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PROVOCAÇÕES INICIAISPROVOCAÇÕES INICIAIS

 O desempenho da jurisdição eleitoral exige do O desempenho da jurisdição eleitoral exige do 
magistrado o mesmo conjunto de tarefas e magistrado o mesmo conjunto de tarefas e 
habilidades de sua atuação na Justiça comum ?habilidades de sua atuação na Justiça comum ?

 Existe um perfil de atuação desejável e exigível Existe um perfil de atuação desejável e exigível 
do juiz eleitoral constitucional ?do juiz eleitoral constitucional ?

 O respeito à soberania popular, enquanto valor O respeito à soberania popular, enquanto valor 
fundante das democracias, exige a prevalência fundante das democracias, exige a prevalência 
do resultados das urnas mesmo diante da do resultados das urnas mesmo diante da 
prática de ilícitos que possam comprometer a prática de ilícitos que possam comprometer a 
legitimidade da eleição ?legitimidade da eleição ?



DEMOCRACIA E ELEIÇÕESDEMOCRACIA E ELEIÇÕES

 Soberania popular e direito à participação Soberania popular e direito à participação 
política;política;

 Reconhecimento na ordem jurídica internacional Reconhecimento na ordem jurídica internacional 
do direito de todo o cidadão de tomar parte do do direito de todo o cidadão de tomar parte do 
governo de seu país e expressar a vontade governo de seu país e expressar a vontade 
através de eleições periódicas e legítimas, por através de eleições periódicas e legítimas, por 
sufrágio igual e universal (art. XXI, da Declaração sufrágio igual e universal (art. XXI, da Declaração 
Universal dos DDHH, ONU, 1948);Universal dos DDHH, ONU, 1948);

 Centralidade da realização de eleições para a Centralidade da realização de eleições para a 
manutenção das democracias; prevalência do manutenção das democracias; prevalência do 
elemento representativo nas democracias elemento representativo nas democracias 
modernas;modernas;



DEMOCRACIA E ELEIÇÕESDEMOCRACIA E ELEIÇÕES

 A realização de eleições livres, limpas e A realização de eleições livres, limpas e 
periódicas viabiliza o exercício da soberania periódicas viabiliza o exercício da soberania 
popular;popular;

 Quanto maior for a importância dada, num Quanto maior for a importância dada, num 
regime democrático, à realização de eleições, regime democrático, à realização de eleições, 
maior será o protagonismo assumido pelos maior será o protagonismo assumido pelos 
organismos eleitorais (organismos eleitorais (Electoral Management Electoral Management 
Bodies Bodies ee Electoral Dispute Resolution Bodies Electoral Dispute Resolution Bodies););



GOVERNANÇA ELEITORALGOVERNANÇA ELEITORAL

 Definição:Definição: vasto conjunto de atividades que criam  vasto conjunto de atividades que criam 
e mantém a estrutura institucional em que se e mantém a estrutura institucional em que se 
desenvolve a competição eleitoral (Mozaffar e desenvolve a competição eleitoral (Mozaffar e 
Schedler, 2002, p. 7);Schedler, 2002, p. 7);

 Opera em 3 (três) níveis: Opera em 3 (três) níveis: 
1.1. Rule makingRule making: estabelecimento das regras básicas : estabelecimento das regras básicas 

do jogo eleitoral;do jogo eleitoral;
2.2. Rule applicationRule application: aplicação dessas normas;: aplicação dessas normas;
3.3. Rule adjudicationRule adjudication: resolução dos litígios, : resolução dos litígios, 

abrangendo o contencioso eleitoral.abrangendo o contencioso eleitoral.



GOVERNANÇA ELEITORALGOVERNANÇA ELEITORAL



GOVERNANÇA ELEITORALGOVERNANÇA ELEITORAL



GOVERNANÇA ELEITORAL GOVERNANÇA ELEITORAL 
BRASILEIRABRASILEIRA

 Elaboração das regras do jogo:Elaboração das regras do jogo: Poder  Poder 
Legislativo; função normativa da Justiça Legislativo; função normativa da Justiça 
Eleitoral deve estar circunscrita ao aspecto Eleitoral deve estar circunscrita ao aspecto 
regulamentar “sem restringir direitos ou regulamentar “sem restringir direitos ou 
estabelecer sanções distintas das previstas estabelecer sanções distintas das previstas 
nesta Lei” (vide art. 105, da Lei das Eleições);nesta Lei” (vide art. 105, da Lei das Eleições);

 Administração das eleiçõesAdministração das eleições: Justiça Eleitoral;: Justiça Eleitoral;
 Controle das eleiçõesControle das eleições: Justiça Eleitoral;  : Justiça Eleitoral;  



GOVERNANÇA ELEITORAL GOVERNANÇA ELEITORAL 
BRASILEIRABRASILEIRA

 Realização de eleições:Realização de eleições:

    Administração                 +        ControleAdministração                 +        Controle
            Organização, execução das eleições;                            Verificação da legitimidade;Organização, execução das eleições;                            Verificação da legitimidade;
                                                                                                                                                                                        Atribuir eficácia;Atribuir eficácia;
                                                                                                                                                                                        Contencioso Eleitoral;Contencioso Eleitoral;

JUSTIÇA ELEITORALJUSTIÇA ELEITORAL  
(Art. 92, V, da CF)(Art. 92, V, da CF)

Modelo de jurisdição especializadaModelo de jurisdição especializada



GOVERNANÇA ELEITORAL GOVERNANÇA ELEITORAL 
BRASILEIRABRASILEIRA

Desenho institucional da Desenho institucional da 
governança eleitoral brasileira:governança eleitoral brasileira:

 A independência formal em relação ao A independência formal em relação ao 
Poder Executivo;Poder Executivo;
  

 Dotada de uma burocracia especializada Dotada de uma burocracia especializada 
e permanente (corpo de funcionários e permanente (corpo de funcionários 
administrativos permanentes); administrativos permanentes); 



GOVERNANÇA ELEITORAL GOVERNANÇA ELEITORAL 
BRASILEIRABRASILEIRA

Características do modelo de Características do modelo de 
governança eleitoral brasileiro:governança eleitoral brasileiro:

 atuação marcada por um grau de regulação atuação marcada por um grau de regulação 
(extensa e detalhada base legal); (extensa e detalhada base legal); 

 a descentralização é uma forte a descentralização é uma forte 
característica da Justiça Eleitoral brasileira, característica da Justiça Eleitoral brasileira, 
com atuação de órgãos com competências com atuação de órgãos com competências 
específicas para cada eleição; específicas para cada eleição; 



SISTEMA JURISDICIONAL SISTEMA JURISDICIONAL 
BRASILEIRO DE CONTROLE DAS BRASILEIRO DE CONTROLE DAS 

ELEIÇÕESELEIÇÕES

 Cumulação das funções administrativa e Cumulação das funções administrativa e 
jurisdicional com traços de especificidade em jurisdicional com traços de especificidade em 
relação à Justiça Eleitoral (ambas são relação à Justiça Eleitoral (ambas são 
atividades-fim);atividades-fim);

 Ausência de magistratura de carreira;Ausência de magistratura de carreira;

 Investidura temporária dos magistrados nas Investidura temporária dos magistrados nas 
funções eleitorais, com manutenção de funções eleitorais, com manutenção de 
“plenas garantias e inamovíveis” (CF, art. 121, “plenas garantias e inamovíveis” (CF, art. 121, 
§1º);§1º);



SISTEMA JURISDICIONAL SISTEMA JURISDICIONAL 
BRASILEIRO DE CONTROLE DAS BRASILEIRO DE CONTROLE DAS 

ELEIÇÕESELEIÇÕES

 Função consultiva;Função consultiva;
  
 Divisão territorial própria;Divisão territorial própria;

 Competência específica.Competência específica.



SISTEMA JURISDICIONAL SISTEMA JURISDICIONAL 
BRASILEIRO DE CONTROLE DAS BRASILEIRO DE CONTROLE DAS 

ELEIÇÕESELEIÇÕES

 Cumulação das funções administrativa e Cumulação das funções administrativa e 
jurisdicional:jurisdicional:

 A bipartição das atividades administrativas da A bipartição das atividades administrativas da 
Justiça Eleitoral, envolvendo: a) execução das Justiça Eleitoral, envolvendo: a) execução das 
eleições; e b) organização do serviço interno, eleições; e b) organização do serviço interno, 
sendo aquela considerada atividade-fim, ao lado sendo aquela considerada atividade-fim, ao lado 
da função jurisdicional;da função jurisdicional;



SISTEMA JURISDICIONAL SISTEMA JURISDICIONAL 
BRASILEIRO DE CONTROLE DAS BRASILEIRO DE CONTROLE DAS 

ELEIÇÕESELEIÇÕES

 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA JUSTIÇA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA JUSTIÇA 
ELEITORAL:ELEITORAL:

a)a) atos administrativos relacionados à organização do atos administrativos relacionados à organização do 
serviço interno(atividade-meio);serviço interno(atividade-meio);

b)b) atos administrativos relacionados à execução das atos administrativos relacionados à execução das 
eleições (constituem, ao lado dos atos eleições (constituem, ao lado dos atos 
jurisdicionais, a atividade-fim).jurisdicionais, a atividade-fim).

 Princípios diversos orientam a atividade do Princípios diversos orientam a atividade do 
administrador e do julgador (atuação de ofício X administrador e do julgador (atuação de ofício X 
inércia);inércia);



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

TÍTULO IVTÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERESDA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIODO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO ISEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

SEÇÃO  VISEÇÃO  VI
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

        Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

        I - o Tribunal Superior Eleitoral;
        II - os Tribunais Regionais Eleitorais;
        III - os Juízes Eleitorais;
        IV - as Juntas Eleitorais.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 
sete membros, escolhidos:sete membros, escolhidos:

                I - mediante eleição, pelo voto secreto:I - mediante eleição, pelo voto secreto:
                a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
                b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça;Justiça;
                II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes 

dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu 
Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça.Superior Tribunal de Justiça.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de 
cada Estado e no Distrito Federal.cada Estado e no Distrito Federal.

                § 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
                I - mediante eleição, pelo voto secreto:I - mediante eleição, pelo voto secreto:
                a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de 

Justiça;Justiça;
                b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo 

Tribunal de Justiça;Tribunal de Justiça;
                II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na 

Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de 
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federal respectivo;Regional Federal respectivo;

              III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois 
juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu § 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu 
Presidente e o Vice-Presidente dentre os Presidente e o Vice-Presidente dentre os 
desembargadores.desembargadores.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e 
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das competência dos tribunais, dos juízes de direito e das 
juntas eleitorais. juntas eleitorais. 

§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os § 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os 
integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas 
funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas 
garantias e serão inamovíveis.garantias e serão inamovíveis.

§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo § 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo 
justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por 
mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos 
escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em 
número igual para cada categoria.número igual para cada categoria.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

§ 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal § 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal 
Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem 
esta Constituição e as denegatórias de habeas esta Constituição e as denegatórias de habeas 
corpus ou mandado de segurança.corpus ou mandado de segurança.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá § 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá 
recurso quando:recurso quando:

I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de 
lei;lei;

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais 
eleitorais;eleitorais;

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições 
federais ou estaduais;federais ou estaduais;

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos 
federais ou estaduais;federais ou estaduais;

V - denegarem habeas corpus , mandado de segurança, habeas data ou V - denegarem habeas corpus , mandado de segurança, habeas data ou 
mandado de injunção.mandado de injunção.



JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88JUSTIÇA ELEITORAL NA CF/88

Funções:Funções:

a) função jurisdicional: atividade típica de composição a) função jurisdicional: atividade típica de composição 
de conflitos; de conflitos; 

b) função administrativa: administra o processo b) função administrativa: administra o processo 
eleitoral – atuação de ofício; eleitoral – atuação de ofício; 

c) função consultiva;c) função consultiva;

d) função normativa: competência para expedir d) função normativa: competência para expedir 
normas que garantam a execução da legislação normas que garantam a execução da legislação 
eleitoral.eleitoral.



DIVISÃO TERRITORIAL PRÓPRIADIVISÃO TERRITORIAL PRÓPRIA

- Estados e DF constituem circunscrições - Estados e DF constituem circunscrições 
eleitorais, que, por sua vez, são divididas em eleitorais, que, por sua vez, são divididas em 
zonas eleitorais;zonas eleitorais;
- o TSE possui jurisdição em todo o território - o TSE possui jurisdição em todo o território 
nacional, logo, em todas as circunscrições nacional, logo, em todas as circunscrições 
eleitorais;eleitorais;
- os Regionais possuem jurisdição na - os Regionais possuem jurisdição na 
circunscrição eleitoral respectiva;circunscrição eleitoral respectiva;
- os juízes eleitorais possuem jurisdição nas - os juízes eleitorais possuem jurisdição nas 
respectivas zonas eleitorais.respectivas zonas eleitorais.



COMPETÊNCIA INTERNA DA JECOMPETÊNCIA INTERNA DA JE



COMPETÊNCIA DOS JUÍZES COMPETÊNCIA DOS JUÍZES 
ELEITORAISELEITORAIS

  Fundamento legal:Fundamento legal:

Art. 35 - Compete aos Juízes:Art. 35 - Compete aos Juízes:

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

V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem 
feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e 
determinando as providências que cada caso exigir;

XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para 
evitar os atos viciosos das eleições;



PODER DE POLÍCIAPODER DE POLÍCIA

 Poder de polícia é extraído das atribuições dos juízes no Poder de polícia é extraído das atribuições dos juízes no 
campo da administração eleitoral;campo da administração eleitoral;

 Implicações do exercício do poder de polícia quanto Implicações do exercício do poder de polícia quanto 
à imparcialidade do juiz:à imparcialidade do juiz:

 "[...] o poder de polícia exercido durante a fiscalização da "[...] o poder de polícia exercido durante a fiscalização da 
propaganda eleitoral é mais uma competência atribuída propaganda eleitoral é mais uma competência atribuída 
aos juízes eleitorais, de tal modo que não estão aos juízes eleitorais, de tal modo que não estão 
impedidos de julgar os feitos em que tenham exercido tal impedidos de julgar os feitos em que tenham exercido tal 
poder. O que a lei não permite é a instauração poder. O que a lei não permite é a instauração ex officioex officio  
do procedimento para aplicar as sanções, conforme se do procedimento para aplicar as sanções, conforme se 
depreende do art. 17 da Res./TSE nº 20.951, bem como depreende do art. 17 da Res./TSE nº 20.951, bem como 
da jurisprudência desta Corte" (TSE, Ac. nº 4.137, de da jurisprudência desta Corte" (TSE, Ac. nº 4.137, de 
22.04.03, Rel. Min. Ellen Gracie).22.04.03, Rel. Min. Ellen Gracie).



PODER DE POLÍCIAPODER DE POLÍCIA

 Implicações do exercício do poder de polícia quanto Implicações do exercício do poder de polícia quanto 
à imparcialidade do juiz:à imparcialidade do juiz:

 "Cumulado ao exercício da jurisdição, ao juiz eleitoral é "Cumulado ao exercício da jurisdição, ao juiz eleitoral é 
concedido o exercício simultâneo do poder de polícia, concedido o exercício simultâneo do poder de polícia, 
por meio do qual poderá ele agir para fazer cessar por meio do qual poderá ele agir para fazer cessar 
ilegalidades flagrantes. Modo especial, ele é exercido ilegalidades flagrantes. Modo especial, ele é exercido 
em relação à propaganda eleitoral que, por sua em relação à propaganda eleitoral que, por sua 
natureza e transitoriedade, deve ser prontamente natureza e transitoriedade, deve ser prontamente 
reprimida, caso haja a indicação de prática contrária à reprimida, caso haja a indicação de prática contrária à 
ordem jurídica. Isso não lhe tira a competência inerente ordem jurídica. Isso não lhe tira a competência inerente 
para julgar as representações cujo exame está sob a para julgar as representações cujo exame está sob a 
sua jurisdição." (TRE-RS, RE 60-34.2012, Alvorada/RS, sua jurisdição." (TRE-RS, RE 60-34.2012, Alvorada/RS, 
19.9.12).19.9.12).



PODER DE POLÍCIAPODER DE POLÍCIA

 Tem fundamento legal;Tem fundamento legal;
 Medidas de natureza administrativa, que não Medidas de natureza administrativa, que não 

desafiam recursos judiciais;desafiam recursos judiciais;
 Exclusividade dos juízes eleitorais ou dos Exclusividade dos juízes eleitorais ou dos 

designados pelos TRE´s;designados pelos TRE´s;
 Impossibilidade de iniciar procedimento e de Impossibilidade de iniciar procedimento e de 

cercear propaganda lícita;cercear propaganda lícita;
 Abrange todos os atos viciosos das eleições;Abrange todos os atos viciosos das eleições;



PODER DE POLÍCIAPODER DE POLÍCIA

 Tem fundamento legal;Tem fundamento legal;
 Medidas de natureza administrativa, que não Medidas de natureza administrativa, que não 

desafiam recursos judiciais;desafiam recursos judiciais;
 Exclusividade dos juízes eleitorais ou dos Exclusividade dos juízes eleitorais ou dos 

designados pelos TRE´s;designados pelos TRE´s;
 Impossibilidade de iniciar procedimento e de Impossibilidade de iniciar procedimento e de 

cercear propaganda lícita;cercear propaganda lícita;
 Abrange todos os atos viciosos das eleições;Abrange todos os atos viciosos das eleições;



PODER DE POLÍCIA QUANTO PODER DE POLÍCIA QUANTO 
À PROPAGANDA ELEITORALÀ PROPAGANDA ELEITORAL

Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97)Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97)
  
Art. 41.  A propaganda exercida nos termos da legislação Art. 41.  A propaganda exercida nos termos da legislação 
eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob 
alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de 
postura municipal, casos em que se deve proceder na forma postura municipal, casos em que se deve proceder na forma 
prevista no art. 40.  prevista no art. 40.  

§ 1§ 1ºº  O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será   O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será 
exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais.  Tribunais Regionais Eleitorais.  

§ 2§ 2ºº  O poder de polícia se restringe às providências necessárias   O poder de polícia se restringe às providências necessárias 
para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor 
dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na 
internet.internet.



PODER DE POLÍCIAPODER DE POLÍCIA

Resolução-TSE nº 23.608/2019Resolução-TSE nº 23.608/2019

Art. 54. A competência para o processamento e julgamento das Art. 54. A competência para o processamento e julgamento das 
representações previstas no Capítulo II não exclui o poder de representações previstas no Capítulo II não exclui o poder de 
polícia sobre a propaganda eleitoral e as enquetes, que será polícia sobre a propaganda eleitoral e as enquetes, que será 
exercido pelos juízes eleitorais, pelos membros dos tribunais exercido pelos juízes eleitorais, pelos membros dos tribunais 
eleitorais e pelos juízes auxiliares designados.eleitorais e pelos juízes auxiliares designados.

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral é restrito às § 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral é restrito às 
providências necessárias para inibir ou fazer cessar práticas providências necessárias para inibir ou fazer cessar práticas 
ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e 
das matérias jornalísticas ou de caráter meramente informativo a das matérias jornalísticas ou de caráter meramente informativo a 
serem exibidos na televisão, na rádio, na internet e na imprensa serem exibidos na televisão, na rádio, na internet e na imprensa 
escrita.escrita.
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§ 2º No exercício do poder de polícia, é vedado ao § 2º No exercício do poder de polícia, é vedado ao 
magistrado aplicar sanções pecuniárias, instaurar de magistrado aplicar sanções pecuniárias, instaurar de 
ofício a representação por propaganda irregular ou ofício a representação por propaganda irregular ou 
adotar medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, adotar medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, 
como a imposição de astreintes (Súmula nº 18/TSE).como a imposição de astreintes (Súmula nº 18/TSE).

§ 3º O mandado de segurança é a via jurisdicional § 3º O mandado de segurança é a via jurisdicional 
cabível contra atos comissivos e omissivos praticados cabível contra atos comissivos e omissivos praticados 
pelo juiz eleitoral no exercício do poder de polícia.pelo juiz eleitoral no exercício do poder de polícia.



PODER DE POLÍCIA QUANTO PODER DE POLÍCIA QUANTO 
À PROPAGANDA ELEITORALÀ PROPAGANDA ELEITORAL

Súmula 18/TSE - Conquanto investido Súmula 18/TSE - Conquanto investido 
de poder de polícia, não tem de poder de polícia, não tem 
legitimidade o juiz eleitoral para, de legitimidade o juiz eleitoral para, de 
ofício, instaurar procedimento com a ofício, instaurar procedimento com a 
finalidade de impor multa pela finalidade de impor multa pela 
veiculação de propaganda eleitoral em veiculação de propaganda eleitoral em 
desacordo com a Lei nº 9.504/97.desacordo com a Lei nº 9.504/97.  
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 O poder de polícia da administração O poder de polícia da administração 
eleitoral não se restringe às questões eleitoral não se restringe às questões 
relacionadas à propaganda, relacionadas à propaganda, 
alcançando todos os “atos viciosos alcançando todos os “atos viciosos 
das eleições”, dentre os quais o abuso das eleições”, dentre os quais o abuso 
de poder (econômico, político, dos de poder (econômico, político, dos 
meios de comunicação) e a corrupção meios de comunicação) e a corrupção 
eleitoral.eleitoral.
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 Margem de discricionariedade na Margem de discricionariedade na 
atuação dos juízes eleitorais;atuação dos juízes eleitorais;

 Exercício legítimo do poder de polícia Exercício legítimo do poder de polícia 
X arbítrio;X arbítrio;
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 Princípio da proporcionalidade como Princípio da proporcionalidade como 
parâmetro da legitimidade da atuação parâmetro da legitimidade da atuação 
dos juízes; medidas devem ser dos juízes; medidas devem ser 
necessárias, adequadas e necessárias, adequadas e 
compatíveis com a Constituição;compatíveis com a Constituição;

 Limitação das liberdades individuais Limitação das liberdades individuais 
em respeito ao princípio democrático e em respeito ao princípio democrático e 
aos direitos fundamentais;aos direitos fundamentais;



APLICAÇÕES DO PODER APLICAÇÕES DO PODER 
DE POLÍCIA ELEITORALDE POLÍCIA ELEITORAL

“ “ A decisão proferida pelo juízo eleitoral que, no A decisão proferida pelo juízo eleitoral que, no 
exercício do poder de polícia, verificou a utilização de exercício do poder de polícia, verificou a utilização de 
veículo da prefeitura municipal para transporte de veículo da prefeitura municipal para transporte de 
material de propaganda eleitoral e determinou, ao final material de propaganda eleitoral e determinou, ao final 
do procedimento administrativo, o oferecimento de do procedimento administrativo, o oferecimento de 
vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para 
providências cabíveis, possui índole administrativa e providências cabíveis, possui índole administrativa e 
não caráter judicial, razão pela qual não desafia não caráter judicial, razão pela qual não desafia 
recursos de natureza jurisdicional” (TSE, AgR-AI - recursos de natureza jurisdicional” (TSE, AgR-AI - 
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 
27660 - Acreúna/GO, 06.02.14) .27660 - Acreúna/GO, 06.02.14) .



APLICAÇÕES DO PODER APLICAÇÕES DO PODER 
DE POLÍCIA ELEITORALDE POLÍCIA ELEITORAL

““Aos juízes eleitorais, nos termos do Aos juízes eleitorais, nos termos do 
artigo 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97, artigo 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97, 
compete exercer o poder de polícia compete exercer o poder de polícia 
sobre a propaganda eleitoral, não lhes sobre a propaganda eleitoral, não lhes 
assiste, porém, legitimidade para assiste, porém, legitimidade para 
instaurar portaria que comina pena por instaurar portaria que comina pena por 
desobediência a essa Lei”. (TSE, RMS - desobediência a essa Lei”. (TSE, RMS - 
Recurso em Mandado de Segurança nº Recurso em Mandado de Segurança nº 
154104 - Porto Velho/RO, 14/05/2012)154104 - Porto Velho/RO, 14/05/2012)



ESPECIFICIDADES DA ESPECIFICIDADES DA 
JURISDIÇÃO ELEITORALJURISDIÇÃO ELEITORAL

      Judicialização excessiva;Judicialização excessiva;

  Atuação minimalista (de inspiração liberal) ou Atuação minimalista (de inspiração liberal) ou 
“intervencionista”;“intervencionista”;

  A Justiça Eleitoral é a fiadora da legitimidade A Justiça Eleitoral é a fiadora da legitimidade 
das eleições e deve atuar para resguardar a das eleições e deve atuar para resguardar a 
igualdade de chances;igualdade de chances;



RETOMANDO AS RETOMANDO AS 
PROVOCAÇÕES INICIAISPROVOCAÇÕES INICIAIS

 O desempenho da jurisdição eleitoral exige do O desempenho da jurisdição eleitoral exige do 
magistrado o mesmo conjunto de tarefas e magistrado o mesmo conjunto de tarefas e 
habilidades de sua atuação na Justiça comum ?habilidades de sua atuação na Justiça comum ?

 Existe um perfil de atuação desejável e exigível Existe um perfil de atuação desejável e exigível 
do juiz eleitoral constitucional ?do juiz eleitoral constitucional ?

 O respeito à soberania popular, enquanto valor O respeito à soberania popular, enquanto valor 
fundante das democracias, exige a prevalência fundante das democracias, exige a prevalência 
do resultados das urnas mesmo diante da do resultados das urnas mesmo diante da 
prática de ilícitos que possam comprometer a prática de ilícitos que possam comprometer a 
legitimidade da eleição ?legitimidade da eleição ?



CONTATOSCONTATOS

 marceloroseno@unifor.brmarceloroseno@unifor.br

 marceloroseno@tjce.jus.brmarceloroseno@tjce.jus.br
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