
MINISTRA MARIA THEREZA

 É com grande satisfação que esta edição da coletânea Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça no Tribunal Superior Eleitoral contemple os 

julgados da Ministra Maria Th ereza.

A ilustre magistrada, que possui vastíssimo conhecimento jurídico e 

enobrece a Corte com seus julgados de escol, é mestre e doutora em Direito 

Processual pela Universidade do Estado de São Paulo, na qual fi gura como 

professora doutora nos cursos de graduação e pós-graduação, além de 

participar das bancas de mestrado e doutorado. Com ampla experiência 

acadêmica, atualmente é Diretora-Geral da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam.

Maria Th ereza é um dos maiores exemplos nacionais a revelar a 

enorme importância da mulher no Judiciário, tendo sido a quinta mulher 

a ocupar a cadeira de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, em 9 de 

agosto de 2006, o que indubitavelmente foi motivo de grande prestígio 

para a Corte.

A eminente colega honra a toga e é extremamente competente, 

discreta e de uma simplicidade que cativa todos que têm o privilégio de 

conviver com ela.

Certamente uma das maiores conhecedoras em Direito Penal e 

Processual Penal do País, ela integra a Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça desde que tomou posse na Corte. Especialista em Direito Processual 

Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, bem como em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade 

de Coimbra, Instituto de Direito Penal Econômico Europeu e IBCCrim, 

participou de inúmeras palestras no Brasil e no exterior e é autora de 

diversas publicações, ministrando seus valiosos conhecimentos jurídicos, 

principalmente nesse importante ramo do Direito.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pontifi ca com julgados 

da maior relevância. 

O mesmo se verifi ca no Tribunal Superior Eleitoral. À guisa de 

exemplo, vale mencionar o precedente do qual se extrai que, para fi ns que 



não sejam os estritamente penais, a garantia constitucional de presunção de 

inocência satisfaz-se com o julgamento realizado por órgão colegiado. Em 

seguida, são tecidas considerações acerca das diferenças entre os conceitos 

de inelegibilidade e de condição de elegibilidade. As inelegibilidades são “as 

situações concretas defi nidas na Constituição e em Lei Complementar que 

impedem a candidatura”, enquanto as condições de elegibilidade são “os 

requisitos gerais que os interessados precisam preencher para se tornarem 

candidatos”. Assim sendo, a suspensão dos direitos políticos – a plenitude 

constitui condição de elegibilidade – “impede a capacidade eleitoral passiva 

e ativa do indivíduo, ou seja, não pode ser votado e não pode votar em 

ninguém”. Por outro lado, na inelegibilidade, o cidadão fi ca impedido “de 

ser candidato, de receber votos, mas continua podendo votar em alguém” 

(Recurso Ordinário 903-46.2014.6.07.0000).

Outro exemplo, ao analisar crimes eleitorais, a magistrada faz 

distinções entre o delito de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no 

art. 289 do Código Eleitoral – qualifi cado como de mão própria, pois só 

pode ser praticado pelo autor, razão pela qual não admite coautoria, mas 

permite participação –, e o de indução à prática da inscrição fraudulenta 

de que trata o artigo seguinte. Nesse último, há “um estímulo meramente 

psicológico”, diferentemente da cumplicidade, que exige auxílio material à 

prática do delito. 

Também deixa assinalado, em novo precedente, a tese no sentido 

de que comete o tipo penal da falsidade ideológica eleitoral, constante do 

art. 350 do Código Eleitoral, “quem atua de forma a determinar outrem 

a inserir declaração falsa em documento para fi ns eleitorais” (Recursos 

Especiais Eleitorais 5719-91.2010.6.20.0051 e 40-89.2011.6.27.0016, 

respectivamente).

Este volume da Revista brinda-nos agora com diversos precedentes 

valiosos da Ministra Maria Th ereza na esfera eleitoral.
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Ministro Diretor da Revista




