eleitoral”.597  

No que se refere à discussão se o instituto em tela permitiria a rescisão do julgado 

que somente declarasse a inelegibilidade, é evidente que a finalidade da lei deve ser observada, no 

momento da interpretação do referido diploma legal, levando-se à conclusão de que qualquer 

decisão de mérito que tenha discutido a inelegibilidade, seja declarando a mesma ou não, pode ser 

rescindida eleitoralmente. A norma não condiciona o cabimento da ação à decretação de 

inelegibilidade. 

                                                 
597 Jurisprudência  disponível em: <http:// www.tse.gov.br/>. Acesso  em: 20/nov/2001. 



 

É importante ressaltarmos que um dos efeitos inerentes à sentença proferida na 

ação de impugnação de mandato eletivo é a decretação de inelegibilidade do candidato. Assim, com 

o advento da Lei Complementar nº 86/96, e em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, 

tem-se admitido o cabimento da ação rescisória na impugnações de mandato eletivo. 

 

 

7.4.2                    O prazo decadencial de 120 dias 

 

A ação rescisória eleitoral tem ainda como pressuposto a observância do prazo 

decadencial de cento e vinte dias, o qual será contado da data em que o acórdão que se pretende 

rescindir passar em julgado. 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da ação rescisória nº 35, classe 34ª 

São Paulo/Catanduva, relatada pelo Ministro Eduardo Alckimin, estabeleceu que o prazo para a 

propositura da ação conta-se da data do trânsito em julgado do acórdão atacado, não da data em que 

proferido o acórdão do recurso especial no Tribunal Superior.598 

Na contagem do prazo, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, 

prorrogando-se, segundo entendimento dominante, até o primeiro dia útil; se recair em um daqueles 

em que não há expediente forense, segue-se, na contagem, a regra geral estipulada no art. 184 do 

Código de Processo Civil, em virtude da sua aplicação subsidiária. 

 

7.5                    Foro Competente 

 

 

No que se refere ao foro competente para a proposição da ação rescisória, é 

estreme de dúvida que é o Tribunal Superior Eleitoral que possui a competência para tanto, ante ao 

cristalino comando legal. 

No entanto, como a Lei Complementar nº 86/96 não faz referência completa ao 

objeto da rescisão, surgiram dúvidas se ao TSE caberia rescindir o julgado de qualquer órgão que 

tenha decidido sobre a inelegibilidade, somente de órgãos da Justiça Eleitoral ou, ainda, em uma 

visão mais restrita, se o Tribunal Superior Eleitoral poderia rescindir somente seus próprios 

acórdãos, ou, até mesmo, se caberia aos Tribunais Regionais Eleitorais rescindir seus julgados. 

                                                 
598 NIESS, Pedro Henrique Távora: “A ação rescisória na visão do STF e do TSE e outras anotações”. Paraná eleitoral. 
Nº 35, Curitiba, janeiro a março de 2000, p.35.  



Ora, somente poderão ser rescindidas as decisões definitivas de mérito do 

Tribunal Superior Eleitoral, proferidas em sua competência originária ou recursal, as quais versem 

sobre a inelegibilidade.599 

O legislador, apesar do casuísmo na elaboração da Lei nº 86/90, demonstrou 

responsabilidade, ao outorgar somente ao TSE proferir decisão definitiva sobre matéria de tão 

grande importância eleitoral. 

O Ministro Néri da Silveira, em voto proferido na primeira ação rescisória julgada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral, definiu com precisão o tema:  “penso que, na ausência da norma, 

que cumpriria existir, se, de contrário, coubesse concluir, não cabe atribuir aos Tribunais Regionais 

Eleitorais competência para rescisão de seus julgados em matéria de inelegibilidade. A lei 

complementar, que podia fazê-lo, não o fez, prevendo ação rescisória(...) A meu ver, há também 

uma razão de ser para isso. É certo que a matéria de inelegibilidade possui o maior relevo dentro do 

sistema eleitoral na definição de candidaturas e o exercício de mandato. Importante é que essas 

definições se dêem de forma pronta. Se se admitisse também a rescisória no âmbito dos Tribunais 

Regionais, teria que admitir recurso especial da decisão em rescisória para o Tribunal Superior”.  

Um outro entendimento nesse sentido praticamente inviabilizaria o funcionamento 

da mais alta corte eleitoral, que, funcionando com apenas sete juízes, não teria capacidade de julgar 

todas as rescisórias oriundas de julgados dos diversos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Além disso, a Constituição Federal dispõe que os tribunais só poderão conhecer, 

em ação rescisória, de matérias que se pronunciaram definitivamente ou as julgadas em primeira 

instância, cujo conteúdo lhes foi conhecido por meio recursal, não havendo, portanto, como ser 

rescindidas sentenças decididas por juízes singulares ou de acórdãos dos TRE’s. 

Se a Constituição Federal não outorga competência ao Supremo Tribunal Federal 

senão para rescindir seus julgados, não se poderia admitir que o TSE fosse competente para 

rescindir julgados dos Tribunais Regionais. 

No entanto, quando do julgamento da ação rescisória de nº 12, a Corte Eleitoral se 

posicionou de maneira diversa, decidindo que o TSE é competente para rescindir não só seus 

acórdãos, bem como os oriundos dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

 A argumentação utilizada foi a de que a lei não havia feito tal distinção, não 

cabendo ao julgador fazê-la, além de que as decisões de mérito proferidas pela mais alta corte 

eleitoral seriam de maior valor que as dos tribunais inferiores, já que somente aquelas poderiam ser 

rescindidas. 
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Apesar do respeito às opiniões dos renomados estudiosos, comungo da tese do 

Procurador da República Pedro Henrique Távora Niess,600 que destaca a incoerência de tal 

posicionamento, ao outorgar mais poderes ao TSE que ao próprio STF.   

Se, em termos de recurso, vão-se, cada vez mais, diminuindo as possibilidades de 

se alcançar o Tribunal Superior Eleitoral, é uma incoerência admitir que o mesmo possa conhecer 

de rescisórias propostas contra decisões proferidas pelas cortes regionais. Tal medida vai de 

encontro ao princípio da celeridade que deve reger o processo eleitoral.  

A instituição da ação rescisória, no processo eleitoral, ocasionou sérios prejuízos à 

necessária estabilidade que deve reinar nas matérias eleitorais. Mas, diante de sua instituição em 

nosso ordenamento jurídico, faz-se mister que o intérprete a harmonize  com os princípios que 

regem o processo eleitoral, reduzindo seu âmbito de atuação.       

 

 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES  

 

 

 

Afigura-se impossível a tarefa de elaboração sintética das partes exploradas neste 

trabalho. Dessa forma, limitar-nos-emos a tecer algumas considerações de caráter prático, 

agrupando aspectos imprescindíveis no sentido de conferirmos efetividade à ação de impugnação de 

mandato eletivo. 

O processo é um instrumento que deve ser utilizado na busca da realização do 

direito material. Entretanto, para que a prestação jurisdicional seja útil, assegurando efetividade às 

relações de direito substancial e garantindo a atuação do direito, o processo tem de ser analisado em 

harmonia com as peculiaridades das relações de direito material. 

Portanto, somente haverá efetividade processual, quando as mais diversas formas 

processuais estiverem adequadas com as relações de direito material, observando, com rigor, as suas 

características, particularidades e objetivos. 
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Porém, no que se refere à ação de impugnação de mandato eletivo, tais 

especificidades não restaram observadas, em virtude do posicionamento da doutrina e da Justiça 

Eleitoral, o que vem ocasionando a sua ineficiência e descrédito. 

Indubitavelmente, ao analisarmos a ação, objeto de nosso estudo, temos que 

observá-la como parte integrante e harmônica do Processo Eleitoral, ramo do Direito Processual em 

que reinam algumas notas distintivas, a saber: a celeridade e a informalidade de seus atos. 

Por outro lado, torna-se imprescindível que seja conferido efetividade ao 

instrumento constitucional, principalmente pelo fato de que o objeto da ação de impugnação é a 

preservação da lisura e da igualdade dos pleitos eleitorais e da conseqüente legitimidade na 

conquista do mandato eletivo.  

Dessa forma, somente tendo em mente essas finalidades e peculiaridades do 

processo eleitoral e assegurando formas adequadas de sua realização específica, a ação de 

impugnação se aproximará das relações de direito material, atuando de modo efetivo na proteção 

dos ideais democráticos, através das seguintes considerações. 

 

 

1.   A legitimação do eleitor para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo  

 

 

Indubitavelmente, a ação de impugnação somente se constituirá em um 

instrumento eficaz no combate às ilicitudes na conquista do mandato, quando for reconhecida a 

legitimidade do eleitor para a sua propositura. Esse entendimento é respaldado na própria 

Constituição Federal, que, ao não se posicionar explicitamente sobre a legitimidade ativa em sede 

de impugnação de mandato, quis estendê-la a todos os participantes do processo político, incluindo, 

por conseguinte, o eleitor como um de seus legitimados. 

Na realidade, o eleitor é o titular da relação jurídica que origina o mandato, sendo 

o maior interessado na lisura dos pleitos eleitorais, bem como o maior atingido por uma eleição 

concluída de modo irregular, razão pela qual se torna imprescindível a extensão dessa legitimidade. 

 

 

 

2.  A inexigibilidade de prova pré-constituída  

 

 



A inicial da ação, objeto de nossa análise, deve ser proposta apenas com um início 

de prova, sendo permitida toda uma dilação probatória no transcorrer do processo. 

Indiscutivelmente, não pode se exigir prova pré-constituída dos supostos ilícitos praticados, sob 

pena de se retirar o caráter instrumental do processo e impossibilitar a atuação eficiente do 

instrumento constitucional. 

 

 

 

 

 

3.   A dispensa de comprovação da influência da prática dos ilícitos no resultado das eleições 

 

 

Apesar de entendimento jurisprudencial divergente, o espírito do legislador 

constitucional é claro, no sentido de que não há necessidade de prova do nexo de causalidade entre 

a conduta ilícita do candidato eleito e o resultado da eleição impugnada, exigindo-se, tão somente, a 

prova da ocorrência do abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.  

Em nenhum momento, a Constituição Federal condiciona a procedência da ação à 

prova matemática dos votos obtidos ilicitamente ou à sua influência no resultado do pleito. Na 

realidade, objetivou-se a preservação da verdade eleitoral e da qualidade do voto, de modo que, 

havendo a prática de qualquer ilícito contaminando a vontade legítima do eleitor, os anseios da 

Constituição já foram alterados, razão pela qual se torna desnecessária a prova do nexo de 

causalidade. 

 

 

 

4.  A adoção para a tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo do procedimento 

previsto na Lei Complementar nº 64/90 

 

 

O posicionamento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao adotar o 

procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil para a tramitação da ação objeto de 

nosso estudo, desconsiderou, por completo, as peculiaridades que regem o processo eleitoral, 

principalmente o princípio da celeridade, bem como não observou a existência de um procedimento 

previsto na Lei Complementar nº 64/90, plenamente aplicável à ação de impugnação.  



 

 

 

 Na realidade, o rito atualmente adotado é excessivamente moroso, 

desconsiderando as relações de direito material e impedindo a realização do objetivo do processo, 

retirando a sua efetividade. Torna-se imperiosa a modificação do entendimento dominante no 

âmbito da Justiça Eleitoral. 

 

 

 

5.  A inelegibilidade como decorrência da procedência da ação 

 

 

A sentença que julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo terá 

como efeito, em consonância com a interpretação harmônica do disposto nos parágrafos 9º e 10º do 

artigo 14 da Constituição Federal, bem como das alíneas “d” e “h” do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 64/90, a decretação de inelegibilidade do candidato para as eleições que 

ocorrerem nos três anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão. 

Caso se aplicasse a  literalidade do disposto no inciso XIV do art. 22 da Lei 

Complementar nº 64/90 que comina a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 

três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, para o representado e quantos hajam 

contribuído para a prática do ato, a penalidade não surtiria qualquer efeito, posto que, levando-se 

em consideração o rito ordinário da ação de impugnação de mandato eletivo, adotado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, as decisões que a julgarem, em grau definitivo, ultrapassarão, em muito, os três 

anos subseqüentes à eleição em que se verificou o ilícito, tornando inócuos seus efeitos. 

Dessa forma, somente através de uma interpretação harmônica dos supracitados 

dispositivos legais, evitar-se-á a retirada, por completo, da efetividade do instrumento 

constitucional, no intuito de uma maior proteção aos interesses coletivos que devem ser preservados 

no processo eleitoral. 

 

 

 

 

6. O afastamento imediato do candidato impugnado, após o julgamento em 1º grau da ação de 

impugnação de mandato eletivo 



 

 

Sendo julgada procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, o candidato 

impugnado deve ser afastado de imediato, tendo em vista que, nesse aspecto, o recurso eleitoral não 

terá efeito suspensivo. 

Tal medida, além de se harmonizar com as regras do processo eleitoral, tem como 

fundamento o artigo 257 do Código Eleitoral, o qual estabelece que os recursos eleitorais, em regra, 

não terão efeito suspensivo. Na ação em estudo, inexiste qualquer dispositivo legal restringindo o 

alcance do supracitado dispositivo legal. 

Por outro lado, a presunção relativa de legitimidade, na conquista do mandato 

eletivo, é elidida após ser proferida a sentença, decorrente de  um processo judicial, em que foram 

assegurados a ampla defesa e o contraditório. A presunção de legitimidade não pode ser superior ao 

valor da própria prestação jurisdicional, em que o juiz eleitoral tem contato direto com a provas dos 

abusos praticados, razão pela qual os recursos interpostos, na ação de impugnação de mandato 

eletivo, não têm efeito suspensivo, no que se refere ao afastamento do titular do mandato. 

 

 

 

7. A irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias 

 

 

O princípio da celeridade que rege o processo eleitoral tem como um de seus 

desdobramentos a  irrecorribilidade em separado das interlocutórias, o que, também, 

indiscutivelmente, deve ser aplicado no âmbito da ação de impugnação de mandato eletivo.  

Assim, na ação, objeto de nosso estudo, as decisões proferidas antes da sentença 

são irrecorríveis, somente podendo ser impugnadas no momento da interposição do recurso da 

sentença. 

Tal medida evita a eternização do processo judicial, com a interposição de vários 

recursos com o único intuito de procrastinar o andamento do feito, propiciando uma atuação mais 

rápida e eficaz do instrumento constitucional. 

 

 

 

9. O descabimento da ação rescisória  

 



 

Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a criação da ação 

rescisória no âmbito do Direito Eleitoral, em virtude do advento da Lei Complementar nº 86/96, 

entendo que tal instrumento é totalmente incompatível com o processo eleitoral e com a ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

É que o processo eleitoral impõe uma rápida e imutável decisão dos seus 

conflitos, o que restaria impossibilitado através da ação rescisória, perpetuando indefinidamente os 

litígios. 

Além disso, é de se destacar que a Constituição Federal admite a possibilidade de 

rescisão dos julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes 

Federais, não fazendo, entretanto, qualquer menção aos Tribunais, juízes e Juntas eleitorais, o que 

denota a manifesta intenção do legislador em excluir a possibilidade de rescisão dos julgados 

eleitorais. 

Dessa forma, pela natureza do processo eleitoral, e para que haja uma atuação 

eficaz da ação de impugnação de mandato eletivo, não se pode admitir a desconstituição de suas 

decisões, quando transitadas em julgado.  
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RESUMO 

 

 

 
A ação de impugnação de mandato eletivo está esculpida no artigo 14, §§10 e 

11 da Constituição Federal, tendo como objetivo principal a busca da lisura dos pleitos 

eleitorais - condição necessária à democracia – coibindo a utilização do abuso de poder 

econômico, fraude ou corrupção. 

Porém, mesmo sendo um instrumento de grande importância para assegurar 

a liberdade do voto e a igualdade de oportunidades nas eleições, a ação de impugnação de 

mandato eletivo não vem se constituindo em um meio eficaz de combater os abusos que 

distorcem a genuína vontade popular, expressada através do voto. 

Para que a ação, objeto do presente estudo, possua resultados efetivos, torna-

se indispensável que a mesma seja analisada em harmonia com os princípios e peculiaridades 

que regem o Direito e o Processo Eleitoral, o que, entretanto, não vem ocorrendo, 

principalmente em virtude do posicionamento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. 

A adoção do rito processual previsto na Lei Complementar nº 64/90; o 

afastamento do mandato, após a sentença de 1º grau, daquele que o conquistou através de 

abuso do poder econômico, fraude ou corrupção e a irrecorribilidade em separado das 

decisões interlocutórias são alguns exemplos que devem ser aplicados, no sentido de 

conferirmos efetividade à ação de impugnação de mandato eletivo. 

Somente após estabelecermos tais procedimentos, no intuito de dar 

celeridade à ação de impugnação de mandato eletivo, este instrumento constitucional poderá 

solucionar os conflitos de forma tempestiva e eficiente.   
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