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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão do Curso de Direito da Universidade Federal 

Fluminense tem como objeto o estudo da fraude relacionada ao percentual de 

gênero estabelecido pela legislação eleitoral do Brasil, conhecida como candidatura 

laranja. Para a análise do tema buscou-se conceituar e contextualizar o Direito 

Eleitoral brasileiro. Desse modo, fez-se necessário apresentar aspectos históricos 

desse ramo do Direito no país. Da mesma forma, objetivou-se demonstrar a 

importância da conquista do voto feminino e a necessidade – ainda – de igualdade 

entre os sexos na seara política. Abordou-se, ainda, recente e importante decisão do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trouxe à baila novo entendimento sobre fraude 

eleitoral, examinando os meios processuais adequados para se discutir 

judicialmente este ilícito, bem como suas consequências cíveis e, até, penais. 

Assim, procurou-se com esta pesquisa destacar os aspectos positivos da 

jurisprudência, segundo a qual se faz mister tornar mais equânime, em âmbito 

eleitoral e político, as figuras do homem e da mulher, embora, na prática, muito 

pouco se tenha avançado. 

 

Palavras-chave: candidatura laranja; fraude; percentual de gênero; eleições. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O presente trabalho de conclusão do Curso de Direito, da Universidade 

Federal Fluminense, campus Aterrado, Volta Redonda, objetiva, a partir de uma 

perspectiva crítica, analisar as supostas fraudes no percentual de gênero exigido 

pela legislação eleitoral brasileira, e, por conseguinte, violação ao direito à igualdade 

das mulheres no âmbito da política. 

Em uma sociedade, na qual a Constituição é a Carta Maior, a República 

compreende a forma de governo e a democracia um valor fundamental que deveria 

ser observado de maneira incondicional, o processo eleitoral ganha relevo e merece 

ser estudado, não apenas para melhor compreendê-lo, mas também para apontar 

eventuais distorções. 

  A legislação eleitoral brasileira – compreendida como um conjunto de regras e 

princípios – tendo sua base primeira na Constituição Federal de 1988 e 

complementada por normas jurídicas infraconstitucionais, busca corrigir a histórica 

distinção entre o papel do homem e da mulher na sociedade. E para tanto, a Lei nº 

9.504/1997 instituiu o percentual de gênero ou, comumente conhecido, “cota de 

gênero”, para tornar mais equânime a posição entre homens e mulheres no âmbito 

político-eleitoral.  

 Conforme será demonstrado ao longo deste trabalho, a obrigatoriedade do 

atendimento dos percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo não 

tem sido observado de forma efetiva, apenas em âmbito formal, não cumprindo, 

assim, o real intuito da norma, que é estimular e tornar constante a participação das 

mulheres no cenário político. Ao revés, o que se tem constatado são violações a 

princípios basilares da Constituição, a exemplo da cidadania, do pluralismo político e 

da igualdade – todos plasmados na Carta Maior de 1988.  

Para melhor desenvolver o objeto da presente pesquisa buscar-se-á dividir o 

trabalho em três capítulos, os quais, por sua vez, serão segmentados em tópicos, 

que poderão variar em número de um capítulo para outro. 

Quanto à metodologia, adotar-se-á o método crítico-dialético1, visto que, 

conforme pontua Antônio Joaquim Severino2:  

                                                           
1 SILVA, Edna Lúcia da. e MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de 

Dissertação. 3 ed. Disponível em <projetos.inf.ufsc.br>. Acesso em 24 junho 2017. Segundo 

explicam as autoras, com base em Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi, “o método 
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Toda produção do conhecimento precisa ser necessariamente crítica, 

criativa e competente, ou melhor dizendo, ela só será consistente se 

fundada num processo de competência simultaneamente técnica, 

criativa e crítica. 

 

Assim, a partir da visão do autor supra referido, buscar-se-á trabalhar a 

questão nuclear deste estudo, que se funda em uma análise crítica sobre o processo 

eleitoral, o qual não retrata a igualdade material no tocante ao acesso aos cargos 

políticos-eleitorais para as mulheres. 

Ainda, para o desenvolvimento da pesquisa far-se-á análise de natureza 

qualitativa3 e quantitativa4. As principais fontes de pesquisa serão pautadas na 

legislação, doutrina e, bem assim, na jurisprudência nacional. 

Assim, no Capítulo I tratar-se-á do conceito e evolução do Direito Eleitoral 

brasileiro, desde a colonização portuguesa até os dias atuais, destacando os 

avanços alcançados pela Constituição de 1988, principalmente com relação a seus 

princípios basilares. Do mesmo modo, será dado destaque à história do direito da 

mulher em âmbito eleitoral, ressaltando as importantes conquistas alcançadas ao 

longo dos anos. 

No Capítulo II terá destaque o novo conceito dado à fraude eleitoral, a partir 

de inovação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Acompanhando 

essa nova interpretação, dar-se-á atenção aos meios processuais cabíveis para 

discutir a fraude – também resultado de guinada jurisprudencial –, sendo 

compreendidas a Ação de Impugnação de Mandato Eletiva (AIME) e a Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). 

Já no Capítulo III tem-se a análise, justamente, da decisão do TSE que serviu 

de base para as novas interpretações supracitadas. Extraindo excertos da mesma, 

                                                                                                                                                                                     
dialético “fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem 

dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. É um método de interpretação 

dinâmico e totalizante da realidade. Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um 

contexto social, político, econômico, etc.” p.26.  
2 SEVERINO, Antônio Joaquim. A pesquisa em educação: abordagem crítico-dialética e suas 
implicações na formação do educador. Revista Contrapontos. Disponível em 
<http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/14/6>. Acesso em 24 junho 2017. 
3 SILVA & MENEZES. Op. Cit. A pesquisa qualitativa leva em consideração a relação entre o mundo 

da vida e o sujeito, ou seja, a objetividade dos fatos da vida se interconectam com a subjetividade do 

“sujeito, que não pode ser traduzido em números”. 
4Idem. Ibidem. Ensinam as autoras: “a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.)”. 
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procura-se exemplificar e, assim, deixar mais claro o posicionamento da Corte 

acerca do assunto central do presente estudo. Ainda, há a exposição das 

consequências jurídicas cíveis e penais da pratica do ilícito, bem como a discussão 

da participação da candidata laranja na fraude. 
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CAPÍTULO I 

DIREITO ELEITORAL E A NECESSÁRIA IGUALDADE DE GÊNERO 

 

I.1. Aspectos conceituais e históricos do Direito Eleitoral brasileiro 

 

 O Direito Eleitoral no Brasil compreende um ramo autônomo5 do Direito 

Público, visto que possui características independentes e peculiares, encontrando 

acento na Constituição Federal de 1988, sendo esta sua fonte imediata, isto é, a 

Constituição lhe serve de norte em suas disposições fundamentais, seja de ordem 

material ou processual, com intuito de estabelecer “a precisa adequação entre a 

vontade do povo e a atividade governamental”6. 

Conceituar qualquer disciplina jurídica é difícil, porém pode-se entender o 

Direito Eleitoral como o ramo do Direito destinado a estudar os sistemas eleitorais e 

sua legislação, conforme defende Luiz Gonzaga Pereira de Melo Filho7: 

O Direito Eleitoral é encarregado de regulamentar os direitos políticos 

dos cidadãos e o processo eleitoral, em todas as suas fases, como 

forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das 

instituições do Estado.  

 

 Na mesma linha, ensina o estudioso francês Bernard Maligner8: 

C'est donc la blanche du droit qui permet de donner um contenu 

concret à l’affirmation de príncipe suivant laquelle ‘la souveraineté 

nationale appartient au peuple9 

 

 A Constituição Federal de 1988 traz, em síntese: a organização da Justiça 

Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral; as fases do processo eleitoral (como o 

alistamento eleitoral, a convenção partidária, o registro de candidaturas, a 

propaganda política e a votação); a estruturação dos partidos políticos;  e o 

estabelecimento de punições administrativas e criminais no âmbito eleitoral. 

                                                           
5 ALVIM, Frederico Franco. Manual de Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 522. 
6 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p. 04. 
7 MELO FILHO, Luiz Gonzaga Pereira de. O Direito Eleitoral e sua Evolução Histórica. Conteúdo 
Jurídico, Brasília – Distrito Federal: 15 out. 2013. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45516&seo=1>. Acesso em: 19 maio 2018. 
8 MALIGNER, Bernard. Droit électoral. Paris: Ellipses, 2007, p.11. 
9 Tradução livre: É o ramo do Direito que permite conferir conteúdo concreto à afirmação do princípio 
segundo o qual a soberania nacional pertence ao povo. 
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 O Direito Eleitoral por ser ramo autônomo do Direito Público, conforme dito 

anteriormente, possui autonomia normativa, isto é, há no ordenamento jurídico 

brasileiro grande quantidade de normas jurídicas autônomas e especificas.  

No que diz respeito ao conjunto de normas que norteia o Direito em tela, 

pode-se citar como exemplos, o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), a Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). Tais 

diplomas legais são normas jurídicas de efeito cogente (imperativo), ou seja, não 

podem ser alteradas para beneficiar particulares (eleitores, candidatos ou partidos 

políticos) envolvidos no processo eleitoral10. 

Dessa forma, faz-se aqui um pequeno recorte histórico para elucidar a 

evolução do Direito Eleitoral no Brasil, com vistas à compreensão da origem e do 

desenvolvimento histórico dos institutos eleitorais, e, ainda, tornar mais precisa a 

construção do presente estudo acerca do sistema eleitoral atualmente em vigor e 

suas inovações jurisprudenciais. 

Nesse contexto, destaca-se que no Período Colonial – época em que o Brasil 

era colônia de Portugal – já existiam eleições, a despeito de Portugal ser uma 

monarquia, as vilas e cidades fundadas no território brasileiro detinham uma 

organização política republicana, cujo governo era formado por meio de eleições 

populares.11  

Assim, no Brasil desta época, as eleições para os cargos das repúblicas das 

cidades e vilas eram disciplinadas pelo Código Eleitoral da Ordenação do Reino, 

compreendendo, dentre outros, os cargos de vereador, de juiz e de procurador do 

conselho, também denominados de oficiais. Assim, detalha Luiz Gonzaga Pereira de 

Melo Filho12: 

O mandato desses oficias era de 01 (um) ano, mas, apesar disso, as 

eleições não aconteciam anualmente. Os escrutínios eram realizados 

a cada 03 (três) anos, de sorte que, numa só eleição, eram eleitos 

três governos, um para cada ano. (...) O sufrágio era universal, pois 

até a plebe podia votar, mas só podiam ser votados os indivíduos 

pertencentes à nobreza das vilas e cidades, denominados homens 

bons ou republicanos.  
                                                           
10 ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de direito eleitoral. 11ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2017, p. 45. 
11 MELO FILHO, Luiz Gonzaga Pereira de. O Direito Eleitoral e sua Evolução Histórica. Conteúdo 
Jurídico, Brasília – Distrito Federal: 15 out. 2013. Disponível em 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45516&seo=1>. Acesso em 19 maio 2018. 
12 MELO FILHO (2013), op. cit. 
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Com a proclamação da independência do Brasil, iniciou-se o Período 

Imperial da história brasileira, marcada pela outorga – por parte de D. Pedro I – da 

Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. 

A Carta estabelecia algumas regras para as eleições, como o voto indireto. 

Desta forma, o sufrágio era restrito e o voto censitário, conforme preleciona Melo 

Filho13: 

(...) não podiam votar nas eleições primárias os menores de 21 (vinte 

e um) anos, salvo se casados; os oficiais militares; os bacharéis 

formados; os clérigos de ordens sacras; os filhos que ainda 

morassem com os pais, salvo se servirem em ofícios públicos; os 

criados, categoria na qual não se incluíam os guarda-livros; os 

primeiros caixeiros das casas de comércio; os criados da Casa 

Imperial, se não forem de galão branco; os administradores das 

fazendas rurais e fábricas; os religiosos e quaisquer que vivam em 

comunidade claustral; e os que não tinham renda líquida anual 

mínima de 100 (cem) mil réis.  

 

 Porém, muitas fraudes e irregularidades ocorriam durante o pleito, 

evidenciando a incapacidade da lei vigente em regular o processo eleitoral brasileiro 

de forma efetiva. Nesse sentido discorre Walter Costa Porto14:  

Tratou-se inicialmente de substituir o pessoal que seria 

encarregado de fiscalizar as eleições. São nomeados novos 

presidentes para as províncias, são removidos juízes de Direito e 

chefes de Polícia, são suspensos oficiais superiores da Guarda 

Nacional. Passou-se, depois, à violência. Malta de valentões, com a 

conivência da Polícia quando não dirigidos por ela, assaltam as 

mesas eleitorais. Identificam-se pelo uso de um laço amarelo ao 

pescoço, ficando por isso conhecidos como papos amarelos. 

Assassínios e espancamentos foram assinalados em todo o país. A 

fraude completa o quadro dessas eleições. Na qualificação dos 

eleitores aceitam-se meninos, escravos, pessoas imaginárias e 

trocas de identidade. No recolhimento dos votos os eleitores de 

paróquia são impedidos de votar e as urnas cheias com votos 

preparados. Noutros casos, o conteúdo das urnas é substituído. 

Frauda-se a apuração com a alteração na contagem de votos, com 

a falsificação das atas. 

 

                                                           
13 MELO FILHO, Luiz Gonzaga Pereira de. O Direito Eleitoral e sua Evolução Histórica. Conteúdo 
Jurídico, Brasília – Distrito Federal: 15 out. 2013. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45516&seo=1>. Acesso em: 25 maio 2018. 
14 PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil. Da Colônia à 6ª República. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Topbooks Editora, 2002. Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/do-brasil-
coloniaavelha-republica-roteiros-eje> Acesso em 25 maio 2018. 
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Em 1840 D. Pedro II dissolveu a Câmara eleita e, assim, deu-se início ao 

processo de modificação da legislação eleitoral brasileira, através da produção 

própria das leis eleitorais, isto é, leis produzidas de fato no Brasil. 

Segundo a literatura, a primeira lei eleitoral brasileira teria sido a Lei dos 

Círculos, editada por Dom Pedro II em 1855, a qual previa o voto por distritos ou 

círculos eleitorais. Depois, em 1875 o Imperador aprovou a Lei do Terço, que 

revogou a Lei dos Círculos15.  

A referida Lei do Terço foi instituída pelo Decreto nº 2.675, de 20 de outubro 

de 1875, trazendo alterações significativas na legislação eleitoral brasileira. Ainda, 

o mencionado diploma normativo inovou ao instituir o sistema, no qual os eleitores 

passaram a votar em dois terços dos elegíveis, proporcionando, assim, a 

representação das minorias. Além disso, a legislação introduziu o título eleitoral e 

permitiu maior participação do Poder Judiciário no pleito, expandindo a possibilidade 

de conhecimento de questões relativas as fases do processo eleitoral. 

Já em 1881, com a edição da Lei nº 3.029, o sistema eleitoral brasileiro foi 

profundamente alterado. Conhecida como “Lei Saraiva”, pois seu projeto foi de 

iniciativa do Conselheiro Saraiva – embora a sua redação tenha sido de Rui Barbosa 

–, o diploma normativo trouxe inovações como a abolição das eleições indiretas e a 

instituição de eleições diretas, a adoção do voto do analfabeto e a ampliação das 

incompatibilidades eleitorais16. 

Tal lei atendeu um dos maiores anseios da população brasileira desde a 

proclamação da independência, conforme pontua Porto17: 

O que se esperava com a eleição direta, segundo Rui Barbosa, é 

que se excluísse ‘o capanga, o cacetista, o biju, o xenxém, o bem-

te-vi, o morte-certa, o cá-te-espero, o mendigo, o analfabeto, o 

escravo, todos esses produtos da larga miséria social, para abrir 

margem ao patriotismo, à ilustração, à independência, à fortuna, à 

experiência’. 

  

                                                           
15 BARCELLOS, Jorge. História do Voto no Brasil: da colônia à República. Disponível em 
<https://www.sul21.com.br/postsrascunho/2014/06/eleicoes-2014-historia-do-voto-no-brasil/>. Acesso 
em 07 junho 2018. 
16 MELO FILHO, Luiz Gonzaga Pereira de. O Direito Eleitoral e sua Evolução Histórica. Conteúdo 
Jurídico, Brasília – Distrito Federal: 15 out. 2013. Disponível em 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45516&seo=1>. Acesso em 25 maio 2018. 
17 PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil. Da Colônia à 6ª República. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Topbooks Editora, 2002. Disponível em <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/do-brasil-
coloniaavelha-republica-roteiros-eje>. Acesso em 25 maio 2018. 
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Em 1891, com a proclamação da República, como regime de governo, e a 

federação como forma de Estado, nasceu a primeira Constituição Federal, dando 

início ao período denominado republicano brasileiro.18 Esta nova Carta Magna previa 

algumas normas relativas ao sistema eleitoral federal, com destaque para a 

inovação da eliminação do "censo pecuniário" ou "voto censitário"19. 

O Poder legislativo federal, pós Constituição Federal de 1891, apresentava 

uma composição bipartida, ou seja, passou a existir a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal. Assim, ficou determinado que a eleição para senadores e 

deputados deveria ser feita simultaneamente em todo o país, ressaltando que 

ninguém poderia ser, ao mesmo tempo, deputado e senador, conforme esclarece 

Melo Filho. 

Quanto ao Poder executivo federal, tem-se como chefe da nação o Presidente 

da República dos Estados Unidos do Brasil, visto a adoção do sistema 

presidencialista de governo. O mesmo era substituído, quando necessário, pelo seu 

vice-presidente. Acrescente-se, ambos eram eleitos simultaneamente para um 

mandato de quatro anos, sem direito à reeleição, por meio do voto direto e da 

maioria absoluta dos mesmos. Com efeito, o indivíduo para concorrer a estes cargos 

deveria ser brasileiro nato, estar no exercício dos direitos políticos e ser maior de 

trinta e cinco anos.  

A Constituição de 1891 ainda dispôs sobre algumas hipóteses de 

inelegibilidade para os cargos do legislativo e executivo federal, conforme esclarece 

Melo Filho20:  

Os quais seriam inelegíveis os parentes consanguíneos e afins, nos 

1º e 2º graus, do Presidente ou Vice-Presidente, que se achasse em 

exercício no momento da eleição ou que o tivesse deixado até seis 

meses antes. Os Ministros de Estado, por sua vez, além de serem 

inelegíveis para a presidência e para a vice-presidência, não 

poderiam ser eleitos para deputado ou senador nem acumular o 

exercício de outro emprego ou função pública. Nesse sentido, o 

deputado ou senador que aceitasse o cargo de Ministro de Estado, 

perderia o mandato e proceder-se-ia a realização de uma nova 

eleição, na qual não poderia ser mais votado. 

                                                           
18 BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Piaui. Evolução da Justiça Eleitoral no Brasil. Disponível 
em <www.tre-pi.jus.br>. Acesso em 25 maio 2018. 
19 Segundo Antônio Carlos Olivieri, voto censitário consiste na restrição do direito de votar apenas 
para alguns grupos de cidadãos, por norma os que apresentam um padrão social e econômico alto. 
20 MELO FILHO, Luiz Gonzaga Pereira de. O Direito Eleitoral e sua Evolução Histórica. Conteúdo 
Jurídico, Brasília – Distrito Federal: 15 out. 2013. Disponível em 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45516&seo=1>. Acesso em 25 maio 2018. 
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Quanto à esfera estadual, a Carta Magna de 1891 assegurou a faculdade dos 

estados de legislar sobre o sistema eleitoral regional, estabelecendo que cada 

estado era regido por sua própria Constituição estadual e, bem assim, pelas suas 

leis, respeitando, porém, os princípios constitucionais da Carta Maior. 

Após a Revolução de 1930, houve a promulgação da Constituição de 1934, 

que trouxe como principal inovação, em âmbito eleitoral, a previsão da Justiça 

Eleitoral como órgão do Poder Judiciário, nos termos dos art. 82 e 83 – ressalte-se, 

a referida Carta criou uma seção própria para esta Justiça especial.   

Ainda, no âmbito da referida Revolução, vale acrescentar que o Brasil iniciou 

o processo de codificação normativa eleitoral, implicando o surgimento do primeiro 

Código Eleitoral, por meio do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Nesse 

sentido, esclarece Joel J. Cândido21 que tal normativa constitui: 

instrumento legal que, junto com as Constituições que se seguiram, 

continha o regramento fundamental que passou a ser aplicado em 

nosso sistema eleitoral, em todas as suas fases e momentos, do 

alistamento à diplomação, passando pelas inelegibilidades e pelos 

Partidos Políticos. 

 

Esse Código Eleitoral trouxe inovações relevantes, a exemplo do voto 

feminino, da representação proporcional e do voto secreto em cabine indevassável. 

Da mesma forma, dispôs sobre o sufrágio universal e direto; da possibilidade de a 

eleição ser feita em dois turnos; e do eleitor configurar como parte legítima, para 

propositura de ação penal relativa a crimes eleitorais, cujo prazo prescricional era 

sempre de dez anos.  

Pela primeira vez, a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, 

mas ainda era admitida a candidatura avulsa22. Vale destacar excerto do texto do 

sitio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro23: 

Surgido em 1932, o novo Código criou a Justiça Eleitoral que 

passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais - 

alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos 

votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos. Além disso, 

regulou em todo o país as eleições gerais (federais e estaduais) e 

municipais. O Código introduziu o voto secreto, o voto feminino e o 

                                                           
21 CÂNDIDO, Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro. 12. ed. Bauru: Edipro, 2006, p. 34. 
22 BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Piaui. Evolução da Justiça Eleitoral no Brasil. Disponível 
em <www.tre-pi.jus.br>. Acesso em 25 maio 2018. 
23 BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Projeto Memória - História. Disponível em 
<www.tre-rj.jus.br>. Acesso em 25 maio 2018. 
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sistema de representação proporcional, em dois turnos simultâneos. 

Ademais, no ano de 1932 também houve a criação do Tribunal 

Superior Eleitoral, considerado o órgão máximo da Justiça Eleitoral, 

o qual teve como primeiro presidente o ministro Hermenegildo 

Rodrigues de Barros. 

 

Depois, em 1935 editou-se novo Código Eleitoral, com sensíveis, porém 

importantes, mudanças. O Ministério Público, a seu turno, recebeu capitulo próprio 

no referido texto legal, no qual se previu ampla participação das representações 

estaduais do órgão nas fases do processo eleitoral. Alterou-se, também, os prazos 

prescricionais dos crimes eleitorais, reduzidos para cinco anos, nos casos de pena 

privativa de liberdade, e para dois anos, nos demais casos. A regra do domicílio 

eleitoral foi restringida, retirando a possibilidade de o eleitor escolher livremente 

onde votaria e fazendo coincidir com o domicílio civil do mesmo.  

Entre avanços e retrocessos, em 1937 Getúlio Vargas anunciou a “nova 

ordem” do País, ou Estado Novo. O Presidente em exercício outorgou, então, a 

Constituição de 1937 – “A Polaca” –, que “extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os 

partidos políticos existentes, suspendeu as eleições livres e estabeleceu eleição 

indireta para presidente da República, com mandato de seis anos”24. 

Deposto o governo de Vargas, o Decreto-Lei nº 7.586/1945, também 

denominado “Lei Agamenon” – em homenagem ao Ministro da Justiça responsável 

por sua elaboração, Agamenon Magalhães – restabeleceu a Justiça 

Eleitoral, criando, segundo o doutrinador Pinto Ferreira, o terceiro Código Eleitoral 

brasileiro. Este trouxe como novidade a exclusividade dos partidos políticos na 

apresentação dos candidatos – ou seja, extingui a possibilidade de candidaturas 

avulsas –, bem como a atribuição da competência privativa da União para legislar 

sobre direito eleitoral, retirando dos estados essa possibilidade.  

Logo em seguida, no ano de 1950, editou-se novo Código Eleitoral, trazendo 

sutis alterações, como o alistamento eleitoral que deixou de ser de ofício e passou a 

ser realizado a requerimento do eleitor e a destinação, pela primeira vez, de um 

                                                           
24 BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Piaui. Evolução da Justiça Eleitoral no Brasil. Disponível 

em <www.tre-pi.jus.br>. Acesso em 25 maio 2018. 
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capítulo próprio para a propaganda partidária, trazendo garantias e restrições ao seu 

exercício.25 

Ainda, no que diz respeito ao pêndulo do Direito Eleitoral, cabe mencionar o 

golpe de estado em 1964, o qual inaugurou um período de interferência direta do 

Regime Militar na legislação eleitoral, com intuito de conduzir o processo eleitoral à 

obtenção da maioria favorável ao governo militar instituído, através de inúmeros atos 

institucionais, emendas constitucionais, leis e decretos-leis. Nesse contexto, o 

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em seu sitio eletrônico traz informações 

relevantes:26 

Com esse objetivo, o Regime alterou a duração de mandatos, cassou 

direitos políticos, decretou eleições indiretas para presidente da 

República, governadores dos estados e dos territórios e para 

prefeitos dos municípios considerados de interesse da segurança 

nacional e das estâncias hidrominerais, instituiu as candidaturas 

natas, o voto vinculado, as sublegendas e alterou o cálculo para o 

número de deputados na Câmara, com base ora na população, ora 

no eleitorado, privilegiando estados politicamente incipientes, em 

detrimento daqueles tradicionalmente mais expressivos, reforçando 

assim o poder discricionário do governo. 

 

Ainda nesse período, especificamente no ano de 1965, vale ressaltar também 

a extinção dos partidos políticos, instituída através do Ato Institucional nº 2 (AI-2). No 

mesmo ano, editou-se Ato Complementar determinando ao Congresso Nacional a 

criação de organizações com atribuições de partidos políticos, dando origem à 

ARENA - Aliança Renovadora Nacional e ao MDB - Movimento Democrático 

Brasileiro. 

O retorno do pluripartidarismo no final da década de 1970 abriu caminho para 

o movimento das “Diretas Já”, facilitando a criação da Assembleia Nacional 

Constituinte, que promulgou a Constituição Federal de 1988 – 

a Constituição Cidadã. 

Essa Constituição, que vigora até os dias atuais, traz como destaque, em 

sede de legislação eleitoral, diversos artigos nos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias, sobretudo sobre plebiscito, mandatos e eleições. Ao 

                                                           
25 MELO FILHO, Luiz Gonzaga Pereira de. O Direito Eleitoral e sua Evolução Histórica. Conteúdo 
Jurídico, Brasília – Distrito Federal: 15 out. 2013. Disponível em 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45516&seo=1>. Acesso em 25 maio 2018. 
26 BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Piaui. Evolução da Justiça Eleitoral no Brasil. Disponível 

em <www.tre-pi.jus.br>. Acesso em 25 maio 2018. 
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dispor sobre a justiça eleitoral em seu texto, além de prever expressamente seus 

órgãos, a Carta Magna incumbiu à lei complementar a fixação das suas 

competências, o que é feito no atual Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965), que foi recepcionado como lei complementar. 

Vale ressaltar que além das codificações eleitorais citadas, inúmeras leis 

ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais foram editadas na 

história recente do direito eleitoral no Brasil e que merecem destaque, por influenciar 

diretamente na legislação eleitoral vigente. 

A Lei nº 9.265/1996, por exemplo, regulamentou o inciso LXXVII do artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988, dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários 

ao exercício da cidadania, como o alistamento eleitoral. Do mesmo modo, versou 

sobre a interposição de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), por abuso 

do poder econômico, corrupção ou fraude – inovação extremamente importante para 

o desenvolvimento deste presente trabalho. 

Merece realce também a Lei nº 11.300/2006 por ter realizado uma pequena 

reforma eleitoral, impondo uma série de restrições aos candidatos a cargos eletivos 

em todo o país no pleito de 2006, com o intuito de diminuir os gastos e tornar o 

processo eleitoral mais transparente. Pode-se apontar a proibição de “showmícios”, 

de veiculação de propaganda em outdoors e distribuição de brindes, bem como a 

obrigatoriedade da publicação de prestações de contas na internet.  

Mais recentemente, ocorreu outra minirreforma eleitoral, com a Lei nº 

13.165/2015, com a finalidade também, assim como previa a Lei nº 11.300/2006, 

reduzir os custos de campanha eleitoral. Dentre outros pontos, reduziu o tempo de 

campanha; colocou fim ao financiamento empresarial; simplificou a prestação de 

contas; além de limitar e padronizar os gastos com as campanhas para os diferentes 

cargos.27 

Pelo o que se infere até o momento da pesquisa, o Direito Eleitoral guarda 

íntima relação com o Direito Constitucional. Desse modo, não é difícil concluir que a 

evolução histórica do Direito Eleitoral no Brasil possui inerente correspondência com 

as Constituições Federais vigentes ao longo dos tempos. Desta maneira, resta clara 

                                                           
27 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Série Reforma Eleitoral 2015: conheça os principais 
pontos alterados no Código Eleitoral. Disponível em <www.tse.jus.br>. Acesso em 25 maio 2018. 
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a finalidade dos legisladores nacionais em fazer as normas eleitorais estarem, cada 

vez mais, em consonância com os anseios da população brasileira. 

  

I.2. Princípios basilares: pluralismo político, cidadania e igualdade 

 

 As Constituições existentes ao redor do mundo trazem em seu bojo uma 

“espécie normativa que tanto pode ser expressa no ordenamento jurídico como pode 

ser implícita, desempenhando relevante papel na interpretação do Direito”, conforme 

preleciona o pensador italiano Vezio Crisafulli28. Trata-se de uma concepção de 

princípios, os quais, esclarece o autor em tela, “constituem as vigas mestras do 

sistema [constitucional], devendo vincular o intérprete”. 

  Vale acrescentar que no decorrer da história uma série de princípios começou 

a ganhar destaque inclusive para nortear e estruturar o Estado de Direito. Tais 

regras - princípios podem ser observadas, conforme já mencionado acima, em 

diversas Constituições do mundo.  

 Nessa linha, a Constituição brasileira de 1988 dispõe sobre princípios de 

forma expressa, bem como de forma implícita. Assim, tem-se como Título I, “Dos 

Princípios Fundamentais”, estabelecendo que a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. A 

rigor, da expressão grifada (união indissolúvel) é possível extrair o princípio implícito 

da vedação da secessão – ou princípio da indissolubilidade do pacto federativo –, 

segundo o qual nenhum ente federado poderá se retirar da Federação. 

A Constituição Federal de 1988 consagra em seu art. 1º vários princípios 

fundantes da república pátria, a saber: soberania, cidadania, dignidade da pessoa 

humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político29.  

 Já à época da elaboração da Constituição acima citada, Carlos Roberto 

Siqueira Castro, convidado a fazer comentários críticos aos relatórios parciais 

elaborados pelos constituintes, pontuou:30 

                                                           
28 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 69. 
29 MAFRA, Francisco. Princípios Fundamentais e Direitos individuais e coletivos: primeiras 
linhas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, VIII, n. 20, 2005. Disponível em <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=796>. Acesso em 03 junho 
2018. 
30 CITTADINO, Gisele. (2004). Pluralismo, direito e justiça distributiva. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris. 
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A ideia de um Estado Social e Democrático de Direito é, sem sombra 

de dúvidas, o que há de mais modernos em termos de predicação 

dos Estados no mundo contemporâneo. A Constituição espanhola 

faz essa menção, imitando, neste ponto, a Constituição portuguesa. 

E, de um modo geral, as constituições europeias sublinham o 

aspecto social e democrático do Estado de Direito (...). É muito 

comum os textos constitucionais contemporâneos aludirem aos 

princípios fundamentais da comunidade política. Nesta minha 

proposta, esses princípios seriam a igualdade, a liberdade, a 

dignidade da pessoa humana, a justiça social, o pluralismo político. 

 

A colocação dos princípios fundamentais no início da Constituição expressa o 

objetivo de permitir ao intérprete fazer uma leitura adequada do texto constitucional 

de acordo com os objetivos e fundamentos do Estado brasileiro31. 

O pluralismo político consagra de certa forma o princípio da igualdade 

material, segundo o qual as situações iguais devem receber o mesmo tratamento, 

entretanto, situações especiais merecem tratamento especial. Nesse diapasão, cabe 

trazer as palavras de Nilo Pinto Júnior32: 

Politicamente, a sociedade plural é aquela que admite em sua 

formação, a presença de vários grupos ou centros de poder, capaz 

de harmonizar os interesses conflitantes e caracterizada pela 

desconcentração da sua administração, evitando, pois, a unicidade 

de decisões seja administrativa ou política. Enfim, a sociedade plural 

é, ideologicamente, oposta a unificação do poder ou a unanimidade 

totalitária. 

 

Nota-se, na Constituição Federal brasileira de 1988, a presença do termo 

pluralismo logo em seu preâmbulo, confirmando um Estado Democrático que 

assegura os “direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos”33, eliminando qualquer discriminação, seja 

étnica, sexual, econômica, filosófica, política ou religiosa. Fica nítido, portanto, que a 

“ideia de pluralismo encontra-se enraizada aos conceitos de Estado Democrático de 

Direito e Democracia”.34 

                                                           
31 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 11ª ed., SP: Atlas, 2002 – P. 69. 
32 PINTO JUNIOR, Nilo Ferreira. O Princípio do Pluralismo Político e a Constituição Federal. 
Revista Eletrônica Eleitora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande no Norte. Volume 
25. 2011. Disponível em <www.tre-rn.gov.br>. Acesso em 03 junho 2018. 
33 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em 03 junho 2018. 
34 NASPOLINI, Samuel Dal-Farra. Pluralismo Político.1 ed. Curitiba: Juruá. 2008, p.84. 
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Pinto Junior35 ainda destaca outras características do princípio aqui estudado: 

O pluralismo político se constitui como um instrumento-bússola que 

norteia as constituições dos estados democráticos de direito na 

atualidade, exerce uma função primordial de ordem política e jurídica, 

bem como a preservação dos variados interesses da sociedade e a 

participação no poder político, através do sufrágio universal, 

igualitário e livre de qualquer preconceito, fortalecendo os direitos 

fundamentais da igualdade e liberdade como primados da dignidade 

humana. 

 

Vale ressaltar que o pluralismo em sentido lato não se restringe apenas às 

preferências político-ideológica, abrangendo também as esferas da convivência 

social, sendo vedado qualquer preconceito étnico, religioso, econômico, sexual, 

cultural, etc. 

O princípio da cidadania, por sua vez, possui um conceito mais amplo e pode 

significar um conjunto de direitos e obrigações que os cidadãos brasileiros possuem 

na vida cotidiana para permitir uma convivência pacífica, ordenada e harmoniosa 

entre todos36. 

Por cidadania – classicamente entendida – tínhamos a característica de se 

fazer parte do povo de um país. Porém, a Carta Magna brasileira incorporou em seu 

texto a concepção contemporânea de cidadania, introduzida pela Declaração 

Universal de 1948 e reiterada pela Conferência de Viena de 1993.37 

É de grande importância o fato de a Constituição de 1988 ter abordado a 

cidadania, sob o enfoque da garantia da dignidade humana, assim como o fez com o 

princípio do pluralismo político. Desse modo, o cidadão tem assegurado com o 

princípio da cidadania não apenas seu direito de votar e ser votado, mas, 

principalmente, ter direitos e garantias individuais, políticos, sociais, econômicos e 

culturais38. 

                                                           
35 PINTO JUNIOR, Nilo Ferreira. O Princípio do Pluralismo Político e a Constituição Federal. 
Revista Eletrônica Eleitora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande no Norte. Volume 
25. 2011. Disponível em <www.tre-rn.gov.br>. Acesso em 03 junho 2018. 
36 MAFRA, Francisco. Princípios Fundamentais e Direitos individuais e coletivos: primeiras 
linhas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, VIII, n. 20, 2005. Disponível em <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=796>. Acesso em 03 junho 
2018. 
37 TEZOTO, Edenise Leilte, & OLIVEIRA, Renata Domingues (2014). O Princípio da Cidadania na 
Constituição Federal de 1988. Disponivel em <http://fait.revista.inf.br>. Acesso em 03 junho 2018. 
38 TEZOTO, Edenise Leilte, & OLIVEIRA, Renata Domingues (2014), op. cit. 
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Dessa forma, não se considera mais a cidadania como simples qualidade de 

gozar direitos políticos, mas, conforme Valério Mazzuoli39:  

(...) consiste na consciência de pertinência à sociedade estatal como 

titular dos direitos fundamentais, da dignidade como pessoa humana, 

da integração participativa no processo do poder, com a igual 

consciência de que essa situação subjetiva envolve também deveres 

de respeito à dignidade do outro e de contribuir para o 

aperfeiçoamento de todos. 

 

 A seu tempo, o princípio da igualdade, também conhecido como princípio da 

isonomia, indica, por definição, um tratamento justo para os cidadãos, representando 

assim o símbolo da democracia. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o 

princípio da igualdade está previsto no artigo 5º, que diz que ‘todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza’, isto é, garante-se um tratamento 

igualitário para os cidadãos.  

Na referida Carta, a ideia de igualdade pode ser entendida de duas formas: 

material, onde o tratamento igual ou desigual é definido de acordo com a situação, 

ou seja, quando as situações são iguais, deve ser dado um tratamento igual, mas 

quando as situações são diferentes é importante que haja um tratamento 

diferenciado; e formal, que trata homens, mulheres e todos os cidadãos brasileiros 

como iguais perante a legislação40. 

Essas duas faces do princípio da igualdade geram debates até os dias atuais. 

O filósofo italiano Norberto Bobbio, em sua obra de 1983, já dizia que “a 

desigualdade de tratamento, chamada também de regra de distribuição ou regra de 

nivelamento, quando justificável, é verdadeiramente igualitária e, portanto, justa”41. 

Resultando, hoje, no entendimento de que a isonomia consiste em tratar os iguais 

de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. 

Nesse sentido, resta evidente a importância dos princípios 

supramencionados para o contínuo desenvolvimento do Direito Eleitoral e, 

principalmente, para a aquisição de espaço nesse cenário por parte das mulheres, 

conforme será demonstrado a seguir. 

                                                           
39 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, cidadania e educação. Uma nova 
concepção introduzida pela Constituição Federal de 1988. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 
1 out. 2001. Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/2074>. Acesso em 03 junho 2018. 
40 Principio da Isonomia. (s.d.). Fonte: <http://principios-constitucionais.info/principio-da-
isonomia.html>. Acesso em 03 junho 2018. 
41 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Editora 

UNB, Brasília. 2000. P.601. 
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I.3. A posição da mulher no cenário político nacional 

 

A busca pela participação efetiva da mulher na política brasileira passou por 

diversas fases ao longo do tempo, desejando alcançar uma condição de sujeito, não 

apenas político, mas também social e econômico. Segundo Marilene Mendes Sow, 

“a participação feminina na política brasileira vem sendo entendida como um 

importante meio para a consolidação da democracia brasileira e para o alcance da 

igualdade de direitos”42. 

De acordo com Kamila Pagel, estudiosa do tema, podem ser definidos três 

momentos de grande relevância para a participação da mulher na política no Brasil:  

O primeiro é a conquista do direito ao voto, ocorrida em 1932, 

resultado de um intenso movimento das mulheres iniciado em 1919, 

conhecido como movimento sufragista;  

O segundo, refere-se ao movimento feminista iniciado na década de 

70, onde as mulheres passaram a lutar por direitos mais amplos, 

inclusive voltados para a democratização do país; e  

O terceiro, a constituição de 1988 consolida vários direitos, sendo essa 

constituição reconhecida como o momento da conquista da igualdade 

formal de direitos entre homens e mulheres43. 

 

Entretanto, pesquisas referentes à participação da mulher na política - não 

apenas em âmbito nacional - mostram que as mulheres continuam a ser sub-

representadas nos parlamentos e demais órgãos políticos. De acordo com Marlise 

Matos44, “as democracias ocidentais definiram espaços e conquistaram direitos de 

modo completamente assimétrico para homens e mulheres, instaurando e 

perpetuando profundas desigualdades políticas”. 

A evolução histórica da participação feminina na política brasileira, que agora 

será abordada, tem ocorrido a passos lentos, não recebendo ainda o destaque e o 

espaço merecidos. 

                                                           
42 SOW, Marilene Mendes. A participação feminina na construção de um parlamento 
democrático. Revista Eletrônica do Programa de Pós-graduação. Centro de formação, treinamento e 
aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Disponível em <http://bd.camara.gov.br>. Acesso em 30 
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43 OLIVEIRA, Kamila Pagel. A trajetória da mulher na política brasileira: as conquistas e a 
persistência de barreiras. 2013. Disponível em <www.eg.fjp.mg.gov.br>. Acesso em 30 maio 2018. 
44 MATOS, Marlise. Paradoxos da incompletude da cidadania política das mulheres novos 
horizontes para 2010?. 2009. Disponível em <http://opiniaopublica.ufmg.br/biblioteca/marlise.pdf>. 
Acesso em 30 maio 2018. 
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No Brasil, de acordo com Sow45, as mulheres, bem como os escravos e os 

estrangeiros foram relegados durante séculos à condição de não cidadãos, sendo 

colocados à margem dos assuntos de interesse público. Durante o período colonial, 

os direitos políticos eram restritos aos homens em função da sociedade patriarcal, 

na qual as decisões e os privilégios sempre estiveram nas mãos dos homens. Esta 

situação perdurou durante muito tempo, não sendo alterada nem após a 

independência do país. 

Com a Proclamação da República e a organização da Assembleia 

Constituinte de 1890, houve a expectativa por parte de algumas mulheres – que já 

tinham anseio de votar – de que finalmente seria tal direito concedido. No entanto, 

não ocorreu. Neste momento, algumas – poucas – mulheres solicitaram o 

alistamento eleitoral, considerando que a Constituição não fazia restrição expressa a 

elas, como ocorria com os mendigos, analfabetos, religiosos, entre outros. No 

entanto, tais pedidos foram negados, com base na justificativa de incompatibilidade 

natural da mulher em relação à vida política.46 

Assim, a Proclamação da República em 1889 não gerou mudanças no que 

tange à participação da mulher na vida política, sendo que a Constituição de 1890 

continuou excluindo do sufrágio as mulheres, aos analfabetos, mendigos, soldados e 

religiosos.  

O primeiro projeto de lei relacionado ao voto feminino ocorreu em 1917, 

apresentado à Câmara Federal pelo deputado fluminense Maurício de Lacerda, que 

fez questão de justificar a capacidade da mulher em diferentes ramos, inclusive 

político. O projeto foi tratado, à época, como matéria de emenda constitucional, 

embora a Constituição vigente também não trouxesse restrição expressa ao voto 

feminino. Assim, a emenda foi discutida e aprovada em primeira instância, por 

ambas as casas, em 1921. No entanto, tal discussão só retornou ao Senado em 

1927, não sendo, portanto, votado. 

                                                           
45 SOW, Marilene Mendes. A participação feminina na construção de um parlamento 

democrático. Revista Eletrônica do Programa de Pós-graduação. Centro de formação, treinamento e 
aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Disponível em <http://bd.camara.gov.br>. Acesso em 30 
maio 2018. 
46 VAZ, Gislene de Almeida. A participação da mulher na política brasileira: a lei de cotas. 
Monografia apresentada para o curso de Especialização em Processo Legislativo. Câmara dos 
Deputados. 65fl. 2008. 
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Ao longo da década de 20, vários eventos importantes se realizaram em 

direção à conquista do direito do voto feminino. Criou-se a Liga para Emancipação 

Intelectual da Mulher, que em 1922 foi substituída pela Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino, tendo o importante apoio do deputado Juvenal Lamartine, do 

Rio Grande do Norte. Este parlamentar, que se caracterizou como um grande aliado 

à busca do sufrágio feminino, foi o responsável pela inclusão do direito ao voto 

feminino na Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, em 1927, sendo este o 

primeiro estado a permitir, sem distinção de sexos, o direito a votar e ser votado.47  

Com esta permissão, o estado do Rio Grande do Norte teve a primeira mulher 

eleita para prefeita, Alzira Soriano, no município de Lajes, em 1928. Imbuídas 

dessas conquistas, mulheres de outros estados começam a solicitar o alistamento 

eleitoral, porém a aprovação destes pedidos variava conforme o juiz responsável 

pela decisão.48 

Os movimentos para disseminação do direito ao voto feminino se 

intensificaram com a Revolução de 1930, por meio da reforma eleitoral. Getúlio 

Vargas pressionado, mesmo não sendo grande apoiador dos movimentos 

feministas, promulga o Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, aprovando o 

voto secreto e o voto feminino. Vale ressaltar, que neste momento foi concedido o 

direito a voto às mulheres casadas autorizadas pelos respectivos maridos. As 

solteiras e viúvas deveriam comprovar renda própria para obter direito ao sufrágio. 

A Constituição elaborada em 1934 teve a colaboração de duas mulheres: 

Bertha Luz, que foi nomeada pelo próprio presidente da república para representar o 

movimento feminista na Comissão responsável pela elaboração da Constituição; e 

Carlota Pereira de Queiroz, única deputada federal eleita em 1933. Segundo Sow49, 

as propostas delas consistiam, basicamente, em: 

(...) questões relacionadas ao cotidiano das mulheres, tais como: 

maior tempo para licença maternidade; proteção à infância; 

igualdade salarial entre homens e mulheres; acesso irrestrito de 

mulheres a cargos públicos; além de questões relacionadas ao bem-

estar social da população como um todo, como a assistência social. 

                                                           
47 VAZ, Gislene de Almeida. A participação da mulher na política brasileira: a lei de cotas. 
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No período entre 1937 e 1945 observa-se um retrocesso no que diz respeito 

aos direitos políticos como um todo, haja vista o período autoritário do Estado Novo. 

Dessa forma, a diminuição significativa dos movimentos pela maior participação 

feminina em âmbito político permanece até a década de 70, quando são “novamente 

intensificados os movimentos feministas em torno de direitos mais amplos, inclusive 

na luta pela democratização do país, que vivia a ditadura militar, desde o Golpe de 

1964”50. 

No ano de 1975, com a definição da Organização das Nações Unidas (ONU) 

como sendo o Ano Internacional da Mulher, o feminismo brasileiro ganhou maior 

relevância. A partir desse momento, o movimento feminista deixou de estar 

associado, principalmente, à luta pelo fim da ditadura e ganhou destaque, tendo 

realizado eventos no sentido da institucionalização do movimento e disseminação de 

seus ideais. 

Assim, o movimento feminista ganhou força e se destacou exercendo intensa 

pressão nos constituintes de 1988. Sobre isso, Gislene Vaz51 destaca: 

[A pressão] conhecida como “lobby do batom” foi responsável pelo 

atendimento de grande parte das demandas, dentre elas, a igualdade 

de direitos entre homens e mulheres, além do direito à licença 

maternidade de 120 dias. 

 

 Do mesmo modo, Sow afirma que a “Constituição de 1988 assegurou vários 

mecanismos de defesa dos direitos da mulher para que ela pudesse alcançar com 

dignidade o pleno exercício da cidadania”52. 

Destaca-se, após os direitos adquiridos pelas mulheres no texto da 

Constituição de 1988, a Lei de Cotas por Sexo – que se constitui como uma ação 

afirmativa. Conceitua, assim, a estudiosa Gislene Vaz53: 

A ação afirmativa refere-se a uma política corretiva, que pode ser de 

caráter público ou privado, voluntária ou compulsória, que busca, 

principalmente, a diminuição de algum tipo de discriminação e, 

consequentemente, o alcance da igualdade de direitos, isto é, as 

ações afirmativas são consideradas políticas públicas, pois estão 

vinculadas à legalização de mecanismos que consigam interferir na 
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sociedade, fazendo com que os excluídos tenham acesso ao âmbito 

social, político e econômico.  

 

Essa política de cotas vem gerando grandes discussões no Brasil há muitos 

anos. Em 1995, o debate sobre esse tema se intensificou, visto que a deputada 

paulista Marta Suplicy apresentou projeto de lei propondo a adoção de cota mínima 

de 30% para a candidatura de mulheres no legislativo.  

Este projeto, no entanto, não fora aprovado, mas após intensos debates e 

proposições de projetos de cunho semelhante, em setembro de 1997 foi aprovada a 

Lei de Cotas. Assim, passou a compor a nova legislação eleitoral, uma cota mínima 

de 30% e máxima de 70% para qualquer um dos sexos, conforme afirma José 

Eustáquio Alves54: 

Homens e mulheres são iguais perante a lei (de cotas), sendo que o 

Congresso Nacional apenas formalizou uma regra de representação 

que garante um mínimo e um máximo de vagas para cada sexo nas 

listagens partidárias em cada pleito. 

 

No entanto, algumas lacunas eram observadas na lei. Nesse sentido é 

possível apontar o fato de que o não preenchimento das vagas não acarretava 

prejuízo algum ao partido político que descumprisse a cota. A rigor, nenhum partido 

havia cumprido a cota de 30%, na média nacional, nas eleições ocorridas até 2010, 

deixando claro que eles “não se comprometeram com o sistema de cotas e seus 

fundos não destinaram recursos de caráter afirmativo às candidaturas femininas”, 

conforme expôs Sow55. 

Diante disso, em 2009 – 12 anos após a publicação da Lei de Cotas – foi 

aprovada a Lei nº 12.034, uma minirreforma eleitoral que possui significativa 

importância, na busca da equidade de gênero na política brasileira, pois estabeleceu 

algumas medidas, que deveriam ser adotadas pelos partidos políticos, no sentido de 

ampliar a participação da mulher nos cargos políticos. Descreve assim Kamila 

Oliveira56: 

No que concerne à alteração das cotas, a referida lei instituiu, no seu 

Art. 3º, a obrigatoriedade de candidatura de no mínimo 30% e no 

                                                           
54 ALVES, José Eustáquio. Paradoxos da participação política da mulher no Brasil. 2007. 15fl. 
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Acesso em 30 maio 2018. 
55 SOW (2018), op. cit. 
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29 
 

máximo 70% de cada sexo, possibilitando o cumprimento efetivo das 

“cotas por sexo”. O cálculo dos percentuais deve levar em conta o 

número de registros de candidaturas efetivamente requerido por 

partidos e coligações partidárias. Dessa forma, o partido que não 

conseguir número suficiente de candidatos homens e mulheres, em 

observância à cota eleitoral de gênero, não poderá preencher com 

candidatos de um sexo as vagas destinadas ao sexo oposto, o que 

representa um ganho para a participação da mulher na política. 

Outras medidas, de grande relevância, (...) foram a reserva de 10% 

do tempo de propaganda gratuita eleitoral para candidatadas 

mulheres e a destinação de 5% do fundo partidário para a criação e 

manutenção de programas de promoção e difusão da participação 

política das mulheres, ambas presentes no Art. 2º. Neste caso, o 

partido político que descumprir este dispositivo deverá, no ano 

subsequente, acrescer o percentual de 2,5% do Fundo Partidário 

para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade 

diversa. 

 

No ano de 2010, outro passo de extrema importância foi dado na participação 

feminina na política nacional. Com a vitória de Dilma Rousseff, no segundo turno das 

eleições, o Brasil passou a ter sua primeira presidenta – vocábulo este nunca antes 

usado no país, que despertou a estranheza de muitos e explicado de forma ímpar 

por Paulo Silvinho Ribeiro57: 

O significado desse evento do ponto de vista de uma afirmação da 

figura de Dilma em um cenário absolutamente masculinizado ao 

longo da história (já que o poder sempre esteve associado à figura 

do homem) ficou estampado em sua preferência em ser tratada por 

presidenta e não presidente, embora as normas da língua culta 

admitam as duas formas. 

 

 Outra inovação, ainda mais recente – de maio de 2018, demonstra a 

preocupação e o interesse dos diferentes poderes na consolidação e ampliação dos 

direitos femininos em âmbito político. A partir de uma consulta formulado por 14 

parlamentares mulheres – 6 deputadas federais e 8 senadoras –, o Plenário do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, que os partidos políticos 

deverão reservar, pelo menos, 30% dos recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, para financiar 
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candidaturas femininas, bem como, o mesmo percentual deve ser considerado em 

relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV58. 

 Vale ressaltar, que o Poder Judiciário – responsável por reconhecer essa 

importante conquista não só feminina, mas para a democracia brasileira como um 

todo – foi representado de forma magistral por duas mulheres: a Ministra Rosa 

Weber, relatora do caso no Tribunal, e a Procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge, destacando o relevo da decisão:  

Numa República estabelecida por uma sociedade justa, fraterna e 

solidária não é possível um contingente humano equivalente à metade 

da população não se fazer presente de forma marcante na amostra 

política dos representantes de toda a sociedade nos parlamentos. 

 

Tendo em vista os fatos apresentados, malgrado os avanços percebidos na 

condição da mulher na vida política brasileira, verifica-se ainda a existência de várias 

barreiras para a real efetivação de tal participação, já que a distribuição de poder 

entre homens e mulheres ainda não é igualitária, mesmo sendo as mulheres maioria 

da população e eleitorado. 

Na realidade, a política brasileira ainda se encontra fortemente influenciada 

pelo homem, o que reforça a situação de dominação masculina presente também no 

campo social, econômico e religioso.59 Assim, de acordo com o sociólogo francês 

Bourdieu60:  

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação. Configura-se, portanto, uma visão “androcêntrica” que se 

impõe como neutra e não tem necessidade de se enunciar em 

discursos que visem a legitimá-la. 

 

Nesse sentido, vale trazer parte da fala da deputada federal do Rio de 

Janeiro, Soraya Santos, que em depoimento ressaltou61 

Uma sociedade só é equilibrada e justa se trouxer o olhar feminino e 

o masculino, juntos, para todas as questões, principalmente no 

Parlamento. [...] Portanto, o Brasil só irá para frente se tivermos os 

dois olhares, feminino e masculino. 

 

                                                           
58 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Fundo Eleitoral e tempo de rádio e TV devem reservar o 
mínimo de 30% para candidaturas femininas, afirma TSE. Disponível em <www.tse.gov.br>. 
Acesso em 30 maio 2018. 
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61 Depoimento gravado pela equipe de comunicação da deputada federal do Rio de Janeiro, Soraya 
Santos, no dia 20 junho 2018. Enviado para mim no dia 21 junho 2018. 
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Diante desse cenário de lutas pela igualdade de gênero busca-se, nesse 

momento, fazer um recorte para tratar da questão nuclear desta pesquisa que é a 

participação – ou não – da mulher no campo eleitoral.  

Assim, indaga-se: por que a mulher ainda não atingiu um espaço merecido no 

âmbito da política? Tal questionamento desdobra-se em outras questões, que 

merecem ser problematizadas, a exemplo de ainda haver a necessidade de existir 

uma lei que preveja sistema de cotas para a participação das mulheres no processo 

eleitoral. 

Apesar de tal normativa de cotas impor a participação feminina nos pleitos 

eleitorais, a mesma traz a reboque um sistema viciado de fraudes, o qual prejudica a 

evolução da “mulher-política”. 
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CAPÍTULO II 

FRAUDE NO DIREITO ELEITORAL 

 

II.1. Conceito e evolução da fraude  

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê a fraude no 

âmbito do Direito Eleitoral, conforme se extrai do seu art. 14, parágrafo 10, que 

dispõe: “O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude” (grifo nosso). 

 Contudo, seu conceito não está explícito na normativa, cabendo, assim, à 

doutrina e à jurisprudência a missão de propor o alcance semântico de fraude na 

seara eleitoral. Quanto ao pensamento doutrinário, pontua Carlos Eduardo Oliveira 

Lula62:  

(...) fraude relaciona-se indiscutivelmente à votação, com 

comprometimento da lisura e da legitimidade do pleito. Portanto, 

fraude deve ser entendida em situações como votar mais de uma 

vez, alteração dos dados da urna eletrônica, preenchimento pelo 

mesário do voto dos eleitores ausentes, dentre outras condutas. Em 

síntese, é a burla, o engano, o artificio para favorecer um candidato 

em detrimento do outro. 

 

 No âmbito jurisprudencial, o conteúdo de fraude já foi tratado em algumas 

decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas quais o referido termo foi definido 

como “aquela relativa à votação, tendente a comprometer a legitimidade do pleito”63. 

Ainda, vale trazer excerto da decisão do relator, Ministro Carlos Eduardo Caputo 

Bastos64: 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Alegação de ocorrência de 

fraude na transferência de domicilio eleitoral e abuso de poder 

econômico – Candidatos que possuíam domicilio eleitoral regular à 

época do registro de candidaturas – Fraude que deve se relacionar 

necessariamente à eleição, não abarcando período anterior ao 
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processo eleitoral – Inexistência de prova de abuso econômico – 

Ação julgada improcedente.  

 

Nesse contexto, verifica-se que ao longo dos anos, tanto na doutrina como na 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral houve expressiva evolução no que 

tange ao conceito de fraude, especialmente devido à atuação mais efetiva do 

Ministério Público Eleitoral e, consequentemente, dos Ministros do referido Tribunal 

Superior, quanto à problemática histórica de violação de direitos na composição da 

cota feminina de candidaturas proporcionais, em particular nas eleições de 2012, 

conforme assevera Rodrigo L. Zilio65: 

Essa obrigação imposta aos partidos e coligações não tem surtido o 

efeito esperado pela Justiça Eleitoral. De fato, a realidade 

apresentada nas eleições municipais de 2012 indica a existência de 

um preenchimento de vagas meramente formal, no momento do 

registro da candidatura, principalmente por candidatas mulheres, 

sendo os registros sucedidos por renúncias coletivas dessas 

candidaturas – mormente quando já expirado o prazo para eventual 

indicação de substituto.  

 

 Vale ressaltar que em decisão do TSE de 2004, o Ministro Fernando Neves já 

tentava inovar e alargar a definição de fraude no âmbito eleitoral, defendendo que tal 

conceito66: 

Não se restringe àquela sucedida no exato momento da votação ou 

da apuração dos votos, podendo-se configurar, também, por 

qualquer artifício ou ardil que induza o eleitor a erro, com 

possibilidade de influenciar sua vontade no momento do voto, 

favorecendo candidato ou prejudicando seu adversário. 

 

Contudo, o importante julgamento que representou a guinada efetiva da 

orientação jurisprudencial do TSE foi a decisão em sede de recurso especial (REsp 

149/PI)67, de relatoria do Ministro Henrique Neves da Silva – que tinha a temática 

das candidaturas femininas laranjas como tema central. Em seu voto, o relator deste 

recurso acentuou que o conceito de fraude “é aberto e pode englobar todas as 

situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo 

são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei”.   
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 A partir desta decisão, o TSE passou a aceitar a Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo (AIME), com fulcro em vários tipos de fraudes, como, por exemplo, 

a falsificação de assinatura em pedido de registro de candidatura ou fraude em ata 

de convenção para escolha da lista de suplentes para o cargo de senador.  

Desse modo, o entendimento da Corte Superior Eleitoral ficou mais 

condizente com a real finalidade da justiça nacional de impedir o exercício de cargos 

políticos por candidatos que se utilizaram (ou se beneficiaram) de artifícios e 

manobras contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro. Tal entendimento só vem a 

corroborar com a própria ética esperada no processo político. 

 Nessa toada, o TSE passou a admitir, também, o combate à fraude em sede 

de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Na decisão, em sede de recurso 

especial (REspe 63.184), o então relator, Ministro Luiz Fux, argumentou68: 

Apesar de os fatos da vida serem dinâmicos, acredita-se que a 

mencionada evolução jurisprudencial se mantenha em real 

consonância com o que dispõe a Constituição Federal de 1988, com 

relação ao combate aos meios que dificultam a liberdade do voto e a 

igualdade de chances nas disputas eleitorais. Ressaltando, a maior 

participação e inclusão feminina na política nacional, quebrando as 

barreiras históricas de segregação de gênero através de uma justiça 

mais fiscalizadora e eficaz. 

 

Conclui o ministro, então, que “a rigor, a fraude nada mais é do que espécie 

do gênero abuso de poder (...) Toda fraude é uma conduta abusiva aos olhos do 

Direito”. 

 

II.2. AIJE – Ação de investigação judicial eleitoral 

 

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) tem por finalidade 

basicamente: proteger a normalidade e legitimidade das eleições; coibir o abuso do 

poder político ou econômico; obstar a utilização indevida de veículos ou meios de 

comunicação; bem como punir as situações de fraude nos pleitos eleitorais 

                                                           
68 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. TSE – REsp: 63.184. Disponível em <www.stj.jus.br>. 

Acesso em 29 março 2018. 
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brasileiros69. Conforme defende o TSE: “o abuso do poder político caracteriza-se 

pelo comprometimento da igualdade da disputa e da legitimidade do pleito”70.   

Ou seja, o presente instrumento processual objetiva preservar o equilíbrio 

entre os candidatos que disputam cargos eletivos, estando prevista no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64/90, que dispõe em seu caput71: 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 

Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente 

ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando 

provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação 

judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder 

econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de 

veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato 

ou de partido político, obedecido o seguinte rito (...) (grifo nosso). 

 

Até a edição da Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 – a Lei da 

Ficha Limpa –, o entendimento jurisprudencial era de que o ato praticado que 

caracterizasse abuso de poder político ou econômico - objeto da investigação 

eleitoral - teria que ter potencialidade para alterar o resultado da eleição. Tal 

normativa alterou o art. 22, da Lei Complementar nº 64/90, acrescentando o inciso 

XVI, que estabelece: “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a 

potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das 

circunstâncias que o caracterizam”.  

 De acordo com a Lei Complementar nº 64, possuem legitimidade ativa para 

propor a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, os seguintes titulares: os partidos 

políticos, as coligações, os candidatos e o Ministério Público Eleitoral. Ressalte-se 

que o partido político coligado não tem interesse de agir para a propositura de ações 

eleitorais enquanto perdurar a coligação, salvo quando estiver contestando a própria 

validade da mesma72, bem como a figura do Ministério Público Eleitoral que, caso 

não seja o autor da AIJE, atuará obrigatoriamente como “custos legis”. 

                                                           
69 NETO, Jaime Barreiros. Direito eleitoral. 5ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 
368. 
70 BRASIL. Ac.-TSE, de 27.5.2014, no REspe nº 46822- Rio Grande do Sul. Ministério Público. 
Gabinete de Assessoramento Eleitoral. Manual Eleitoral 2016. – Porto Alegre: Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul / Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 2016, p. 
67. Disponível em <www.mprs.mp.br>. Acesso em 29 março 2018. 
71 BRASIL. Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Disponível em <www.planato.gov.br>. 
Acesso em 04 abril 2018. 
72 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ac.-TSE nº 25.015/2005 e 24.982/2005. Disponível em 
<www.tse.jus.br>. Acesso em 04 abril 2018. 

http://www.planato.gov.br/
http://www.tse.jus.br/
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 Já no polo passivo da ação podem figurar o candidato e o cidadão que não é 

candidato, mas que tenha contribuído para o ato ilícito, segundo entendimento do 

TSE. Vale dizer que se trata de litisconsórcio passivo necessário, ou seja, faz-se 

mister as presenças do candidato representado e o seu vice (além, é claro, dos 

demais envolvidos na fraude). Por oportuno, no Respe nº 25.478/RO, o ministro 

relator Carlos Ayres Britto afirma que “há litisconsórcio necessário entre o chefe do 

poder executivo e seu vice nas ações cujas decisões possam acarretar a perda do 

mandato, devendo o vice necessariamente ser citado para integrá-las”73. A Corte 

Eleitora também defende que pessoas jurídicas não podem estar no polo passivo da 

AIJE74.   

 A legislação brasileira não estabeleceu prazo inicial e final para a propositura 

da AIJE, porém, segundo decisões do TSE, a ação pode ser ajuizada a partir do 

registro de candidatura até a data da diplomação, ocorrendo a decadência, após tal 

lapso temporal. Assim dispõe o seguinte acordão do Tribunal75: 

Ação de investigação judicial. Prazo para a propositura. Ação 

proposta após a diplomação do candidato eleito. Decadência 

consumada. Extinção do processo. A ação de investigação judicial do 

art 22 da Lei Complementar 64/90 pode ser ajuizada até a data da 

diplomação. Proposta a ação de investigação judicial após a 

diplomação dos eleitos, o processo deve ser extinto, em razão de 

decadência. Nesse entendimento, o Tribunal julgou extinto o 

processo por unanimidade. 

 

 No entanto, Jaime Barreiros Neto76 acentua que no Direito Eleitoral:  

(...) é pacifico, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a 

referida ação pode ter como objeto fatos ocorridos antes do início do 

período eleitoral que, por sua gravidade, caracterizem abuso de 

poder político ou econômico capaz de influir negativamente na 

legitimidade das eleições. 

 

 Com relação à competência para apresentação da investigação judicial 

eleitoral, o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 dispõe que, no âmbito das eleições 

presidenciais (Presidente e Vice-Presidente da República), o Corregedor-Geral 

                                                           
73 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.  Respe nº 25.478/RO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 
03/06/2008. Disponível em <www.tse.jus.br>. Acesso em 04 abril 2018. 
74 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ac.-TSE nº 717/2003, 782/2004 e 373/2005. Disponível em 
<www.tse.jus.br>. Acesso em 04 abril 2018. 
75 BRASIL. Representação nº 305/MG. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, em 27.03.2003. Disponível 
em <www.tse.jus.br>. Acesso em 29 março 2018. 
76 NETO, Jaime Barreiros. Direito eleitoral. 5ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 
370. 

http://www.stj.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
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Eleitoral será o responsável por investigar os fatos e apresentar relatório para 

julgamento pelo TSE. Do mesmo modo, será responsável o Corregedor-Regional 

Eleitoral, na esfera das eleições gerais (Governador, Vice-Governador, Senador, 

Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital) por apresentar relatório 

ao Tribunal Regional Eleitoral. E por fim, caberá ao Juiz Eleitoral, além de fazer a 

investigação, julgá-la e proferir sentença, quando se tratar de eleições municipais 

(Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador). 

 Quanto ao rito processual da AIJE, vale destacar que o autor da petição 

inicial, denominado representante, deverá fazer constar na mesma os fundamentos 

e os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, bem 

como o rol de testemunhas, respeitando o máximo de seis arrolados. Da mesma 

forma, o representado terá a oportunidade de indicar seis testemunhas e requerer a 

juntada de documentos, dentro do prazo de cinco dias após sua notificação77. 

 O Juiz Eleitoral ou o Corregedor deverá determinar que se suspenda o ato 

que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato 

impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. 

Ressaltando que de qualquer decisão caberá recurso, em petição fundamentada, no 

prazo de três dias, para o TRE (da decisão de Juiz Eleitoral) ou para o TSE (da 

decisão emanada do TRE)78.  

 Importante destacar que os processos de abuso ou desvio do poder de 

autoridade ou do poder econômico até que sejam julgados terão prioridade sobre 

quaisquer outros, ressalvados os de mandado de segurança e habeas corpus. 

 Como efeito da procedência da representação, mesmo após a proclamação 

dos eleitos do pleito em questão, Roberto Moreira de Almeida escreve79: 

(...) de acordo com o inciso XIV do art 22 da LC 64/90, com redação 

dada pela LC nº 135/10, o Tribunal deverá declarar a inelegibilidade 

do representado e de quantos tenham contribuído para a pratica do 

ato, cominando-lhe a sanção de inelegibilidade para as eleições a se 

realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou, 

além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente 

beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou 

abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, 

determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público 

                                                           
77 ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de direito eleitoral. 11ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

JusPODIVM, 2017, p. 638. 
78 Idem, Ibidem, p. 638 - 639. 
79 Idem. Ibidem, p. 639. 
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Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de 

ação penal, ordenando quaisquer outras medidas que a espécie 

comportar. 

 

 Em consonância com o disposto pelo supracitado doutrinador, 

especificamente quanto à possibilidade de cassação do diploma de candidato eleito 

em sede de AIJE, Jaime Barreiros Neto faz questão de ressaltar essa relevante 

inovação no ordenamento jurídico brasileiro80: 

Até a publicação da LC 135/10, prevalecia o entendimento, derivado 

da antiga redação do referido dispositivo legal, segundo o qual não 

seria possível a perda do diploma de candidato condenado por AIJE 

após a diplomação, o que tornava a referida ação ineficaz, quanto a 

esta questão. Para a cassação do diploma, era necessária a 

utilização de outra via processual, a exemplo da Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo ou mesmo o Recurso Contra a 

Diplomação. Agora, a própria AIJE já serve a esta finalidade.  

 

Assim, constata-se a importância deste instrumento processual para garantir 

a igualdade e normalidade do pleito eleitoral, principalmente após inovações 

jurisprudenciais e doutrinárias, que garantem total efetividade de tal ação, mesmo 

após a diplomação do candidato e com a possibilidade, ainda, de utilizar fatos 

ocorridos antes do registro de candidatura.  

 

II.3. AIME – Ação de impugnação de mandato eletivo 

 

Nessa trilha, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) – importante 

instrumento para assegurar a lisura do processo eleitoral - tem por objeto impugnar, 

perante a Justiça Eleitoral, mandato eletivo obtido com abuso de poder econômico, 

corrupção ou fraude. Sendo, portanto, a garantia da normalidade e da legitimidade 

do exercício do voto o grande objetivo da ação. Nesse sentido, vaticina Emerson 

Garcia81:  

A AIME representa importante conquista da democracia, tornando 

possível a recomposição da legitimidade das eleições mediante a 

invalidação do diploma do candidato que tenha praticado abuso do 

                                                           
80 NETO (2015), op. cit., p. 373. 
81 GARCIA, Emerson. Abuso de Poder nas Eleições. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2006, 

p. 181. 
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poder econômico, corrupção ou fraude durante o procedimento 

eletivo.  

 

 A AIME está prevista no art 14 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em seus parágrafos 10 e 11, conforme transcrito: 

Art 14 (...) 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 

Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a 

ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou 

fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em 

segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se 

temerária ou de manifesta má-fé.  

 

De acordo com o texto legal acima mencionado, para a propositura da AIME é 

necessária a instrução com provas do abuso de poder econômico, corrupção e 

fraude, isto é, exige-se a apresentação de provas pré-constituídas, diferentemente 

do que ocorre – como já visto – na AIJE. 

No que tange à possibilidade de abuso de poder econômico como motivo 

para a propositura da ação, vale ressaltar, seguindo entendimento do TSE, que tal 

conceito não engloba o abuso de poder político ou de autoridade, a não ser que tais 

práticas tenham conexão com o abuso do poder econômico.  

O termo “corrupção” que também dá ensejo à propositura da AIME refere-se, 

nos termos do art. 299, do Código Eleitoral brasileiro às práticas de “dar, oferecer, 

prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dadiva, ou qualquer 

outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, 

ainda que a oferta não seja aceita”. Ou seja, trata-se de um conceito amplo, dadas 

as especificidades de cada conduta. 

 E quanto à fraude, seu alcance para o ajuizamento da ação, conforme já dito 

anteriormente, segue decisões reiteradas do TSE, conforme exemplo ilustrativo a 

seguir82:  

A fraude eleitoral a ser apurada na AIME não se deve restringir 

àquela sucedida no exato momento da votação ou da apuração dos 

votos, podendo-se configurar, também, por qualquer artificio ou ardil 

que induza o eleitor a erro, com possibilidade de influenciar sua 

vontade no momento do voto, favorecendo candidato ou 

prejudicando seu adversário.  

                                                           
82 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento nº 4661, Rel. Min. Fernando Neves. 

Disponível em <www.tse.jus.gov>. Acesso em 05 abril 2018. 

http://www.tse.jus.gov/
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Nos termos da lei, a propositura da AIME deve ocorrer dentro do prazo 

decadencial de quinze dias, após a diplomação. Ressalte-se, todavia, que o TSE 

pacificou o entendimento de que “no tocante ao prazo para propositura de AIME, 

prorrogando-se o termo final para o primeiro dia útil seguinte caso recaia em feriado 

ou dia em que não haja expediente normal no Tribunal, inclusive plantões para 

atendimento de casos urgentes”83.   

Ainda no tocante ao prazo decadencial, o Tribunal excetuou que “estando a 

diplomação suspensa de fato e de direito, por determinação judicial, suspende-se a 

fluência do prazo para o ajuizamento da AIME até que sejam restabelecidos os 

efeitos daquela”84.   

Seguindo o que dispõe a LC nº 64/90, em seu art. 2º, a competência para 

processar e julgar a AIME será do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando o 

diplomado for Presidente ou Vice-Presidente da República. Já quando o diplomado 

for Governador ou Vice-Governador de Estado ou Distrito Federal, Senador, 

Deputado Federal, Deputado Estadual ou Deputado Distrital a prerrogativa para 

examinar a ação em tela será dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's). Ficando 

para os Juízes Eleitorais julgar a ação quando o diplomado for Prefeito, Vice-prefeito 

e Vereador. 

 Os legitimados ativos para a propositura da AIME são o Ministério Público 

Eleitoral (MPE), partido político, coligação e candidato. Ressaltando que, caso o 

MPE não atue como parte autora, terá, obrigatoriamente, que figurar como custos 

legis. Em tempo, o eleitor não possui legitimidade para propor a ação, conforme 

entendimento do TSE85: 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (Constituição 

Federal, art 14, §11). Legitimidade ad causam (Lei Complementar nº 

64/90, art 22). Não têm legitimidade ad causam os apenas eleitores. 

Recurso conhecido e provido nesta parte (...).   

 

 No polo passivo da AIME, por sua vez, figuram os diplomados infratores de 

abuso de poder econômico ou político ou aqueles que cometeram fraude ou 

                                                           
83 Vide nesse sentido Ac.-TSE, de 29.9.2009, no REspe nº 35916 e, de 10.4.2008, no Ag nº 8839. 

Disponível em <www.tse.jus.gov>. Acesso em 05 abril 2018. 
84Vide nesse sentido Ac.-TSE, de 26.6.2008, no REspe nº 26276. Disponível em <www.tse.jus.gov>. 

Acesso em 05 abril 2018. 
85 Vide nesse diapasão Acórdão nº 11.835. Santo Antônio da Platina/PR. Rel. Min. Torquato Jardim, 

DJU de 29.07.1994. Disponível em <www.tse.jus.gov>. Acesso em 29 março 2018. 

http://www.tse.jus.gov/
http://www.tse.jus.gov/
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corrupção eleitoral. Destacando que não há litisconsórcio passivo necessário entre o 

diplomado e o seu respectivo partido político, seguindo entendimento do TSE86. 

Contudo, ainda conforme entendimento do referido Tribunal, observa-se a 

“existência de litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas ações 

eleitorais em que é prevista a pena de cassação de registro, diploma ou mandato”87. 

Outra peculiaridade desta ação que merece realce diz respeito aos princípios 

da privacidade e publicidade, porquanto a despeito de a AIME tramitar em segredo 

de justiça, o seu julgamento deve ser público, segundo decisão do TSE88. Ainda, 

consoante o disposto na Lei nº 9.265/96, em seu art. 1º, IV, há gratuidade de justiça 

para a AIME, isto é, não há cobrança de custas processuais, nem honorários 

advocatícios, salvo nos casos de comprovada litigância de má-fé. 

 Percebe-se que tal ação tem uma função relevante à medida que, mesmo 

após o pleito eleitoral e a diplomação dos eleitos, ela concede a oportunidade de 

eventuais abusos de poder econômico, corrupção e/ou fraudes serem suscitados e, 

assim, resultar na impugnação do diploma obtivo de forma que contraria a legislação 

brasileira e, consequentemente, a democracia do país.  

 No próximo capítulo buscar-se-á examinar a figura do “laranja” em sede 

eleitoral e bem assim decisão recente do TSE sobre o tema. 

  

                                                           
86 Nesse sentido Ação Cautelar nº 3256-PR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, em 20.05.2009.  Disponível 

em <www.tre-pr.jus.br>. Acesso em 29 março 2018. 
87 Para consulta sugiro Ac.-TSE, de 17.5.2011, no AgR-AI nº 254928. Disponível em 

<www.tse.jus.gov>. Acesso em 29 março 2018. 
88 Vide Ac.-TSE nº 31/98 e Res.-TSE nº 21.283/02.  Disponível em <www.tse.jus.gov>. Acesso em 

29 março 2018. 
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CAPÍTULO III 

A FIGURA DO LARANJA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

III.1. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE 

 

 Inicia-se o presente capítulo com um estudo de caso, o qual, sem dúvida, é 

de extrema valia para o problema da pesquisa. Trata-se do RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL N° 1-49.2013.6.18.0024, no qual discutiu-se o cabimento – ou não – de 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), em casos de fraudes eleitorais. No 

caso, especificamente, ao não cumprimento do percentual de gênero exigido pela 

legislação eleitoral brasileira. 

 Assim, a ementa do acordão dispõe89: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 

ELETIVO. CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO. 

1. Não houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal 

de origem se manifestou sobre matéria prévia ao mérito da causa, 

assentando o não cabimento da ação de impugnação de mandato 

eletivo com fundamento na alegação de fraude nos requerimentos de 

registro de candidatura. 

2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de 

impugnação de mandato eletivo (ad. 14, § 10, da Constituição 

Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a 

normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são 

afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. 

A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de 

ação e à inafastabilidade da jurisdição. 

Recurso especial provido 

 

 O recurso especial foi interposto pela Coligação “Vitória que o Povo Quer” e 

por Arnaldo de Oliveira Abreu contra acórdão do Tribunal Regional do Piauí, que 

negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo sentença do juízo de origem – 24ª 

Zona Eleitoral do estado. Este julgou extinta a Ação de Impugnação de Mandato 

Eletivo (AIME) por fraude eleitoral, sem resolução de mérito, interposta pelos 

recorrentes supramencionados em desfavor dos candidatos eleitos ao cargo de 

vereador e seus suplentes, no município piauiense de José de Freitas90. 

 

                                                           
89 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. REsp 149/PI. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. Disponível 
em <www.tse.jus.br>. Acesso em 11 junho 2018. 
90 Idem. 
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 Os agravantes sustentam, dentre outros argumentos, que o Tribunal de 

origem foi omisso ao não manifestar expressamente em sua decisão pontos 

suscitados na inicial, bem como o uso de interpretação restritiva acerca do conceito 

de fraude, no âmbito eleitoral. Então, elencaram nas razoes recursais91: 

[...] b) houve afronta ao art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral e aos arts. 

50, XXXV, LV, e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, pois a Corte 

de origem não se manifestou a respeito de questões nucleares para 

o deslinde da causa, tais como a tese de cabimento da AIME com 

fundamento em fraude eleitoral, decorrente da renúncia de três 

candidatas e da votação pífia de duas outras, e em corrupção 

eleitoral, decorrente da captação ilícita de sufrágio; 

c) entre as questões não apreciadas pelo Tribunal a quo, encontram-

se a alegação de vício de consentimento na formalização do 

requerimento de registro de candidatura, a apresentação de registro 

de candidatura de filiada analfabeta e a tese de que as outras duas 

candidatas, cuja votação foi inexpressiva, apenas foram registradas 

para o atendimento do percentual de gênero; 

d) desde a inicial, os agravantes identificaram as ilicitudes hábeis a 

serem apuradas em sede de AIME, como a apresentação de 

requerimentos de registro de candidatura para o sexo feminino de 

forma fraudulenta, com base nos seguintes fatos: 

(i) houve vício de consentimento de três filiadas, que 

desconheciam o fato de terem sido lançadas candidatas e, assim, 

renunciaram a suas candidaturas quando descobriram a fraude; 

(ii) apresentação de registro de candidatura de filiada 

analfabeta, com as assinaturas constantes daquele processo da 

lavra do representante da Coligação Manoel da Laura; 

(iii) as únicas duas candidatas restantes da coligação 

adversária tiveram votação pífia - uma não teve nenhum voto e a 

outra teve um único voto -, o que demonstra que elas não tinham a 

intenção de concorrer, mas foram colocadas apenas para permitir o 

registro de quatorze candidatos do sexo masculino; 

[...] 

g) a inobservância do limite legal de candidatos do mesmo sexo 

acarreta o indeferimento de todos os registros apresentados pelo 

partido ou coligação; 

[...] 

i) não houve pronunciamento sobre o cabimento da AIME nos casos 

de candidaturas fictícias, sem compromisso sequer de fazer 

campanha e formalizadas apenas para permitir o registro dos 

candidatos do sexo masculino; 

[...] 

n) a interpretação restritiva das hipóteses de fraude para fins de 

cabimento da AIME acaba por violar o art. 14, § 10, da Constituição 

                                                           
91 Idem, Ibidem. 
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Federal, pois a razão de ser do preceito é permitir a apuração de 

toda e qualquer forma de fraude; 

o) a conduta fraudulenta da coligação recorrida permitiu o 

cumprimento fictício do art. 10, § 30, da Lei n° 9.504/97, com o único 

propósito de simular a observância da cota de 30% de candidaturas 

do sexo feminino; 

p) deve haver uma interpretação sistemática do art. 14, §§ 90 e 10, 

da Constituição Federal, cujo vetor axiológico consiste em elidir 

atuações ilícitas abusivas e fraudulentas, repudiando atos que 

representem depreciação à norma. 

 

 Com base no que foi apresentado nos capítulos anteriores, a procedência dos 

pedidos elencados pelos recorrentes fica evidente. Porém, vale enfatizar que foi 

justamente a decisão desse Recurso em tela que abriu precedente para uma nova 

interpretação dos fatos elencados.  

Dessa forma, a Procuradoria-Geral Eleitoral, ainda tomando por base o 

entendimento – agora – já superado, opinou pelo desprovimento do apelo, 

argumentando que92: 

[...] d) o TRE/PI julgou bem ao confirmar a decisão de primeiro grau, 

pois eventual ofensa ao § 30 do art. 10 da Lei n° 9.504/97 não 

configura hipótese apta a ser apurada por meio de AIME; 

e) "o conceito de fraude de que trata o art. 14, § 10, da CF188 possui 
caráter mais restritivo, relativo àquela fraude tendente a comprometer 
o processo de votação e a legitimidade do pleito. Não é o caso que 
se verifica nos autos, em que a fraude teria sido perpetrada para o 
cumprimento de cota mínima por sexo, com o fim de possibilitar o 
registro de candidatos de uma coligação" (fl. 473); 
f) não há nos autos elementos probatórios que comprovam a fraude 

em relação ao consentimento das candidatas. 

 

 Em seu voto, o relator, Ministro Henrique Neves, deixa cristalino o 

entendimento até então adotado pela Corte, de que a fraude a ser apurada em AIME 

deveria estar relacionada com o processo de votação, inserindo questões alusivas à 

inelegibilidade ou a outros vícios passiveis de atingir, de forma fraudulenta, o 

processo eleitoral. Todavia, o magistrado interpreta de forma diversa e assim 

expôs93: 

Não obstante a sólida jurisprudência supracitada, penso, com a mais 

respeitosa vênia, que a controvérsia tratada nos presentes autos, 

atinente à suposta adulteração de documento e falsificação de 

                                                           
92 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. REsp 149/PI. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. Disponível 
em <www.tse.jus.br>. Acesso em 11 junho 2018. 
93 Idem. 
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assinaturas para o preenchimento de candidaturas do gênero 

feminino, merece outra solução. 

 

Em seguida trouxe à baila dois votos que proferira, em outros julgamentos, no 

mesmo sentido: 

[..] na ação de impugnação de mandato eletivo, para mim, no 

conceito fraude, inclui-se todo e qualquer tipo de abuso, corrupção, 

abuso de poder político ou econômico, seja qual for. Penso que a 

Constituição não quis limitá-la somente àquelas hipóteses. A 

interpretação do artigo 10, a meu ver, deve passar também pelo § 9º, 

ou seja, normalidade e legitimidade das eleições.94 

[..] tenho entendimento pessoal de que o conceito de fraude 

estampado na Constituição Federal deve ser interpretado de forma a 

garantir a maior eficácia à norma, não se restringindo somente às 

manobras que permitam manipular o voto do eleitor no momento do 

pleito. 

A fraude cometida no curso da campanha eleitoral pelo candidato ou 

partido político, compreendendo-se nesse conceito a obtenção de 

resultado proibido por lei mediante ações que aparentemente lícitas, 

no meu entender, também matéria que pode ser examinada no bojo 

da ação de impugnação de mandato eletivo.95 

 

 Nesse sentido, o Ministro defende que o termo fraude “encerra conceito 

aberto, a englobar todas as situações de fraude que possam afetar a normalidade 

das eleições e a legitimidade do mandato obtido”96. Assim, destaca que não se deve 

impor limitações ao texto constitucional que não esteja expressamente prevista na 

própria Constituição Federal de 1988:97 

Cumpre destacar que essa compreensão do conceito de fraude para 

efeito do cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo não 

encerra, em si, interpretação extensiva, mas o mero reconhecimento 

de que onde o constituinte não distinguiu, não cabe ao legislador 

ordinário ou ao intérprete distinguir para efeito de reduzir o alcance 

do comando constitucional. 

 

 Ainda em seu voto, Henrique Neves fez questão de destacar que as ações ou 

omissões ocorridas no curso da campanha eleitoral não podem ser impedidas de 

serem levadas ao judiciário, sob a alegação de que deveriam ter sido suscitadas 

                                                           
94 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Contra Expedição de Diploma nº 8-84. Rel. Min. 
Dias Toffoli. Disponível em <www.tse.jus.br>. Acesso em 11 junho 2018. 
95 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. AgR-Respe nº 330-48. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. 
Disponível em <www.tse.jus.br>. Acesso em 11 junho 2018. 
96 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. REsp 149/PI. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. Disponível 
em <www.tse.jus.br>. Acesso em 11 junho 2018. 
97 Idem. 
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anteriormente, por meio da impugnação ao pedido de registro de candidatura ou ao 

DRAP. Tal restrição resultaria em pena de “manifesta contrariedade ao direito de 

ação e à inafastabilidade da jurisdição, insculpida no inciso XXXV do art. 5º da 

Constituição Federal”. Nessa linha destacou98: 

O que se narra na presente ação - cuja veracidade deve ser 

oportunamente verificada - é a existência de candidaturas fictícias 

lançadas apenas para atender os patamares exigidos pela legislação 

eleitoral. A análise de tais questões - inclusive no que tange ao 

eventual oferecimento de valores e vantagens para que as 

candidatas renunciassem - é matéria que, evidentemente, não pode 

ser aferida, nem mesmo apontada no início do processo de registro 

de candidaturas, pois os fatos que apontariam para a caracterização 

da alegada fraude teriam ocorrido também em período posterior ao 

do registro das candidatas. 

 

 O ministro, portanto, fez emergir novo entendimento ao Tribunal que compõe 

e, consequentemente, a todo ordenamento jurídico brasileiro em âmbito eleitoral. 

Defendendo uma interpretação menos restritiva do conceito de fraude eleitoral e a 

possibilidade de ajuizamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo para 

esses casos – posteriormente também com o cabimento da AIJE, conforme 

mencionado ao longo do presente estudo –, o magistrado inovou e deu nova base 

jurisprudencial – totalmente distinta da anterior – para os casos de fraude ao 

percentual de gênero. Um artificio necessário para coibir essa prática e, assim, a 

norma cumprir sua originária e verdadeira função. 

 

III.2. Desdobramentos das ações (AIJE e AIME): consequências jurídicas 

  

Uma vez julgados procedentes os pedidos, seja em sede de AIJE ou AIME, 

conforme já discutido, e restando comprovada a fraude – cerne da análise em tela e, 

portanto, do pedido de impugnação – caberá à Justiça Eleitoral seguir alguns 

procedimentos, como a cassação da coligação proporcional por inteiro, declaração 

de nulidade dos votos dos candidatos e, ainda, a recontagem da totalidade dos 

votos, influindo, assim, no cálculo do quociente eleitoral.  

                                                           
98 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. REsp 149/PI. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. Disponível 
em <www.tse.jus.br>. Acesso em 11 junho 2018. 
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Com efeito, entende-se por quociente eleitoral o resultado obtido através da 

divisão do número total de votos válidos pela quantidade de vagas para o cargo 

disputado, segundo apresenta Djalma Pinto99 em sua doutrina:  

Para considerar-se eleito um candidato, no sistema proporcional 

brasileiro, seu partido deve obter um número mínimo de votos que se 

denomina quociente eleitoral. Para determinar o quociente eleitoral, 

divide-se o número de votos válidos apurados pelo número de 

lugares a preencher da casa legislativa, cujas vagas estejam em 

disputa, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, arrendando-

se para um, no caso de fração superior (art. 106, CE). Contam-se 

como válidos apenas os votos dados a candidatos inscritos e às 

legendas partidárias. O art. 5º da Lei nº 9.504/97 revogou o parágrafo 

único, do art. 106 do CE, que mandava incluir os votos brancos 

nesse cálculo. Por exemplo, votos válidos = 100.000, números de 

cadeiras a preencher = 20, quociente eleitoral = 5.000. O partido ou 

coligação que não obteve 5.000 votos não terá nenhum 

representante no parlamento, mesmo que seu filiado seja o mais 

votado entre os candidatos no Pleito. 

 

 Quanto à cassação da coligação proporcional, compreende-se como a 

anulação do registro de todos os candidatos que compõem a mesma chapa, 

resultando, assim, na perda do mandato eletivo – daqueles eleitos – e, bem assim, 

do diploma dos suplentes.  

Em decisão recente, o município de Cataguases, localizado no estado de 

Minas Gerais, o juiz de direito Eduardo Rabelo Thebit Dolabela100 assim se 

pronunciou:   

(...) a eventual procedência do pedido acarretará a cassação de 

toda a chapa, declarando-se nulos os votos a ela direcionados, com 

a cassação do registro de todos os candidatos, dos Diplomas dos 

Suplentes e dos mandatos eletivos dos eleitos, já que a fraude 

revela vício de origem impeditivo da disputa por todos os 

envolvidos. 

 

 Pela ementa da decisão supratranscrita, resta evidente a nulidade dos votos, 

visto que os mesmos padecem de vícios na origem. De modo que não haverá 

possibilidade de serem aproveitados por ninguém que componha a coligação. De 

                                                           
99 PINTO, Djalma. Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal: 
noções gerais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
100 Vide Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 1-77.2017.6.13.0079. Disponível em 
<www.tre-mg.jus.br>. Acesso em 10 maio 2018. 
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acordo com a jurisprudência101, o defeito da coligação resulta em nulidade dos votos 

atribuídos aos candidatos integrantes da mesma chapa, não podendo assim ser 

diferente no caso das “candidaturas laranjas”, as quais também têm como objeto o 

Demonstrativa de Regularidade de Atos Partidários (DRAP). Dessa maneira, 

continua o juiz mineiro em sua decisão102: 

Atingidos todos os envolvidos, natural que os efeitos da sentença 

condenatória se irradiem para candidatos, partidos e coligações, 

todos a serem atingidos em suas respectivas esferas jurídicas, já 

que restarão alijados do pleito desde a origem, ou seja, desde o 

fornecimento do DRAP (Demonstrativa de Regularidade de Atos 

Partidários). 

 

 Por sua vez, a recontagem total de votos – também denominada de 

retotalização – reajusta as cadeiras na Casa Legislativa, por meio de um novo 

cálculo do quociente eleitoral, visto que a quantidade de votos válidos foi alterada. 

De modo a excluir aqueles que decorreram da fraude à lei eleitoral. Logo, 

imprestáveis para qualquer efeito, a exemplo do que ocorreria se o DRAP fosse 

indeferido no momento do registro de candidatura coletivo, conforme decisão a 

seguir103: 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DO DEMONSTRATIVO DE 

REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. NÃO OBSERVÂNCIA 

DA COTA DE SEXO. PLEITO PROPORCIONAL. ART. 10, §3º DA 

LEI Nº 9.504/97. PEDIDO INDEFERIDO. NÃO ATENDIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO REGISTRO 

DA COLIGAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

  
 Resta evidente assim, que comprovada a fraude, o resultado do pleito altera-

se por inteiro. A cassação de toda a chapa, a nulidade dos votos obtidos pelos 

candidatos e a retotalização destina as vagas ocupadas no legislativo de forma 

irregular àqueles que respeitaram e cumpriram a legislação eleitoral e, por 

conseguinte, realmente deveriam estar ocupando-as. 

 

                                                           
101 Para consulta: TRE-MG - RE 6.114, rel. Maurício Torres Soares. Disponível em <www.tre-
mg.jus.br>. Acesso em 09 maio 2018 
102 Vide Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 1-77.2017.6.13.0079. Disponível em 
<www.tre-mg.jus.br>. Acesso em 10 maio 2018. 
103 Para consulta: TRE-SP - Recurso 34.509, rel. Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Disponível em 
<www.tre-sp.jus.br>. Acesso em 05 junho 2018 
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III.3. Discussão sobre a figura do “laranja” 

 

 A fraude discutida – ao percentual de gênero – tem grande influência na sub-

representação feminina, ainda nos dias atuais, no cenário político brasileiro. 

Segundo a jornalista Carolina OMS, que estuda o tema das candidaturas laranjas, 

mesmo com a Lei de Cotas por Sexo, a participação feminina no âmbito político 

nacional é mínima104: 

Embora o Brasil tenha, há nove anos, uma lei que obriga os partidos 

a preencherem 30% de suas candidaturas por mulheres, a presença 

delas no Congresso é pífia. Na Câmara, 10,7% dos assentos são 

ocupados por elas; no Senado, o índice é de 14,8%. Em nível 

municipal, dos quase 58 mil vereadores eleitos em 2016, apenas 

14% eram mulheres. Em mais de 1,2 mil cidades, não há sequer uma 

vereadora.  

 

Ainda, a partir, dos dados das eleições de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) apurou que, precisamente, 16.131 candidatos não tiveram votos 

representativos, dos quais 14.417 são representantes femininas contra 1.714 de 

representação masculina. Ou seja, um número extremamente superior, quase doze 

vezes, de candidatas sem votos em relação a candidatos. 105  

Dessa forma, o TSE recomendou ao Ministério Público Eleitoral (MPE) uma 

ampla investigação para averiguar o fato, visto que, para o Tribunal trata-se 

claramente do caso de candidaturas laranjas, com intuito apenas de cumprir com o 

percentual mínimo que a lei eleitoral exige. 

 Nesse sentido, o MPE tem cruzado os dados referentes a quantidade de 

votos obtidos pelas candidatas, com os gastos – ou não – declarados pelas 

mesmas, para identificar uma possível candidatura ficta. Comprovando a fraude, 

cabe ao órgão denunciar os responsáveis, aplicando sanções cíveis e penais, 

conforme cita o Procurador-geral Eleitoral do Estado de Minas Gerias, Patrick 

Salgado 106: 

                                                           
104 OMS, Carolina. Partidos burlam cotas de candidatas com mulheres-laranjas. Revista AzMinas 
– Brasil: 08 mar 2018. Disponível em <http://azmina.com.br/2018/03/partidos-burlam-cotas-de-
candidatas-com-mulheres-laranjas/>. Acesso em 14 junho 2018. 
105 ILHA, Flávio. TSE apura 16 mil candidatos sem voto e uso de “laranjas” para cumprir cota 
feminina. Gravataí, RS: 14 dez 2016. Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2016/12/14/ministerio-publico-investiga-128-candidatas-que-nao-receberam-nenhum-voto-no-
rs.htm>. Acesso em 14 junho 2018. 
106 MELLO, Alessandra. Candidaturas de mulheres sem votos estão na mira do Ministério 
Público Eleitoral. Jornal do Estado de Minas – Belo Horizonte, Minas Gerais: 21 nov. 2016. 



 

50 
 

As [sanções] cíveis se referem à cassação do registro ou diploma 

dos candidatos do partido que fraudou a cota de gênero, inclusive os 

eleitos. Já as [sanções] penais se referem ao crime de falsidade 

ideológica eleitoral, que alcançam os responsáveis pela fraude – 

normalmente os dirigentes partidários e, às vezes, também as 

mulheres, quando não vítimas.  

 

 As consequências cíveis, descritas pelo Procurador, já foram discutidas 

anteriormente em capítulo específico. Porém, as sanções penais merecem 

destaque, visto que atingem os responsáveis pela coligação ou partido que cometeu 

a fraude, bem como, em alguns casos, as próprias candidatas. 

 Falsidade ideológica, segundo o advogado e professor Sergio Luiz Barroso, é 

“um tipo de fraude criminosa que consiste na adulteração de documento, público 

ou particular, com o intuito de obter vantagem para si ou para outrem, ou ainda 

para prejudicar terceiros”107, conforme dispõe o artigo 299 do Código Penal 

brasileiro108: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 

público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 

particular. 

 

  Assim, os dirigentes dos partidos e/ou os responsáveis e integrantes da 

coligação que se pretende impugnar irão, necessariamente, figurar no polo passivo 

da AIME ou AIJE – ações cabíveis nesses casos, conforme já visto. Entretanto, a 

discussão é quanto a inclusão – ou não – das “mulheres laranjas” como rés, afinal, 

questiona-se se estas seriam participantes efetivas das fraudes ou simplesmente 

vítimas, cooptadas para cumprir a legislação. 

 O Ministério Público Eleitoral aconselha, nesse sentido, a inclusão dos nomes 

das candidatas no polo passivo da ação, alegando que caberá à Justiça Eleitoral, no 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/11/21/interna_politica,825334/-
candidaturas-de-mulheres-sem-votos-estao-na-mira-do-ministerio-publico.shtml>. Acesso em 14 
junho 2018. 
107 BARROSO, Sérgio Luiz. No que consiste o crime de Falsidade Ideológica? Disponível em 

<https://sergioluizbarroso.jusbrasil.com.br/artigos/413226673/no-que-consiste-o-crime-de-falsidade-
ideologica-veja-aqui-alguns-exemplos-muito-comuns>. Acesso em 14 junho 2018. 
108 BRASIL. Código Penal. DECRETO-LEI Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 14 junho 2018. 
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momento da aplicação da sanção e de acordo com as investigações realizadas, 

averiguar se não houve má-fé por parte delas e se foram elas vítimas de uma cultura 

de violência política contra a mulher. 

 Fica cristalino, portanto, que o intuito de coibir a prática da fraude ao 

percentual de gênero é latente na justiça brasileira atualmente, incidindo, inclusive, 

sanções penais àqueles que praticaram o ato ilegal e aos que foram cúmplices, bem 

como, possivelmente, às próprias candidatas – chamadas de “laranjas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

52 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O principal objetivo do presente trabalho era discutir a fraude à legislação 

eleitoral, no que tange ao percentual de gênero, ou seja, elucidar pontos referentes à 

conhecida candidatura laranja de mulheres.  

A partir de uma análise histórica da evolução do Direito Eleitoral no Brasil e, 

paralelamente, das conquistas – embora tímidas – das mulheres na seara política, 

pretendeu-se demonstrar no que a legislação brasileira progrediu nesse quesito, 

bem como as muitas dificuldades ainda encontradas para a real equidade entre os 

sexos em âmbito eleitoral. 

A conquista do voto feminino ocorrida em 1932 não se traduziu 

imediatamente em mudanças substanciais na sociedade da época, uma vez que a 

estrutura patriarcal conservadora privilegiava a figura dos homens no espaço 

público. Esse fator contribuiu – à época, com resquícios até os dias atuais – para a 

pouca participação das mulheres na área pública e política. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto princípios norteadores 

como a igualdade, o pluralismo político e a cidadania, que serviram de base para 

importantes inovações legais e jurisprudenciais quanto à problemática da sub-

representação feminina na política. Com destaque para a Lei nº 9.504/1997, 

conhecida como “Lei de Cotas”, que instituiu o percentual de gênero mínimo que se 

deve cumprir nas candidaturas. 

Essa lei revelou o intuito dos legisladores em dar mais espaço para as 

mulheres no cenário eleitoral, porém tal finalidade vem sendo burlada. Através de 

candidaturas fictas, o percentual exigido é cumprido formalmente no registro da 

coligação e/ou partido, entretanto essas candidatas não estão no pleito com 

condições e/ou interesse de representar a classe feminina na política brasileira. 

A Lei de Cotas, pura e simplesmente, não mudou o quadro da discrepância 

de participação política entre os sexos. É nítido que se faz necessário ampliar a 

legislação referente ao assunto, como ocorrido recentemente com a decisão do TSE 

em fixar, pelo menos, 30% do Fundo Eleitoral para candidaturas femininas. Porém o 

maior avanço será dado quando a sociedade definitivamente mudar a cultura e o 

preconceito que afasta as mulheres do poder, a partir de um amplo projeto de 

educação política de gênero. 
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Deve-se entender que as mulheres não podem ser tratadas como uma 

minoria que depende de tratamento diferenciado por parte de uma parcela 

majoritária. Ao contrário, as mulheres são maioria da população e do eleitorado e só 

estão distantes dos postos de comando da política devido à discriminação histórica 

que sempre sofreram, bem como da resistência dos velhos ocupantes do poder em 

compartilhar os espaços de participação e, principalmente, de decisão dos rumos do 

país.  

Para garantir a efetividade da lei em questão e coibir essa violência de 

representatividade que a mulher sofre, o Tribunal Superior Eleitoral inovou em sua 

jurisprudência admitindo o questionamento da fraude em sede de Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

(AIJE). No mesmo sentido, foi pontual ao estabelecer as sanções decorrentes do 

ilícito, tanto em âmbito civil quanto em penal, abarcando os responsáveis pela fraude 

e, em determinados casos, até as próprias candidatas laranjas. 

Essa recente decisão do Tribunal confirma o crescente interesse do judiciário 

– ainda discreto no legislativo – em ampliar e fortalecer a participação feminina na 

política, em passo de igualdade com a posição ocupada há anos pelos homens. 

Portanto, garantir uma maior representação feminina no quadro político-eleitoral é, 

no mínimo, uma medida de aperfeiçoamento da democracia brasileira. 

Por fim, encerra-se essas considerações com a brilhante colocação da 

deputada federal Soraya Santos: “Não é verdade quando dizem que mulher não 

gosta de política. Gosta sim! O que ela não quer é ser trampolim para candidaturas 

masculinas. O que ela não quer é ser usada como laranja”. 
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