
 

 

v. 3, n.2, p. 1-10, 2021 
ISSN: 2675-343x 
www.amazonlivejournal.com 

  CANDIDATURAS LARANJAS E AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 
 

STOOGE CANDIDATES E THE LEGAL CONSEQUENCES 
 

Orlando da Rocha Melo Junior 1 
Daiane Lima de Oliveira Melo 2 

Müller Padilha Gonçalves3 
Tainá da Silva Bonfim 4 
Vânia de Oliveira Silva5 

 

 

 

 
1 Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Acre – IFAC. 
Especialista em Direito Eleitoral pela Faculdade Futura. Graduado em Direito pela Faculdade 
Barão do Rio Branco. Email: orlando.junior@ifac.edu.br. 
2 Graduação em Educação física licenciatura pelo centro Universitário do Norte – 
UNINORTE/AC. Email: daiane.acsud@gmail.com. 
3 Especialista em Docência em Administração, Pelo Instituto Brasileiro de Formação - Faculdade 
Cidade Verde - FCV. Graduado em em Administração com ênfase em Finanças e Tributos, pela 
Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO. Email: muller.goncalves@ifac.edu.br. 
4 Graduada em Filosofia pela Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba. Graduada em 
Letras pela Universidade de Tocantins. Graduada em Pedagogia pela Fundação Antares de 
Ensino Superior de Pós Graduação Pesquisa e Extensão. Especialização em Psicopedagogia 
Clínica pela Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba. Especialização em Letramento 
Informacional: Letramento Informacional: Educação para a informação. UFG. Universidade 
Federal de Goiás. Email: lucileneribeyro@hotmail.com. 
5 Especialista em Docência em Metodologia da Matemática, Pela Faculdade Alfa América. 
Graduada em Matemática pela Universidade Federal do Acre - UFAC. Email: 
vania.oliveirasilva@live.com. 

RESUMO: O presente artigo científico analisará as candidaturas eleitorais 
Laranjas, também chamadas de candidaturas de fachadas ou fictícias, 
analisando quais os vícios determinantes para que elas ocorram, e os motivos 
que faz com que a maior parte das candidaturas laranjas sejam realizadas por 
candidatas mulheres, e embora a previsão de cota não especifique o gênero, 
é certo que as mulheres sempre foram minoria nas candidaturas e 
principalmente nas representações políticas, influenciando diretamente na lei 
das cotas e no desvio do fundo partidário. O que levou a ne necessidade de 
garantia de no mínimo 30% do fundo partidário destinados a campanhas para 
candidaturas de mulheres, e sendo demonstrado o ato ilegal este deve ser 
tipificado como falsidade ideológica eleitoral. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo científico aborda a temática das candidaturas fictícias, 

artificio que tem sido usado para burlar o pleito eleitoral. Para tal, estabelece 

como ponto de partida a definição de candidatura laranja, a fim de inserir no 

contexto jurídico eleitoral, buscando compreender os motivos e os atos ilegais 

praticados. 

 Busca-se levantar os mecanismos que foram adotados para impedir tal 

ato infracional, como as cotas de gênero e a garantia de gastos com as minorias 

em campanhas eleitoral, verificando se serão suficientes para impedir esta 

prática ilegal, levando em consideração uma perspectiva científica do objeto 

pesquisado (DANE, 1990). 

Diante disso, este estudo tem como objetivo geral analisar as 

consequências jurídicas decorrentes de candidaturas laranjas, como objetivos 

específicos espera-se fazer um levantamento histórico-conceitual sobre 

candidaturas laranjas e analisar, com base na jurisprudência, alguns julgados. 

O presente artigo científico busca analisar ainda quais consequências 

jurídicas advém àqueles que cometem o ato da candidatura fictícia, estudando 

casos analisados na justiça e a consequência adotas aos candidatos, partidos e 

coligações, levando a uma busca por compreender este fenômeno (VÍCTORA; 

KNAUTH; HASSEN, 2000). 

ABSTRACT: The present scientific article will analyze the stooge electoral 
candidacies, also called facade or fictitious candidacies, analyzing which are the 
determinant vices for them to occur, and the reasons that causes the majority of 
the orange candidacies to be made by female candidates, and although the quota 
forecast does not specify the gender, it is true that women have always been a 
minority in candidacies and mainly in political representations, directly influencing 
the quota law and the deviation of the party fund. This led to the need for a 
guarantee of at least 30% of the party fund destined to campaigns for candidacies 
of women, and if the illegal act is demonstrated, it must be characterized as 
electoral ideological falsehood.. 
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Para consecução dos objetivos foi realizada uma revisão da literatura 

através de pesquisa bibliográfica em livros, periódicos de circulação nacional, 

revistas com ênfase na área de direito e, de forma específica, Direito Eleitoral, 

bem como em trabalhos acadêmicos que possam proporcionar maior 

conhecimento sobre a temática aqui abordada. Para Gil (2008, p. 44) “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”.  

 

2. BREVE ANALISE SOBRE CANDIDATURAS LARANJAS 

A expressão candidaturas laranjas recentemente tomou grandes 

proporções e está em evidência, seja nas rodas de conversas banais ou em 

periódicos jornalísticos, mas qual o real significado e as suas consequências 

(PASSARINHO, 2018; G1, 2019). 

Para fins didáticos e de elucidação referente a proposta do texto, se faz 

necessário entendermos o significado do termo “Laranja”, sendo este o termo 

utilizado por aquele que empresta o seu nome, as vezes acontece sem seu 

consentimento, para ser utilizado em transações principalmente as financeiras 

de forma que o verdadeiro responsável tem seu nome ocultado, servindo esta 

tática para burlar esquemas e as legislações (FORMIGA-XAVIER, 2010). 

É certo que na maioria das vezes o laranja, sabe da irregularidade e de 

forma consciente empresta o seu nome, em troca de benefícios financeiros, o 

maior problema acontece com aqueles que tem seus nomes utilizados sem sua 

autorização, o que costuma ocorrer com pessoas de pouca instrução 

educacional. 

Na seara eleitoral, as candidaturas laranjas, também chamadas de 

candidaturas de fachadas, emprestam seus nomes e surgem como candidatos 

em eleições, mesmo não tendo a intenção de enfrentar uma campanha eleitoral, 

dando aparência de legalidade a candidaturas que de fato não existem, o que 

justifica o baixo desempenho eleitoral de tais pessoas, com pouquíssimos e por 

vezes nenhum voto (OLIVEIRA, 2018). 
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Todo esquema que utiliza laranjas, visa ludibriar a legislação e obter 

benefícios principalmente financeiros, não diferentes nas candidaturas de 

fachadas que tem o objetivo de burlar a lei de cotas nas eleições e também a 

recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5617, determinou que os partidos destinem 

pelo menos 30% dos recursos do fundo de campanha para candidaturas de 

mulheres (BRASIL, 2018). 

 

3. COTAS ELEITORAIS DE GÊNERO 

No ano de 2009 houve alteração na Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 

de setembro de 1997), onde o § 3º do inciso II artigo 10, trouxe o seguinte texto: 

“Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido 

ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% 

(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo (BRASIL, 1997; 2009).  

Antes de 2010 a lei previa apenas que fosse assegurado vagas para os 

candidatos em minoria, que em regra são candidatas mulheres, o que não 

impedia as candidaturas masculinas em seu número máximo permitido, desde 

que estas candidaturas não interferissem nas vagas reservadas, porém a partir 

da data citada passou se a exigir o respeito efetivo na relação 30/70% (BRASIL, 

2009). 

Vale ressaltar que embora a previsão de cota, não especifique o gênero, 

é certo que as mulheres sempre foram minoria nas candidaturas e 

principalmente nas representações políticas, motivo pelo qual, este dispositivo 

ser por muitos referido como cota das mulheres. 

É o proposito desta discriminação afirmativa, incentivar e trazer as 

mulheres ao campo eleitoral e representações políticas, fazendo com que isso 

ocorra da forma mais igualitária possível, colocando em pratica o princípio 

constitucional, previsto no art. 5º, II, com previsão de que homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações termo da constituição (BRASIL, 1988). 

Ocorre que tal previsão trouxe um grande desafio aos partidos políticos, 

que por muito tempo menosprezaram as mulheres em seus quadros ou não 
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buscavam apoio a políticas que incentivasse o seu ingresso na política, fazendo 

com que os partidos se movimentassem em busca de mulheres interessadas em 

concorrer aos cargos públicos (OLIVEIRA, 2018). 

Como a situação da baixa participação feminina não se altera do dia para 

noite, para que não se perdesse as vagas de candidatos homens nas 

campanhas, os partidos começaram a lançar candidaturas femininas fictícias, 

objetivando apenas cumprir a exigência legal, sendo certo que a maioria dessas 

candidatas não tinha intenção real de concorrerem e o que é mais grave, 

algumas sequer sabiam que eram candidatas (ALVES et al., 2012). 

Estes fatos ocasionaram um aumento significativo no número de 

candidatas de fachada as ditas candidatas laranjas, conforme podemos verificar 

desta análise sobre o desempenho das mulheres nas eleições de 2010. 

Num rol de 169 ocupações, a maioria das mulheres declarou-se dona 
de casa, como demonstra a Tabela 16. Este dado, quando comparado 
àquele referente às eleições de 2006, aponta mais uma vez o 
fenômeno das “laranjas”. Apenas 2,6% das candidatas, nas eleições 
de 2006, se declararam “donas de casa”, ocupação que se situava na 
13ª colocação. Devido à obrigatoriedade das cotas, os partidos 
desvirtuaram os padrões de ingresso, recrutando esposas de 
candidatos, funcionárias dos partidos e parentes, numa tentativa 
esvaziada de suprir a demanda de mulheres sem a contrapartida de 
qualquer apoio, como foi noticiado amiúde pela imprensa. Não que o 
fenômeno de candidatos “laranjas” seja exclusividade das mulheres, 
pois os partidos utilizam essa prática habitualmente, mas, no pleito de 
2010, com a inovação jurídica trazida pela minirreforma eleitoral, ficou 
patente o emprego da prática (ALVES et al., 2012, p. 156). 

 

Outro grande problema trazido pelas candidaturas laranjas é o fato de que 

existe também o objetivo de repassar os recursos do fundo de campanha para 

os candidatos do sexo masculino, uma vez que recente decisão do STF 

determina que no mínimo 30% do fundo partidário seja utilizado por candidatas 

mulheres (BRASIL, 2018). 

 

4. GARANTIA DE NO MÍNIMO 30% DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADOS 

A CAMPANHAS PARA CANDIDATURAS DE MULHERES 

No dia 15 de março de 2018 no julgamento da ADI 5617, o STF decidiu 

sobre o uso do fundo partidário pelas candidatas mulheres.  
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O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, que 
a distribuição de recursos do Fundo Partidário destinado ao 
financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas 
de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de 
ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidatas 
mulheres previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997 (Lei 
das Eleições). No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5617, o nesta quinta-feira (15), o Plenário decidiu ainda que é 
inconstitucional a fixação de prazo para esta regra, como determina a 
lei, e que a distribuição não discriminatória deve perdurar enquanto for 
justificada a necessidade de composição mínima das candidaturas 
femininas. 
A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para 
questionar o artigo 9º da Lei 13.165/2015 (Minirreforma Eleitoral de 
2015) que estabelece percentuais mínimo e máximo de recursos do 
Fundo Partidário para aplicação em campanhas eleitorais de mulheres, 
fixando prazo de vigência da regra. De acordo com o dispositivo, nas 
três eleições que se seguirem à publicação da lei, os partidos 
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 
5% e no máximo 15% do montante do Fundo Partidário destinado ao 
financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas 
campanhas de suas candidatas. 
A PGR sustentava que a norma contraria o princípio fundamental da 
igualdade e que o limite máximo de 15% previsto na lei produz mais 
desigualdade e menos pluralismo nas posições de gênero. “Se não há 
limites máximos para financiamento de campanhas de homens, não se 
podem fixar limites máximos para as mulheres”, afirmou. Quanto ao 
limite mínimo, enfatizou que o patamar de 5% dos recursos para as 
candidatas protege de forma deficiente os direitos políticos das 
mulheres. Segundo a Procuradoria, o princípio da proporcionalidade só 
seria atendido se o percentual fosse de 30%, patamar mínimo de 
candidaturas femininas previstas em lei (STF, 2018). 

 

Dessa forma além de assegurar que não deve ser destinado menos que 

30% dos valores do fundo partidário para candidatas mulheres, ficou assegurado 

que os valores deves variar de forma proporcional a quantidade de candidatas. 

Para o ministro Edson Fachin, a única interpretação constitucional 
admissível é que a distribuição dos recursos do Fundo Partidário deve 
ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, 
respeitado o patamar mínimo de 30% de candidaturas femininas, por 
equiparação com a previsão do artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 
9.504/1997. O ministro também considerou inconstitucional a fixação 
de prazo de três eleições, uma vez que, segundo seu entendimento, a 
distribuição não discriminatória deve perdurar, ainda que 
transitoriamente, enquanto for justificada a composição mínima das 
candidaturas femininas (STF, 2018). 

 

Tal decisão foi importante, uma vez que antes as candidatas eram 

menosprezadas no momento da divisão do fundo, porém trouxe um novo 

problema para aqueles partidos que trazem candidatas laranja para o pleito 

eleitoral, ter que gastar com essas candidatas, mesmo essas não sendo, de 
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forma efetiva, concorrentes ao pleito. Sendo assim, os gastos passam a ser 

registrados em nome da candidata, mas são realizados com outro candidato, 

elevando a figura da candidatura laranja, o que antes era uma lesão ao sistema, 

pois apenas tinha o condão de não perder vagas aos candidatos homens, agora 

passa também a ter uma conotação lesiva financeira.  

 

5. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 

Existindo comprovação de que houve candidatura fictícia, podemos 

considerar que este ato se amolda ao crime de falsidade ideológica eleitoral, 

previsto no artigo 350 da Lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965. 

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se 
o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 
10 dias-multa se o documento é particular. 
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário 
público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada 
(BRASIL, 1965). 

 

Assim os envolvidos devem ser denunciados pela prática do crime de 

falsidade ideológica eleitoral, sendo necessário, também, saber quais as 

consequências desse ato. 

Tal situação deve ser visualizada de forma ampla, pois não afeta apenas 

as candidaturas de fachadas, mas os demais candidatos da coligação e até 

mesmo todo o pleito eleitoral. Diante disso é papel do Ministério Público Eleitoral 

ajuizar ação de investigação eleitoral e de impugnação do mandato eletivo em 

desfavor da legenda partidária que houver cometido tais ilícitos. 

Algumas ações com este teor têm sido propostas nos últimos anos, como 

exemplo temos despacho do Juiz Eleitoral da 64ª ZE/TRE-MG, Emerson de 

Oliveira Correa, ao julgar a AIME Nº: 1127-47.2016.6.13.0064, considerando 

nulos todos os votos atribuídos a coligação e desconstituiu todos os mandatos 

obtidos pela mesma, vejamos:  
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Em face de todo o exposto, restando demonstrado o abuso de poder e 
a fraude praticada pelos réus, nos termos do art. 487, inc.I do NCPC, 
julgo procedentes os pedidos formulados na presente AIME. 
Determino a desconstituição de todos os mandatos obtidos pela 
Coligação" LEGISLATIVO MAIS FORTE ", dos titulares e suplentes do 
presente feito descritos às f.2/4. Considero nulos todos os votos 
atribuídos a Coligação impugnada (MINAS GERAIS, 2018). 

 

Ressalta-se que a fraude demonstra que existe vício de origem, sendo 

este um impeditivo de disputa por todos da coligação, sendo que a medida 

acertada é a punição é a cassação do registro de todos da coligação. 

Acatando a procedência da ação não se tem surpresa para nenhum 
dos candidatos da coligação atingida, pois sabedores desde o início 
dos documentos falsos utilizados e do risco que estariam correndo se 
tais fraudes viessem a ser descobertas como de fato ocorreu. O risco 
foi calculado é agora devem responder por tais atitudes. 
Sublinho a importância vital da participação de cada gênero na 
comunidade política. Mulheres e homens devem possuir reais chances 
de realizar-se e desenvolver-se politicamente, sendo certo que este é 
o objetivo da fixação de percentual pela lei eleitoral (MINAS GERAIS, 
2018). 

 

De fato, a coligação só existe em razão de existir uma união de 

candidatos, sendo assim estes devem ser considerados como um, e havendo 

vício em alguma candidatura, isto afeta diretamente toda coligação, 

principalmente quando esta não existiria ou perderia sua essência sem aquela 

candidatura. 

Sendo acertada a decisão que cassa o registro de todos os candidatos da 

coligação, uma vez que se beneficiam da ilegalidade, esta que torna desigual o 

pleito eleitoral, impedindo inclusive na escolha democrática e influenciando 

negativamente no resultado final. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da obra foi possível constatar que as candidaturas laranjas tem 

causado desequilíbrio nas eleições e tem prejudicado grandemente a 

democracia brasileira.  

Verificou-se que mesmo com o endurecimento das regras e leis eleitorais 

não tem sido suficiente para impedir esta prática ilegal, uma vez que o número 
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de candidaturas laranjas aumentou nos últimos pleitos, demonstrando que não 

basta haver apenas a lei, se ela não houver efetiva aplicação. 

Como ponto positivo temos o fato de ter havido um número maior de 

ações protocoladas e cassações com base na legislação que visa coibir este ato 

ilegal, demonstrado interesse dos setores de fiscalização no combate as 

irregularidades que causam danos terríveis a democracia. 

Portanto, conclui-se que o Estado brasileiro tem implementado 

mecanismo com o fim de acabar com as candidaturas laranjas, que mesmo não 

sendo suficiente, são necessárias e estão surtindo efeito, mesmo que tímido 

ainda. 
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