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CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 224, §§ 3o E 4o, DO
CÓDIGO ELEITORAL, REDAÇÃO DA LEI 13.165/2015.
NOVAS ELEIÇÕES APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE
DECISÃO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL
SOBRE
INDEFERIMENTO DE REGISTRO, CASSAÇÃO DE
DIPLOMA E PERDA DE MANDATO DE CANDIDATO
ELEITO. PLEITO MAJORITÁRIO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE SOBERANIA
POPULAR, PACTO FEDERATIVO, ACESSO À JURISDIÇÃO,
DEVIDO PROCESSO LEGAL, PROPORCIONALIDADE,
FINALIDADE E MORALIDADE PARA EXERCÍCIO DE
MANDATO ELETIVO. NORMAS SOBRE SUBSTITUIÇÃO
DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INOBSERVÂNCIA.
LEGITIMIDADE
DO
PLEITO
ELEITORAL.VULNERAÇÃO.
1. Viola o art. 81, caput e § 1o, lei federal que determine realização de eleições indiretas para os cargos de presidente e vice-presidente da República nos últimos seis meses do mandato, em
caso de vacância decorrente de decisão da Justiça Eleitoral transitada em julgado que importe em indeferimento de registro,
cassação de diploma e perda de mandato.
2. Estados, Distrito Federal e municípios possuem autonomia
para regulamentar processo de escolha dos chefes do Poder Executivo, em caso de vacância do cargo nos últimos dois anos de
mandato.
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3. Viola os princípios da razoabilidade e da economicidade exigir
novas eleições em caso de vacância do cargo de senador federal
decorrente de decisão transitada em julgado da Justiça Eleitoral
sobre indeferimento de registro, cassação de diploma e perda de
mandato.
4. Afronta o devido processo legal na vertente substancial conferir tratamento igual a situações distintas: indeferimento de registro e cassação de registro, exigindo em ambos trânsito em
julgado da decisão judicial.
5. É incompatível com os princípios constitucionais da moralidade e da legitimidade e normalidade das eleições previsão de
que novo pleito eleitoral ocorrerá apenas após trânsito em julgado de decisão da Justiça Eleitoral que implique indeferimento
de registro, cassação de diploma ou perda de mandato.
6. Parecer por procedência do pedido.

1. RELATÓRIO
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, dirigida o art. 224, §§ 3o e 4o, do Código Eleitoral
(Lei 4.737, de 15 de julho de 1965), incluídos pela Lei 13.165, de
29 de setembro de 2015,
Este é o teor dos dispositivos impugnados:
Art. 224. [...]
§ 3o A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do
mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta,
após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.
§ 4o A eleição a que se refere o § 3o correrá a expensas da
Justiça Eleitoral e será:
I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis
meses do final do mandato;
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Sustenta que as normas afrontam os seguintes preceitos constitucionais: soberania popular (art. 1o, I e parágrafo único, combinado
com o art. 14, caput), pacto federativo (art. 1o, caput), acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV), devido processo legal substancial e princípio
da proporcionalidade (art. 5o, LIV), requisito da moralidade para
exercício de mandatos eletivos (art. 14, § 9o), princípio da finalidade
(art. 37, caput), forma de substituição do presidente e vice-presidente da República (art. 81) e princípio da economicidade (art. 70,
caput). Além disso, afirma que não protegem suficientemente a legitimidade e a normalidade dos pleitos eleitoral, como determina o
art. 14, § 9o, do texto constitucional. Requer declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 224, § 3o, e inconstitucionalidade total do art. 224, § 3o, do Código Eleitoral, com
redação da Lei 13.165/2015.
Adotou-se o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro
de 1999 (peça 16 do processo eletrônico).
A Câmara dos Deputados informou que o projeto de lei do
qual se originou a Lei 13.165/2015 foi processado de acordo com
os trâmites constitucionais e regimentais (peça 12).
A Presidência da República manifestou-se por procedência
do pedido, com o argumento de que o art. 224, §§ 3o e 4o, do Código Eleitoral, são incompatíveis com o art. 81 da Constituição da
República e com a autonomia de estados e municípios para dispor
sobre matéria de interesse local (peça 18).
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(peça 20).
A Advocacia-Geral da União pronunciou-se por procedência
parcial do pedido, por entender que o art. 224, § 3o, do Código
Eleitoral é constitucional na parte em que prevê novas eleições
para o Senado Federal.
É o relatório.
2. MÉRITO
Reiteram-se as razões deduzidas na petição inicial, nos ter mos a seguir expostos.
O art. 224, § 3o, do Código Eleitoral determina realização de
novas eleições nas hipóteses de indeferimento de registro, cassação de diploma e perda do mandato, por decisão transitada em
julgado da Justiça Eleitoral, de candidato eleito em pleito majoritário, o que abrange os chefes do Poder Executivo nas três esferas
da federação e os senadores da República.
Quanto aos cargos de presidente e vice-presidente da República, o art. 81 do texto constitucional fixa expressamente as
normas a serem aplicadas em caso de vacância:
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga.
§ 1o Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita
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trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional,
na forma da lei.
§ 2o Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o
período de seus antecessores.

O texto legal prevê que eleições indiretas devem ocorrer em
caso de vacância a menos de seis meses do final do mandato. É,
portanto, incompatível com a ordem constitucional, que estipula
realização de eleições indiretas na hipótese de vacância nos últimos dois anos do mandato presidencial.
Tampouco poderia a norma legal versar sobre eleição em
caso de vacância dos cargos de governador e prefeito. Consoante
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o disposto no art.
81 da Constituição da República não é de observância obrigatória
por estados, municípios e Distrito Federal, na parte em que autoriza realização de eleições indiretas, de maneira que esses entes
possuem autonomia para tratar do tema.1 Não poderia lei federal
sobre ele versar, de modo que o art. 224, § 4o, do Código Eleitoral,
padece de inconstitucionalidade formal.
Processo de escolha de cargos de governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito nos dois últimos anos do mandato
consubstancia matéria pertinente à esfera de auto-organização de
estados, municípios e Distrito Federal, de sorte que tais entes possuem autonomia política para dispor a esse respeito.2
1 Supremo Tribunal Federal. Plenário. Medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade 4.298/TO. Relator: Ministro CEZAR PELUSO.
7/10/2009, maioria. Diário da Justiça eletrônico 223, 26 nov. 2009.
2 STF. Plenário. MC/ADI 1.057/BA. Rel.: Min. CELSO DE MELLO.
20/4/1994, maioria. DJ, 6 abr. 2001.
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vacância do cargo de senador, impõe-se declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 224, § 3o, da Lei
4.737, de 15 de julho de 1965, com redação da Lei 13.165, de 29
de setembro de 2015. Conforme as razões da petição inicial, é inconstitucional e irrazoável promover nova eleição para prover
cargo de senador. Nessa situação, deve-se atribuir a vaga ao segundo mais votado, como se realiza na hipótese de vacância de
cargo de deputado federal, sendo inadmissível efetivação de outro
pleito eleitoral.
Assim como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal é
órgão coletivo do Legislativo, que atua primordialmente na criação
e aprovação de leis. A vacância de cargo de senador, a despeito de
sua relevância e imprescindibilidade, não impede o funcionamento
da instituição e o desempenho de suas atividades. O mesmo não
ocorre na hipótese de vacância de cargo de chefe do Executivo,
que constitui órgão singular, com ampla estrutura administrativa.
Além disso, a eleição senatorial, ainda que majoritária, rege-se
pelo princípio da maioria simples ou relativa, de modo que deve
ser chamado o segundo colocado das eleições. No pleito eleitoral
para cargos de chefe do Executivo, com exceção de municípios
com menos de duzentos mil eleitores, demanda-se escolha do candidato por maioria absoluta, o que justifica novas eleições em caso
de vacância de cargo decorrente de decisão da Justiça Eleitoral.
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rações, que continuam pertinentes, a despeito das alterações da Lei
13.165/2015:
No que concerne à eleição senatorial (que é majoritária), a
invalidação da votação, quer seja em virtude de indeferimento do registro do cabeça da chapa, quer seja em decor rência da cassação de seu diploma por abuso de poder, reflete
sobre toda a chapa, fulminando não só o mandato do titular,
como também as suplências. Não se poderia conceber que a
chapa disputasse o pleito acéfala. Por outro lado, eventual
abuso de poder que beneficie a chapa contamina integralmente sua escolha. Não será, porém, o caso de se realizar
novo pleito para o Senado, porque tal eleição se rege pelo
princípio da maioria simples. Sendo assim, o próximo colocado na lista resultante do pleito senatorial deverá ser diplomado e investido no mandato. Se a renovação no Senado for
de 1/3 (CF, art. 46, § 2o), diploma-se o 2o colocado, sendo de
2/3, diploma-se o 3o colocado.
Contra a investidura do segundo ou terceiro colocado na hipótese de invalidação da eleição para o Senado se poderia
argumentar com o artigo 56, § 2o, da Constituição, segundo
o qual “ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á
eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses
para o término do mandato”. Mas a verdade é que esse dispositivo regula a vacância do cargo de Senador e respectivos
suplentes durante o exercício do mandato, por razões diversas, que nada têm a ver com o processo eleitoral. Esse dispositivo pressupõe que a diplomação e investidura dos
integrantes da chapa no cargo de Senador tenham se dado
regularmente.

A norma reintroduz eleições indiretas para os cargos senatoriais, como se fosse possível que membros de outros estados elegessem o representante de um ente federado.3 Além do mais, nos
3 O chamado “Pacote de Abril”, de 1977, do regime militar, na gestão do
Presidente da República ERNESTO GEISEL, previa eleição indireta para um
cargo de senador, o que gerou os popularmente denominados “senadores
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para escolha popular de apenas um, novamente contra a economicidade que deve presidir toda ação estatal.
Segundo as informações oriundas da Presidência da República, “a ratio que leva à necessidade de ‘afastar’ o princípio constitucional do sufrágio direto em havendo dupla vacância de cargos
do Poder Executivo não se mostra presente em caso de vacância
do cargo de Senador” (peça 18, p. 18).
O art. 224, § 3o, afronta também o devido processo legal em
seu aspecto substancial (CR, art. 5o, LIV). O texto legal confere
tratamento jurídico igual a situações distintas, quais sejam, indeferimento de registro (relacionado a condições de elegibilidade) e
cassação de registro (de natureza sancionatória), pois exige nas
duas situações trânsito em julgado da decisão da Justiça Eleitoral.
O dispositivo legal, ao exigir trânsito em julgado da decisão
de cassação de diploma ou de perda de mandato para realização de
novas eleições, privilegia os postulados da ampla defesa e sacrifica
desproporcionalmente os preceitos da moralidade para exercício
de mandato e da normalidade e legitimidade das eleições, consignados no art. 14, § 9o, da Constituição da República.4

biônicos”.
4 “Art. 14. [...] § 9o Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra
a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.”
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de prefeitos, governadores e do presidente da República, de quatro
anos, o trânsito em julgado dificilmente ocorrerá, se recursos – direito das partes – forem manejados. Resultado concreto da aplicação da norma – do qual também deriva inconstitucionalidade – é
que as graves ofensas eleitorais ensejadoras de cassação de diploma
ou de mandato ou as falhas de toda ordem que autorizam denegação de registro de candidatura não impedirão que os mandatos sejam exercidos em sua plenitude ou por tempo dilargado.
É esse também o entendimento da Presidência da República
(peça 18, p. 23):
[...] entendo que os valores primordiais a serem preservados
são a lisura e a legitimidade do pleito, e o respeito à vontade
popular, de forma que a mácula no exercício do direito de
voto deve acarretar a realização de novas eleições, independentemente do trânsito em julgado.
Tal interpretação mostra-se consentânea com os postulados
da moralidade, probidade administrativa, bem como com a
vontade da sociedade expressa no texto constitucional, que,
ao longo dos anos, anseia por um processo eleitoral livre de
condutas que possam interferir indevidamente no exercício
de sufrágio.

Por conseguinte, deve ser declarada a inconstitucionalidade
da exigência de trânsito em julgado da decisão de cassação do diploma e perda de mandato para realizar novas eleições e, alternativamente, concedida interpretação conforme a Constituição para
que a exigência de trânsito em julgado alcance apenas o pronunciamento da Justiça Eleitoral.

9

Documento assinado via Token digitalmente por ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO, em 14/07/2016 18:34. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 5954E909.EE725B80.2928BB2A.07C20D1F

Diante do prazo constitucionalmente fixado para o mandato

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.525/DF

Ante o exposto, opina a Procuradora-Geral da República
em exercício por procedência total do pedido e ratifica as razões
da petição inicial.

Brasília (DF), 14 de julho de 2016.

Ela Wiecko Volkmer de Castilho
Procuradora-Geral da República em exercício
EWVC/WS/CCC-Par.PGR/WS/2.217/2016
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3. CONCLUSÃO

