
 
 
R.H. 
Autos nº 050/2007 
Duplicidade de Filiação Partidária 
Interessados : Partido Comunista do Brasil – PC do B 
                        Partido da República – PR 
                        Idija Rocha de Jesus  
 

 
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

 
Trata-se de processo instaurado pelo Cartório Eleitoral desta comarca ante a 

constatação de duplicidade de filiação partidária em desfavor e Idija Rocha de Jesus. 
O processo correu regularmente, respeitando os requisitos formais e materiais, não 

havendo causa que lhe promova nulidade. 
A sentença de fls. 10-11, na sua parte dispositiva, ante a ausência de comprovação do 

desligamento ao partido anterior no prazo legalmente estabelecido ou de qualquer outro fato que 
afastasse a dupla filiação eleitoral, declarou a nulidade das filiações partidárias em nome de Idija 
Rocha de Jesus. 

Intimada da sentença, a mesma não recorreu. 
O § 6° do Artigo 5° do Provimento 02/2007 – CRE do TRE-BA assim diz:  

“ Findo o processo, os autos deverão ser encaminhados ao 
Ministério Público Eleitoral para ciência e eventual persecução criminal”.  

Rege a Lei 9.096/95  
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: 

        I - morte; 
        II - perda dos direitos políticos; 
        III - expulsão; 
        IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação 

obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão. 
        Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer 

comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para 
cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, 
fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para 
todos os efeitos.(negrito nosso). 

No que se refere à imposição de pena administrativa, temos por ponto incontroverso. 
Todos os Tribunais, sem exceção, impõem ao eleitor que se encontra em duplicidade de filiação 
partidária a sanção prevista no parágrafo único do Artigo 22 da Lei 9.096/95. 

 O outro ponto a se questionar seria se a conduta praticada pelo agente é alcançada 
pelo Direito Penal, mais precisamente no que tange a tipicidade formalmente descrita no Artigo 320 
do Código Eleitoral. 

 É sabido que a utilização do Direito Penal constitui ultima ratio de ordenamento 
jurídico, de modo que não se deve provocar a tutela jurisdicional em matéria penal, salvo nas 
hipóteses em que outros instrumentos de equacionamento do conflito, oferecido por ramos distintos 
do Direito, revelem-se notadamente ineficazes para solução da demanda. É a chamada Tipicidade 
Conglobante. Neste ponto, ilustres são os doutrinadores como Zafarroni, Pierangelli, entre outros.  

Nesse sentido, posicionou-se o nosso Tribunal Superior Eleitoral em caso análogo, 
senão vejamos: 

 
 



CRIME ELEITORAL – MESÁRIO FALTOSO 
• Ausência de comparecimento para compor mesa 

receptora de votos. Não-configuração do crime previsto 
no art. 344 do Código Eleitoral, uma vez que prevista 
sanção administrativa, no art. 124 do mesmo código, sem 
ressalva da incidência da norma de natureza penal. 

Entendimento relativo ao crime de desobediência que 
também se aplica no caso, já que constitui modalidade especial daquele. 

 
Acórdão no 21, de 10.11.98 – Recurso em Habeas Corpus no 

21 – Classe 23a/SP (São Paulo). 
Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. 
Recorrente: Dagmar de Oliveira. 
Advogados: Dr. Arnaldo Malheiros Filho e outros. 
Recorrida: Procuradoria Regional Eleitoral/SP. 
Decisão: Unânime em dar provimento ao recurso. 

 
Outrossim, a melhor doutrina, de forma clara, confirma a orientação pretoriana: 

“A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o Direito Penal, 
senão que nessa missão cooperem todo o instrumental do ordenamento 
jurídico. O Direito Penal é, inclusive, a última dentre todas as medidas 
protetoras que devem ser consideradas, quer dizer que somente se pode 
intervir quando falhem outros meios de solução social do problema - como 
a ação civil, os regulamentos de polícia, as sanções não penais, etc. Por 
isso se denomina a pena como a “Ultima ratio" da política social e se 
define sua missão como proteção subsidiária de bens jurídicos" (ROXIM, 
Claus. Derecho Penal. T.I, p. 65). 

Razão pela qual, diante da norma expressa no Artigo 22, parágrafo único, da Lei 
9.096/95, que regula a matéria de forma mais branda, não há justificativa para invocar solução penal 
para o presente caso, visto que, nesta norma (posterior ao tipo incriminador, sob o prisma temporal) 
não há, em nenhum momento, a ressalva da incidência da norma de natureza penal.Ou seja, apenas 
manda aplicar a sanção administrativa, não a cumulando com norma penal anteriormente legislada. 

 Não é outro o posicionamento da doutrina nacional, que na maioria segue a mesma 
orientação: 

"Sendo o Direito Penal o mais violento instrumento normativo de regulação social, 
particularmente por atingir, pela aplicação das penas privativas de liberdade, o direito de ir e vir dos 
cidadãos,deve ser minimamente utilizado. Numa perspectiva político-jurídica deve-se dar 
preferência a todos os modos extrapenais de solução de conflitos. A repressão penal deve ser o 
último instrumento utilizado, quando já não houver mais alternativas disponíveis". COPETTI, 
André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito, p.87. 

 
Mais: 

"O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, 
orienta e limita o poder incriminador do estado, preconizando que a 
criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário 
para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras formas de sanção 
ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes medidas civis ou 
administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as penais". 
BITTENCOURT. César Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral, 
p.11. 

Coleto decisão jurisprudencial sobre caso análogo, mas que dele subsume-se a 
mesma teoria penal: 



O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a conduta de quem deixa de comparecer 
para compor mesa receptora de votos, desatendendo convocação da Justiça Eleitoral, não configura 
o crime  previsto no artigo 344 do Código Eleitoral (RHC 21/SP. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. DJU 
11.12.1998). Princípio penal da insignificância. 

A Resolução TRE/CE nº 176/2000 disciplina o procedimento de cobrança das multas 
eleitorais impostas a eleitores e membros de Mesa Receptora faltosos, destacando em seu artigo 3º a 
necessidade de adoção de um "procedimento administrativo, com a garantia do contraditório e da 
ampla defesa". Recurso conhecido e provido. (TSE, Rec. Ordinário Especial, nº 13.222, Rel. 
Ministro Celso de Melo, publicado em 23/3/2006). 

Por tudo quanto foi exposto, em homenagem a uma boa orientação político criminal, 
bem como em perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência dominante, este membro 
ministerial dá ciência da sentença de fls. 10-11, não encontrando fato típico, nos autos, que embase 
qualquer persecução penal. 

SantaLuz-BA, 07 de abril de 2008. 
 

    FABRÍCIO RABELO PATURY 
Promotor de Justiça Eleitoral da 145a. Zona 
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