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RESUMO 
 

Este trabalho destina-se a identificar e analisar as atividades praticadas pela Justiça 

Eleitoral de natureza não-jurisdicional; em outras palavras, atos de natureza 

similares aos praticados por outros poderes estatais, como atos executivos, ou de 

ordem normativa. Seriam tais atividades funções atípicas às desenvolvidas por 

órgãos do Poder Judiciário. Contudo, elas são essenciais para a consecução dos 

objetivos da Justiça Eleitoral, não se tratando de atos acessórios, mas sim atividades 

principais desta Justiça Especializada. Seria impróprio se falar em “função atípica”, 

quando se faz referência aos atos administrativos e normativos desse Juízo 

controlador do processo eleitoral, tendo em vista se tratar de seu objetivo maior, que 

é a garantia da realização e lisura do pleito, a segurança da escolha dos 

representantes do povo através do voto e a consolidação da Democracia 

Representativa no estado brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACTS  
 

This paper is purposed to identify and analyze the activities of 

non-jurisdictional nature practiced by the electoral justice; in other 

words, acts of similar nature to those practiced by other State powers, such 

as executive or of normative order ones. These activities would be 

non-typical to those developed by the judiciary power organs. Nevertheless, 

they are essential for the consecution of the electoral justice aims, not 

being accessory acts, but main activities of that specialized branch of 

judiciary. It would be inappropriate to talk in ‘non-typical function’ when 

it is referred to administrative and normative acts of that electoral 

process controlling judgment, in order do deal with its major objective, 

which is the guarantee of the realization and of the fairness of the 

dispute, the assurance of the people’s representatives choice through vote 

and the consolidation of the Brazilian State representative democracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 08 
 
1 O SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE PODERES E A JUSTIÇA ELE ITORAL  ....... 10 
 
2 A JUSTIÇA ELEITORAL E SEUS ATOS EXECUTIVOS  .................................... 20 
2.1O Juiz Eleitoral e o Poder de Agir de Ofício ......................................................... 22 
2.2 O Poder de Polícia dos Juízes Eleitorais............................................................. 29 
2.3 Atos Preparatórios do Período Eleitoral .............................................................. 39 
 
3 A JUSTIÇA ELEITORAL E SEUS ATOS LEGISLATIVOS: INS TRUÇÕES 

NORMATIVAS DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS  ................................................. 46 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ................................................................................. 53 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ......................................................................... 56 
 
LEGISLAÇÃO CONSULTADA ..................................................................................57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INTRODUÇÃO 

 

O princípio da tripartição dos Poderes remonta a Aristóteles. Foi o filósofo 

grego o primeiro a pensar, ainda que de forma incipiente, numa forma de, numa 

Democracia, setores do Estado poderem sistemática e institucionalmente, controlar 

uns aos outros de forma que o poder estatal soberano permanecesse equilibrado. 

Posteriormente a idéia foi trabalhada com John Locke, mas só foi 

desenvolvida e sistematizada nos moldes que se tornaram clássicos, séculos depois, 

através do pensamento do Barão de Montesquieu em seu "Do espírito das Leis".  

Através de sua brilhante obra-prima, sistematizou-se um "sistema de 

freios e contrapesos", onde cada Poder Estatal tinha sua função e limites bem 

definidos constitucionalmente e onde deveriam atuar harmonicamente, com um 

fiscalizando o outro de forma a manter o equilíbrio estatal. 

Posteriormente verificou-se que essa forma de conceber a divisão entre 

os poderes estatais com funções estanques não realizava plenamente os ideais de 

um Estado Democrático de Direito. Assim, passou-se a classificar as funções dos 

poderes estatais como funções típicas e atípicas. Dessa forma o poder judiciário, ao 

mesmo tempo que exercesse sua função jurisdicional típica, realizaria também, de 

forma atípica, as funções administrativa, ao administrar seus tribunais, e legislativa, 

ao promulgar seus regimentos internos. Da mesma forma ocorreria com os Poderes 

Executivo e Legislativo nos casos e situações constitucionalmente previstos.  

A Justiça Eleitoral é um dos maiores exemplos a retratar que as funções 

estatais não são e não podem ser completamente estanques num Estado 
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Democrático de Direito. O Juiz Eleitoral realiza, na época da ocorrência do 

pleito, funções que refogem à concepção tradicional de Poder Judiciário como Poder 

originariamente inerte, só podendo agir através da iniciativa das partes para, aí sim, 

poder conduzir o processo através do impulso oficial.  

No Direito Eleitoral o Princípio da Inércia Judicial, um dos baluartes da 

concepção tradicionalista do Poder Judiciário, é deveras relativizado e o Juiz pode e 

deve atuar de ofício, exercendo funções tradicionalmente estranhas à função 

jurisdicional, como a fiscalização nas eleições e o exercício do poder de polícia. 

Este trabalho é, pois, relevante por se propor a analisar e justificar as 

funções tradicionalmente denominadas ‘atípicas’ do Poder Judiciário que podem ser 

exercidas pela Justiça Eleitoral como forma de garantir a lisura do pleito e a 

reafirmação da cidadania e da Democracia, na celebração maior de um Estado 

Democrático de Direito, através do pleito. 

Todas as atividades a serem exercidas pelos Juizes e Tribunais Eleitorais 

estariam voltadas para um pleito bem sucedido, de forma a garantir a escolha 

popular na eleição de seus representantes. Por este motivo, o Direito Eleitoral 

confere uma série de prerrogativas até então estranhas aos demais órgãos do Poder 

Judiciário à Justiça Eleitoral, sejam estas de natureza executiva ou normativa, para 

que a mesma possa de fato conduzir o processo eleitoral com imparcialidade e 

transparência, sem ferir a competência dos demais poderes.  

 



 

  

1 - O SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE PODERES E A 

JUSTIÇA ELEITORAL 

 

Por meio de uma análise acerca da ordem constitucional vigente no 

Estado Brasileiro, é inegável afirmar que o sistema de tripartição de poderes, 

desenvolvido por Barão de Montesquieu em sua obra “Do espírito das Leis”, 

encontra-se efetivamente previsto no ordenamento jurídico nacional. A definição 

clara de três Poderes separados e com funções bem distintas (Executivo, Legislativo 

e Judiciário), independentes e harmônicos entre si vem sendo um modelo adotado 

na maioria dos países na atualidade, principalmente naqueles de vertentes 

democráticas.  

Uma das características predominantes do sistema de Separação de 

Poderes é que, cada Poder Estatal possua independência no âmbito de sua 

atuação, ao mesmo tempo em que fiscalizasse os atos dos demais Poderes, de 

forma a manter o equilíbrio Estatal, uma situação de estabilidade Política e Social. É 

o chamado sistema de “Freios e Contrapesos”.  

Para uma maior compreensão acerca de tal sistema, é necessária uma 

definição sobre quais seriam as funções básicas de cada Poder. O Poder 

Legislativo, por exemplo, seria responsável pela elaboração das leis que regem o 

país; ao Poder Executivo, caberia a função de administrar a coisa pública, executar 

planos de governo, tornar efetivo o disposto na legislação vigente; ao Poder 

Judiciário, caberia a tarefa de processar e julgar conflitos jurídicos, decorrentes da 



11 

 

própria aplicação da lei ou do seu descumprimento. Seriam tais funções 

básicas de cada Poder as chamadas Funções Típicas. 

Contudo, não se pode negar que tais poderes, mesmo tendo sua 

competência definida pelo texto constitucional, não estão separados de forma 

estanque, absoluta. Ao mesmo tempo em que existe a fiscalização e integração 

entre os Poderes, cada um deles, além de exercerem suas funções típicas, também 

praticam atos atípicos, ou seja, atos cuja natureza se assemelha a dos demais 

Poderes.  

Tais atos atípicos praticados pelos três poderes (legislativo, executivo e 

judiciário) estão previstos, autorizados e delimitados pelo ordenamento jurídico. É o 

que ocorre, por exemplo, no caso do Poder Legislativo, que além de exercer sua 

função de elaborar leis, também exerce função administrativa (típica do Poder 

Executivo), quando dispõe sobre sua organização, o provimento dos cargos dos 

respectivos quadros de servidores, executando atos de interesse da administração 

interna da casa legislativa. Existe previsão na Constituição Federal de 1988 acerca 

de hipóteses em que o Poder Legislativo também exerce Função Judicante. É o 

caso do Senado Federal, por exemplo, quando julga o Presidente da república nos 

crimes de responsabilidade.  

O Poder Executivo, além de suas funções típicas, pratica atos de natureza 

legislativa, quando edita Medidas Provisórias, que possuem força de lei, ou quando 

sanciona ou veta, total ou parcialmente, projetos de lei aprovados no Congresso 

Nacional, mesmo quando, por motivos plausíveis, serão submetidos ao Congresso 

Nacional no caso de veto presidencial.  
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O Poder Judiciário também pratica atos de natureza administrativa ou 

normativa, de acordo com o expressamente previsto no ordenamento jurídico. É o 

que acontece, por exemplo, quando os Tribunais elaboram os seus Regimentos 

Internos, visando a uma maior organização dos mesmos, de acordo com a realidade 

de cada Tribunal, ou então, quando apresenta proposta orçamentária, ou ainda, nos 

casos em que o Supremo Tribunal Federal propõe Projeto de Lei Complementar 

acerca da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O mesmo Poder, além 

de exercer sua função jurisdicional e sua função atípica normativa, também pratica 

atos de natureza meramente administrativa ou executiva. É o que ocorre quando os 

Tribunais concedem férias a seus juízes e servidores, estabelecem a promoção de 

seus Magistrados, ou praticam quaisquer atos internos visando à administração da 

instituição.  

As situações expressamente previstas no ordenamento jurídico que 

conferem aos Poderes Estatais a possibilidade de praticar atos fora de sua natureza 

são diversas. Não se trata, no entanto, de qualquer tipo de interferência por parte de 

um Poder em relação ao outro, ou qualquer caso de anomalia no sistema de 

separação de Poderes, mas sim uma flexibilização, ou até mesmo uma relativização 

do referido sistema, com o intuito de atingir os interesses do próprio Estado e da 

Sociedade.  

De modo a melhor compreender como funciona a devida repartição de 

funções e competências entre os Poderes, interessante ressaltar que, mesmo cada 

Poder exercendo funções atípicas, muitas vezes estranhas sua natureza, o seu 

exercício não importa em choque com o limite de competências de qualquer outro 

Poder.  



13 

  

As normas constitucionais garantem e delimitam o exercício de cada 

função atípica, de forma a garantir a independência e separação entre os Poderes 

Estatais, sem prejudicar o controle e a fiscalização entre ambos, ao mesmo tempo 

em que se torna necessária tal flexibilização de papéis, para que cada Poder tenha 

condições suficientes de cumprir com suas diretrizes principais, suas funções típicas. 

A Justiça Eleitoral é um dos maiores exemplos a retratar que as funções 

estatais não são e não podem ser completamente estanques em um Estado 

Democrático de Direito, tendo em vista as suas Competências Constitucionais e o 

seu âmbito de atuação. As suas atividades em geral muito se assemelham aos atos 

do Poder Executivo, ou até mesmo do Poder Legislativo, ao mesmo tempo em que a 

referida Justiça exerce a Função Jurisdicional, obviamente.  

Um aspecto curioso a ser questionado é que, apesar de se tratar de um 

órgão do Poder Judiciário, quando deveria praticar uma maior quantidade de atos 

tipicamente jurisdicionais do que quaisquer atos atípicos à natureza judicante, a 

Justiça Eleitoral demonstra o contrário. Isso ocorre porque a maioria dos atos por ela 

praticados é de natureza não-jurisdicional, ou seja, atos típicos dos Poderes 

Executivo e Legislativo. 

Seria impróprio se falar “funções atípicas da Justiça Eleitoral”, se referindo 

aos atos não-jurisdicionais da referida Justiça. A explicação é a de que, na verdade, 

a Justiça Eleitoral tem por finalidade principal a organização e condução de todo o 

processo eleitoral, de instrumentalização da escolha dos representantes do povo 

através deste, por meio do exercício do voto. Todos os atos praticados pelos 

Tribunais e Juízes Eleitorais têm por meta a efetivação do pleito eleitoral, de forma 

idônea, transparente, imparcial, e acima de tudo, que o resultado das eleições 
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corresponda estritamente com a escolha popular, contribuindo para a consolidação 

da Democracia Representativa. 

Diante de sua função principal, relacionada à Condução do Processo 

Eleitoral, interessante questionar sobre que patamar seria colocado a sua função 

jurisdicional, tendo em vista que, em todos os demais órgãos da Justiça Brasileira, a 

sua função básica encontra-se em julgar litígios envolvendo partes conflitantes, de 

forma que sua atuação só se inicia com a provocação de uma das partes. 

Na verdade, a atividade estritamente jurisdicional da Justiça Eleitoral não 

passa de uma conseqüência de sua atividade principal, que é a de conduzir e 

garantir a lisura e efetivação das eleições dos representantes do povo. As lides que 

a referida Justiça aprecia e julga, as ações e processos judiciais de sua 

competência, todos são oriundos da própria disputa eleitoral, de divergências entre 

forças políticas participantes do processo, das injustiças e irregularidades que 

porventura possam surgir no período das eleições.  

Seria o exercício de sua função jurisdicional apenas uma função 

acessória, de forma a garantir a sua função principal, função essa de natureza não-

jurisdicional. Por esse motivo, o uso da expressão “Funções Atípicas da Justiça 

Eleitoral” seria equivocado, uma vez que tais funções são costumeiramente 

exercidas por esta Justiça Especializada, com a finalidade própria de obtenção de 

sua meta principal. Seriam na verdade, funções atípicas de uma Justiça qualquer, 

mas Funções eminentemente típicas da Justiça Eleitoral.  

O uso da expressão “Funções Atípicas” tem apenas a finalidade de 

ressaltar atividades básicas de uma Justiça Especializada, porém de natureza 

estranha ao Poder Judiciário em comum.  
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Interessante o posicionamento do autor Fávila Ribeiro, ao retratar com 

maestria e presteza o âmbito de atuação da Justiça Eleitoral, bem como seus 

objetivos na condução e organização do processo eleitoral de forma imparcial e 

idônea: 

A preocupação com a neutralidade que deve ser mantida na sistemática de 
controle das confrontações político-partidárias tem sido a principal causa 
determinante do aumento das disponibilidades funcionais da Justiça 
Eleitoral. Deve ser observado que a progressiva expansão do seu empório 
funcional abrange diferentes tipos de atribuições, compreendendo 
atividades administrativas, consultivas, resolutivas, e não apenas 
caracteristicamente jurisdicionais. O crescimento é global, dilatando-se a 
todos os campos, atingindo a todo o espectro das atividades atribuídas à 
Justiça Eleitoral. 1 

 

Diante da ampla competência da Justiça Eleitoral, face ao extenso leque 

de prerrogativas que esta Justiça Especializada possui para o exercício de funções 

de natureza não-jurisdicional, surge o questionamento de qual motivo o sistema 

eleitoral Brasileiro confere a um órgão do Poder Judiciário tal prerrogativa, e não de 

um órgão oriundo de outro Poder Estatal.  

A resposta para tal questionamento torna-se possível por meio de uma 

análise acerca dos sistemas eleitorais historicamente adotados em diversos países 

no mundo, de forma a culminar com a predominância da idéia do Poder Judiciário 

como foco de controle e condução do processo eleitoral.   

A necessidade de controle prévio e permanente do processo eleitoral 

surgiu com o advento da Democracia e a escolha pelo povo de seus representantes. 

O devido controle se faz efetivo com a existência de um sistema eleitoral, um órgão 

ou estrutura responsável pela condução do processo de escolha dos líderes da 

democracia.  

                                                           
1 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral . 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 178. 
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Diante de tal necessidade, cada nação, atendendo às suas 

peculiaridades, costumes e tradições, opta por desenvolver um determinado sistema 

que possa de fato garantir o devido controle do pleito eleitoral. O sistema adotado 

deverá possuir certa identidade com o povo que o utiliza, fato este que explica o 

motivo pelo qual diversos países adotam sistemas diferentes. 

O primeiro sistema eleitoral a ser adotado por alguns países é o chamado 

sistema de verificação de poderes. Tal sistema baseava-se no controle do processo 

eleitoral pelo Poder Legislativo. A adoção de tal sistema, apesar de ter como berço a 

França em 1588, sua consolidação se deu na Inglaterra através da Câmara dos 

Comuns, no século XVII, em decorrência da necessidade de defesa dos seus 

membros, os commoners, para se resguardarem do nepotismo dos príncipes. Tal 

sistema não chegou a vigorar por muito tempo neste país, mas fora adotado por 

muitos outros países no mundo. 

A adoção do referido sistema tem como explicativa livrar o controle do 

processo eleitoral das ingerências do Poder Executivo. Tal afirmativa parece lógica, 

se analisada em contexto com os fatos históricos ocorridos nos países em que o 

mesmo se desenvolveu. Diante da existência de monarcas arbitrários em séculos 

passados e os parlamentos os únicos órgãos onde seus membros eram eleitos, 

houve grande difusão da idéia de que cada Câmara é o único juiz da elegibilidade e 

controle das eleições de seus próprios membros. Seria uma forma de obter 

independência no processo eletivo de possíveis ingerências do monarca. 

Acreditava-se também que, além de livrar-se das ingerências do Poder 

Executivo, deveria manter-se afastado o Poder Judiciário do controle e regularidade 

do processo eleitoral, sob a alegativa de que não se poderiam conferir poderes ao 
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Judiciário que implicassem em ingerência dos demais poderes (Executivo e 

Legislativo), acreditando-se em um possível comprometimento da independência 

dos Poderes Estatais.  

No entanto, o tempo e os fatos históricos vieram a mostrar as falhas da 

adoção de determinado sistema em alguns países. Apesar de ser o papel do Poder 

Legislativo no sistema em questão agir como juiz submisso exclusivamente à lei, 

sem sofrer qualquer interferência de cunho político, não era isso o que de fato 

acontecia. Ocorre que, diante da própria elegibilidade dos membros deste poder, 

passaram a surgir decisões meramente políticas, de forma que o controle e a 

regularidade do processo eleitoral passaram a ser conduzidos sob a ótica unilateral 

do Legislativo.  

A autora Suzana de Camargo Gomes, em seu livro “A Justiça Eleitoral e 

sua Competência”, revela de forma clara a razão pelo qual o sistema de verificação 

de poderes veio a fracassar: 

A Questão em si apresentava-se extremamente delicada, dado que, em 
razão até da peculiar formação ideológica e política dos membros do 
Legislativo, eram adotadas determinadas posições de cunho partidário e 
não de interesse geral, que não se coadunavam naturalmente com o fim 
único do sistema, que era o de propiciar, com exclusividade, a regularidade 
das eleições infensas a vícios, permitindo que o povo livremente 
manifestasse sua vontade. E, assim, todo o sistema vinha a soçobrar. 2 

 

Tal influência política sofrida pelos membros do Poder Legislativo só veio 

a comprometer a adoção desse sistema por diversos países, que passaram a deixar 

de adotá-lo em seus ordenamentos jurídicos. No entanto, apesar de muitos países 

                                                           
2 GOMES, Suzana de Camargo. A Justiça Eleitoral e Sua Competência . São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 29. 
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excluírem tal sistema, alguns poucos ainda o adotam no dias atuais, como 

os Estados Unidos, por exemplo.  

Outro sistema eleitoral existente na história que passou a ser adotado em 

muitos países é o chamado sistema eclético. Com o intuito de preservar o controle 

do processo eleitoral das influências partidárias do Poder Legislativo, a solução 

parecia ser criar um novo órgão, responsável por tal controle, e que este fosse 

formado por membros não apenas do legislativo, mas de todos os Poderes.  

Com o surgimento do sistema eclético, o contexto histórico já havia 

mudado. A meta a partir de então não era mais livrar a escolha popular do 

absolutismo dos reis, mas de evitar os distúrbios causados pela concentração do 

controle do processo eleitoral nas mãos do Legislativo. A solução seria criar um 

órgão específico para o controle e regularidade da eleição, e esse seria formado por 

membros dos três Poderes, de forma a haver um equilíbrio entre os mesmos. Fávila 

Ribeiro, em seu livro “Direito Eleitoral”, explica a razão pela qual o sistema de 

verificação de poderes fora substituído em muitos países pelo sistema eclético: 

Muitas nações, sentindo os defeitos do mecanismo de controle 
exclusivamente político e infensas a uma intromissão judiciária nessa esfera 
de atividade, engendraram um sistema intermediário, onde desaparecessem 
os riscos dos julgamentos de cunho exclusivamente partidário e em que não 
se acentuasse o indesejado predomínio judiciário. As ocorrências no interior 
dos órgãos legislativos, deturpando a sinceridade do regime representativo, 
impeliam à formulação de novos teoremas constitucionais, tanto mais 
quando já não se havia mais de recear do absolutismo executivo, mas da 
onipotência das maiorias parlamentares.3 

Alguns países nos dias atuais ainda adotam o sistema eclético como 

forma de controle e fiscalização do processo eleitoral, como por exemplo, a França, 

através de seu chamado “Conselho Constitucional” e Portugal, através da “Comissão 

Nacional de Eleições”, previstos em seus textos constitucionais. 

                                                           
3 RIBEIRO, Ob, cit., p.154. 
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Apesar de o sistema eclético ainda vigorar em alguns países, predomina 

como sistema eleitoral nos dias atuais o Judicial. Tal sistema teve como berço a 

Inglaterra, durante a decadência do sistema de verificação de poderes naquele país. 

Era eminente o fim do controle do processo eleitoral através do Poder Legislativo, 

diante da forte influência político-partidária sofrida por seus integrantes.  

Ao que parece, o Poder Judiciário demonstra ser o único Poder Estatal 

livre de influências políticas, tendo em vista não apenas a proibição de os seus 

magistrados de participar de atividades político-partidárias, mas também por se 

sujeitarem às regras processuais sobre causas impedimento e suspeição, bastante 

necessárias no que toca à lisura e imparcialidade da condução do pleito. 

Surge então a necessidade de criação de uma Justiça Especializada para 

a condução do processo eleitoral, devendo esta não somente apresentar traços de 

imparcialidade do Poder Judiciário como regra, mas também ter as suas atividades 

voltadas exclusivamente para o êxito na escolha popular de seus representantes, 

através de eleições periódicas. Para o cumprimento de tal objetivo se faz necessária 

a existência da Justiça Eleitoral como órgão do Poder Judiciário responsável pela 

condução do processo eleitoral. 

 

 

 

 



 

 

2 - A JUSTIÇA ELEITORAL E OS SEUS ATOS EXECUTIVOS 

 

Por meio de uma breve análise a respeito do que significa o Poder 

Judiciário, chega-se à conclusão de que se trata de um poder que possui como 

finalidade apenas julgar, decidir litígios normalmente provocados por uma das partes 

do processo, ou então, no caso de procedimentos de jurisdição voluntária, onde há a 

provocação das duas partes envolvidas, julgar, proferir sentenças de cunho 

declaratório ou constitutivo quanto aos Direitos envolvidos no processo.  

Essa idéia de Poder Judiciário é facilmente concebível quando se analisa 

as atividades efetuadas por diferentes órgãos da Justiça Brasileira, como a Justiça 

Comum, a Justiça Federal, e as Justiças Especializadas, a exemplo da Justiça do 

Trabalho e a Militar. Em todas esses ramos do Poder Judiciário, suas atividades 

basicamente se limitam a feitos que devem ser provocados por interessados, para 

que possam ser apreciados pela autoridade competente, para posterior decisão 

acerca do assunto litigado.  

Essa regra aplicada aos órgãos do Poder Judiciário é relativizada quando 

se trata da Justiça Eleitoral. Isso ocorre porque se trata de uma Justiça 

Especializada que tem por finalidade justamente coordenar o processo eleitoral, a 

escolha dos representantes da população, e todas as atividades vinculadas e 

necessárias a essa finalidade. Percebe-se que, ao contrário dos demais órgãos do 

Poder Judiciário Brasileiro, que tem por finalidade julgar, a Justiça Eleitoral tem por 

finalidade executar, praticar atos similares ao do Poder Executivo, sendo que 

relacionados ao pleito eleitoral.  
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O ordenamento jurídico Brasileiro, para garantir a efetividade do processo 

eleitoral, de forma limpa, segura, proba, conferiu uma série de prerrogativas aos 

Tribunais e Juízes Eleitorais, prerrogativas essas que extrapolam os limites 

jurisdicionais de julgadores das demais justiças. Significa dizer que a Justiça 

Eleitoral exerce principalmente a função executiva, referente à condução e 

organização das eleições; essa característica principal não exclui a sua função 

jurisdicional, como nas demais Justiças, sendo o ato de julgar decorrente das lides 

normalmente oriundas do próprio processo eleitoral. Seriam os seus atos 

jurisdicionais apenas uma conseqüência de incidentes, lides que possam surgir em 

decorrência das Eleições. A conclusão que se chega é a de que a Justiça Eleitoral 

pratica em maior volume atos administrativos do que propriamente jurisdicionais.  

Ao se verificar de forma mais detalhada como a Justiça Eleitoral exerce a 

sua Função Executiva, é possível se constatar, primeiramente, a possibilidade de o 

Juiz Eleitoral, para a prática de atos administrativos referentes ao pleito, poder agir 

de ofício, descartando o Princípio da Inércia do Poder Judiciário. Entende-se como 

atos referentes ao pleito não somente os decorrentes do período eleitoral, mas todos 

aqueles que de forma direta ou indireta tenham relação com o mesmo, para que este 

possa ser efetivamente realizado. Como exemplo, a emissão e o deferimento de 

títulos eleitorais, as alterações no cadastro eleitoral referentes à situação do eleitor, 

os processos de dupla filiação partidária, entre outros.  

A Legislação Brasileira também confere aos Juízes Eleitores uma 

prerrogativa específica da Administração Pública: o exercício do Poder de Polícia, 

com o intuito de coibir ilícitos eleitorais, fazer cessar a irregularidade em prol do 

interesse público, da lisura do pleito. Um estudo mais detalhado se faz necessário, 

tendo em vista se tratar de um tema deveras importante no ramo do Direito Eleitoral, 
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pois é freqüente a prática de ilícitos eleitorais nos pleitos atuais, sendo fundamental 

o papel do juiz na sua repressão.  

Contudo, é no decorrer do período eleitoral que o Juiz Eleitoral pratica 

atos de caráter administrativo com maior freqüência. Para a efetivação de um 

processo eleitoral completo e organizado, são inúmeros atos executivos que devem 

ser tomados. Convocação de membros das mesas receptoras, nomeação de 

membros e suplentes das juntas eleitorais, escrutinadores, requisição de locais de 

votação, nomeação de membros da Comissão de Transportes (art. 14, Lei nº 

6091/74), entre outras atividades. 

 

2.1 O JUIZ ELEITORAL E O PODER DE AGIR DE OFÍCIO 

 

O Juiz Eleitoral, no exercício de suas funções, e em vários casos 

previstos no ordenamento jurídico, poderá praticar atos de ofício, ou seja, não 

necessita de provocação de qualquer interessado para a instauração de 

procedimentos de cunho administrativo referentes aos eleitores pertencentes à sua 

jurisdição eleitoral.  

Justamente por se tratar de situações que tenham influência direta ou 

indireta no processo no pleito, a legislação confere ao mesmo, em atendimento ao 

interesse público, deliberar sobre questões de controle e regularização do eleitorado 

e dos partidos políticos legalizados.  
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São inúmeras as situações em que o Magistrado poderá atuar de ofício. 

Para uma melhor compreensão dessa prerrogativa, primeiramente se faz 

interessante citar alguns dos incisos do artigo 35 do Código Eleitoral (Lei 4737/65), 

que estabelece a competência dos Juízes Eleitorais: 

Art. 35 . Compete aos Juízes: 

(...) 

IV - fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do 
serviço eleitoral; 

(...) 

VIII - dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de 
eleitores; 

(...) 

IX - expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor; 

X - dividir a zona em seções eleitorais; 

(...) 

Os incisos acima citados apenas exemplificam algumas das prerrogativas 

dos Juízes Eleitorais ao agirem de ofício em período de cadastro de eleitores.  

O processo de inscrição eleitoral, atividade mais comum nos Cartórios 

Eleitorais no período de cadastro eleitoral, tem um caráter meramente executivo, 

semelhante a qualquer atividade de outros órgãos da administração pública quanto à 

emissão de documentos.  

Significa dizer que o Juízo Eleitoral responsável por uma determinada 

circunscrição eleitoral também emite documentos públicos, atividade basicamente 

administrativa, da mesma forma que outros órgãos públicos, integrantes do Poder 

Executivo, como a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de Trânsito ou 

as Forças Armadas.  
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Tal matéria é disciplinada pelo Código Eleitoral. Segue como exemplo, 

alguns artigos selecionados da mencionada lei, de forma a comprovar a atividade 

administrativa de emissão de títulos eleitorais: 

Art. 42 . O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor.. 

Parágrafo único . Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de 
residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de 
uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. 

Art. 43 . O alistando apresentará em cartório ou local previamente 
designado, requerimento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado 
pelo Tribunal Superior. 

Art. 44 . O requerimento, acompanhado de 3 (três) retratos, será instruído 
com um dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante 
justificação: 

I - carteira de identidade expedida pelo órgão competente do Distrito 
Federal ou dos Estados; 

II - certificado de quitação do serviço militar; 

III - certidão de idade extraída do Registro Civil; 

IV - instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente idade 
superior a 18 (dezoito) anos e do qual conste, também, os demais 
elementos necessários à sua qualificação; 

V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou 
adquirida, do requerente. 

Parágrafo único . Será devolvido o requerimento que não contenha os 
dados constantes do modelo oficial, na mesma ordem, e em caracteres 
inequívocos. 

 

Interessante o posicionamento do autor Marcos Ramayana, eu seu Livro 

“Direito Eleitoral”, com o seguinte teor:  

Importa afirmar que o alistamento é visto como um instituto que ordena a 
manifestação individual do eleitor. O alistamento é a primeira fase do 
processo eleitoral e decorre de um procedimento administrativo cartorário 
que perfaz-se pelo preenchimento do Requerimento de Alistamento Eleitoral 
(RAE), na forma da Resolução (TSE nº 21538/2003)”. 4 

 

                                                           
4 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral . 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p.70. 
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Vale ressaltar que, ao contrário dos órgãos do Poder Executivo 

responsáveis pela emissão de documentos públicos, a inscrição eleitoral e a 

emissão de títulos pelo Cartório Eleitoral serão apreciadas pelo Juiz Eleitoral, que 

determinará se o Requerimento de Alistamento Eleitoral do eleitor será deferido ou 

indeferido. Torna-se evidente que o ato administrativo de inscrição do eleitorado se 

sujeita a deliberações por parte do magistrado, ato típico da natureza de um Juiz de 

Direito. 

Essas deliberações não são necessárias somente em virtude do 

deferimento de inscrição eleitoral, mas também quando surgem situações de 

dúvidas ou irregularidades porventura existentes no Cadastro Eleitoral da respectiva 

Zona. Tais dúvidas ou irregularidades ensejam a instauração de procedimentos 

administrativos, com a finalidade de restabelecer a regularização das determinadas 

situações.  

Uma situação comum em que enseja a instauração de procedimento 

administrativo por parte do Juiz Eleitoral ocorre quando o mesmo é comunicado pelo 

Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral acerca de eventuais duplicidades ou 

pluralidades de inscrições eleitorais em sua Zona Eleitoral.  

Significa dizer que, após batimentos realizados no Cadastro Eleitoral 

através do sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral, é possível a 

constatação de duas ou mais inscrições eleitorais muito semelhantes; semelhança 

que possa gerar dúvidas quanto à identidade dos eleitores nela mencionados. 

Após o recebimento da determinada comunicação, compete ao Juiz 

Eleitoral instaurar procedimento de ofício, com o intuito de sanar dúvida oriunda da 

Duplicidade ou Pluralidade. Faz-se necessário, no decorrer do respectivo 
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procedimento, a autoridade eleitoral realizar diligências, para constatar se de fato 

existe eleitores com dados pessoais bastantes semelhantes, ou se algum eleitor 

efetuou mais de uma inscrição eleitoral, quando não deveria fazê-lo. 

Normalmente, a competência para a instauração de procedimentos de 

ofício no caso de duplicidades será do Juízo Eleitoral em que se deu a inscrição 

mais recente, havendo exceções previstas na própria legislação. 

Importante lembrar que a competência do Juiz Eleitoral para instauração 

de procedimentos de ofício no que toca a apuração de pluralidades se resume às 

hipóteses em que tais coincidências ocorram entre eleitores de sua Zona Eleitoral. 

Caso sejam verificadas mais de duas inscrições semelhantes em distintas 

circunscrições eleitorais, a competência para instaurar os devidos procedimentos 

será da Corregedoria Regional Eleitoral (nas hipóteses de pluralidades entre 

eleitores da mesma Unidade Federativa), ou então, da Corregedoria Geral Eleitoral, 

quando se tratar de eleitores de Unidades Federativas distintas. 

A matéria acerca das competências e do procedimento a ser realizado em 

casos de duplicidades ou pluralidades está disciplinada na Resolução 21538/03, do 

Tribunal Superior Eleitoral: 

Art. 41 . A decisão das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas 
ou não pelo batimento, inclusive quanto às inscrições de pessoas que estão 
com seus direitos políticos suspensos, na esfera administrativa, caberá: 

I - no tocante às duplicidades, ao juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a 
inscrição mais recente (Tipo 1 D), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 
1º a 3º deste artigo; 

II - no tocante às pluralidades: 

a) ao juiz da zona eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em uma 
mesma zona eleitoral (Tipo 1 P); 

b) ao corregedor regional eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas 
entre zonas eleitorais de uma mesma circunscrição (Tipo 2 P); 
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c) ao corregedor-geral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas 
eleitorais de circunscrições diversas (Tipo 3 P). 

(...) 

Art. 45 . Examinada e decidida a duplicidade ou a pluralidade, a decisão 
tomada pela autoridade judiciária será processada, conforme o caso: 

I - pela própria zona eleitoral e, na impossibilidade, encaminhada à 
respectiva secretaria regional de informática, por intermédio das 
corregedorias regionais; 

II - pelas corregedorias regionais, com o apoio das secretarias regionais de 
informática, no que não lhes for possível proceder; 

III - pela própria Corregedoria-Geral. 

Outra situação comum em que o juiz instaura procedimentos 

administrativos de ofício ocorre no caso de Duplicidades de Filiações Partidárias. 

Significa dizer que compete ao Juiz Eleitoral não apenas praticar atos executivos 

quanto ao cadastro de eleitores, mas também atos relativos ao registro de filiação 

partidária.  

Segundo a Lei nº 9096/95, que versa sobre os partidos políticos, deverão 

os partidos políticos nos meses de abril e outubro, entregar ao Juiz Eleitoral a sua 

lista de filiados, para que tais listas sejam arquivadas e publicadas pelo Cartório 

Eleitoral:  

Art. 19 . Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o 
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, 
deverá remeter, aos Juízes Eleitorais, para arquivamento, publicação e 
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a 
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual 
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em 
que estão inscritos. 

§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, 
permanece inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação 
remetida anteriormente. 

Findo o prazo para o recebimento pelo Juiz Eleitoral das listas de filiação 

partidária dos Diretórios Municipais existentes em sua circunscrição, o Tribunal 

Superior Eleitoral realiza batimentos através de seu sistema informatizado, com o 

intuito de detectar possíveis irregularidades nas filiações. Depois de realizados os 
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batimentos, é bastante comum a constatação de eleitores com dupla filiação, ou 

seja, filiado a mais de um partido simultaneamente. Significa dizer que, determinado 

eleitor pertencia a um partido, e ao se filiar em outro partido, não providenciou a 

desfiliação do partido anterior, ou o partido não o fez da forma correta.  

Diante da ocorrência de duplicidade de filiação por parte do eleitor, 

compete ao Juiz Eleitoral instaurar procedimento de ofício, para proceder à imediata 

regularização da situação do eleitor duplamente filiado. Via de regra, segundo a Lei 

9096/95, se caso ficar configurada a Dupla Filiação do eleitor, ambas serão 

anuladas.  

Art. 22 . O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos 
de: 

I - morte; 

II - perda dos direitos políticos; 

III - expulsão; 

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao 
atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão. 

Parágrafo único . Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao 
partido e ao Juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua 
filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada 
dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. 

 

Ocorre que, antes de determinar a desfiliação imediata do eleitor dos 

partidos que pertencia, no decorrer do procedimento administrativo, o juiz deverá 

intimar o eleitor duplamente filiado, para que o mesmo comprove que se desfiliou do 

partido anterior, onde sua dupla filiação fora decorrente de erro do sistema ou do 

partido, não tendo sido retirado o seu nome de sua lista de filiados como deveria. 

O principal objetivo do procedimento de dupla filiação partidária é apurar 

se realmente o eleitor, antes de filiar-se a um partido, providenciou a sua imediata 



29 

  

desfiliação do partido anterior da forma como estabelece o artigo 19, parágrafo 

único, da Lei dos Partidos Políticos, para que possa, em caso de não providenciada 

a desfiliação, serem canceladas as duas filiações partidárias, simultaneamente. 

Os atos administrativos por parte do Juiz Eleitoral muito se assemelham 

aos de agentes administrativos de órgãos do Poder Executivo, inclusive quanto à 

instauração de procedimentos administrativos. Os casos de procedimentos de 

duplicidades apenas evidenciam que o Juiz Eleitoral pode e deve agir de ofício 

quando ocorrer situação prevista legalmente para tal iniciativa. Significa dizer que, 

nesses casos, a Justiça Eleitoral é a própria interessada no registro e autuação 

desses feitos, não sendo necessária a iniciativa de qualquer parte para sua 

efetivação, como ocorre em outros órgãos do Poder Judiciário. 

 

2.2 O PODER DE POLÍCIA DOS JUÍZES ELEITORAIS 

 

O assunto referente ao Poder de Polícia dos Juízes Eleitorais também 

corresponde ao poder do Juiz Eleitoral de agir de ofício, tendo em vista se tratar 

naturalmente de uma prerrogativa do Poder Executivo que seja compatível com as 

atividades da Justiça Eleitoral.  

O Poder de Polícia é aquele que busca garantir a segurança pública da 

população, de forma que seja estabelecida a ordem contra qualquer ato ou situação 

que possa ferir o interesse público de uma forma geral. É o Poder que a 

Administração Pública possui de reprimir qualquer tentativa de agressão à ordem 

pública e aos bons costumes.  
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No entanto, tal poder possui limites, de forma que a sua efetivação por 

parte da Administração Pública não extrapole os limites legais e, na tentativa de 

estabelecer a Ordem Pública e os interesses sociais, o seu mau uso ou excesso 

possa ferir alguns Direitos Individuais e Coletivos. A função de tal poder, é garantir a 

segurança pública sempre que possível, sem afrontar a liberdade e segurança 

individuais. 

Interessante é o posicionamento do autor Thales Tácito Pontes Luz de 

Pádua Cerqueira, em sua obra “Direito Eleitoral Brasileiro”, ao proceder a seguinte 

afirmativa: 

A essência da polícia é usar de uma certa livre escolha dos meios a serem 
empregados para garantir a ordem pública, evidentemente, todos previstos 
em lei, e não de arbitrariedade. Todavia, este poder de polícia não é 
absoluto, pois tem como mola propulsora a previsão legal e a polícia não 
poderá lesar direito adquirido sem que haja uma verdadeira necessidade e 
tampouco usar dos meios de forma imoderada. 5  

 

É importante ressaltar que o Poder de Polícia é auto-executável, ou seja, 

independe de autorização decorrente de processo judicial para a efetivação de 

medidas que possam extinguir a perturbação da tranqüilidade pública.  Contudo, 

diante dos limites estabelecidos legalmente ao Poder de Polícia, existem certas 

condutas que só podem ser praticadas através de decisão judicial, oriunda de 

processo. Significa dizer que a regra da auto-executoriedade do Poder de Polícia 

não é absoluta. 

Ainda sobre sua auto-executoriedade, afirma autor Thales Tácito Pontes 

Luz de Pádua Cerqueira:  

Portanto, o Poder de Polícia será auto-executável sempre que a lei 
autorizar, quando a medida for urgente na defesa de interesse público e não 
comportar delongas, ou seja, não houver outras vias capazes de suportar 

                                                           
5 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Lus de Pádua. Direito Eleitoral Brasileiro . 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.533. 
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ou assegurar a satisfação dos interesses públicos, sob pena de habeas 
corpus e mandado de segurança. De qualquer forma, os meios escolhidos 
devem ser moderados, proporcionais e adequados à restauração da ordem 
social, não sendo admitidos excessos. 6  

Um aspecto bastante interessante do Poder de Polícia, é que a sua 

efetivação geralmente tem por finalidade a abstenção de uma determinada conduta 

ilegal praticada por um particular. São pouco comuns as situações em que o mesmo 

possui um sentido positivo, o de obrigar o particular a praticar determinada conduta.  

Do mesmo modo que vários órgãos da Administração Pública possuem e 

exercem o Poder de Polícia, na forma prevista e regulamentada pela lei, os Juízes 

Eleitorais também o exercem, na forma como a legislação eleitoral estabelece. Em 

outras palavras, o Juiz Eleitoral, quando verificar situações em que o Interesse 

Público estiver sendo lesado ou correndo o risco de que tal situação aconteça, 

deverá o mesmo agir de ofício, tomar as medidas necessárias, mesmo que utilize a 

força, para cessar a situação de irregularidade, em prol do interesse público.  

A previsão legal do Poder de Polícia dos Juízes Eleitorais na legislação 

eleitoral encontra-se, primeiramente, no Código Eleitoral, em seu artigo 242, 

parágrafo único, com a seguinte redação: 

Art. 242 . A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, 
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua 
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, 
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais. 

Parágrafo único . Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a 
Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar 
imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste 
artigo. 

                                                           
6 CERQUEIRA, Ob, cit., p.534. 
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O Poder de Polícia do Juiz Eleitoral também está previsto na Resolução 

22261/06, do Tribunal Superior Eleitoral, editada para a regulamentação da 

propaganda eleitoral nas Eleições de 2006: 

Art. 61.  A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não 
poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do 
poder de polícia (Lei nº 9.504/97, art. 41). 

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda será exercido exclusivamente 
pelos juízes eleitorais, nos municípios, e pelos juízes designados pelos 
tribunais regionais eleitorais, nas capitais e municípios com mais de uma 
zona eleitoral.  

§ 2º Compete ao juiz eleitoral, na fiscalização da propaganda, tomar as 
providências para impedir práticas ilegais, não lhe sendo permitido, 
entretanto, instaurar procedimento de ofício para aplicação de sanções. 

§ 3º O juiz eleitoral deverá comunicar o fato ao Ministério Público, para que 
proceda como entender necessário. 

As medidas a serem adotadas pelo Juiz Eleitoral no exercício do Poder 

de Polícia, via de regra, ocorrem no período eleitoral, especialmente no que toca à 

propaganda considerada pela legislação como irregular, como evidente no artigo 

citado.  

Para o Direito Eleitoral, o interesse público maior a ser defendido no 

exercício do Poder de Polícia do Juiz Eleitoral é a lisura do pleito, a garantia de que 

as eleições transcorram de modo igualitário a todos os candidatos, devendo ser 

preservada a isonomia na disputa eleitoral. Por esse motivo o exercício da 

Propaganda Eleitoral por parte dos candidatos e de seus eleitores possui limites, 

para que haja uma ponderação entre o Direito à liberdade de opinião, livre 

manifestação de voto e a isonomia na disputa eleitoral, a restrição ao abuso de 

poder econômico por parte de alguns candidatos. 

Mesmo sendo a lisura do pleito o interesse maior a ser defendido no 

exercício do Poder de Polícia pelo Juiz Eleitoral, outros interesses de ordem pública 

também precisam ser resguardados. Ocorre que muitas vezes, o exercício irregular 
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da propaganda eleitoral possa prejudicar a paz e a ordem pública. Como exemplo, 

as propagandas com meios sonoros, em volumes acima do permitido pela 

legislação municipal, ou então em horários desapropriados aos costumes da 

população local. 

A Lei 9504/97, que dispõe sobre as Eleições, define algumas regras a 

serem observadas no tocante ao exercício da propaganda sonora, devendo o Juiz 

Eleitoral, no exercício do Poder de Polícia, coibir, na forma da lei, quaisquer 

descumprimento às normas estabelecidas: 

Art. 39 . A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, 
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. 

(...) 

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada 
a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre 
as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso 
daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:  

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e 
dos quartéis e outros estabelecimentos militares;  

II - dos hospitais e casas de saúde; 

III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento. 

§ 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização 
fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte 
e quatro) horas. 

(...) 

O interesse em manter a ordem pública não se resume à coibição da 

propaganda com abuso de meios sonoros. Com base na proteção ao bem público e 

no combate à poluição visual, a legislação eleitoral também proíbe a veiculação de 

propaganda eleitoral em bens públicos, ou que dependam de cessão ou permissão 

do Poder Público, e os de uso comum.  

Art. 37 . Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder 
Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de 
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iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, 
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação 
de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, 
fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados.  

Em complemento ao artigo 37 da Lei 9504/06, a Resolução 22261/06 do 

Tribunal Superior Eleitoral resolve definir o conceito de bens de uso comum para fins 

eleitorais:  

Art. 9º  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder 
público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de 
iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, 
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação 
de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, 
fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados (Lei nº 9.504/97, art. 
37, cabeça do artigo, com nova redação dada pela Lei nº 11.300/2006). 

(...) 

§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo 
Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais 
como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, igrejas, ginásios, estádios, 
ainda que de propriedade privada. 

Com a definição dada pela Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a 

proibição de propaganda eleitoral se estende também a locais que, mesmo de 

propriedade privada, possuem acesso aberto ao público, são utilizados normalmente 

pela população.  

A proibição em questão não possui como meta a proteção de patrimônio 

público, como no caso da vedação de propaganda em postes, viadutos, passarelas, 

bens públicos em geral. Ocorre que, tais locais, quando explorados com finalidade 

de divulgação de propaganda eleitoral beneficiando determinado candidato ou 

coligação, são muito acessíveis ao público em geral, o que pode acarretar 

desequilíbrio na disputa eleitoral entre os candidatos.  

Para compreender a razão de tal proibição, basta lembrar que um cidadão 

detentor de um bem de acesso ao público em geral (comércios, cinemas, escolas, 

entre outros) possui relevante poder econômico.  Quando o mesmo o utiliza para fins 
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de propaganda eleitoral de determinado candidato ou coligação, coloca em 

desvantagem os demais concorrentes na disputa eleitoral que não possuem a 

mesma oportunidade de divulgação. A proibição de propagandas desse modo tem 

por finalidade evitar que candidatos e seus respectivos apoiadores se aproveitem de 

sua elevada vantagem econômica para obter maior divulgação perante o eleitorado. 

Por ocasião do descumprimento da legislação eleitoral por candidatos, 

membros de partidos políticos ou cidadãos comuns, no que toca o exercício de 

propaganda eleitoral, poderá o Juiz Eleitoral agir de ofício para fazer cessar a 

irregularidade, sem que necessariamente seja provocado para tomar as medidas 

cabíveis.  

Contudo, o exercício do Poder de Polícia deverá seguir os ditames legais 

quanto à sua aplicação. Para fazer cessar a irregularidade, o Juiz Eleitoral não 

poderá utilizar-se de meios excessivos ou ilegais.  

A previsão legal do Poder de Polícia prevista no Código Eleitoral e na Lei 

das Eleições (Lei 9504/97) não traz detalhes quanto à sua aplicação, ou seja, uma 

maior regulamentação quanto aos procedimentos a serem adotados pelo Juiz no 

que toca ao seu exercício. A legislação federal apenas confere à Justiça Eleitoral 

prerrogativa para agir de tal modo nos casos de irregularidade. O procedimento a ser 

adotado nos casos de ocorrência de irregularidade é definido por meio de 

Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, bem como através de atos normativos 

dos Tribunais Regionais Eleitorais.  

A previsão acerca do Poder de Polícia, em relação às Eleições Gerais de 

no ano de 2006, está definida na Resolução 22261/06, em seu artigo 61: 
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Art. 61.  A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não 
poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do 
poder de polícia (Lei nº 9.504/97, art. 41). 

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda será exercido exclusivamente 
pelos juízes eleitorais, nos municípios, e pelos juízes designados pelos 
tribunais regionais eleitorais, nas capitais e municípios com mais de uma 
zona eleitoral.  

§ 2º Compete ao juiz eleitoral, na fiscalização da propaganda, tomar as 
providências para impedir práticas ilegais, não lhe sendo permitido, 
entretanto, instaurar procedimento de ofício para aplicação de sanções. 

§ 3º O juiz eleitoral deverá comunicar o fato ao Ministério Público, para que 
proceda como entender necessário. 

 

Com base no trecho da Resolução supracitada, é importante lembrar que, 

independente do pleito em questão, sejam Eleições Gerais ou Municipais, o Juiz 

Eleitoral é a autoridade máxima de sua circunscrição eleitoral, de forma que o seu 

Poder de Polícia não é afastado pela competência dos Tribunais Regionais, quando 

se tratar de Eleições Gerais. Compete ao magistrado eleitoral o poder de agir de 

ofício com o intuito de fazer cessar a propaganda irregular em sua Zona Eleitoral.  

Tendo em vista que o Poder de Polícia deve ser exercido dentro dos 

limites legais, existe regulamentação para a sua efetivação. No caso da propaganda 

irregular, muitos Tribunais definem através de seus atos normativos internos, 

regulamentos para o procedimento visando o exercício do Poder de Polícia pelo 

Juiz. 

Durante o período eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao tomar conhecimento da 

irregularidade, seja por meio de denúncia ou através de auto de constatação lavrado 

por servidor designado (fiscal de propaganda), determinará a instauração de 

procedimento administrativo visando à notificação do candidato beneficiado. Após 

devidamente notificado, o beneficiário da propaganda irregular terá um prazo para 

que o mesmo a retire em tempo hábil. Esgotado o prazo, sendo constatada a 
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inocorrência da retirada da propaganda pelo beneficiário, deverá o Juiz remeter os 

autos do procedimento ao Ministério Público Eleitoral, a fim de que, se entender 

cabível, ofereça representação contra o candidato, para que este seja sancionado 

de acordo com a previsão normativa. 

É relevante a afirmativa de que poderá o Juiz Eleitoral determinar a 

retirada da propaganda irregular através de seu Poder de Polícia, independente da 

representação a ser ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Tal procedimento 

administrativo de notificação do candidato tem por finalidade apenas certificar-se de 

que este tinha ou não conhecimento a respeito da irregularidade. Se a resposta for 

negativa, o ato de notificação em si termina por cientificá-lo da propaganda irregular, 

bem como, fixando um prazo para que o beneficiário tome providências na 

regularização da situação, se este não tomar as devidas providências, restará 

demonstrado o seu prévio conhecimento do ato ilícito, o que servirá de prova 

suficiente para o representante do Ministério Público Eleitoral ajuizar ação para que 

seja aplicada a respectiva sanção.  

Em Eleições Gerais, a competência para oferecer representação contra 

candidato por propaganda irregular será da Procuradoria Regional Eleitoral. Para 

apreciar a referida representação, bem como a aplicação de sanções, será dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, através de seus Juízes Auxiliares. Aos Juízes 

Eleitorais, compete apenas instaurar procedimento administrativo de notificação do 

beneficiário da propaganda irregular, com o intuito apenas de apurar o prévio 

conhecimento do candidato, bem como o exercício do Poder de Polícia para fazer 

cessar a irregularidade. No caso de procedimento para aplicação de sanções ao 

candidato, a iniciativa será do Ministério Público Eleitoral, e não do Juiz: 
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Art. 61. (...) 

§ 2º Compete ao juiz eleitoral, na fiscalização da propaganda, tomar as 
providências para impedir práticas ilegais, não lhe sendo permitido, 
entretanto, instaurar procedimento de ofício para aplicação de sanções. 

Em Eleições Municipais, no entanto, a competência para a apuração das 

representações acerca de Propaganda Eleitoral será do próprio Juiz Eleitoral, que 

exercerá tanto o Poder de Polícia quanto a sua função jurisdicional, julgando o caso 

e aplicando a pena de multa. No que toca a competência da representação, será do 

Promotor Eleitoral. 

As competências eleitorais para a apuração de qualquer irregularidade, 

seja ela de propaganda irregular, ou de outros ilícitos eleitorais previstos, estão no 

artigo 96 da Lei 9504/97: 

 

Art. 96 . Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as 
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem 
ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem 
dirigir-se:  

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e 
distritais; 

III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. 

§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando 
provas, indícios e circunstâncias. 

§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma 
Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as 
reclamações ou representações. 

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três Juízes auxiliares para a 
apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. 

 

 

Importante ressaltar que o procedimento administrativo de notificação do 

candidato a ser adotado pelo juiz não se confunde com o procedimento iniciado com 
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a representação do Ministério Público Eleitoral, sendo esta última com o intuito de 

aplicar sanções. O primeiro é meramente administrativo, apenas para 

instrumentalizar o exercício do Poder de Polícia. O segundo tem por finalidade 

apurar e punir o autor do ilícito eleitoral. 

 

2.3 ATOS PREPARATÓRIOS DO PERÍODO ELEITORAL 

 

A atividade executiva de maior importância para a Justiça Eleitoral é a 

preparação das eleições. Nas vésperas do período eleitoral, surge a necessidade de 

preparação e execução de uma série de atos tendentes a garantir o transcurso das 

eleições de forma tranqüila, transparente e segura. Todas as demais atividades do 

Juízo Eleitoral em períodos não eleitorais (tais como, alistamento, recebimento das 

listas de filiação dos partidos, suspensão e restabelecimento de direitos políticos, 

registros de óbitos, etc.) estão voltadas exclusivamente para as eleições periódicas. 

Compete ao Juiz Eleitoral a elaboração e execução de tais atos 

preparatórios, tais como, convocação e treinamento de mesários, requisição de 

carros e prédios públicos que estarão à serviço da Justiça Eleitoral no dia do pleito, 

definição da rota de transporte de eleitores, indicação e convocação dos membros 

da juntas apuradoras e escrutinadores, convocação de delegados de prédio, 

publicação de edital para a carga e lacre da urnas eletrônicas, instalação de 

Comissão de Transportes (comissão formada com o intuito de fiscalizar o transporte 

oficial de eleitores), em outras inúmeras atividades. 
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De início, cumpre aos Juizes e Tribunais Eleitorais o dever de 

organização das seções eleitorais e distribuição dos eleitores entre as mesmas. Vale 

ressaltar que tal distribuição ocorre desde o período do alistamento, quando o eleitor 

escolher a seção e o local de votação onde votará, sendo este compatível com a 

localidade em que mora.  

Existe uma limitação entre o número mínimo e o máximo de eleitores por 

seção eleitoral, devendo a distribuição dos eleitores por seção serem distribuídos de 

acordo com as regras exigidas pelo art. 117 do Código Eleitoral: 

Art. 117 . As seções eleitorais, organizadas à medida que forem sendo 
deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 (quatrocentos) 
eleitores nas capitais e de 300 (trezentos) nas demais localidades, nem 
menos de 50 (cinqüenta) eleitores. 

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional 
poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo, 
desde que esta providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando 
o eleitor do local designado para a votação. 

§ 2º Se, em seção destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar 
o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam 
cegos. 

 

Tal limite poderá ser revistos em casos excepcionais, expressamente 

previstos em lei, como consta no parágrafo § 1° do mencionado artigo, em que 

autoriza o Tribunal Regional a aumentar o limite máximo, nos casos em que for 

necessário aproximar o eleitor do local de votação.  

Deverá o Juiz Eleitoral, além de organizar o eleitorado das seções de sua 

respectiva zona, promover atos de fiscalização e vistoria dos locais de votação. Tal 

medida se faz necessária no intuito de se resguardar de possíveis problemas ou 

deficiências nos referidos locais, para que sejam tomadas as providências cabíveis, 

garantindo o funcionamento normal das seções eleitorais no local. 
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Para que os locais onde funcionarão as mesas receptoras de votos sejam 

adequados ao bom funcionamento da seção eleitoral, importante é o posicionamento 

do escritor Joel J. Cândido, em seu livro Direito Eleitoral Brasileiro, ao afirmar que: 

Não há necessidade de ser uma mesa o local onde irão trabalhar os 
funcionários da Justiça Eleitoral, no dia da eleição. Conquanto se trate de 
local seguro o suficiente para garantir o sigilo do voto, que garanta um 
razoável conforto aos mesários e que tenha um mínimo de espaço para o 
pleno exercício da fiscalização partidária, estarão preenchidos os requisitos 
para configurar a principal característica desse lugar, que não é a de ser 
“mesa”, mas sim a de ser “lugar receptor de votos”. 7 

 

Uma das atividades mais importantes no que toca organização e 

realização do processo eleitoral são, sem dúvida, a convocação e o treinamento dos 

membros das mesas receptoras. Juntamente com o eleitor e a urna eletrônica, o 

mesário é um dos agentes mais importantes da eleição, por ser responsável pela 

condução e o bom funcionamento da seção eleitoral. Por este motivo, deverá o Juiz 

Eleitoral tratar com especial atenção a convocação de mesários, bem como a 

aplicação de meios que os faça cumprir com os seus deveres eleitorais.  

O Código Eleitoral define quais as exigências que deverão ser obedecidas 

no exercício de membro da mesa receptora. Tal limitação encontra-se no parágrafo 

§1° e §2° de seu artigo 120, que diz: 

Art. 120 . Constituem a Mesa Receptora um Presidente, um primeiro e um 
segundo mesários, dois Secretários e um suplente, nomeados pelo Juiz 
Eleitoral 60 (sessenta) dias antes da eleição, em audiência pública, 
anunciada pelo menos com 5 (cinco) dias de antecedência. 

§ 1º Não podem ser nomeados Presidentes e mesários: 

I - os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o 2º 
(segundo) grau, inclusive, e bem assim o cônjuge; 

II - os membros de diretórios de partidos desde que exerçam função 
executiva; 

III - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no 
                                                           
7 CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 10 ed. São Paulo: EDIPRO, 2003, 166. 
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desempenho de cargos de confiança do Executivo; 

IV - os que pertencerem ao serviço eleitoral. 

 

Compete ao Juiz Eleitoral a nomeação dos membros das mesas 

receptoras, desde sejam respeitadas as vedações existentes na legislação eleitoral, 

juntamente com a exigência de que o mesário tenha a idade mínima de 18 anos, 

conforme o art. 63, §2°, da Lei 9504/97 (Lei das El eições). 

Os juízes deverão instruir os mesários convocados sobre o processo 

eleitoral para a correta realização de suas funções. Tal instrução se dará por meio 

de reunião com os convocados, para que sejam passadas as devidas instruções no 

que toca a condução das mesas receptoras e ao atendimento ao eleitor da seção. 

Em período de véspera de eleição, o Juiz Eleitoral, visando obter estrutura 

necessária para a realização de atividades de apoio às seções eleitorais no dia do 

pleito, requisita carros de repartições públicas, não somente para o apoio às mesas 

receptoras (através de cidadãos convocados para trabalharem nas eleições 

fornecendo suporte às seções eleitorais), mas também para o quadro de rotas de 

transporte de eleitores, através da requisição de veículos de grande porte, 

preferencialmente da rede pública, tais como caminhões e ônibus.  

A previsão legal para a existência de uma rota gratuita de transporte de 

eleitores encontra-se na Lei 6091/74, e tem como finalidade garantir o acesso ao 

eleitor a seu local de votação, nos casos em que o mesmo encontra-se 

impossibilitado de exercer o seu direito ao voto por questões de distância. 

Ocorre que, em municípios onde existem zonas rurais ou que locais de 

difícil acesso, é comum a existência de inúmeros eleitores com baixas condições 
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financeiras, impossibilitados a comparecer ao local de votação para o exercício do 

voto. Para que se evite um grande índice de abstenção no resultado das eleições, 

bem como se resguarde o direito de voto do eleitor, a legislação prevê o seu 

transporte gratuito, que será controlado pela Justiça Eleitoral. 

Deverá o Juiz estabelecer e definir a rota de transporte a ser realizada 

pelos carros requisitados, que será publicada e divulgada aos eleitores, para que 

estes possam usufruir de tal vantagem no dia do pleito, conforme os artigos. 3º e 4º, 

da Lei 6091/74: 

Art. 3º  Até cinqüenta dias antes da data do pleito, os responsáveis por 
todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público federal, estadual 
e municipal oficiarão à Justiça Eleitoral informando o número, a espécie e 
lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade, justificando, se for 
o caso, a ocorrência da exceção prevista no § 1º do artigo 1º desta Lei. 

§ 1º Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, 
mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições 
de ser utilizados, pelos menos, vinte e quatro horas antes das eleições e 
circularão exibindo, de modo bem visível, dístico, em letras garrafais, com a 
frase: “A serviço da Justiça Eleitoral”. 

§ 2º A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a 
execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará aos 
responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até trinta dias antes do 
pleito, os veículos e embarcações necessários. 

Art. 4º  Quinze dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão 
competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o 
transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. 

 

Para evitar o transporte ilegal de eleitores no dia da eleição, deverá o Juiz 

eleitoral nomear uma Comissão de Transportes, formada por membros de Diretórios 

de Partidos Políticos locais, que deverão informar os nomes ao Juiz Eleitoral, para 

que este nomeie os seus membros. Compete á Comissão de Transportes fiscalizar o 

transporte irregular de eleitores, bem como a rota oficial de transportes, visando 

impedir que ocorram ilícitos eleitorais no dia do pleito, tais como, captação de 

sufrágio no dia do pleito, entre outros. 
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Deverá também o Juiz Eleitoral proceder à organização da cerimônia de 

carga e lacre das urnas eletrônicas, divulgando o evento através de Edital, para que 

os eleitores e membros de partidos políticos interessados possam comparecer a 

solenidade. A referida cerimônia tem por finalidade gravar nas urnas eletrônicas os 

dados referentes aos candidatos concorrentes ao pleito eleitoral, bem como a 

relação de eleitores pertencentes à seção eleitoral em que cada urna funcionará, 

procedendo-se, posteriormente, a lacração de todos os compartimentos de cada 

urna, com lacres devidamente rubricados pelo Juiz, para a garantia de que não 

ocorra a alteração das informações gravadas nas urnas eletrônicas. 

A presença de membros do Ministério Público, de representantes da 

Ordem dos Advogados do Brasil e, sobretudo, dos membros de Diretórios de 

Partidos Políticos, é de fundamental importância, no que toca a transparência e 

lisura do sistema eletrônico de registro e apuração de votos. Durante a cerimônia, é 

realizada perante os presentes uma auditoria nas urnas eletrônicas, de forma a 

demonstrar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Os procedimentos 

acerca da cerimônia de carga e lacre das urnas eletrônicas estão expressamente 

previstas em Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral durante os pleitos 

eleitorais, em especial a Resolução 22158/06.   

Além da cerimônia de carga, da convocação dos membros das mesas 

receptoras e da requisição de veículos para o apoio às seções eleitorais, bem como 

os pertencentes à rota de transporte de eleitores, deverá o Juiz Eleitoral convocar os 

membros de apoio aos servidores do Cartório Eleitoral, os delegados de prédio 

(encarregados de conservar e guardar os locais de votação até o dia do pleito), bem 

como indicar ao Tribunal os escrutinadores e os membros da junta eleitoral.  
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Compete aos escrutinadores a contagem dos votos na apuração da 

votação, ao final do dia do pleito. No entanto, com o advento da urna eletrônica e o 

sistema eletrônico de apuração, tal atividade se tornou praticamente inexistente, 

tornando-se necessária apenas nos casos raros de votação manual, quando os 

procedimentos de recuperação de uma urna eletrônica defeituosa se tornam 

ineficazes. 

No caso especificado, deverá o mesário proceder à votação manual, em 

última hipótese. Caberá aos escrutinadores realizar a contagem das cédulas no 

horário de apuração, e registrar os votos em uma urna eletrônica, para posterior 

envio ao sistema eletrônico de apuração. 

Quanto à Junta Apuradora, sua composição será formada pelo Juiz 

Eleitoral (que atuará como presidente), e por dois ou quatro cidadãos de notória 

idoneidade, conforme o art. 36 do Código Eleitoral. Sua finalidade, após o 

encerramento da votação, é resolver as impugnações e demais incidentes 

verificados no decorrer dos trabalhos de contagem e apuração dos votos. Compete 

também à Junta a diplomação dos eleitos, quando se tratar de Eleições Municipais.  

Em suma, durante todo o processo eleitoral, o Juiz Eleitoral age 

praticando atos de natureza basicamente executiva, agindo de ofício ao tomar 

medidas que visem o êxito na realização do pleito. Sua atividade jurisdicional em 

período eleitoral só ocorre quando surgem lides oriundas do próprio processo 

eleitoral, da disputa entre candidatos, o que torna sua atividade jurisdicional apenas 

uma conseqüência, um efeito colateral de sua competência executiva. 

 

 



 

 

3 - A JUSTIÇA ELEITORAL E SEUS ATOS LEGISLATIVOS: 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS 

As atividades exercidas pela Justiça Eleitoral não se resumem apenas 

aos atos executivos e jurisdicionais, mas também à expedição de resoluções e 

consultas, atos normativos que tenham força de lei para o fiel cumprimento por parte 

dos eleitores, candidatos e partidos políticos. 

De início, vale ressaltar que a expedição de atos normativos pela Justiça 

Eleitoral não são de competência do Juiz Eleitoral, mas sim dos Tribunais Eleitorais, 

atos esses que deverão ser cumpridos inclusive pelo próprio Juiz Eleitoral ao exercer 

o seu poder de agir de ofício, tanto no período das eleições quanto em época de 

alistamento eleitoral. 

A competência dos Tribunais Eleitorais em expedir tais atos com força de 

lei, na verdade, não ferem o princípio da Separação de Poderes, nem retiram a 

competência do Poder Legislativo no ato de legislar, criar normas para serem 

cumpridas para o alistamento eleitoral e as eleições. O certo é que o que define de 

fato as regras a serem cumpridas na disputa eleitoral está elencado em nosso 

ordenamento jurídico, na Constituição Federal, e em legislação federal, mais 

precisamente no Código Eleitoral, a Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, 

entre outras leis.  

O poder de estabelecer regras acerca das eleições pelos Tribunais 

Eleitorais tem por objetivo complementar e tornar aplicável as determinações 

estabelecidas por lei, e não criar por si só a legislação que será seguida pelos seus 

aplicadores. Tal competência para a regulamentação das normas eleitoras dos 
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Tribunais Eleitorais é definida pelo próprio Código Eleitoral, quando afirma que o 

Tribunal Superior Eleitoral tem competência para expedir instruções com o objetivo 

de garantir a fiel execução das normas deste código: 

Art. 1º  Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e 
o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado. 
Parágrafo único . O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua 
fiel execução. 

 

  Em um outro momento, o Código Eleitoral assegura a competência do 

Tribunal Superior Eleitoral na elaboração de resoluções para regulamentar a 

aplicação do Código, em seu art. 23, referente às competências privativas deste 

Tribunal Superior: 

Art. 23 . Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: 

(...) 

IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código; 

 

O uso de resoluções por parte do Tribunal Superior Eleitoral se tornou 

bastante comum nos dias atuais, tendo em vista a necessidade de regulamentação 

e aplicação das normas eleitorais diante de inúmeros casos concretos que surgem 

no decorrer as eleições.  

Os atos normativos do TSE se tornaram uma ferramenta bastante eficaz 

para o preenchimento de lacunas muitas vezes presentes nas normas criadas pelo 

Poder Legislativo, o que efetivou de forma considerável que muitos candidatos a 

cargos eletivos, por exemplo, se aproveitassem das omissões legais para a prática 

de certos atos que fossem de encontro à lisura do pleito e à igualitária disputa 

eleitoral, evitando consideravelmente a ocorrência de abuso de poder econômico.       

Interessante o posicionamento do escritor Edson Resende de Castro, em 

seu livro “teoria e prática do Direito Eleitoral”, ao explicar a importância da 
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competência do Tribunal Superior na elaboração de normas visando à 

complementação das leis eleitorais: 

Como já se disse, as resoluções facilitam sobremodo o trabalho dos 
operadores do Direito Eleitoral, porque o TSE acaba consolidando nelas 
não só toda a legislação eleitoral em vigor, mas também sua jurisprudência 
mais recente e o resultado das consultas a ele dirigidas. São elas, por 
conseguinte, fonte segura para Juízes, Promotores, Advogados, Candidatos 
e Partidos Políticos. 8 

 

A previsão da competência do Tribunal Superior Eleitoral para a 

expedição de resoluções de caráter normativo não apenas se encontra no Código 

Eleitoral, mas é citada inúmeras vezes na Lei 9054/97(Lei das Eleições), onde o 

próprio dispositivo legal autoriza este Tribunal Superior a regulamentar as regras 

definidas em seu artigos, como está previsto, em seu art. 105: 

Art. 105 . Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior 
Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta Lei, 
ouvidos previamente, em audiência pública, os Delegados dos partidos 
participantes do pleito. 

 

De acordo com o mencionado artigo, o Tribunal Superior Eleitoral, ao 

elaborar as instruções necessárias ao cumprimento da Lei das Eleições, deverá 

ouvir os principais interessados na disputa eleitoral, ou seja, os membros dos 

diretórios de Partidos Políticos, e todos os demais participantes diretos do pleito.  

Significa dizer que a elaboração de tais atos normativos, de acordo com a 

mencionada lei, deve passar pela aprovação das forças políticas que disputarão o 

pleito, de forma a atender ao interesse das mesmas, bem como devem estar de 

acordo com a legislação eleitoral vigente.  

Em virtude desta determinação legal, pode-se afirmar que a elaboração 

                                                           
8 CASTRO, Edson de Resende. Teoria do direito eleitoral . Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 48. 
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de tais resoluções tem origem consideravelmente democrática, vez que garantem 

aos partidos políticos e demais participantes do pleito o papel de opinar em sua 

construção. 

O conteúdo das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral costuma 

abranger não somente o texto já previsto em lei, mas adequando o seu sentido às 

jurisprudências dominantes no período de sua expedição, bem como criando regras 

com o intuito de complementar o que já estava disposto nas normas eleitorais. Esse 

acréscimo tende a se basear não apenas nas jurisprudências dominantes, mas 

também em consultas dirigidas ao Tribunal Superior Eleitoral.  

Como forma de exemplificar o papel das resoluções no sentido de 

regulamentar e aplicar as normas da legislação eleitoral à realidade de cada período 

eleitoral, é suficiente levar em consideração a evolução do processo de votação e 

apuração através de sistemas informatizados, avançado rápido obtido pela Justiça 

Eleitoral nos últimos anos, tendo diminuído consideravelmente as probabilidades de 

erros e fraudes na contagem de votos, bem como garantindo uma apuração mais 

célere e eficiente.  

O Código Eleitoral está em vigor desde o ano de 1965, e ainda dispõe 

sobre a votação e contagem de votos através de cédulas. É plenamente justificável 

a existência de tais determinações, tendo em vista o período em que antes vigorava, 

quando a votação ainda era manual em todo o país.  

Com a consolidação do voto eletrônico nos dias atuais veio a 

comprometer as normas atinentes à cédula manual, surgindo a necessidade de 

elaboração de uma série de normas com o intuito de regulamentar o uso e 
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processamento eletrônico dos votos, desde a gravação dos dados referentes aos 

candidatos e eleitores em cada urna eletrônica, através da cerimônia carga e lacre 

das urnas eletrônicas, até o sistema de apuração e totalização dos votos pela rede 

informatizada da Justiça Eleitoral.  

Não se levando em conta apenas o período próximo ao pleito, mas 

também a época de alistamento eleitoral, inúmeras inovações foram trazidas pela 

tecnologia no que toca ao processamento de dados dos eleitores, ao lançamento no 

sistema dos requerimentos de alistamentos eleitorais deferidos, entre outros casos, 

não se pode negar que surge a necessidade de uma regulamentação maior, visando 

instrumentalizar e adequar as normas do Código Eleitoral à nova realidade da 

tecnologia.  

A Resolução 22154/06 é um exemplo da importância de ser adequar 

algumas regras do Código em relação ao sistema eletrônico: 

Art. 21.  Antes da preparação das tabelas para geração de mídias, será 
emitido o Relatório Ambiente de Totalização, contendo os dados das 
seções, agregações, mesas receptoras de justificativas, siglas dos partidos 
políticos, nome das coligações e siglas dos partidos que as compõem, bem 
como os nomes dos candidatos com registro deferido ou sub judice, que 
será assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral ou por 
autoridade por ele designada.  

Parágrafo único.  O relatório de que trata o caput deste artigo deverá ser 
anexado ao Relatório Geral de Apuração. 

Art. 22.  Do procedimento de geração de mídias deverá ser lavrada ata 
circunstanciada, assinada pelo juiz eleitoral ou autoridade designada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral para essa atividade, pelos representantes do 
Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos fiscais dos 
partidos políticos e coligações presentes. 

§ 1º A ata de que trata o caput deste artigo deverá registrar os seguintes 
dados: 

I – identificação e versão dos sistemas utilizados; 

II – data, horário e local de início e término das atividades; 

III – nome e qualificação dos presentes, identificando-se a função de cada 
um; 

IV – quantidade de cartões de memória de votação, de carga e de disquetes 
gerados; 

V – nome dos técnicos responsáveis pela operação do sistema de geração 
de mídias. 
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§ 2º As informações requeridas nos incisos II a IV do § 1º deste artigo 
deverão ser consignadas diariamente. 

§ 3º Cópia da ata será afixada no local de geração de mídias, para 
conhecimento geral, mantendo-se a original arquivada sob a guarda do juiz 
ou da autoridade responsável pelo procedimento. 

Art. 23.  Havendo necessidade de outra geração de mídias, os 
representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e 
os fiscais dos partidos políticos e coligações deverão ser convocados, 
observados os procedimentos descritos no art. 22 destas instruções. 

 

   Os artigos citados apenas exemplificam as inovações trazidas pela 

tecnologia, e a necessidade de regulamentação face à nova realidade. O sistema de 

Geração de Mídias surgiu com o advento da urna eletrônica. Para gravar os dados 

relativos à votação em cada urna, é realizado um procedimento de carga de cartões 

de memória, através do sistema informatizado da Justiça Eleitoral. São inúmeros os 

casos em que existe a necessidade de o Tribunal Superior Eleitoral complementar e 

regulamentar a legislação eleitoral vigente. 

A competência para a elaboração de instruções normativas é privativa do 

Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, poderá os Tribunais Regionais Eleitorais, 

responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por 

autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.  

Significa dizer que, mesmo os Tribunais Regionais Eleitorais não podendo 

expedir resoluções com força de lei, tais como as resoluções do TSE, poderão estes 

realizar consultas, como forma de dirimir dúvidas em relação a alguns pontos da 

legislação eleitoral. Essas consultas podem servir como orientação a ser seguida 

pelos membros de partidos políticos, candidatos, Juízes Eleitorais e demais 

membros da sociedade.  

Válido o posicionamento do autor Edson Resende de Castro, em seu livro 

intitulado “Teoria e Prática do Direito Eleitoral”, quando explica a finalidade da 
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consulta a ser realizada aos Tribunais Regionais ou ao Tribunal Superior Eleitoral: 

Importante frisar que a consulta, a ser formulada por autoridade pública ou 
partido político, não pode versar sobre o caso concreto, sob pena de o 
Tribunal antecipar-se à solução do conflito já instalado. Por meio desse 
instrumento, o jurisdicionado toma conhecimento da posição do Tribunal a 
respeito da situação em tese submetida à sua apreciação, o que possibilita 
que os candidatos e Partidos evitem práticas que contrariem o entendimento 
da Justiça Eleitoral. E é ela importante principalmente porque os Tribunais 
mudam sua composição a cada dois anos, podendo mudar (e não raro 
muda) a sua jurisprudência. 9 

 

Em outras palavras, a consulta tem por meta orientar os participantes e o 

eleitorado do pleito a tomarem conduta semelhante ao posicionamento do Tribunal, 

de forma evitar a prática de atos que porventura possam entrar em conflito com o 

entendimento do mesmo. Apesar de não possuírem força de lei, tal qual as 

resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, as consultas servem para gerar 

orientações, que possam inclusive virar jurisprudência, e posteriormente estarem 

incluídas em uma Resolução do TSE.     

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
9 CASTRO, Ob, cit., p.47. 
 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da nossa experiência junto à Justiça Eleitoral, percebemos que ao 

contrário dos demais ramos da justiça, que tem função tipicamente jurisdicional – de 

julgar lides, atuando quando provocadas -, esta Justiça Especializada pratica com 

regularidade atos de natureza executiva e normativa, que são comumente 

chamados de funções atípicas do Poder Judiciário. 

Entretanto, tais atos, ao menos em relação à Justiça Eleitoral, não devem 

ser considerados como funções atípicas, denominação imprópria, já que eles se 

constituem na atividade básica desta justiça. 

A Justiça Eleitoral tem por objetivo garantir a lisura do pleito, e sua 

atividade jurisdicional é mera conseqüência dessa sua função, pois os litígios 

eleitorais surgem no decorrer do processo eleitoral, e em conseqüência das disputas 

políticas oriundas deste, bem como quaisquer atos ilícitos são descumpridos durante 

o período eleitoral. 

De todos os sistemas eleitorais que vigoraram em todo o mundo na 

história, o que parece ser mais confiável é o sistema judicial, tendo em vista a 

natureza de imparcialidade do Poder Judiciário, além de se tratar do Poder Estatal 

mais distante de possíveis influências políticas. Para qualquer nação que adote tal 

sistema como proposta de controle e fiscalização do pleito eleitoral, nada mais 

apropriado do que atribuir a uma Justiça Especializada em tal atividade a realização 

de tarefa tão necessária a perpetuação da Democracia Representativa. 

Para a execução do processo eleitoral, se faz necessário o ordenamento 
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jurídico pátrio conferir à Justiça Eleitoral uma competência mais abrangente, 

inclusive no que toca a realização de atos de natureza típica do Poder Executivo, 

para que as Eleições se realizem. Se a Justiça Eleitoral atuasse como as demais 

justiças, dependendo da provocação de qualquer parte para que pudesse cumprir 

com os seus objetivos, estaria comprometida a realização do pleito eleitoral, uma 

vez que deve ser organizado periodicamente, atendendo interesse coletivo de 

perpetuação da Democracia Brasileira.  

O Poder do Juiz Eleitoral demonstra estar além das prerrogativas 

conferidas aos demais juízes de outras Justiças. Para a garantia do processo 

eleitoral, poderá este agir de ofício, deferindo alistamentos eleitorais, instaurando 

procedimentos administrativos no que toca à apuração de possíveis duplicidades ou 

pluralidades de inscrições no cadastro eleitoral, duplicidades de filiações partidárias, 

bem como quaisquer outros expedientes previstos em lei, que tenham como meta 

a garantia do processo eleitoral, ainda que se tratando de atos de natureza estranha 

ao Poder Judiciário. 

O poder de agir do Juiz Eleitoral em matéria de ordem executiva é grande, 

ao ponto que a própria legislação eleitoral confere aos magistrados o exercício do 

Poder de Polícia, poder este de natureza administrativa, como forma de coibir a 

prática de atos ilegais praticados durante o processo eleitoral. Visando atender o 

interesse público, que é o da lisura do pleito e a disputa de forma mais igualitária 

possível das forças políticas concorrentes, poderá o Juiz Eleitoral, ao constatar uma 

irregularidade, agir de ofício para reprimir práticas ilegais, que possam configurar o 

abuso de poder econômico ou ferir a ordem pública e os bons costumes.  

Como se não bastasse os atos de natureza executiva conferidos pelo 
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ordenamento jurídico à Justiça Eleitoral, existe previsão legal para a edição de atos 

normativos, visando regulamentar e interpretar determinações exigidas por lei. 

Compete aos Tribunais Eleitorais expedir resoluções com força de lei, para que as 

leis eleitorais sejam melhor aplicadas atendendo o interesse público e a lisura do 

pleito.  

De fato, não se pode negar que, para que o órgão responsável pela 

organização e controle do pleito eleitoral pudesse agir sem empecilhos ou 

dificuldades ao cumprimento de seus objetivos, nada mais correto do que a garantia 

de que a Justiça Eleitoral possa atuar em limites além dos previstos às demais 

justiças, não se limitando apenas às atividades jurisdicionais, mas sim efetivando o 

processo de escolha dos representantes do povo, podendo agir de ofício para 

garantir tal objetivo, sempre no que determina expressamente a lei eleitoral. 

Como seria a Democracia Representativa nacional sem a atuação de um 

órgão imparcial, como a Justiça Eleitoral, para garantir a escolha popular de seus 

representantes? E se esta Justiça Especializada tivesse limites de atuação similares 

aos dos demais órgãos do Poder Judiciário, poderia esta cumprir com os objetivos 

de condução e fiscalização do processo eleitoral? Não há dúvidas de que o 

legislador agiu de forma sensata ao garantir à Justiça Eleitoral tais prerrogativas, 

para que a Democracia esteja protegida de eventuais influências que possam 

desvirtuar os interesses coletivos, e que a escolha popular corresponda de fato, ao 

resultado obtido no processo eleitoral.  
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