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Aula 01 

1. Princípio da anualidade ou anterioridade 

Tal princípio está disposto no art. 16 da CRFB/88, com redação dada pela emenda 

constitucional n. 04 de 1993: 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua 

vigência. 

O art. 16 traz uma regra extremamente importante, ao prever que é necessário ter um 

espaço para aplicação da lei de um ano antes das eleições. Desta forma, se a eleição é 

realizada em 02 de outubro, um ano antes desta data, esta lei deve estar publicada para 

poder ser aplicada.  

 A quem é dirigido este art. 16? 

A princípio afirma-se que tal dispositivo é aplicado ao legislador. Porém, não só a ele, 

como também é dirigido ao interprete (próprio juízo ou tribunal eleitoral). Assim, eventuais 

mudanças interpretativas também devem observar este lapso temporal de um ano, como 

forma de evitar surpreender os atores desse processo eleitoral. O objetivo desta norma é 

evitar surpresas, evitando instabilidades jurídicas. 

Neste sentido, RE 637.485: 

“Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser 

acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, 

tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte 

Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de 
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cúpula da Justiça Eleitoral, devem adotar tais cautelas por ocasião das 

chamadas “viragens jurisprudenciais” na interpretação dos preceitos 

constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo 

eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos 

atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o 

processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm 

efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões 

sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e 

partidos políticos. No âmbito eleitoral, portanto, a segurança jurídica assume 

a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das 

expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios 

eleitorais”. (RE 637.485. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 01/08/2012. 

Publicação: 21/05/2013, com repercussão geral) 

Não se esquecer que a justiça eleitoral possui uma característica importante: com regra, 

o poder judiciário apenas presta jurisdição (aplica lei ao caso concreto), entretanto, a justiça 

eleitoral possui outras funções, como por exemplo, função consultiva ou função normativa 

(TSE), nos termos do art. 105 da Lei 9.504/97 e artigo 23, IX e XVIII do Código eleitoral. 

 Alcance de “processo eleitoral” 

Não é qualquer lei que trata do direito eleitoral que deve observar o princípio da 

anualidade, mas somente a que altera o processo eleitoral. Sobre o assunto, destaca-se a ADI 

3.741: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 11.300/2006 (mini-reforma 

eleitoral). Alegada ofensa ao princípio da anterioridade da lei eleitoral (cf, 

art. 16). Inocorrência. Mero aperfeiçoamento dos procedimentos eleitorais. 

Inexistência de alteração do processo eleitoral. Proibição de divulgação de 

pesquisas eleitorais quinze dias antes do pleito. Inconstitucionalidade. 

Garantia da liberdade de expressão e do direito à informação livre e plural 

no estado democrático de direito”. (ADI 3.741, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski. Julgamento: 06/09/2006. Publicação: 23/02/2007) 

A Lei 11.300, trouxe, dentre outras coisas, a proibição de pesquisas de opinião. O STF, 

ao analisar esta ADI, reconheceu a inconstitucionalidade deste dispositivo e disse que, 
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mesmo que tenha sido essa interpretação já neste prazo de menos de um ano, esta mudança 

não interferia no processo eleitoral e, portanto, não seria preciso observar o lapso temporal 

do art. 16 da CRFB/88. 

A ideia de processo eleitoral é um conceito jurídico indeterminado, ou seja, toda vez 

que ocorrer alguma mudança, é preciso indagar se trata-se de um mero aperfeiçoamento ou 

efetivamente esta atuando no processo eleitoral. 

 Princípio da anualidade e criação de municípios 

Sobre o assunto, destaca-se o seguinte trecho da emenda da ADI 733: 

“Município: criação em ano de eleições municipais: não incidência do art. 16 

da constituição federal. No contexto normativo do art. 16 cf - que impõe a 

vacatio de um ano as leis que o alterem -, processo eleitoral e parte de um 

sistema de normas mais extenso, o direito eleitoral, matéria reservada 

privativamente a competência legislativa da união; logo, no sistema da 

constituição de 1988 - onde as normas gerais de alçada complementar, e a lei 

especifica de criação de municípios foi confiada aos estados-, o exercício 

dessa competência estadual explicita manifestamente não altera o processo 

eleitoral, que e coisa diversa e integralmente da competência legislativa 

federal”. (ADI 733-MG. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento: 

17/06/1992. Publicação: 30/06/1995). 

O art. 16 da CRFB/88 é aplicado as leis que alteram processo eleitoral e, a lei de criação 

de município não pode ser considerada como tal, uma vez que criação de município é 

competência de lei estadual, ao passo que lei que diz respeito a direito eleitoral é de 

competência da União.  

Assim, se município ou até mesmo um estado for criado em ano de eleição, é inegável 

que pode ter eleição para aquele estado ou município, por não ser norma que trata de 

processo eleitoral.  

2. Suspensão/perda dos direitos políticos 

O art. 15 da CRFB/88 trata das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, 

possuindo ligação direta com as condições de elegibilidade. 
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Quando se fala em “condições de elegibilidade” é a condição que o sujeito deve 

atender para que possa concorrer ao pleito. Direito políticos são mais amplos, dentro deles se 

insere a elegibilidade.  

Desta forma, não confundir a perda ou suspensão de direitos políticos com a 

elegibilidade. Na primeira, não é possível votar nem ser votado, já na segunda, não é 

possível ser votado, mas permanece o direito de votar (apenas afeta a capacidade eleitoral 

passiva). 

A cassação dos direitos políticos é proibida, pois, implica em um critério 

eminentemente político, isto é, seria um ato arbitrário do Estado, no qual é retirado do 

cidadão o direito de escolher seus representantes ou ser um representante, ferindo o Estado 

Democrático de Direito. 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só 

se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

A expressão “sufrágio universal”, no âmbito do direito eleitoral brasileiro, é um tanto 

quanto equivocada, uma vez que estrangeiro não votam, menores de 16 não votam, isto é, há 

uma séria de indivíduos que não podem participar das eleições. 

Com relação a questão da capacidade eleitoral do inciso I, o brasileiro naturalizado 

possui os mesmos direitos e garantidas que o brasileiro nato (admitindo distinções 

expressamente previstas na CRFB/88).  

A naturalização é obtida pelo estrangeiro junto ao Ministério da Justiça e, caso haja 

alguma situação que acarrete a perda desta naturalização, por decisão judicial, é inegável 

que haverá igualmente a perda de seus direito, sendo possível recuperá-la por meio de ação 

rescisória. Portanto, a perda da naturalização só se dará por decisão judicial transitada em 

julgada, assim como sua recuperação.  

Percebe-se, portanto, que este caso é de perda dos direitos políticos. 

II - incapacidade civil absoluta; 
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O CC foi recentemente alterado passando a prever a incapacidade civil absoluta apenas 

para aqueles que possuem menos de 16 anos. Estes não possuem direitos políticos. Em 

relação aos maiores de 16 e menores de 18 anos, a participação é facultativa.  

Em relação ao indivíduo que é interditado, entende-se que cabe ao juiz responsável 

pela declaração da interdição definir os limites da interdição e, dentre esses limites, 

estabelece-se se esta pessoa está ou não com seus direitos políticos suspensos e, para que haja 

a supressão desses direitos políticos, a decisão deve ser fundamentada.  

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 

efeitos; 

Trata-se de um efeito automático da sentença criminal condenatória transitada em 

julgado, desta forma, não é necessário que o juiz declare esta suspensão na sentença. Não 

importa aqui a natureza do crime (se doloso, culposo ou preter-doloso), qualquer 

condenação gera automaticamente a suspensão dos direitos políticos.  

Havia uma dúvida se a contravenção penal também acarretava a suspensão dos 

direitos políticos, uma vez que o inciso fala apenas em “condenação criminal”. TSE 

estabeleceu que a contravenção penal também tem seus direitos políticos suspensos (Recurso 

Especial Eleitoral n. 13.293-MG). 

No caso do sujeito ser condenado criminalmente, mas a ele é aplicado pena restritiva 

de direito, continua havendo a suspensão dos direitos políticos. Não é necessário haver a 

prisão de fato. No momento que ocorre a condenação e enquanto o sujeito tiver cumprindo a 

pena a ele imposta, ainda que seja restritiva de direito ou pena de multa, seus direitos 

políticos estão suspensos. 

Portanto, cuidado, que não são todos os presos que terão seus direitos políticos 

suspensos. Sendo um preso que já teve sentença criminal transitada em julgado, haverá tal 

suspensão, entretanto, estando o sujeito preso cautelarmente, não há impedimento legal que 

ele vote.  

Da mesma forma, se o sujeito estiver em livramento condicional ou em regime aberto 

não há recuperação dos direitos políticos, pois os efeitos da condenação ainda não cessaram. 
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Não é necessária a reabilitação, mas precisa ter sentença do juiz extinguindo a punibilidade 

pelo cumprimento. Só aí há a recuperação dos direitos. 

Na hipótese de sentença penal absolutória imprópria, na qual o sujeito é absolvido, 

porém, lhe é aplicada uma medida de segurança, haverá a suspensão dos direitos políticos? 

A doutrina entende que não, por não se tratar de condenação (nada impedindo que haja 

interdição na qual ocorre a suspensão dos direitos políticos).  

Entretanto, destaca-se a resolução do TSE 22193/2006, na qual este Tribunal entende 

que da sentença absolutória imprópria decorre os mesmos efeitos da sentença condenatória. 

“Medida de segurança. Suspensão de Direitos políticos. Natureza 

condenatória. Possibilidade. Não obstante tratar-se de sentença absolutória 

imprópria, a decisão que impões medida de segurança ostenta natureza 

condenatória, atribuindo sanção penal, razão por que enseja suspensão de 

direitos políticos nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal”. 

E o caso do adolescente que comete fato análogo a crime, também tem seus direitos 

suspensos políticos? Imagine que tenha havido sentença transitada em julgado imputando 

medida de internação, durante o cumprimento desta internação, ele está com direitos 

políticos suspenso?  

TSE entende que não, por não ter o mesmo caráter de uma sentença penal 

condenatória. 

Da mesma forma, os institutos despenalizadores, previstos na lei 9.099, tal como a 

transação penal ou a suspensão condicional do processo, não implicam na suspensão dos 

direitos políticos, uma vez que não possuem caráter de punição. 

Outro ponto importante diz respeito a suspensão dos direitos políticos em razão de 

condenação quando o individuo é deputado ou senador. STF, em julgamento de um 

parlamentar, entendeu que não era de sua competência excluir o parlamentar do processo 

eleitoral, devendo este ser julgados por seus pares. 

 “No caso específico dos parlamentares, essa relação natural entre suspensão 

dos direitos políticos e perda do cargo público (...) não se estabelece como 



 

 

 

 

 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São 

proibidas a reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

consequência natural. E a Constituição, no art. 55, parágrafo 2º, diz 

claramente que, nesses casos, a perda do mandato será decidida pela 

Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por (...) maioria absoluta, 

mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 

representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”. (AP 565, 

rel. min. Cármen Lúcia, voto do min. Teori Zavascki. Julgamento: 08/08-

2013. Publicação: 23/05/2014.) 

Portanto, não caberia ao poder judiciário decretar a perda do mandato, sendo tal ação 

privativa da casa a que pertence o deputado ou senador. 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, 

nos termos do art. 5º, VIII; 

Todos são obrigados a cumprir obrigações impostas pela lei, tal como serviço eleitoral, 

militar ou tribunal do júri. Mas, considerando certas liberdades, como a religiosa e de 

convicção do pensamento e o Estado Democrático de Direito, é possível que o sujeito se 

negue a cumprir tais obrigações, entretanto, estará sujeito ao cumprimento de obrigação 

alternativa e, o não cumprimento desta é que pode gerar a hipótese do inciso IV.  

A doutrina diverge acerca deste inciso ser caso de perda ou suspensão do direito 

político. A maioria da doutrina e jurisprudência entendem ser caso de suspensão, uma vez 

ser possível a recuperação desses direitos, bastando cumprir a obrigação. 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

Atenção! A condenação em improbidade que pode acarretar a inelegibilidade não 

necessita do transito em julgado (basta a condenação por órgão colegiado), entretanto, a 

suspensão dos direitos políticos exige, necessariamente, o transito em julgado, nos termos do 

art. 12 da lei 8.429/92. 

Importante destacar, por fim, que estas condições de suspensão dos direitos políticos 

por improbidade devem sempre observar o contraditório e ampla defesa, não sendo possível 

confundir com a inelegibilidade! 

 


