
enais no âmbito eleitoral (n. 6.091/74, n. 64/90 
:es modificações introduzidas pela Lei n . 12.034/ 
ornou-se muito mais difícil, mas, ao mesmo 

ibrado, porém ousado, tentamos contemplar 
a descoberto pela doutrina e buscamos apre
sempre com argumentos bem definidos. Não 
mática comum dos manuais acadêmicos, mas 
presentar os julgados de forma ordenada, na 
doutrina, para possibilitar a melhor compre
eleitoral. Enfim, um texto que, inicialmente, 
s bancos acadêmicos, ganhou expressiva di
iliar todos os operadores do Direito. 

enriquecida com a significativa participação e 
a Garcia Cunha que, indisfarçavelmente, es
a alma marcada pela vontade de brilhar. 

Leonardo Schmitt de Bem 

Milão, inverno de 2010. 
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PARTE I 

INTRODUÇÃO AO ESTU( 
PENAL ELEITC 

1. BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇAO pp; 

Nas Ordenações do Reino não existi 
téria eleitoral penal. O Código do Impéri 
rais no Título IH - "Dos crimes contra ( 
direitos políticos dos cidadãos" e próximo 
a Lei Saraiva procedeu a uma sistematiza 
torais I. No Código da República, os delitl 
tos no Título IV - "Dos crimes contra ( 
direitos individuais", sendo que os infrat. 
nas privativas de liberdade e multa, e, en 
direitos políticos por até dois anos

2

• O Cé 
na disciplina dos ilícitos eleitorais, optan< 
matéria em legislação extravagante. 

O Código Eleitoral, Lei n. 4.737/6! 
diploma, mas não o primeiro. O Decreto [ 
co artigo para regular os ilícitos (art. 10" 
Lei n. 48/35, que também reservou um 
todos os crimes (art. 183). Na década de 
terceiro Código, que seguiu a sistemáticc 

I PONTE, Antonio Carlos. Crimes Eleitorais. São Paul 

2 MICHELS, Ver a Maria Nunes . Direito Eleitoral. 6. e, 

2008. p. 172. 
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