Temas do Cotidiano do DIREITO ELEITORAL
Eleições Gerais de 2010

Perfil
Pela presente, a Fundação Arcadas, com o apoio e parceria do
Instituto do Legislativo Paulista, inaugura mais uma etapa na promoção da educação
continuada, oferecendo, na categoria de pós-graduação “lato sensu” – extensão, a
Segunda Edição do Curso de Direito Eleitoral voltado, especialmente, àqueles que,
atuando junto ao Parlamento Paulista, a partidos políticos, à Administração pública nos
três níveis de governo, ao Poder Judiciário ou a entidades que venham a participar do
processo eleitoral de 2010, busquem a ampliação do conhecimento acerca dos princípios e
do quadro normativo a comandar condutas e ações no âmbito da ampla consulta eleitoral
a se realizar em 2010, visando o aprimoramento no desempenho das funções inerentes á
participação em todas as fases do processo de consulta eleitoral, na busca da
maximização da eficiência nos resultados.

Objetivo
Com o know-how adquirido na primeira edição do Curso, realizada com
amplo sucesso em maio de 2008, a Segunda Edição do Curso de Direito Eleitoral traz
novamente ao público do ILP o Estado da Arte da pesquisa e conhecimento científico
acerca do quadro normativo a regular a ampla consulta eleitoral a se realizar em 2010,
sob a direção do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Permeado por diretrizes formatadas a partir de relevantes temas do
cotidiano do constitucionalismo e do direito eleitoral, tem por escopo transmitir
conhecimento acerca das normas constitucionais de regência das eleições, bem como uma
visão ampla e compreensiva do quadro normativo infra constitucional que regulará cada
etapa do Processo Eleitoral, com suas mais recentes atualizações, em particular a Lei
12.034 de 29 de setembro de 2009, familiarizando os que atuam no cotidiano da vida
parlamentar, partidária, administrativa e judicial com conceitos, técnicas e institutos
jurídico-políticos próprios, concorrendo para o aperfeiçoamento profissional, de modo a
viabilizar a formação de técnicos diferenciados que possam transitar com sucesso,
inclusive, pela área Direito, aptos a promover pesquisa jurídica em todos os níveis e a
desenvolver as habilidades que assegurem condições para:




uma comunicação adequada na esfera das relações técnico-profissionais;
a compreensão da dinâmica eleitoral e sua relação com o direito;
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conhecer e investigar a estrutura de sistemas e institutos jurídicos eleitorais;
adaptação às alterações que se processam no quadro jurídico e para o exame e
compreensão dos contextos político e jurídico-eleitoral regional, local, nacional e
internacional;
produzir pesquisa e proceder à interpretação da norma jurídica.

Estrutura e Metodologia
Projetado para 36 horas/aula, o Curso foi idealizado com estrutura
modular, compondo-se de 8 (oito) distintos e interdependentes tópicos, cada qual
versando um tema próprio e relevante do segmento jurídico eleitoral.
A carga horária, destinada ao cumprimento dos módulos que integram o
Curso, foi distribuída ao longo de 09 sessões, contando cada uma delas com 4 horas/aula,
a serem divididas entre aulas teóricas expositivas a serem ministradas por Professores
Doutores e Mestres de comprovada experiência universitárias e atividades de laboratório e
seminários, a serem coordenados por Professores, Especialistas e Advogados militantes na
área de Direito Eleitoral em São Paulo e em outros Estados da Federação, permitindo a
participação efetiva dos alunos no desenvolvimento e nos debates acerca da matéria
tratada.

Corpo Docente
O Corpo Docente do Curso é composto por professores doutores e
mestres da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e/ou professores
convidados, doutores ou mestres, pertencentes a outras Instituições de Ensino Superior
nacionais ou estrangeiras, e ainda, por especialistas de reconhecida competência e
elevada experiência na matéria.
A coordenação do curso caberá à Profa. Dra. Monica Herman Salem
Caggiano, Professora Associada do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de
Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, regente da Cadeira de
Direito Eleitoral naquela Instituição Oficial de Ensino Superior.
A Assistência Acadêmica ficará a cargo de dois Profissionais de
reconhecida competência e experiência no ofício, estudantes de Pós-graduação Strictu
Sensu da Universidade de São Paulo ou outras instituições, a serem indicados pela
Coordenação do Curso.
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PROGRAMA
A Operação Eleitoral e sua Dinâmica

1ª Sessão
(04 hs aula
expositiva)

O Direito Eleitoral Positivo Brasileiro
O bloco normativo e as inovações legislativas.
Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009.
A Reforma Política.
O processo eleitoral: o Calendário Eleitoral 2010.

O Direito De Sufrágio
Princípios e funções do sufrágio.
Titularidade do sufrágio.
Do Sufrágio Ativo.
Do Corpo Eleitoral. Alistamento.
As Incapacidades eleitorais.
As condições de exercício do direito de voto.

O Sufrágio e Capacidade Eleitoral
2ª Sessão
(2hs/aula
expositiva;
2hs/
Laboratório)

Do Sufrágio passivo.
As Incapacidades eleitorais.
Condições de elegibilidade.
As convenções.
Direito à candidatura.
O Estatuto do Candidato
A Reeleição

(Análise da legislação em vigor e da jurisprudência)

Dos Sistemas Eleitorais
Da tipologia dos sistemas eleitorais. Dos efeitos dos sistemas eleitorais.
Dos sistemas eleitorais em ambientes parlamentaristas e em panoramas onde é acolhido o
3ª Sessão
sistema presidencial.
(2hs/aula
expositiva;
O Sistema Eleitoral brasileiro
2hs/
Laboratório)
Para as eleições legislativas (Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Distritais e
Vereadores).
Para a Presidência da República, Governadores dos Estados e Prefeitos de Municípios.

O Servidor e a Administração Pública e as Eleições
4ª Sessão
(2hs/aula
expositiva;
2hs/
Laboratório)

Condutas Vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral.
Vedações Estatuídas pelas Leis 9.504/97 e 11.300/06.
Propaganda e atos governamentais no período eleitoral.
Desincompatibilização: sujeitos e prazos.
Sanções aplicáveis.
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Poder Judiciário e Eleições
5ª Sessão
(2hs/aula
expositiva;
2hs/
Laboratório)

6ª Sessão
(2hs/aula
expositiva;
2hs/
Laboratório)

7ª Sessão
(2hs/aula
expositiva;
2hs/
Laboratório)

O Poder Judiciário Eleitoral.
Tribunais: composição e competência.
Da competência normativa da Justiça Eleitoral.
Princípios Processuais.
A relação processual eleitoral.
Impugnações e Recursos. Prazos.
Os Remédios constitucionais em espectro eleitoral.
As consultas.
A ação de impugnação de mandato. As reclamações.
Ativismo Judiciário em matéria eleitoral.

O Direito Penal Eleitoral
As Patologias no Processo Eleitoral
Direito Penal Eleitoral
Crimes eleitorais
Processo Penal Eleitoral
Competência da Justiça Eleitoral em matéria criminal.
Outras infrações eleitorais

O papel dos Partidos Políticos.
O Partido, ator do Processo Eleitoral, no Brasil e no Estrangeiro.
Atividades e Responsabilidades.
O Partido Político no Séc. XXI
Fidelidade Partidária.

A Campanha Eleitoral.
8ª Sessão
(2hs/aula
expositiva;
2hs/
Laboratório)

O momento eleitoral.
O Marketing Político.
Propaganda eleitoral. Limites. O Direito de Resposta.
Internet e eleições.
O Financiamento das campanhas eleitorais.
O Dia da Eleição. Fiscalização das eleições.

Seminários.
9ª Sessão
(4 hs/aula)

Prestação de Contas Eleitorais
Atividades práticas e avaliações.

