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Direito Eleitoral

CONCEITOS E FONTES DE DIREITO ELEITORAL

CONCEITO: “...é o ramo do Direito Público que 
trata de institutos relacionados com os direitos 
políticos e das eleições, em todas as suas fases, 
como forma de escolha dos titulares  dos 
mandatos eletivos e das instituições do Estado”. 
(Joel J. Cândido).

“É o ramo do Direito Público (Direito 
Constitucional) que visa o direito ao sufrágio, 
a saber, o direito público subjetivo de natureza 
política que confere ao cidadão a capacidade 
eleitoral ativa (de eleger outrem – direito de 
alistabilidade) e capacidade eleitoral passiva (de 
ser eleito – elegibilidade), bem como o direito 
de participar do governo e sujeitar-se à filiação, 
à organização partidária e aos procedimentos 
criminais e cíveis (inclusive regras de votação, 
apuração etc.) e, em especial, à preparação, 
regulamentação, organização e à apuração das 
eleições” (Thales Tácito Pontes Luz de Pádua 
Cerqueira).

FONTES: “O Direito Eleitoral tem, mais do que 
em outras disciplinas, o Direito Constitucional 
como sede principal de seus institutos e fonte 
imediata e natural de seus principais preceitos. 
Ainda como fontes diretas do direito eleitoral, 
aparecem a lei, exclusivamente federal (CF, art. 
22, I), assim como as Resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral (CE, art. 1º, parágrafo único 
e art. 23, IX) que têm força de lei ordinária. 
Como fonte indireta, apontam-se as disciplinas 
jurídicas citadas, de ondem surgem, com 
frequência, regras de induvidosa aplicação no 
Direito Eleitoral (CE, arts. 20, caput; 287 e 364), 
bem como a jurisprudência dos Tribunais e a 
doutrina eleitoral.” (Joel J. Cândido – Direito 
Eleitoral Brasileiro – 12ª Edição – EDIPRO – p. 
27.)

Assim segundo nosso renomado autor temos:

FONTES DIRETAS:

a) Constituição Federal

b) Código Eleitoral (Lei. 4.737/65)

c) Lei das Inelegibilidades (64/90)

d) Lei dos Partidos Políticos (lei 9.096/95)

e) Lei das Eleições (Lei 9.504/97)

f) Leis Federais tais como Lei 6.091/74 
que dispões sobre o transporte de eleitores 
no dia da eleição nas zonas rurais, Lei 
11.300/06 mini reforma eleitoral, Lei 
12.034/09 mais uma importante lei que 
alterou e acrescentou vários artigos nas leis 
das eleições e dos partidos políticos)

g) Resoluções do TSE (possuem força de lei 
Ordinária).

FONTES INDIRETAS:

a) Código Penal

b) Código de Processo Penal

c) Código Civil

d) Código de Processo Civil

e) Consultas respondidas pelo TSE e pelos 
TREs.

f) Doutrina

g) Jurisprudência.




