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Direito Eleitoral 

PREFÁCIO 

Tive a prazerosa honra de ler, em primeira mão, a monografia dedicada 
ao art. 41-A da chamada Lei das Eleições, escrita pelo jovem jurista Samuel 
Carvalho Gaudêncio. 

Ao longo da vida profissional consolidei profunda admiração pelos 
doutrinadores que se desprendem de paradigmas teóricos e não se subme
tem aos argumentos de autoridade. 

Enxergo o estudioso do direito como um intérprete que traduz a lei, 
extraindo do texto inerte o que lhe parece ser a vontade viva do legislador, 
transportando para o mundo dos fatos os preceitos legais. A grande mis
são do doutrinado r é aplainar o caminho dos advogados, magistrados e 
agentes do Ministério Público no trabalho de ajustar a lei às suas finalidades. 

A apreensão da vontade do legislador, exprimida no texto legal, nem 
sempre é uniforme. Ela varia, necessariamente, em função da formação 
ideológica e das experiências pessoais hauridas pelo intérprete, ao longo 
da vida. Bem por isso, o valor das obras de hermenêutica jurídica é pro
porcional ao teor de opiniões autóctones emitidas pelo comentarista. 

Infelizmente, é corriqueira a existência de obras que, sob o título de 
comentdrios limitam-se a reproduzir opiniões alheias e precedentes 
jurisprudenciais. Para obras dessa natureza, o saudoso advogado Onofre 
Gontijo Mendes reservava um comentário ferino: "Não vale a encadernação". 

Desenvolvo essas considerações a propósito da monografia escrita pelo 
jovem jurista Samuel Carvalho Gaudêncio, dedicada ao art. 41-A da cha
mada Lei das Eleições. 

O trabalho prima pela coragem com que sustenta teses. Samuel 
Gaudêncio escolheu, como objeto de seus comentários, o mais polêmico 
dos textos em que se traduz o Direito Eleitoral brasileiro: o art. 41-A da 
Lei n Q 9.504/97. 

Montado em suas convicções hauridas em nosso ordenamento jurídi
co, o autor aponta no art. 41-A deformações técnicas que o fazem juridi
camente ineficaz. 
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Samuel Carvalho Gaudêncio 

Para demonstrar sua proposição, Samuel Gaudêncio não vacila em 
criticar, com admirável firmeza, a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral sobre o tema. 

Além do cuidado em interpretar a lei sob os mais variados enfoques, o 
autor surpreende ao fazer o que poucos fazem: extrai as conseqüências 
sociais de uma aplicação viciada da norma e demonstra os aspectos nega
tivos da alternância de candidato e partidos, que tomam posse e são afas
tados, por efeito de liminares que se vão alternando ao longo do processo 
judicial. 

Samuel Gaudêncio, embora jovem e corajoso, não é um estouvado. 
Suas opiniões assentam-se em teses demonstradas através de raciocínios 
ordenados e seguros. 

Tais qualidades autorizam-me a recomendar o livro, e manifestar a 
certeza de que Samuel Carvalho Gaudêncio começa a reservar seu lugar 
entre os grandes mestres do Direito Eleitoral brasileiro. 

Brasília, inverno de 2005. 

HUMBERTO GOMES DE BARROS 

Ministro Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
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