Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
A ação de investigação judicial eleitoral tem por objetivo impedir e apurar a
prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos em uma eleição nos
casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de autoridade e
utilização

indevida

dos

meios de comunicação social,

penalizando

a declaração de inelegibilidade quantos hajam contribuído para a prática do ato.

Fundamento legal

LC nº 64/90, arts. 1º, I, d e h, 19 e 22, XIV

Ilícitos

Abuso de poder econômico ou político
Uso indevido dos meios de comunicação social

Sanções

Inelegibilidade por oito anos e
Cassação do registro ou diploma

Bem tutelado

A legitimidade e normalidade das eleições

Legitimidade ativa

Art. 22 da LC nº 64/90

Partido, coligação, candidato ou Ministério Público têm legitimidade.

com

A lei confere legitimidade aos personagens do processo eleitoral para defesa
do interesse público de se coibir a prática de condutas tendentes a afetar a
integridade do pleito, não importando se haverá, ou não, repercussão da
decisão na esfera política do candidato.
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 25.912,
REL. MIN. CEZAR PELUSO, DE 14.2.2008).

Eleitor não tem legitimidade.
Possuem legitimidade para o ajuizamento de representação visando a abertura
de investigação judicial eleitoral apenas os entes arrolados no art. 22 da Lei
Complementar no 64/90, entre os quais não figura o mero eleitor, conforme a
reiterada jurisprudência do TSE.
O direito de petição consagrado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição, embora
sendo matriz do direito de ação, com ele não se confunde, encontrando este
último regulação específica na legislação infraconstitucional, daí decorrendo
não poder ser exercido de forma incondicionada.
(RP Nº 1.251, REL. MIN. CESAR ROCHA, DE 30.11.2006).
O mero eleitor não é parte legítima para ajuizar pedido de abertura de
investigação judicial, considerados os limites impostos pela Lei das
Inelegibilidades, de natureza complementar, que estabelecem, quanto ao tema,
nova disciplina, sem prejuízo da notícia de alegados abusos ao órgão do
Ministério Público.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RP Nº 3176-32, REL. MIN. NANCY
ANDRIGHI, DE 9.8.2011).

-

Ministério Público: legitimidade decorrente do disposto no art. 127 da
Constituição Federal, já que é a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

-

Partidos políticos: legitimidade reconhecida, inclusive para as agremiações
partidárias que não participam das eleições.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 22,
CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. LEGITIMIDADE DE
QUALQUER PARTIDO POLÍTICO. NÃO-CONDICIONAMENTO À
PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES. INTERESSE PÚBLICO. LISURA.
ELEIÇÕES. PROVIMENTO.
1. A titularidade da ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do art.
22, caput, da Lei Complementar nº 64/90, é conferida a "qualquer partido
político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral".
2. O objetivo de se ampliar o leque de legitimados e de incluir qualquer
partido político, desde que regularmente registrado, é o de salvaguardar um
interesse público de privilegiar a lisura do processo eleitoral.
3. Recurso a que se dá provimento, para ordenar o julgamento de mérito da
demanda, pelo Eg. TRE de São Paulo.
(RESPE Nº 26.012, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DE 29.6.2006).

Nos termos do art. 11 da Lei 9.096/95, os diretórios municipais têm legitimidade para
ajuizar AIJE nas eleições municipais; os diretórios regionais, nas eleições estaduais e
federais; e os diretórios nacionais, nas eleições presidenciais.

-

Coligações: pessoas jurídicas pro tempore com personalidade jurídica distinta
dos partidos que a compõem. Devem funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses partidários (Art.
6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97). Formam-se para a disputa das eleições, mas têm
legitimidade para a propositura de ações eleitorais mesmo após a realização da
eleição, já que os atos praticados durante o processo eleitoral podem ter
repercussão até após a diplomação.

-

Candidatos: a legitimidade passa a existir a partir do pedido de registro.

Legitimidade passiva

Art. 22 da LC nº 64/90
Podem sofrer uma AIJE aquele que contribuiu para o ato – ou seja, o responsável – e o
candidato diretamente beneficiado.

Atualmente, exige-se que o vice também integre a relação processual (passivo) em
feitos que possam atingir seu patrimônio jurídico, como, por exemplo, nas hipóteses das
chapas majoritárias.
PROCESSO. RELAÇÃO SUBJETIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
CHAPA. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. ELEIÇÃO.
DIPLOMAS. VÍCIO ABRANGENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A existência de litisconsórcio necessário - quando, por disposição de lei ou
pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo
uniforme para todas as partes - conduz à citação dos que possam ser
alcançados pelo pronunciamento judicial. Ocorrência, na impugnação a
expedição de diploma, se o vício alegado abrange a situação do titular e do
vice.
(RCED Nº 703, REL. DESIGNADO MIN. MARCO AURÉLIO, DE
21.2.2008)

Recurso contra expedição de diploma. Vice. Polo passivo. Decadência.

1. Está pacificada a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido
de que o vice deve figurar no polo passivo das demandas em que se postula a
cassação de registro, diploma ou mandato, uma vez que há litisconsórcio
necessário entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a
possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia da decisão.
2. Consolidada essa orientação jurisprudencial, exige-se que o vice seja
indicado, na inicial, para figurar no polo passivo da relação processual ou que
a eventual providência de emenda da exordial ocorra no prazo para
ajuizamento da respectiva ação eleitoral, sob pena de decadência.
3. Não cabe converter o feito em diligência para que o autor seja intimado a
promover a citação do vice, sob pena de se dilatar o prazo de três dias,
contados da diplomação, para propositura do recurso contra expedição de
diploma.
Agravo regimental desprovido.
(AGR-RESPE Nº 35.942, REL. MIN. ARNALDO VERSIANI, DE 2.2.2010).
Eleições 2008. Cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito por abuso
de poder político. Corrupção. Ação de impugnação de mandato eletivo
proposta tempestivamente apenas contra o prefeito. Litisconsórcio necessário
unitário entre prefeito e vice-prefeito. Mudança jurisprudencial do Tribunal
Superior Eleitoral a ser observada para novos processos a partir de 3.6.2008.
Ação proposta em 22.12.2008. Impossibilidade de citação ex officio do viceprefeito após o prazo decadencial da ação. Constituição da República, art. 14,
§ 10. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Inaplicabilidade do art. 16
da Constituição da República. Razoabilidade. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.
(AGR-RESPE Nº 462673364, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DE 17.2.2011).
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. COMINAÇÕES. CUMULATIVIDADE.
As cominações do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 - multa e cassação do
registro - são, necessariamente, cumulativas, alcançando os candidatos que
figurem em chapa.
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. BENEFÍCIO. CHAPA. RELAÇÃO
PROCESSUAL SUBJETIVA DUPLA. INOBSERVÂNCIA.
Uma vez formalizada a representação somente contra um dos candidatos da
chapa, descabe a sequência do processo, sob a alegação de o pedido estar
voltado apenas à cominação de multa.
(AGR-RESPE Nº 36.601, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DE 24.2.2011).

Pessoas jurídicas são partes ilegítimas para figurar em AIJE.
As pessoas jurídicas são partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de
representações com pedido de abertura de investigação judicial eleitoral, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar no 64/90, tendo em vista o fato de a
sanção imposta pela referida norma não as alcançar.
(ARP Nº 1.229, REL. MIN. CEZAR ROCHA, DE 9.11.2006).

Nas ações eleitorais, incluindo a AIJE, o partido político dos candidatos investigados
não é considerado parte no processo, pois considera-se que a sanção não atinge o
partido. Porém, nos termos do art. 50 do CPC, é admitida sua intervenção no processo
na condição de assistente simples.

Competência

Arts. 22, caput, e 24 da LC nº 64/90

Corregedor-geral nas eleições presidenciais;
Corregedor regional eleitoral nas eleições federais e estaduais;
Juiz eleitoral nas eleições municipais.

O corregedor pode designar juízes de direito para realizar atos relativos à instrução
processual.
Pedido de alteração da LC n° 64/90 para possibilitar que os corregedores
possam ser assessorados por juízes adjuntos nas investigações judiciais Possibilidade de delegação de atos ligados à instrução processual Desnecessidade de alteração legislativa. Pedido indeferido.
1. Não ofende a competência dos corregedores eleitorais a convocação ou
designação de juízes de direito para a realização dos atos relativos à instrução
processual.
(PA Nº 18717, REL. MIN. FERNANDO NEVES, DE 18.12.2001).

O direito constitucionalmente garantido aos membros do Congresso Nacional de serem
processados e julgados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações
penais comuns – conhecido como foro por prerrogativa de função – não alcança as
investigações instauradas pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico na
campanha (art. 22 da LC 64/90), uma vez que não têm natureza penal.
Representação - Abuso do poder - Arts. 22 e 24 da LC n° 64/90 - Crime por
propaganda irregular - Art. 40 da Lei n° 9.504/97 - Prefeita - Foro privilegiado
- Art. 29, X, da Constituição Federal - Desmembramento - Competência.
1. Tratando-se de eleições municipais, a competência para julgar investigação
judicial é do Juízo Eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se trata de
crime eleitoral.
(RECURSO ESPECIAL Nº 19.355, REL. MIN. FERNANDO NEVES, DE
27.3.2001).

Ilícito apurável na Ação de Investigação Judicial Eleitoral

Abuso de poder nas campanhas eleitorais

Disposições

Art. 14, §9º, da Constituição Federal
Art. 237 do Código Eleitoral
Art. 19 da LC nº 64/90
Art. 22 da LC nº 64/90

Hipóteses de cabimento

Abuso do poder econômico;
Uso indevido dos meios de comunicação social;
Abuso do poder político.

Prazo para ajuizamento

A investigação pode ser ajuizada até a data da diplomação.

Procedimento

Arts. 22, I a XVI, e 23 da LC nº 64/90

A petição inicial deve relatar fatos e indicar provas, indícios e circunstâncias.
O termo notificação equivale à citação, a qual informará a parte sobre o processo
e a necessidade de defesa. No momento da defesa, devem ser apresentados
documentos e indicadas as testemunhas.
Se o réu não apresentar defesa, não haverá revelia nem confissão.
O corregedor pode indeferir a inicial, quando não for caso de representação ou
lhe faltar algum requisito da LC 64/90. Essa regra não se aplica quando se tratar
de eleições municipais, quando caberá recurso, no caso de indeferimento da
petição inicial, ou caberá a invocação, perante o TRE, do inciso III dos citados
artigos, no caso de demora.

INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS. MOROSIDADE. INAPLICABILIDADE DO
INCISO II DO ART. 22 DA LC Nº 64/90. PROVIDÊNCIAS. INCISO III DO
MESMO DISPOSITIVO. COMPETÊNICA. TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Não se incide o inciso II do art. 22 da LC nº 64/90 quando se tratar de eleições
municipais, em que a competência originária para processar e julgar a
investigação judicial é do juiz eleitoral. Para não suprimir instância, a decisão
que indefere a inicial expõe-se ao reexame, em recurso, pela Corte Regional
Eleitoral.
A parte prejudicada pela inércia do julgador, em tais circunstâncias, pode
invocar o inciso III do citado art. 22 perante o Tribunal competente para
exame das questões pertinentes aos pleitos municipais. Precedentes.
(PET Nº 1588 – RES.-TSE Nº 22.022, DE 31/05/2005, REL. MIN.
HUMBERTO BARROS).

No caso de o corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe
solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que deverá resolver no prazo
de 24 horas.

A renovação da representação, na hipótese de anterior indeferimento, requer a
apresentação de fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos novos em relação aos que
já foram apresentados e analisados pela corregedoria regional, excetuando-se essa regra
quando o corregedor retardar a solução da investigação judicial.
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO.
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL INDEFERIDA PELO CORREGEDOR. RENOVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FATOS,
INDÍCIOS,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
FUNDAMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a viabilidade da renovação de investigação judicial indeferida, faz-se
necessário que tal ação esteja acompanhada de fatos, indícios, circunstâncias e
fundamentos novos em relação aos que já foram apresentados e analisados
pela Corregedoria Regional.
2. Em se tratando de mera reiteração argumentativa, não há como se obter um
pronunciamento diverso por parte do Tribunal.
3. Recurso Ordinário não provido.
(RO Nº 714, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DE 01.06.2006).

Em caso de desídia ou demora, por parte do magistrado, o interessado poderá levar o
fato ao conhecimento do TSE, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias.

Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício
endereçado ao representado, bem como prova da entrega ou da recusa em aceitá-la ou
dar recibo.

Findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de cinco dias para
interrogar, em uma só assentada, as testemunhas apresentadas pelo representante e pelo
representado (até o máximo de seis para cada um), as quais comparecerão
independentemente de intimação.
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. PROVA TESTEMUNHAL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A limitação do número de testemunhas - 6 (seis) testemunhas para cada
parte, independentemente da quantidade de fatos e do número de recorrentes
ou de recorridos - se mostra adequada à harmonização do princípio da
celeridade processual com o princípio do devido processo legal.
2. Aos recorrentes incumbe provar suas alegações com as 6 (seis) testemunhas
expressamente indicadas na inicial. Mesmo número franqueado aos recorridos
para sustentar sua versão dos fatos, em harmonia com o princípio da paridade
de armas.
(...)
4. Agravos desprovidos.
(AGRAVO REGIMENTAL NO RCED Nº 671, REL. MIN. CARLOS
AYRES BRITTO, DE 27.11.2007).

O TSE entendeu que, no caso de chefe do executivo com o seu respectivo vice, cada um
terá seis testemunhas.
AGRAVOS REGIMENTAIS. CARTA DE ORDEM.
1. O Tribunal Superior Eleitoral entende que há formação de litisconsorte
necessário unitário entre o Chefe do Executivo e o seu Vice. Razão pela qual
cada um deles tem o direito a oitiva de suas testemunhas.
(AGRAVO REGIMENTAL EM RCED Nº 671, REL. MIN. CARLOS
AYRES BRITTO, DE 10.4.2008).

Igualmente ocorre no caso de diversidade de fatos.
Representação. Captação ilícita de sufrágio.
1. Em virtude da diversidade de fatos suscitados num mesmo processo regido
pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, é admitida a extrapolação do
número de testemunhas previsto no inciso V do referido dispositivo. Caso
contrário, poder-se-ia ensejar que os sujeitos do processo eleitoral ajuizassem
demandas distintas, por cada fato, de modo a não sofrer limitação na produção
de prova testemunhal, o que compromete a observância do princípio da
economia processual.
(...)
(AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL Nº 36.151, REL.
MIN. ARNALDO VERSIANI, DE 4.5.2010).

A legislação não prevê depoimento pessoal em ação de investigação judicial.
(...)
II. Investigação judicial eleitoral: defesa escrita (LC 64/90, art. 22; L.
9.504/97, art. 96).
1. Nem a disciplina legal da investigação judicial - objeto do art. 22 da LC
64/90, nem a da representação por infringência à L. 9.504/97 - objeto do seu
art. 96 e, a rigor, a adequada à espécie - contêm previsão de depoimento
pessoal do investigado ou representado; limitam-se a facultar-lhe o
oferecimento de defesa escrita.
2. O silêncio da lei eleitoral a respeito não é casual, mas eloqüente; o
depoimento pessoal, no processo civil, é primacialmente um ensaio de obterse a confissão da parte, a qual, de regra, não tem relevo no processo eleitoral,
dada a indisponibilidade dos interesses de que nele se cuidam.
3. Entre as diligências determináveis de ofício previstas no art. 22, VI, da LC
64/90 não está a de compelir o representado - ainda mais, sob a pena de
confissão, de manifesta incompatibilidade com o Processo Eleitoral - à
prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei não lhe impõe.
(...)
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HABEAS CORPUS Nº 85.029, REL.
MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ DE 1º.4.2005).

Nos três dias subsequentes, o corregedor tomará todas as providências, por conta
própria ou a requerimento das partes. Nesse prazo, o corregedor poderá ouvir terceiros,
referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores de fatos e circunstâncias que
possam influir na decisão do feito.

O corregedor poderá, também, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou
requisitar cópias de qualquer documento necessário à formação da prova, mesmo que se
ache em poder de terceiros (o que envolve, inclusive, estabelecimentos de crédito, tanto
oficiais quanto privados). Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não
comparecer a juízo, o juiz poderá expedir, contra ele, mandado de prisão e instaurar
processo por crime de desobediência.

Encerrado o prazo para as partes apresentarem provas ou as diligências necessárias para
a colheita de provas, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar suas
alegações finais no prazo comum de dois dias. Nesse aspecto, o TSE já decidiu que o
prazo comum para as alegações finais não caracteriza cerceamento de defesa.
(...)
O prazo comum para manifestação das partes, previsto no art. 22, X, da LC nº
64/90, não lhes acarreta prejuízo.
Decisão liminar, dado seu caráter de revogabilidade, não faz coisa julgada
material.

Ausência de inépcia da inicial que deixa claro perquirir o reconhecimento da
prática de abuso do poder político, nos moldes previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Ausente demonstração de potencialidade do ato para desequilibrar o pleito.
Recurso não provido.
(RO Nº 749, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DE 16/05/2006).

Terminado o prazo para alegações, os autos serão imediatamente entregues ao
corregedor para que ele apresente relatório conclusivo sobre o apurado.

O relatório do corregedor, que será apresentado em três dias, e os autos da representação
serão encaminhados ao tribunal competente, no dia posterior, com pedido de inclusão
imediata em pauta para julgamento na primeira sessão subsequente.

No tribunal, o procurador-geral ou regional eleitoral terá vista dos autos, por 48 horas,
para que possa se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório.

Sanções

Inciso XIV, do art. 22 da LC nº 64/90

Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de todos que contribuíram para a
prática do ato. Decidirá pela inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito
anos subsequentes à eleição em que se verificou o ilícito. E, ainda, cassará o registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação. Será
determinada, também, a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
instauração de processo disciplinar e, se for o caso, de ação penal, juntamente com
quaisquer outras providências que a espécie comportar. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010).

