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Ações Especiais Eleitorais
Ação de Impugnação Ao Pedido De Registro De Candidatura – AIRC.

Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE.

Ação de Impugnação De Mandato Eletivo – AIME.
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AIJE

• Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos 
fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova 
produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não 
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse 
público de lisura eleitoral.

LC 64/90

• Ac.-TSE, de 29.9.2015, no AgR-REspe nº 66119: É ilícita a gravação 
ambiental realizada em local privado sem o consentimento dos demais;

Observações



AIJE

• Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação 
dos fatos públicos e notórios, [...].

LC 64/90

• Ac.-STF, de 22.5.2014, na ADI nº 1082: constitucionalidade das 
expressões “fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções 
[...], ainda que não indicados ou alegados pelas partes [...]”.

Observações



AIJE

• Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será 
competente para conhecer e processar a representação 
prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções 
atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos 
incisos I a XV do art. 22 desta lei complementar, cabendo ao 
representante do Ministério Público Eleitoral em função da 
Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e 
Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento 
previstas nesta lei complementar.

LC 64/90



AIJE

• Art. 25. Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, 
ou a impugnação de registro de candidato feito por 
interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder 
de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta 
má-fé:

• Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 
20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o valor do Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN) e, no caso de sua extinção, de título público 
que o substitua.

LC 64/90


