
SUMÁRIO 

LISTA Df SI(;l~' E AllRE\~ATURAS ............... ..........17 


NOTA DA 3' LD ICÃO ....... .. ............ .. ... .. .........19 


NOTA DA 2' EDICÃO .. .. .... ... .. ....... ..... ................. .. ... ........21 


AI'RESE!'TACÃO .... .... . .. ....... ............... .. ... .. .... .. .. . .. . .. .... ... .. . .... . .. ................ . .... 23 


TEORIA 

CAl'fTUlO 1 


O PODER POLÍTICO E A DEMOCRAl. IA . .. ................27 


CAPiTULO 2 


D A CONSTITUIÇÃO AO P ODER .. ............ ...... .... ................... ... ... .. ...... ...29 


CAPfTL'LO 3 

DEFINIÇÃO E I MPORTÂNCIA DO DIREITO ELEITORAL . . . .. ....................31 

3.1 Definição....... ..... ................ .. .......................... .. ... ... .....................31 


3.2 ImpOltância ................. .. ...... ... ........ .. ... ... ... ........... .. .... .. ......................33 


c,\ I'fn ~_O 4 

OBJETO DO DIREITO EUTrORAL .... .. ....... .. ...... ... ........ .. ..... .. .. ...... ..35 


C,\PfTULO 5 

F ONTES DO D IREITO ELEITORAL ... . .. . ............ .. .. ... ...... .. .......... .. ............37 


CAP(TULO 6 

EVOLUÇÃO DO DIREITO ELEITORAL NO B RASIL... ...... .. ... ............... ... ...... ...39 


CAJ'(rn .() 7 


SISTEMAS ELEITORAIS. ....... ...... ... .. ... .... .. ......43 

7.1 Conceito ... 
7.2 Sistema majoritário. 

7.4 Sistema misto ... ..••••••• •••••• ••·• •• ••••·••• ••••••••• ••• ••• ••·••l!7.3 Sistema proporcional.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http:DEMOCRAl.IA


CAPITULO 8 12. 11 Prestação de contas ..... . 

A SPECTOS CONSTITUCIONAlS DO DIREITO ELEITORAl B RASILEIRO ......... . .47 12.12 Tomada de contas espe 

8. 1 Direiw Eleiwral Constitucional ... .............................. . ......... .47 12.1:\ Chiusula de barrei ra ..... . 

8. 1.1 PrincCpios ................ . . ............ . . . ............. ... .47 
8.2 Direitos políticos ... .......... ........ .... .... . ..... ....... .49 CAI'íT1HJ 13 
8.3 Competência legislativa ........ ..... ... ... . ..51 ORGAi\IZAÇÃO ELEITOR ....L.. 

8.4 Competência jurisdicional. .... .51 13.1 Justiça Eleitoral: organi; 

8.5 Cargos e letivos .......... .. . .. ... .. .52 13.2 Funçéies da Justiça Elei! 

8.6 Posse ... .... ... ... ..... .........55 13.3 Supremo Tribunal Fede 

8.7 Vacância ............... ... .. ....... .... ... .... ..... ..... ... ... . .... .... ... ..... . . .... .55 U.4 Tribun al Superior Eleit( 

8.8 Impedimentos ....... .. .. ... ... ... .......... .. .. .. . . .56 e funcionamento .......... 

8.9 Partidos políticos ..... .. .. ...... ............ ......... ..... .. ... .. ..... ..... ........ ... . ...... .56 13.5 Tribuna is Regionais Ele 
funcionamento..... ....... . 

CAJ'lTliLO 9 13.6 Juiz Eleitoral : designaç; 

CAPACIDADE P OLÍTICA E ALISTAMENTO ELEITORAl .. .57 13.7 Mesários .. ....... ............. . 

9. 1 Capacidade pol.ítica ............. ....................... . ... ..... .57 13.8 Junta Eleitoral: compos 

9.2 Ali stamento eleiwral: admissibilidade, impedimenws, fa cu ldades , 13.9 Mesa Apuradora ........ .. . 

procedimentos ........ ....... . ........ ....... ... . . ............................. .... . ..... .57 13.10 Mesa Receptora de Var 

13.11 Ministério Público Eleit 

CAPíTULO 10 13.12 Polícia Jlldiciária Ele ito 

ELEGIB ILI DADE E I NELEGIBILIDADES. . ... .. .. .. ....... ..... ...61 
10.1 Elegibilidade: conceiw e condições .... .. .... ... ..... .. ... . ...61 CAl'lTl LO 14 
10.2 Reelegibilidade ............. ............ .... ......... .... .. . .... .. ...... ... . . .... ... 64 PROCESSO ELEITORAl ....... .. 

10.3 Desincompatibilização ....... ... ...... ... . ........ 66 14.1 Conceito ...................... . 

10.4 Ine legibilidades ..... ........... .... ...... .... .......... .. ...... .. . .... 66 14.2 Fases ... ................... .. ... .. 

CAPíTULO 11 CAPí'n ILO 15 
REGISTRO DE CANDIDATURA ........................... ..... . . .. ....... .. .... ............... 71 PROPAGANDA P OLÍTICA ... .. 

11.1 Candida turas: aspectos partidários ........ .... .. ..... . ..... ... ... ... ... ............ 71 15.1 Conceito ..... ................ . 

11. 2 Convenções .... . ............ ....................... ...... ...... . ........... ............ 71 15.1.1 Propaganda partidária 

11.3 Registro de candidatu ra: procedimento e implicações eleiwrais ................. 72 15.1.2 Propaganda intrapartic 

11.4 Candidatura nata.. ... .. .................. . ............... ........... 74 15.2 Propaganda e leitoral e 
15.3 Período ................ ...... .. 

CAPÍ"n 'LO 12 15.4 l"leioS de divulgação ... 

D IRE ITO PARTIDÂRJO .. .... ... ........ . 77 15.4.1 Materiais de propagan, 

12.1 Noçôes gerais........... ....... ....... .... .. .. .... ....... ...... .. ...... . ........ ..... ......77 15.4.2 Propaganda "casada" .. 

12.2 Registro ...... ...... ....... ....... .. .... ........ ... ....... ...... ... ... ...... . ...... .. ...... ... . ... 77 15.5 Eventos de campanha 

12.3 Autonomia .................... .... ........... .. ........... ......... ... ..... . ... . 79 15.6 Outdoor ........ .. .......... .. 

12.4 Sistemas partidários ....... ......... ....... .... ......... ... ... ... .... .. ........ ... . .... ..... ...... ......... 80 15.7 Imprensa escri ta ........ . 

12.5 Órgãos ............................... ........... ... ............... ........ ... ... ... .. .... . ........... ........... 80 15.8 Rádio e te levisão ....... .. 

12.6 Coligações ........... ... ............................ ... ... ...... .. ........ .... .. ... .. .... ..... ..... ..... ....... 81 15.9 Interne t ............. ...... .... . 

12.6.1 Verticalização...... ....... ... ..... .... .. .... ...... .. ... .. .. . ... ........ .. ... .......81 15.10 Debates ...... ........... .. .. .. 

12.7 Filiação partidária ............. ... ........ ............. .. .... ...... ... ... ..... .. ... .... .. ........ ......... 83 15.11 Direito de resposta .... . 

12.8 Fidelidade partidária .................. ................. ... ... ... . ........... ................ .............. 83 15.12 Propaganda vedada .. .. 

12.9 Propaganda .................. .... .. ............ ... ........ ..... . . ...... .. .. ............ ... ........ 84 15.13 Propaganda irregular.. 

12.10 Fundo partidário ......... ... .. ........ .... .. .. .. ... ... ... ... . .... ... .... .. ............. .............. 84 15.14 Propaganda criminosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



)RAl BRASILEIRO .......47 


47 

···· .. ·· ······· .... ·· · ... .. . . .47 


.49 
.51 

51 


.52 

............. .......... ....... 55 


... 55 

56 


................ . .... .......... 56 


L... ··· ··········· ···· ···· ............. . 57 

....... ................. .... .57 

mos, faculdades , 


... 57 


······ .. ··· .. ···· .. ·· ·.·· ..... .. .... .... 61 

····· ····· ····......... . .. 61 


····· .. ······· ..... ............ 64 


····················· ···· ............ .. .66 

·············· ·· ··· ...... .. ..........66 


..... .... .... ..... ......... 71 

..... , ..... ........ . ......71 


... ..71 

jes eleitorais ........ . ...72 


............. ......74 


······· ···· ·.. ····· ···· .· ..... ........ 77 

............... .......... ... ......... 77 


.. ........................... ..77 


···· .. ·.. ·······.· ..............79 


········· ················ ... ......... 80 

... ............... .... ....... . ..... .80 

.. ................ .... .... .......... .81 


·········· .. ·······.·· .............. 81 

······ .. ···· ·· ··· ···· .·· .... ....... 83 

....... .. ...... . ...... .....83 


··················· .·· ........ ..... .84 


·.. ···············.·· ............ 84 


12. 11 	 Prestação de contas .. ........................ ............................... ....... .......... 86 

12.12 	 Tomada de contas especia l . .... ... ............................. ... ... ......... ....... .. ..........86 

12.13 	 Cláusula de barreira ..... . ... .......................... ... ...... ...... ...... ... ................... 87 


CAPrnlLü 13 

ORGA1'lIZAÇÃO ELEITORAL ............... ...... ...... .......... ................89 

13.1 	 justiça Ele itoral : organização ... ....... ........ ..... ...... .... ..... ...................... 89 

13.2 	 Funções da justiça Eleitoral .............................. ........ ....................... ............. 90 

13.3 	 Supremo Tribunal Federal: competências no Direito Eleitoral .................... 90 

13.4 	 Tribunal Superior Eleito ral: composição, competência 


e funcionamento .... ...... .. ...............................................................................91 

13.5 	 Tribunais Regionais Eleitorais: composição, competência e 


fun cionamento.......... ........ ... ...... . ............... ..... .................... ... .. ... .. .........92 

13.6 	 juiz Eleitoral: designação e competência ................ ... .......... ... ... ................... 94 

13.7 	 Mesários. ............ ... ................. ... ... . ...... 95 

13.8 	 junta Eleitoral: composição e competência.... . ..... ...... .... .......... ... .95 

13.9 	 Mesa Apurado ra ....... ........... ........ ....... . ................... ..... 96 

13.10 	 Mesa Recep tora de Votos ........................ .. ... ....... ....... ................................. 96 

13.11 	 Ministério Público Eleitoral ........ .... ........................ .. .. ................ ................. . 98 

13.12 	 Polícia judiciária Eleitoral ................................................. ... ...... ..................... 99 


CAPiTULO 14 

PROCESSO ELEITORAl. ... . ............... ..... ... ......... ....... .... .. .. ..... .. ....... ...... ........ 101 

14.1 	 Conceito ..... ... ............ .... ........ .. .. ........... ... .. ... ............. . ..... .. ........ ... .......... ... .101 

14.2 	 Fases ......... .... ...... ... .. ....... ... ...... ...... ......... ... .... ........ ............... ....................... 103 


CAl'tWLO 15 

PROPAGANDA P OLÍTICA ....... .. ....................................... ... ............... .... ... ........... 105 

15.1 

15.1.1 

15.1.2 

15.2 

15.3 

15.4 

15.4.1 
15.4.2 

15.5 

15.6 

15. 7 

15.8 

15.9 

15.10 

15.11 

15.1 2 

15.13 

15.14 


Conceito. ... ... .... .... .... ..... . ...... .............. ......... .... .......... 105 

Propaganda partid;íria .. ....... .. ... ........... . ... ............. ............................ 105 

Propaganda intrapartidária.. ..... ................ ........... .... ..... ... ... ....... ... .. .. .. ... 106 

Propaganda eleitoral e promoção pessoal ..... ...... .. ..... .. ............ .. .............. 106 

Período......................... ........... ....... ....... .. ............... ...... ... . . ............... .107 

Meios de divulgação ..................... ...... ... .... .. .. ................. ...... ... ... ... ............. 108 

Materiais de propaganda eleitoral .................. .. .... .. .... .. ....... .. ............ .. ........ 11 O 

Pro paganda "casada" ...................................... .... ....... .......... ........... .............. 110 

Eventos de campanha eleitora!.. ............ ............. ......................................... 110 

Outdoor..... . .......... ............................... .. .............................. ... ...... .111 

Imprensa escrita ... . ........... ... .... .... ... .... ................... .. ...... ... .. ............ 111 

Rádio e televisão................................. .... .. .... ... ........ .. ...................................112 

Internet. ............ ........... ......... .... .... .. .. .. ............ ...... . .. ..... ... ............ ........... 116 

Debates .............. .... .... ... ... .. ..... ................. ...... ......... ... ........ ........... 116 

Direito de resposta .... . 

Propaganda vedada .. . 

Propaganda irregular. . 

Propaganda criminosa .. 


.... .................................... .. .......... ....... 11 7 

... ....... ..... .. .. ... .. ..... ... ... .... .. .. ... ........... 11 8 


............ ... ............ .. .... ....... 119 


.. .......................... .. .. .. .......120 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



. 

15.1 4.1 Boca de urna ........................................ ................................... ... .. ... .. ........ 120 

15.15 Pesquisas eleitorais........... .... ...... ...... ... ... ... ...... ........... ... .. .. 121 

15.16 Sanções ............ .... ........ ...... .. ......... .. ............................................................. 122 

15.17 Fiscalização ........... ... ............ .. ...... ... .. .......... ........ ..... ........ .......... ....... ......... .. 122 


C".rITUlo 16 

VOTAÇÃO ................................................... ..................... . .... .. ...... ....... ... .... .. ... ...... 125 

16.1 Conceito ............ ........ ... ...... ... ... ............ .. ...... .......... . .. .. ............ .. .......... .. .... ... 125 

16.2 Período ................................................... ...... .. ..............................................125 

16.3 Procedimento de coleta de voto ................................................................. 126 

16.4 Sistema eletrônico de votação.................................................... ................. 129 

16.5 Votação com identificação biométrica ....................................... .. .. ............. . 129 

16.6 Votação por cédula ....... ........ ...... ..... ..... ...... ............ .. .... .. ... .. .............. 130 

16.7 Voto em separado .... ... ... ......... .......... .... ........ ........... ................... ...... ...... ..... 130 

16.8 Justificativa .................................... .. ...........................................................131 

16.9 Fiscalização ................................................................................................131 


CAPiTULO 17 

APURAÇÃO ......... ... ....... .. .............................. . ...... .... ....... .. .......133 

17.1 Conceito ....... ..... .... .. ................ ...... ........... .. ....... ..... ....... .. .. .. ..... ........... ....... 133 

17.2 Procedimento............. ............... .................................... .133 

17.3 Fiscalização ............................................................................ .. ...................135 


CAPlnILO 18 

DfPLOMAÇÃO.................. ............ ...... ....... .... ............ ........ ...... .. .. ... ... ................ .. ..... 137 

18.1 Conceito ................................................................................ .................... 137 

18.2 Diploma ....................................................................................................... 137 

18.3 Sessão de diplomação .................................................................................138 


CAPiTULO 19 

FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS E PRESTAÇÃO 

DE CONTAS ...... ...... ......... ..................................... .. ...... ....... ........ ........ ...... ... ........ 139 

19.1 Planejamento financeiro: arrecadação e gasto ............................................ 139 

19. 2 Comitês e ordenadores ................................................................................ 139 

19.3 Fontes e limites .................................... .. .. .. .. ..... .. .. ................ ......... ...... .. ...... 140 

19.4 Financiamento público ........ .. ..... ......... ...... ... ....... ..... ...... .. .................. .......... 141 

19.5 Controle ....... ....................................................................... ... .......... ... .. ........ 141 

19.6 Prestação de contas .......... ............... .. .... ... .. .......... .. ..................................... 141 

19.6.1 Prestação de contas via internet ........ ........... ...... ........ .................................. 144 

19.7 Julgamento das contas ........ ....... .... ... .... ...... .................................................. 144 

19.7.1 Desaprovação das contas ..................... .. .......... .. ....... .... ... .. .......... .. ...... ....... . 145 

19.8 Despesas eleitorais .......................................................................................145 

19.9 Representação por irregularidade no financiamento de campanhas ......... 146 


CAl'ITI LO 20 

NULIDADES ELEITORAIS .. . 
20. 1 Nulidades ................. 
20.2 Aws nulos ............... .. 
20.3 Atos anuláveis .... . 

CAPÍ' llJLO 21 

RESTRIÇOES FISCAIS AO f 


CAI'Í'n ;LO 22 

CONDUTAS VEDADAS .... .. 

22.1 Conceito ................. .. 


22.2 Classificação............ . 


22.3 Agente público ...... .. 
22.4 Sanções: espécies, cf 

C""I'I1'1.O 23 

CONDUTAS VEDADAS EM 

23.1 Condutas vedadas a< 
23.2 Condutas vedadas a< 
23.3 Condutas vedadas ql 
23.4 Condutas vedadas q' 
23.5 Condutas vedadas q. 
23.6 Conduta vedada qua 
23.7 Condutas vedadas q. 

CAPITULO 24 

CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIC 

24.1 Origem .......... ......... .. 

24.2 Conceito ........... ........ 

24.2.1 Elemento subjetivo. 
24.3 Distinção do abmo , 
24.4 Distinção do crime ( 
24.5 Individualidade da v 

24.6 Desnecessidade de ( 
24.7 Captação de sufrágic 
24.8 Objetivo de captação 
24.9 Per{odo de ocorrênc 
24.10 Procedimento.......... 

24.11 Sanc.;ües ................... 

24.12 Efeitos da decisão ... 
24.13 Recursos .................. 

24.14 Constitucionalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



··.. ···.·· .... .......... .. ............120 

.... ··· .... · ................. .... ..... 121 

·.. ·· .. ·.. ·· ......................... 122 

·.. ··· ...... · .... .. ..................122 


.. ·· ........ ·.. · ..................... 125 


.. ·· .... ·.... · ...... .. ............... 125 


...... .. ·· ........... .. ..............125 

··· .. ........ ........ ..... ......... .. 126 

........ ·· ...........................129 

............... ......... .. ...........129 

·.. ·.. · .... ......... ..... ............ 130 

·........ ··· ... .. .... .. .............. 130 

...... · ............................. 131 

·.. ·.. · ............................. 131 


·· .. ·· ...... .... .......... .......... 133 

·· .. ·· ··· .. ................ ......... 133 

·· ............ .. ................... 133 

...... · ........................... 135 


.. .. ·· .. ··· ........................ 137 

·· .................... ... ........ 137 

.... ·.. · ......... .................. 137 

·.... ···· ...................... .... 138 


:STAÇf\O 

... ....... .. ...... .... .. ....... . 139 

····· ···.· ... ... .. ........ ........ 139 

...... ·· .......... ..... ........... 139 

...... ·.. ·.. ·· ... ........... ...... 140 

·.. ·.. ·· ...... .. .................. 141 

.... .. ................ .... ........ 141 

.... ·· .. . · ....... .. ... ............ 141 

...... ·· .......................... 144 

···· .. ··· ............ ............ . 144 

.... ·· ........... .. ...............145 

················ .... .... .......... 145 

de campanhas ......... 146 


CAJ'ITULO 20 

NULIDADES ELEITORAIS ... ... ..... ........ ............... ........ .... ............. ..... .......149 

20.1 Nulidades ................ .. .. ... ........ ......... ......... ........ ........ .......... .. ............ 149 

20.2 Atos nulos ............. . .. ................... ... .. .... . .......... ... ....................... 149 

20.3 Atos anuláveis ............. .................. ... ................. ...... .. ... .. ... .... ... .............. ...... 151 


CAJ'íTUlO 21 

RESTRIÇÕES FISCAIS AO PROCESSO ELEITORAl ......... .................................... 153 


CAl'iTULO 22 

CONDUTAS VEDADAS .. ... .. ... ....................... ...... .. .. .................... .............. ....... 155 

22.1 Conceito ....................................... .... ............................................................ 155 

22.2 Classificação..... .... ......... .. ....... .. ...................... ......................... ....... ...... ........ 156 

22.3 Agente público ............ ............... ................... .. .................. .. .................. ...... 157 

22.4 Sanções: espécies, efeitos, extensão ...................... .. .... ............................... 158 


CAJ.'111JLO 23 

CONDUTAS VEDADAS EM ESPÉCIE ....................... ........ ................. ............. 161 

23.1 Condutas vedadas ao agente público .................................... ... ....... .. ......... 161 

23.2 Condutas vedadas aos órgãos judiciários eleitorais .................................... 173 

23.3 Condutas vedadas quanto ao finan ciamento de campanhas eleitorais ...... 174 

23.4 Condutas vedadas quanto às pesquisas eleitorais ....................................... 174 

23.5 Condutas vedadas quanto a propaganda e1eitoral.. .. .... .............................. 174 

23.6 Conduta vedada quanto aos debates ........... ....... ........ .................... ............ 177 

23.7 Condutas vedadas quanto aos partidos pol(ticos .......... ...... ..... .. ... .............. 178 


CAJ.'ITULO 24 

CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO ................................................ .. ............. ... ... ... .......... 179 

24.1 Origem ..... ... ....... ... .........................179 

24.2 Conceito ......... ......... .. . . ... ..... .......... ................... 180 

24.2.1 Elemento subjetivo ........................ .. .... ... .......................... .. ... .... .. ......... ........ 180 

24.3 Distinção do abuso de poder ................................................................ .. ... 181 

24.4 Distinção do crime de corrupção eleitoral .......... ...................... .. ............... 181 

24 .5 Individualidade da vantagem....... . ..................... .......... ......... ......... 182 

24.6 Desnecessidade de obtenção do resultado pelo eleitor ............................ 183 

24.7 Captação de sufrágio com emrrego de violência ou grave ameaça .......... 183 

24.8 Objetivo de captação do voto ......................................................................184 

24.9 Período de ocorrência .... . ..... .... .............. .. ................... .. ........ ............... 184 

24.10 Procedimento.............. .. ....... .. .. .. .. .. .. ...... .. .... ....... .. .. . ........ 184 

24.11 Sanções. ............... ................... ................ . .. ........ .. ....... ...... ................... 184 

24.12 Efeitos da decisão...... ........ .. ........ ................. .... .. ......... ......... .. ...........185 

24.13 Recursos.............. ....... ............... ........... ...................... . ................. 186 

24.14 Constitucionalidade do art. 41 -A da Lei nO 9.504/97... .. ........ .... ........ 187 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



I PRÁTICA 

CAPITULO 25 A PI'(Ul ) 28 

DIREITO PROCESSUAl ELEITORAl. .... .. ... .. ..... . .. ........ . .191 C RIMES ELEITORAIS .. .. 

25.1 Conceito ......... 191 28.1 Conce itO ...... ........ ... . . 

25.2 Representação ........ .. ....... .. . . .192 28.2 Classificação ............ . 

25.3 Impugnação ............... .. ... .193 28.3 Evolução ................ .. 

25.4 Regras processuais gerais ....... .. .. .....194 28.4 o rma penal eleitora 

25.5 Procedimentos ....... .195 28.5 Tipo penal e leitoral. 

256 Ação de Registro de Candidato... .. ............ . 195 28.6 Imunidade penal e l' 

Ação de Impugnação de Registro de Candidato .. .25.7 .. 197 28.7 Regras penai esped 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral .............. ..25.8 .... 200 28.8 Suspensão condicior 

Ação (Recurso) contra a Diplomação ................ .. .. 25.9 .. 203 28.9 Suspensão condicior 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo .. .25.10 ... 205 28.1 0 Efeitos da condenaç; 

Ação Rescisória Eleitoral .... 25.11 . 209 28.11 Execução das penas 

Ação (pedido) de perda de ca rgo eletivo ......25.12 ..... 210 28.12 Causas de e:--1:inção ( 

Ação (pedido) de direito de resposta ...25.13 ....... 212 28.13 Prescrição ................ . 

Prestação de contas de campanha eleitoral25.14 ... 214 
Prestação de contas de partidos políticos ... 25. 15 ....... 216 CAI'I'OJLO 29 

25.16 Incidente de declaração de invalidade de lei ou ato contrário à PROCESSO PENAl ..... . 

Constiruição .... 218 29.1 Ação penaL ........ .... . 
29.2 Competência .......... . 

CAPITULO 26 29.3 Procedimento ........ .. 

RECURSOS ELEITORAIS. ......219 29.4 Recursos ................ .. 

26.1 Aspectos gerais .. ...... .. ... 219 
26. 2 Recursos em espécie .. . ....... 221 REFERt::!\:ClAS ...................... .. 

263 Recu rso parcial. ... 221 
26.4 Recurso inominado...... . ..221 
26.5 Recu rso ordinário .223 
26.6 Recurso especial .. 224 
26.7 Recurso contra a diplomação ...... . 224 ANEXO A - ADIN JULGAD . 

26.8 Embargos de declaração. ..224 ANEXO B - PRAZOS PARA. 

26.9 Agravo de instrumento .224 ANEXO C  INELEGIBILID, 

26.10 Recurso extraordinário ...... ........ . ...225 ANEXO D - QUADRO COI\< 
POLÍTICO-ELE 

CAPITULO 27 
AÇÔES ESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E DIREITOS POLÍTICOS .. ...... 227 Í!'JDICE DE A SSUNTOS ...... ... . .... .. 

27.1 Ações especiais constirucionais .... . .. ..... 227 
27.1.1 Mandado de segurança ............... ..... .. ......... 227 ÍNDICE ONoMÀs·nco ........ ....... . 

27.1.2 Habeas corpus ........ . .. ............ .. ........ 228 

27.1.3 Habeas data ........ . 229 
27.1.4 Mandado de injunção .................. .. ...... . . ..229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



···· ··· ·.. ·· .. ····· ··. ·.191 

········· ·· ·· ·. · . ... ........... 191 

.... ..... ....... ..... .... ...... .... 192 


······················ ·· ·· .. ·· ..... .193 

...... ... .. ... ... ........194 


...... ·.. ··· .. · ....... .. ... ........ 195 


...... ·.. ...... ·.. .. ... ........... 195 


... ... ......... ..... .... .. .. .. 197 


..... ...... ..... .. ... ....... .200 


·· .... .. ·.. .. ............. ........ 203 


··· .. · .... · ............. .... .. .... 205 


.. .. ·.. · ...... ·... ........ ........ 209 


.. ... ............... ........... 210 


... ............... .. ... ........21 2 


..... .... ... .... ........... 214 


... 216 

contrário à 

218 


.......... .. .. ·... .......... ..... 219 


·.. · ...... ··· ... ...... .. ........ . 219 


.221 

.. ·.. .. · ...... · ......... ......... 221 


... .. ...... ... .. .. ....... ....... 221 


223 


····· .. ··· .·· .. ..... .... ........ 224 

... ... .. ...... .. ..... ........ .. 224 


·.. ·....... .. ... .. ... .. .... ... 224 

.... ...... .. .. .. ....... .... 224 


·.. .... · ........ ·....... ... 225 


ncos .. .............. 227 


........ ......... 227 


..... 227 


......228 


.. ·.. ·... ·.. .. .. .... . .229 


.... ........... ... .229 


D IRElTO ELElTORAL PENAl 

CAPíTULO 28 


C RIMES ELEITORAIS ... ...... ........ ............ 233 


28.1 Conceito. .. ................. ....................... ... ...... .... 233 


28.2 Class ificação ..... .. ......... .. ... . .. .......... .... ...... ...... .. ......... ....... ......... 234 


28.3 Evo lução ... .......... .... ...... . ......... .. . ............... .. .. .. ....... .... .. .234 


28.4 Norma penal elei tora l. ......... ....... .................. .................. 236 


28.5 Tipo penal e leitoral... .. ........ .................... ..... ...... .... ......... .. .... .. ........236 


28.6 Imunidade penal e crimes e leitorais............. ...... .. .... ..... ....... .. ...............237 


28.7 Regras penais espeClÍicas dos crimes eleitorais ........... ......... ................... ... 237 


28.8 Suspensãu condicional da pena nos crimes e leitorais ....... ...... ............. ...... 238 


28.9 Suspensão condicional do processo nos crim es eleito rais ....... .. ......... .. ..... 238 


28.10 Efei tos da condenação por crime e leitoral ........................ ... .... ... .... .. ... ....... 239 


28.11 Execução das penas nos crimes ele itorais ....................... ... ......... .. .. .......... 239 


28.1 2 Causas ele extinção da punibilidade nos crimes eleitorais ....... ............ ....... 240 


28 .1 3 Prescri<,.Jo .. ........ ..... 240 


C APÍ'n lLU 29 


P ROCESSO P ENAl ..... ... .... ..... ..... ... ...... ......... .. ... ...... .. ...... 24 1 


29.1 Ação penaJ.......... ...... . .. ....... ...... ... ........ .. .. ..... .. ... ....................... ........... 24 1 


29 .2 Competê ncia. .. .......... ..... .. ... .. .. ... .. ............ .. .. .. ....... ............. ..... ......... 24 1 


29 .3 Procedimento.. .. .. ... ............................. ... .. .... .. ......... ...... ........... 242 


29.4 Recursos .... .. .... .. ............. .. ........ .. .... .......... .. .... ......... .........246 


REFER tNCIAS . ............... .. .. ............ .. .. ..... .. ... .. .... .. .. . . .. .......... ...247 


ANEXOS 

ANEXO A - ADI N J ULGADAS PELO STF EJ'v1 MATÉRIA ELEITORAL ....................251 


ANEXO B - PRAZOS PARA DESINCOMPA11BILIZAÇÃO...... .............. . .. ...255 


ANEXO C - INELEGIBILIDADE REFLEXA ............... .. ....... ..... .. ... .. ........................285 


ANEXO D - QUADRO COMPARATIVO DAS REFORMAS 

POLÍTICO-ELEITORAIS MAIS RECEf\TES ... . ...... .... ... .... .. ... ....... .. .287 


l NDICE D E A.'>SUNTOS .... .... ..... .. . ... .. .......... ... ........ ... .. .. ..... .. ....... ... 319 


ÍNDICE O NoMÀS'nco .... ....................... .. .. ...................327 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


