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STF Considera Constitucional Regra da Minirreforma Eleitoral
para Nova Eleição nos Casos de Perda de Mandato na Justiça
Eleitoral
O Supremo Tribunal Federal (STF)
concluiu em março o julgamento de várias Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que
combatiam novos dispositivos do Código eleitoral
inseridos pela Lei Federal 13.165/2015, mais
conhecida como “Minirreforma Eleitoral”.

fundamentação, por estar regulando sobre Direito
Eleitoral, de competência exclusiva da União
(Constituição art. 22, I), a União pode instituir
normas para cumprimento de estados e municípios
quando se tratar de assuntos ainda relativos ao
processo eleitoral.

Do ponto de vista municipal, merece
destaque a decisão proferida na ADI 5525. Tal
ADI solicitava que o STF declarasse
inconstitucionais os §3° e §4° do art. 224,
incluídos pela “minirreforma eleitoral.”.

Ainda segundo o voto condutor, os estados
e municípios tem direito de auto-regulação apenas
quando a vacância se dá por motivos não
eleitorais, como morte, renúncia ou afastamento
por condenação em crime de responsabilidade.

O §3° ordena que caso a Justiça Eleitoral
condenasse a chapa vitoriosa em qualquer eleição
majoritária por indeferimento do registro,
cassação do diploma ou perda do mandato de
candidato eleito, uma nova eleição deve ser
realizada imediatamente após o julgamento de
todos os recursos.

O placar do julgamento foi 10 a 1, tendo
sido o ministro Alexandre de Moraes o único
divergente. O mesmo seguia integralmente o PGR
para declarar o §4° totalmente inconstitucional.

Já o §4° ordena que tal eleição seja direta
caso isso ocorra a qualquer momento, desde que
restem ainda pelo menos seis meses de mandato a
cumprir.
O Procurador Geral da República (PGR) se
opôs a tais normas para o caso das eleições de
governadores e prefeitos, alegando que tal norma
usurpou a autonomia dos entes federados para
regular o modo de eleição de seus mandatários em
caso de vacância.
No julgamento da ADI pelo pleno do STF,
prevaleceu o voto do relator, Min. Luis Roberto
Barroso, que reputou constitucional o §4º para a
eleição de governadores e prefeitos. Segundo sua

Como a expressão “após o trânsito em
julgado” do §3° foi reputada inconstitucional de
forma unânime, após este julgamento, uma
decisão de 2ª instância do TRE, já será suficiente
para a Justiça Eleitoral convocar novas eleições
diretas para o cargo de prefeito desde que tal
decisão saia com mais de seis meses de mandato a
se completar.
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