
PROPOSTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº       , DE 2020 

 
Estabelece a organização dos Tribunais 

Regionais Eleitorais, fixa critérios de 

provimentos de cargos de Juízes Eleitorais de 1ª 

instância e membros de Juntas Eleitorais, altera a 

Lei 4.737 de 1965 – Código Eleitoral Brasileiro, 

revoga o art. 2° da Lei 8.350 de 1991 e dá outras 

providências. 
 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º A Lei Ordinária n° 4.737, de 1965, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 25 .................................................................................... 

 
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do 

Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, 

escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal 

respectivo;” 
 

“Art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um 

juiz federal em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto 

legal que goze das prerrogativas do art. 95 da Constituição. 

 
§ 1º Nas zonas eleitorais em que não existir vara federal com sede, 

funcionarão os juízes do trabalho. 

 

§ 2º Nas zonas eleitorais em que não existir nem vara federal ou vara 

do trabalho com sedes, funcionarão os juízes de direito. 
 

I – Os juízes de direito na hipótese do § 2º deste artigo farão jus a 

gratificação especial, de natureza pro labore, fixada em 18% 

(dezoito por cento) do subsídio de Juiz Federal ao mês pelo exercício 

da jurisdição eleitoral.” 
 

“Art. 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz eleitoral, que 

será o presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória 

idoneidade.” 

 
“Art. 37. Poderão ser organizadas tantas Juntas quantas permitir o 

número de juízes que gozem das garantias do Art. 95 da 

Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art95
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art95
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Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais 
de uma Junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou 

estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com a 

aprovação deste, designará juízes federais, trabalhistas ou juízes de 

direito, nessa ordem, da mesma ou de outras zonas territoriais para 

presidirem as juntas eleitorais, a partir de listas previamente 

fornecidas pelos respectivos tribunais de origem.” 

 

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral, mediante resolução, estabelecerá 

as diretrizes para preenchimento dos cargos de juízes eleitorais, na forma da presente 

lei, que deverão estar providos até 01 de agosto de 2020. 
 

§ 1º  Fica revogado o art. 2° da Lei 8.350 de 1991, sendo autorizado a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários 

cancelados e previstos na lei orçamentária de 2020 decorrentes dessa despesa para 

utilização no âmbito do Ministério da Saúde para combate à calamidade pública 
reconhecida pelo Decreto Legislativo n° 6 de 2020, integralmente. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Brasília-DF, 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

A calamidade pública decorrente da pandemia mundial do chamado Covid-19 causou 

um profundo impacto orçamentário em todos os níveis da administração pública.  

É certo que a sociedade clama por soluções inovadoras e que venham a contribuir 

para minimizar o impacto econômico da crise, tanto que foram feitas propostas, 

inclusive, para utilização dos recursos do fundo partidário ou eleitoral, sendo 

noticiado até mesmo a existência de decisões judiciais para esta finalidade. 

A partir de sugestão vinda de representantes do próprio Poder Judiciário, por uma de 

suas entidades de classe – Unajuf – União Nacional dos Juízes Federais – indicaram 

posição favorável ao disciplinamento de nova organização para a Justiça Eleitoral, 

com a simples alteração do Código Eleitoral, a que este projeto visa. 

Indicam que a atual forma de composição dos quadros da Justiça Eleitoral, pelo 

menos em 1° grau de jurisdição, enseja uma disfunção orgânica constitucional na 

medida em que precipuamente a natureza da jurisdição eleitoral é toda ela de caráter 

nacional, ou seja, afeta à União Federal. 
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Nesse particular, sustentam que a própria Lei 8.350, de 1991, é clara ao estabelecer 

uma gratificação de representação na Justiça Eleitoral aos “membros de Tribunais 

Federais”, conforme indica o art. 1° da referida lei, assim dispondo: “Art. 1º A 

gratificação de presença dos membros dos Tribunais Federais, por sessão a que 

compareçam, até o máximo de oito por mês, passa a ser calculada da seguinte 

forma:”  

Sustenta-se que a referida legislação estabeleceu a gratificação eleitoral, como ratio 

essendi, pelo fundamento justamente de delegação ordinária da jurisdição, uma vez 

que o serviço federal é realizado pelos estados federados. Nada mais justo. 

Todavia, não se pode perder da memória que tanto a Justiça da União, aqui focada 

sobretudo na Justiça Federal, quanto a Justiça Eleitoral sofreram processos opostos, 

a primeira, um processo significativo de ampliação, com a criação de centenas novos 

cargos de Juízes Federais e do Trabalho (Leis 12.665, lei 13.088, Lei 10.770, dentre 

inúmeras outras), num franco processo de interiorização da Justiça  da União. 

Por sua vez, as Resoluções 23.422/14 e Resolução 23.520/17 do Tribunal Superior 

Eleitoral caminharam em sentido oposto, justamente para diminuir a estrutura da 

Justiça Eleitoral, sobretudo visando economia de gastos públicos.  

De fato, houve êxito desse direcionamento já que nas últimas eleições a marca foi o 

sucesso e atingimento de todas as metas de eficiência, no que se pode verificar pelos 

próprios dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no seu justiça em 

números (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf). 

Portanto, nessa dualidade de expansão versus contração, as conclusões informadas 

é que a Justiça da União pode assumir os serviços vocacionados relativos à Justiça 

Eleitoral, especialmente considerando ser essa de delegação para a Justiça Estadual. 

Mais, nesse cenário de crise mundial, absolutamente contraproducente.  

Do próprio relatório do Conselho Nacional de Justiça – páginas 80/81 – se verifica a 

sazonalidade da atuação da Justiça Eleitoral de 1° grau, conforme gráficos abaixo, 

cujo relevo de ações se dá de 04 em 04 anos, estando a União arcando com 

pagamentos a título de gratificação mês a mês, sem que isso se traduza em despesa 

eficiente. A propósito, são as estatísticas em forma de gráficos abaixo: 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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Ora, por força da Lei 8.350/91 a cada ciclo eleitoral são pagos cerca de 

R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) a 5298 (cinco mil duzentos e noventa e 

oito) a Juízes de Direito e Promotores de Justiça (extensão oriunda da Lei 8.625/93, 

art. 50, VI), na razão de 18% do subsídio dos Juízes Federais para pouca atuação, 

conforme estatísticas acima, para trabalharem apenas de 04 em 04 anos.  

É no mínimo absurda essa despesa quando a União Federal possui pessoal próprio, 

suficiente e altamente qualificado, como são os Juízes Federais e do Trabalho. 

Em tempos de pandemia mundial, digo cruel! 

Especialmente quando a lei está a beneficiar uma parcela da sociedade que já ganham 

valores, em muitos estados, acima do próprio teto constitucional. Inadmissível. 
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Portanto, a louvável proposta dos Juízes Federais da Unajuf de receberem mais 

esse encargo de trabalho, abrindo mão do recebimento de vantagens financeiras, 

nesse momento, constituiu uma contribuição inestimável para o país. 

Só neste ano de 2020, a liberação de recursos estaria na ordem de R$250.000.000,00 

(duzentos e cinquenta milhões de reais) pelo simples não pagamento da gratificação 

mantendo-se um calendário lento de absorção e implementação definitiva em 1° de 

agosto do corrente, possibilitando inclusive uma transição equilibrada e já tendo 

em vista as próximas eleições municipais. 

Do ponto de vista constitucional, a proposta dos Juízes Federais guarda perfeita 

sintonia com a Carta, pois o art. 118 da CF não estabeleceu vinculação a nenhum tipo 

de cargo para fins de preenchimento, disciplinando genericamente os órgãos da 

Justiça Eleitoral, assim o fazendo: 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais. 
 

Com efeito, remeteu a Constituição da República ao Código Eleitoral o 

disciplinamento da organização judiciária dos TRE´s, o fazendo na forma do art. 121 

e estabelecendo que “Lei complementar disporá sobre a organização e competência 

dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.”, até porque a composição 

dos próprios Tribunais Regionais Eleitorais é heterodoxa e multirepresentativa, 

havendo apenas preponderância de indicações dos Tribunais de Justiça, sem 

proibição constitucional de que a lei complementar possa dispor sobre a composição 

de 1ª instância, máxime porque membros da Justiça da União também integram a 

estrutura da Justiça Eleitoral. 

Nesse ponto, o próprio constituinte originário quis estabelecer apenas em segundo 

grau a maior participação dos Tribunais de Justiça, quiçá apenas por questões 

estruturais à época de 1988.  E só.  

Frise-se, a Constituição não repetiu a mesma estrutura quanto à composição do TSE, 

que é majoritariamente composto por órgãos judicantes vinculados à União 

Federal, estabelecendo exatamente o caráter nacional da Justiça Eleitoral. Não há 

justifica justa a pensar o contrário, por óbvio.  
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Vale anotar um relevante aspecto quanto à excepcionalidade da organização da 

Justiça Eleitoral pois a Constituição tratou de estabelecer uma exceção à regra geral 

do quinto constitucional, excluindo o direito ao voto de membros do Ministério 

Público, apesar do estabelecido como vontade geral no seu art. 94, assim disposto: 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, 

dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será 

composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos 

de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação 

ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 

indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das 

respectivas classes.  

Nesse particular, este projeto visa estabelecer o disciplinamento da organização e 

funcionamento da Justiça Eleitoral de 1° grau atento ao comando constitucional 

para deixar a atuação dos Juízes Estaduais segundo os princípios norteados pela 

própria estrutura constitucional em que direcionou as competências estaduais de 

forma remanescente e residual. 

Aqui, este projeto se harmoniza à Constituição da República, pois fixa que a afetação 

dos Juízes de Direito com competência funcional de Juízes Eleitorais em 1° grau 

somente se dará nos casos em que a União Federal não dispuser de recursos humanos 

próprios, ou próximos ao eleitorado, estabelecendo ademais a justa previsão de 

pagamento de gratificação eleitoral pelo eventual serviço prestado, salientando que 

esses casos serão de envergadura excepcional e de pouca expressão orçamentária, 

considerando o novo esquadro oriundo da Resoluções citadas do TSE. 

Portanto, são essas as razões que nos levam, dentro de um planejamento estratégico 

e de eficiência da administração pública e, sobretudo, calcado no princípio da própria 

solidariedade aqui manifestada pela UNAJUF – União Nacional dos Juízes Federais- 

diante da retumbante crise social porque passa e passará o país, a submeter o 

presente projeto. 
 

Sala das Sessões,  

 

 

Senador da República/ Deputado Federal  


