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MENSAGEM
COORDENAÇÃO-GERAL

As páginas que se seguirão resumem um pouco da história da ABRADEP nos últimos dois anos. O esforço 

de profissionais apaixonados pelo Direito Eleitoral e Político em construir um ambiente de produção aca-

dêmica e científica, mesmo diante de todas as adversidades que sempre desafiam o terceiro setor, acresci-

das ainda mais das experiências negativas e avassaladoras decorrentes da pandemia do COVID-19, no 

Brasil e no mundo.

Mas se a saúde é um dos valores mais importantes – se não o maior – de uma sociedade, a democracia vem 

logo em seguida. E o papel da sociedade civil organizada é justamente não deixar esmorecer o compromis-

so de um povo e de suas instituições com suas crenças e convicções mais relevantes.

A multiplicidade de perfis das acadêmicas e acadêmicos que compõem o nosso quadro associativo, 

embora esta característica seja um grande diferencial qualitativo e competitivo, ainda nos exige uma cons-

tante avaliação interna – uma autocrítica – sobre o que somos, sobre os rumos a serem tomados, sobre a 

nossa verdadeira identidade. Mas tudo isso faz parte do pluralismo que constitui a nossa Academia.
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Permanecer atuante nesta quadra histórica é reafirmar que é possível se construir projetos coletivos mesmo 

diante de momentos de instabilidade. Que trabalho conjunto, a união de propósitos e a resiliência cordata e 

propositiva podem superar os obstáculos do obscurantismo, da inércia e da incompreensão.

Por isso, é tempo de agradecer a todas e a todos, membros da Academia, membros das Coordenações Te-

máticas, prestadores de serviços, parceiros institucionais e representantes da Justiça Eleitoral e Congresso 

Nacional por todos os projetos, eventos, ações e mobilizações realizados.  É tempo de desejar aos novos 

gestores que chegam, da Coordenação-Geral e Coordenações Temáticas, toda a energia transformadora 

para continuarmos cada vez mais fortes, criativos, inspiradores e atuantes. E, sobretudo, é tempo de dizer 

da honra e do orgulho que nos foram deferidos de representar a todos nesta gestão.
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RESULTADOS
ADMINISTRATIVOS



3.1 Assembleia Geral Ordinária (2019)

       Reunida no dia 9 de agosto de 2019, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político
(ABRADEP) realizou a primeira Assembleia Geral Ordinária da gestão (2019/2021). A AGO
foi convocada no dia 5 de julho de 2019 e também abrigou o 1º Fórum Diálogos sobre a Re-
forma Política e Eleitoral. O evento ocorreu presencialmente em Brasília (DF) e contou com
transmissão pelo YouTube.

Durante a AGO, foram aprovados e discutidos os nove pontos apresentados na leitura da
Ordem do Dia:

01 Aprovação e registro em

ata das contas da gestão

2015

04 Aprovação e registro em

ata das contas da gestão

2018

05 Apresentação do inventá-

rio dos bens, direitos e

obrigações

08
Relatório completo dos

desligamentos

09
Nova regra para admissão

de membros

02 Aprovação e registro em

ata das contas da gestão

2016

03
Aprovação e registro em

ata das contas da gestão

2017

06 Registro em ata dos

regulamentos aprovados

anteriormente e do Selo da Participa-

ção Feminina

07
Divulgação do plano de

metas da gestão
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         No tocante à  discussão sobre a nova regra para admissão de membros, a Coorde-

nação- Geral instituiu uma Comissão ad hoc para, conjuntamente, realizarem estudos

sobre os pontos destacados para fins de atualizá-la:

        As novas regras foram posteriormente consolidadas em Assembleia Geral Extraordi-

nária (AGE), a partir de votação eletrônica efetuada no dia 18 de outubro de 2019, fican-

do decidido que anualmente serão realizados dois procedimentos de ingresso com

vagas limitadas à regra de proporcionalidade entre advogados e não advogados.

Janela Temporal de ingresso
Número mínimo de entradas

anuais e vagas

Wild Card
Manifestação dos membros

do estado de origem dos
ingressantes

7



      No ano de 2020, apenas uma entrada foi efetivada,
tendo em vista a pandemia de Covid-19, que
impossibilitou a execução de eventos e encontros
presenciais para ambientar os novos membros na
Academia, além da ocorrência das eleições municipais.
Observando a regra de proporcionalidade, ingressaram
na ABRADEP 32 novos membros:

e 2021 foram convidados José Jairo Gomes, Rodrigo López Zilio e Aline Osório que hoje
integram nosso quadro de membros.

O 1º Fórum Diálogos sobre a Reforma Política e Eleitoral, ocorrido no turno da
tarde, reuniu representantes de várias instituições importantes do cenário políti-
co e eleitoral e contou com mais de 100 ouvintes inscritos. Atualmente, o vídeo

da transmissão do evento conta com mais de 360 visualizações.

24 advogados

8 não advogados

Na gestão (2019-2021), apenas uma entrada foi efetiva-

da, tendo em vista a pandemia de Covid-19, que impossi-

bilitou a execução de eventos e encontros presenciais 

para ambientar os novos membros na Academia, além da 

ocorrência das eleições municipais. Observando a regra 

de proporcionalidade, ingressaram na ABRADEP 32 

novos membros:

Ademais, ficou facultada e permitida à Coordenação-Geral a utilização de até 3 Wild 

Cards por ano – convites estratégicos utilizados para fins de crescimento da Academia 

em que os convidados ingressam independentemente da janela temporal ordinária. 

Para o exercício dessa prerrogativa, somente podem ser convidados candidatos que 

observem os critérios objetivos estabelecidos no Estatuto e o requisito complementar 

de ser uma figura de renome nacional e/ou internacional para o Direito Eleitoral. Desta 

feita, nos anos de 2020 e 2021 foram convidados José Jairo Gomes, Rodrigo López 

Zilio, Aline Osório e Silvana Batini.
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Na atual gestão, as coordenações Geral e de Comunicação promoveram mudanças que 

alteraram a estrutura e o formato da prestação de serviços nos seus setores. O encerra-

mento do contrato com a agência Pipoca Comunicação Criativa levou a necessidade de 

reestruturação da equipe da Comunicação, por isso, novas contratações foram realizadas:

Com essas mudanças estruturais, a Academia passou a desenvolver uma linguagem mais 
adequada para cada rede social (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn) e esta-
belecer novas estratégias de comunicação interna. 

No período da pandemia do Covid-19, houve um aumento gradativo do número de eventos 
virtuais e com isso a necessidade de contratação de outros profissionais para acompanhar 
e oferecer mais qualidade no pré e pós-evento e suprir outras demandas. Importa ressaltar 
que além dessas contratações pontuais a entidade também firmou parceria com o Portal 
Migalhas para veiculação de artigos, matérias e eventos.

3.2 Gestão de pessoas e recursos humanos

Gerente de redes sociais Designer

As profissionais foram contratadas com o intuito de fortalecer a imagem da Aca-
demia, firmar presença digital, promover conteúdos e ações, e tornar as redes 
sociais um canal de comunicação mais ativo entre a ABRADEP, os membros e 

os parceiros institucionais.

Os prestadores de serviços foram contratados com o intuito de fortalecer a 

imagem da Academia, firmar presença digital, promover conteúdos e ações, e 

tornar as redes sociais um canal de comunicação mais ativo entre a ABRADEP, 

os membros e os parceiros institucionais.

                                                             contratação de outros prestadores de serviços para 

acompanhar e oferecer mais qualidade no pré e pós-evento e suprir outras demandas, 

Importa ressaltar que além dessas contratações pontuais a entidade também firmou 

parceria com o Portal Migalhas para veiculação de artigos, matérias e eventos
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A realização das eleições municipais em tempos de pandemia provocou o surgimento de 
debates importantes no cenário eleitoral e político nacional. Em função disso, a gestão 
(2019-2021) percebeu a necessidade de contratar consultoria estratégica em comunica-
ção e assessoria de imprensa para posicionar a ABRADEP como instituição ativa na pro-
moção e aprimoramento das discussões sobre Direito Eleitoral, eleições e democracia. 

Neste primeiro momento, apesar da cobertura da imprensa estar dominada pela pande-
mia, pela crise política e pelas investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) a GBR Co-
municação conseguiu inserções importantes em veículos de repercussão nacional acerca 
do estudo elaborado pelos Grupos de Trabalho da ABRADEP sobre o impacto da COVID 
nas eleições. Para além disso, a Assessoria apresentou os porta-vozes da academia como 
comentaristas de outras discussões relevantes, seguindo o objetivo de expandir a atuação 
da ABRADEP e marcar a presença da entidade em pautas ligadas ao Direito Eleitoral e Po-
lítico

O desempenho dos profissionais passou a ser acompanhado por meio de relató-
rios mensais e trimestrais.

Em menos de um ano, o canal da ABRADEP no Youtube, por
exemplo, apresentou um crescimento que superou os dois mil
novos inscritos, um resultado expressivo para esse intervalo de
tempo.

Os resultados da participação da Academia na grande mídia passaram a ser 

acompanhados por meio de relatórios mensais e trimestrais.
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A mudança no formato e estrutura da prestação de serviço permitiu o alcance de resulta-

dos importantes. Apesar da manutenção do domínio https://abradep.org/, o website ins-

titucional foi completamente reestruturado. A Academia tem hoje um site corporativo 

funcional, moderno e mais seguro, pois conta com a implementação do protocolo HTTPS 

e constante atualização e manutenção do sistema e plugins.

Para além do aparato de cunho técnico, o acesso a informação e produção acadêmica da 

ABRADEP foi facilitado. Novas abas e páginas foram criadas e estão disponíveis no site os 

relatórios dos GTs, editais, livros publicados pela editora, livros e artigos publicados pelos 

membros, projetos e eventos promovidos. 

3.3 Gestão de Comunicação
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Com a reformulação do design, a Academia tem hoje um site responsivo, funcional e

atrativo que, cada vez mais, capta novos usuários, conforme dados do Google Analytics.

São mais de 1.600 novos usuários nos últimos dois meses.

Novos Visitantes

Novos Visitantes

1.648
Retorno dos visitantes

13,9%

86,1%

A aba dos associados foi completamente reestruturada a partir do banco de

dados organizado via Formulário de Cadastro Acadêmico (2019). Desde a dispo-

nibilização de filtros (gênero, estado, atuação profissional, qualificação acadêmi-

ca e áreas de interesse), a segmentação da ferramenta de busca foi instrumentalizada e

favorece a localização de informações específicas sobre o nosso quadro de membros.
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Além do website, as redes sociais funcionaram como o principal meio de comunicação 
entre a ABRADEP, os membros e a sociedade civil. O Instagram foi uma das mídias mais 
utilizadas.

Por esse motivo, a conta @abradep_oficial cresceu de forma significativa: em julho de 2019 
o Instagram da Academia tinha 730 seguidores e iniciou o ano de 2021 com 6.767 seguido-
res, possuindo mais de 400.000 interações no período analisado. Resultante da quantida-
de de eventos promovidos, números expressivos foram alcançados entre julho e agosto.

Dada a obrigatoriedade do isolamento social, a gestão (2019-2021) promoveu diversos 
eventos online. Novas estratégias foram traçadas, dentre elas a retomada do canal no You-
Tube através da transmissão de palestras, cursos, seminários e debates virtuais. O cresci-
mento foi significativo:
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28.100
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14.436

50.000

0
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No início de 2019 a ABRADEP detinha apenas 163 inscritos e 2.524 visualizações 
no YouTube, e encerrou 2020 com 2.378 inscritos (+1.374%) e 49.957 visualizações.

A parceria com o Portal Migalhas permitiu divulgação abrangente e massiva de todas 
essas ações. São mais de 73 links disponibilizados pelo maior veículo de comunicação 
jurídica do Brasil. 

Ademais, por meio da assessoria de imprensa a entidade conquistou espaço junto à opi-
nião pública.
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2.100

900
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124 163
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2015 2016 2017
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As participações e aparições de membros na mídia observaram a pluralidade de 
ideias, opiniões e especialidades diferentes no âmbito da Academia.

O resultado obtido é quanti e qualitativamente superior a quando avaliado o período em 
que a Academia manteve contrato com a GBR Comunicação: em 2019 o total de matérias 
veiculadas com membros da ABRADEP na imprensa foi de 15, em comparação a mais de 
170 publicações em 2020 e 2021.

Fruto da colaboração e sinergia entre as coordenações geral e de comunicação, os resul-
tados são expressivos e demonstram a importância da reestruturação da equipe e a pro-
moção da comunicação assertiva. 

O resultado obtido é quanti e qualitativamente superior, em especial quando se compa-

ra o antes e o depois da contratação da assessoria de imprensa focada para os grandes 

veículos de comunicação do país. Em 2019, antes da contratação, o total de matérias 

veiculadas com membros indicados pela ABRADEP foi de 15. Em 2020 e janeiro 2021, 

depois da contratação, foram mais de 180 publicações e intervenções televisivas e ra-

diofônicas. Um aumento de 1.100%, sem contar com diversas outras aparições de aca-

dêmicas (os) não intermediadas pela assessoria de imprensa da ABRADEP.
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3.4 Gestão orçamentária e financeira

         Um dos principais avanços da atual gestão se refere ao controle orçamentário e
financeiro da ABRADEP. Conforme dados de auditoria interna, de uma inadimplência de
R$ 42.896,50, considerando o período entre 2017 e 2020, a atual gestão assegurou a
quitação de um montante de R$ 28.133,20 (65,58%), em razão de uma postura mais 
austera e adequada ao que determina o Estatuto Social da Academia.

         O resultado representa a quitação de 56 débitos, correspondentes à 44 membros
que se encontravam em situação de inadimplência.  Destarte, considerando
o período de 2017 a 2020 restaram 10 membros em situação de inadimplência. Por força
das exigências estatuárias, a Coordenação-Geral iniciou em 08 de janeiro de 2021 o
processo de suspensão e exclusão dos membros com débitos ainda em aberto, o que resul-
tou, com os correspondentes referendamentos na AGO de 26 de março de 2021, no 
status de “inadimplência zero” para a Academia.

      Importa ainda ressaltar a mudança da contratação de serviço de contabilidade.

Anteriormente, o serviço era prestado por um escritório em Mato Grosso, todavia a atual

Coordenação-Geral acatou a sugestão apresentada pelo Coordenador do Conselho

Fiscal, Volgane Oliveira Carvalho, durante a realização da Assembleia Geral Ordinária de

contratar uma empresa lotada no mesmo domicilio da Academia.
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Assim, a fim de facilitar o controle e a fiscalização da empresa contratada, a AMC Con-

sultoria e Contabilidade assume a gestão financeira da ABRADEP e como uma de suas 

primeiras ações tivemos toda a regularização dos prestadores de serviço da ABRADEP, 

com a formalização de contratos, emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

(NFS-e), termos de estágio e recibo de Pagamento Autônomo (RPA), dentro de cada 

uma das modalidades contratadas. 
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A gestão (2019-2021) ampliou o acesso à informação e disponibilizou a todos os membros
da Academia a totalidade dos documentos necessários à transparência administrativa.
Através da plataforma de gerenciamento de arquivos – www.abradep.org.br/acesso/ – é
possível visualizar e fazer download de pareceres, acordos de cooperação técnica, editais,
contratos, regulamentos, votações internas e  ofícios. O acesso ao website institucional é
realizado mediante cadastramento de login e senha pela Secretaria.

3.5 Gestão de documentos e acervo da ABRADEP

A ABRADEP passa a ter um repositório e acervo virtual de documentos que resguar-

da toda a memória institucional, facilitando o exercício das futuras coordenações.
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Em 11 de setembro de 2019, a ABRADEP passou a integrar o Cadastro de Informações Insti-

tucionais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CADI/C-

NPq), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

(MCTI).

3.6 Gestão acadêmica

3.6.1 Diretório de Instituições do CNPq

A inclusão assegurou a possibilidade de futura criação de grupos de pesquisa 

institucionais vinculados ao CNPq e o cadastro da Academia na plataforma 

Lattes. A ação representa um estímulo das coordenações Geral e Acadêmica 

para a produção de pesquisa sobre o Direito Eleitoral e Político.
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-

3.6.2 ABRADEP Academy

As coordenações Geral e Acadêmica desenvolveram a Plataforma de Cursos On-line 

“ABRADEP Academy” (https://abradep.org/academy/). Ainda em fase final de constru-

ção e regulamentação, o ambiente será um espaço virtual para membros, professores 

convidados e instituições em parceria ofertarem e ministrarem cursos on-line sobre 

conteúdos acadêmicos que trazem como temática o Direito Eleitoral e Político.
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Após a aprovação do Regulamento Geral da plataforma e o início dos cursos e demais

produtos de aprendizado on-line, será possível construir novos canais de divulgação aca-

dêmica, além de criar um espaço para geração de renda adicional para os ministrantes,

constituirá uma fonte a mais de rendimentos para a própria ABRADEP

O desenvolvimento da ABRADEP Academy marca um importante passo para a 
promoção, a capacitação e a difusão do Direito Eleitoral e Político.
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A Editora ABRADEP surgiu em 2015 com o objetivo de difundir e democratizar o acesso

ao conhecimento no âmbito do Direito Eleitoral e Político. Em 2016 duas publicações

digitais foram disponibilizadas: Teses sobre Reforma Política e Conexões Eleitoralistas.

3.6.3 Editora ABRADEP

A Gestão 2019-2021 promoveu a retomada da Editora da Academia com o lançamento 

dos livros “Caminhos para as eleições brasileiras em meio à pandemia” e “Brazilians 

elections ways through the pandemic”. As obras, publicadas em parceria com a D’Plá-

cido, carregam a nova logo da Editora ABRADEP, desenvolvida sob orientação das Co-

ordenações Acadêmica e Geral.
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Com isso, a Academia se firma no cenário eleitoral e político em mais um impor-
tante aspecto. Todas as publicações da Editora estão disponíveis no novo site
da ABRADEP.
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PRODUÇÕES
ACADÊMICAS



4.1 Editora ABRADEP

Com a retomada da Editora ABRADEP, foram lançados os livros "Caminhos para as Elei-

ções Brasileiras em Meio a Pandemia: contributos da ABRADEP ao debate" e "Brazi-

lian elections´ way through the pandemic: ABRADEP´s contribution to the debate", 

sob coordenação de Roberta Gresta; Maria Cláudia Bucchianeri e Marcelo Weick Poglie-

se, e organização de Volgane Carvalho. Mais de 30 membros coautores das edições, por 

terem atuado nos Grupos de Trabalho.
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Resultados das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho (GT) “Crise da pande-

mia do Covid-19 e as implicações nas eleições brasileiras 2020, no Direito Eleitoral e

no Estado Democrático de Direito”, os livros discutem questões importantes, como a

flexibilização do calendário eleitoral e a utilização de alternativas tecnológicas para di-

minuição dos riscos de contágio durante o processo eleitoral.

Ainda destas publicações, destacou-se a posição da ABRADEP firmemente contra à

unificação das eleições em 2022, proposta considerada inconstitucional por aprovei-

tar-se de um momento de calamidade para sugerir prorrogação de mandatos que tem

prazo constitucional definido.

Exemplares das publicações foram enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunais

Eleitorais (TREs), Presidência do Senado e Presidência da Câmara dos Deputados.

Coordenação: Marcelo Weick
Pogliese, Roberta Maia Gresta e
Maria Cláudia Bucchianeri

Organização: Volgane Carvalho
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Autores

SGT 1: O Impacto da pandemia no calendário das eleições municipais: propostas de enfrenta-
mento - Guilherme de Salles Gonçalves (organizador), Ana Paula Barmann, Caetano Cuervo Lo 
Pumo, Delmiro Dantas Campos Neto, Guilherme Sturm, Jessica Teles de Almeida, Luciano Alva-
renga, Luiz Gustavo de Andrade, Pablo Bismark e Rodrigo Farias.

Comissão de Sistematização:
Gabriela Rollemberg de Alencar
Juliana Rodrigues Freitas
Luiz Magno Bastos Júnior
Marcelo Weick Pogliese
Michelle Pimentel Duarte
Rodolfo Viana Pereira
Volgane Carvalho

SGT 4: A crise da pandemia e os novos caminhos do estado democrático de direito - Joelson 
Dias (organizador), Raquel Machado, Lais Rosa Bertagnoli Loduca, Rodrigo Terra Cyrineu, Claris-
sa Maia, Guilherme Barcelos, Marina Almeida Morais e Renata Mendes Mendonça

SGT 2: A atuação da Justiça Eleitoral nas suas relações com eleitores, partidos políticos e 
demais agentes: como garantir eficácia e efetividade em contraposição aos riscos oferecidos 
pelo coronavirus? - Lara Marina Ferreira (organizadora), Danilo Couto, Manoel Versíssimo Fer-
reira Neto, Raimundo Augusto Fernandes Neto e Sabrina de Paul e Braga

SGT 3: Eleições e Tecnologi - Rafael Morgental Soares (organizador), Gabriela Barile, Márcio 
Conrado e Samara Castro.
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4.2 Grupos de Trabalho (GTs)

Durante o biênio 2019-2021, as Coordenações Acadêmica e Geral estimularam a produ-

ção científica através da instituição de Grupos de Trabalho (GTs). No âmbito dos GTs

foram discutidos temas de relevância pública como a viabilidade de candidaturas avul-

sas, crise da pandemia da COVID-19 e as eleições municipais do ano de 2020, PLs das

Fake News, vigência e extinção dos partidos, cotas raciais, financiamento e tempo pro-

paganda, LGPD e eleições 2020, e reforma eleitoral e política.

A organização da produção acadêmica em torno dos GTs, além de trazer notoriedade

para a atuação dos membros da Academia e da própria ABRADEP, contribui para o

fortalecimento do Direito Eleitoral e Político.

Todos os relatórios podem ser acessados em www.abradep.org
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Grupos de Trabalho (GTs)

Projeto de Sistematiza-

ção de Normas Eleito-

rais

Apresentar propostas, em nome da

ABRADEP, perante as comissões  res-

ponsáveis  pela  condução do Projeto 

de  Sistematização  de  Normas Eleito-

rais(SNE), instituído pela Portaria TSE

115/2019.

Relatórios dos GTs apresentados na reunião pública

“Diálogos para a construção da sistematização das

normas eleitorais”, promovida pelo TSE entre 27 e 28

de maio de 2019. Representaram a ABRADEP os mem-

bros Diogo Gradim, Joelson Dias, Guilherme Gonçal-

ves e Vladmir Belmino.

SGT 1: Direitos Políticos

Relator: Volgane Carvalho

Debatedores: Rodrigo Rabello 

e Rubens Beçak.

SGT 4: Financiamento de campanha

Relator: Pierre Augusto Vanderline

Debatedores: Augusto José Wanderlinde, Caetano 

Cuervo Lo Pumo, Daniel Falcão, Douglas Ribeiro, 

Guilherme Anderson Sturm, Marcela Cristina Nunes, 

Marcelo Weick Pogliese, Pablo Bismack Leite, 

Renato Ribeiro, Roberth Seguins e Vladimir Belmino

SGT 2: Justiça Eleitoral

Relatora: Michelle Pimentel

Debatedores: Luiz Magno Junior, 

Marcio Vieira e Rafael Morgental. 

SGT 6: Crimes eleitorais

Relator: Diogo Gradin

Debatedores: Cassio Prudente, Fran-

cisco Martínez, Guilherme Barcelos, 

Leandro Souza Rosa e Sebastião 

Carvalho.

SGT 7: Eixo transversal

Relator: Joelson Dias

Correlatora: Valéria Landim

Debatedores: Isabel Mota, Maíra 

Domingues, Marcelli Fonseca, Marga-

rete Coelho e Viviane Macedo. 

SGT 5: Contencioso Eleitoral

Relator: Ludgero Liberato

Debatedores: André Motta, Edilene Lôbo, Flávio 

Cheim Jorge, Luiz Felipe Andrade, Márcio Macêdo, 

Rodolfo Viana e Samara Castro.

SGT 3: Propaganda Eleitoral

Relator: Guilherme Gonçalves

Debatedores: Carla Maria Nicolini, 

Delmiro Campos Neto, Edson Vieira, 

Georgia Nunes e Lucas Lazari.

GT Objetivos

Composição

Resultados
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PLs das Fake News: Lei Brasileira
de Liberdade, Responsabilidade
e Transparência na Internet

Analisar os Projetos de Lei (PLs) de n° 1429/2020  e n° 2630/2020 sobre a instituição da Lei
Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e coletar  sugestões de
redação  dos  PLs  que  melhor  atendam ao  objetivo  de combate à desinformação.

Em conjunto com o Instituto Liberdade Digital (ILD), o Relatório do GT foi submetido à Câmara dos Deputados e apresentado no
“Ciclo de Debates Públicos: Lei das Fake News”, promovido pela Câmara dos Deputados no dia 22 de julho de 2020. Ademais, foi
produzida Nota Técnica, contribuindo com o debate da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

Relatores: Diogo Rais e Vânia Aieta
Debatedores: Ana Cristina Blasi, Antônio Ribeiro Júnior, Beatriz Moraes, Bruno Ferreira de Oliveira, Caetano Cuervo Lo Pumo, Camila, Tsuzuki, 
Carla Maria Nicolini, Carlos Medrado, Caroline Rosen do, Evelyn Melo Silva, Fernando Neisser, Gabriela Rollemberg, Joelson Dias e Luciano Guima-
rães.

GT Objetivos

Composição

Resultados
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SGT 1: Arrecadação e gastos de recursos, e prestação de 

contas nas eleições e Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha (FEFC)

Relator: Guilherme Anderson Sturm

Correlatora: Gabriela Rollemberg

Debatedores: Carla Maria Nicolini, Cecílio Maturana, Erika 

Gerhardt, Pierre Vanderlinde, Raymundo Campos Neto e 

Vladimir.

SGT 2: Escolha e registro de candidatos, atos gerais do 

processo eleitoral, modelos de lacres para as urnas e 

procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema

eletrônico de votação

Relatora: Valéria Landim

Debatedores: Ana Cristina Blasi, Bruno Andrade, Isabel 

Mota, Rodrigo Cyrineu e Volgane Carvalho. 

SGT 3: Propaganda eleitoral, horário gratuito e condutas ilícitas em campanha 

eleitoral e pesquisas eleitorais

Relatora: Viviane Macedo

Debatedores: Alexandre Basílio, Caetano Cuervo Lo Pumo, Demétrio Justo, Diogo 

Gradim, Diogo Rais, Eduardo Tavares, Guilherme Gonçalves, Luciano Alvarenga, 

Mauro Antônio Prezotto e Richard Campanari. 

SGT 4: Representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei nº

9.504/1997

Relator: Luiz Magno Júnior

Debatedores: Daniel Falcão, Evelyn Melo, Guilherme Barcelos, Marcelo Weick 

Pogliese e Rodolfo Viana. 

SGT 5: Finanças partidárias e prestação de contas anual

Relator: Joelson Dias

Debatedores: Alexandre Luís Maturana, Carla Rodrigues, Lara Ferreira, Luiz Felipe 

da Silva, Maíra Domingues, Marcelli Fonseca e Samara Castro.

Ciclo de Audiências

Públicas do TSE: regras

eleitorais para o ano de

2020

Apresentar propostas, em nome

da ABRADEP, no Ciclo  de Audi-

ências Públicas, realizado  pelo

Tribunal  Superior  Eleitoral 

(TSE).

Relatórios dos GTs apresentados no Ciclo de Audiências Públicas

realizado pelo TSE entre 26 a 28 de novembro para tratar do

aperfeiçoamento das instruções que regulamentaram as eleições

2020 e da reformulação da resolução que trata sobre finanças

partidárias e prestação de contas anual. Representaram a ABRA-

DEP os membros Guilherme Sturm, Joelson Dias, Marcelo Weick

Pogliese, Valéria Landim e Viviane Garcia.

GT Objetivos

Composição

Resultados
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Crise da pandemia do COVID-19 e as implicações

nas eleições brasileiras 2020, no Direito Eleitoral e

no Estado Democrático de Direito

Apresentar propostas, em nome da ABRADEP, junto ao TSE, Congresso

Nacional e Poder Executivo Federal relacionadas à Crise da pandemia do

COVID-19 e as implicações nas eleições brasileiras 2020.

Relatórios dos GTs submetidos ao TSE e ao Congresso Nacional. Ademais, os respectivos relatórios foram apresentados ao TSE em
reunião com Aline Osório (Secretária-geral da Presidência do TSE) no dia 10 de junho de 2020, bem como ao Senado Federal em
Sessão Deliberativa Remota no dia 22 de junho de 2020. Os membros Marcelo Weick Pogliese, Gabriela Rollemberg, Maria Cláudia
Bucchianeri, Lara Marina Ferreira, Rafael Morgental, Joelson Dias, Volgane Carvalho representaram a ABRADEP. Os Relatórios
deram origem aos livros Caminhos para as eleições brasileiras em meio a pandemia e Brazilians elections’ ways through the pande-
mic, publicados pela Editora da Academia em parceria com a Editora D’Plácido.

Relatora-geral: Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro
Grupo de Sistematização: Rodolfo Viana Pereira, Juliana Rodrigues Frei-
tas, Gabriela Rollemberg de Alencar, Michelle Pimentel Duarte. Luiz Magno
Bastos Júnior, Volgane Carvalho  e Marcelo Weick Pogliese

SGT 2: A atuação da Justiça Eleitoral nas suas relações com eleitores, partidos políticos e demais agentes: como garantir eficácia e efetividade 
em contraposição aos riscos oferecidos pelo coronavírus?
Sub-relatora: Lara Marina Ferreira
Debatedores: Danilo Couto, Manoel Veríssimo Ferreira Neto, Raimundo Augusto Fernandes Neto e Sabrina de Paul a Braga.

SGT 3: Eleições e Tecnologia
Sub-relator: Rafael Morgental Soares
Debatedores: Gabriela Barile, Márcio Conrado e Samara Castro.

SGT 4: A crise da pandemia e os novos caminhos do estado 
democrático de direito
Sub-relator: Joelson Dias
Debatedores: Raquel Machado, Lais Rosa Bertagnoli Loduca,  Ro-
drigo Terra Cyrineu, Clarissa Maia, Guilherme Barcelos, Marina 
Almeida Morais e Renata Mendes Mendonça.

SGT 1: O impacto da pandemia no calendário das eleições municipais: 
propostas de enfrentamento
Sub-relator: Guilherme de Salles Gonçalves
Debatedores: Ana Paula Barmann, Caetano Cuervo Lo Pumo, Delmiro 
Dantas Campos Neto, Guilherme Sturm, Jessica Teles de Almeida, Luciano 
Alvarenga, Luiz Gustavo de Andrade, Pablo Bismark e Rodrigo Farias

GT Objetivos

Composição

Resultados
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Vigência e extinção

dos partidos políticos

Apresentar propostas e sugestões, em nome

da ABRADEP na Audiência Pública promovi-

da pelo TSE, cujo objetivo consiste-se em

coletar sugestões para aperfeiçoamento da

minuta de resolução da norma que trata da

vigência e extinção dos partidos.

Relatório do GT apresentado na Audiência Pública

remota promovida pelo TSE no dia 29 de junho de 2020.

A membro Vânia Aieta representou a Academia na dis-

cussão sobre o aperfeiçoamento da minuta de Resolução

destinada à regulamentação dos procedimentos adota-

dos para a vigência e extinção dos partidos políticos.

Relatora: Vânia Aieta
Debatedores: Ana Paula Viana Barmann, Antônio Ribeiro Junior, Cristiano Vilela, Daniel Falcão, Denise Goulart, Schlickmann, Maíra de Barros, 
Domingues, Paulo Horn, Raimundo Fernandes Neto, Samara Castro e Valeria Paes Landim.

GT Objetivos

Composição

Resultados

Cotas raciais: reserva de

recursos destinados ao

financiamento e tempo de

propaganda para candi-

datos (as) negros (as)

Discutir a possibilidade da inserção de

política afirmativa e reserva de recursos

do Fundo Eleitoral e tempo de rádio e

TV para candidatos (as) negros (as).

Relatório do GT apresentado em reunião pública promo-

vida pela ABRADEP e transmita pelo YouTube da Acade-

mia com a participação do Deputado Irapuan Pinheiro e

dos membros Isabel Mota, Eduardo Tavares, Sabrina

Braga, Joelson Dias, Ana Cláudia Santano, Diogo Gradim

e Vânia Aieta.

Relatores: Isabel Mota e Eduardo Tavares
Consultora de sistematização: Sabrina Braga
Debatedores: Ana Cláudia Santano, Cássio Prudente Vieira Leite, Diogo Fernandes Gradim, Jéssica Teles, Joelson Dias e Samara Castro.

GT Objetivos

Composição

Resultados
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Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD) nas Elei-

ções 2020

Consolidar um ambiente de

maior segurança jurídica quanto

à aplicabilidade, limites e efeitos

da Lei Geral de Proteção de

Dados nas Eleições 2020.

O GT encontra-se em andamento. Por isso, o Relatório final não foi

entregue.  Todavia, importa destacar que no dia 08 de setembro

de 2020 a ABRADEP participou de reunião com Aline Osorio (Se-

cretária-Geral da Presidência) e Simone Trento (Juíza Auxiliar da

Presidência) para discutir os principais fatores geradores de inse-

gurança nas Eleições de 2020 com a entrada em vigor da LGPD.

Representaram a ABRADEP os membros Alexandre Basílio, Ana

Cristina Blasi, Bianca Gonçalves, Bruno Andrade, Carla Nicolini, 

Diogo Gradin, Diogo Rais, Evelyn Melo, Fernando Neisser, Francis-

co de Almeida Prado, Gabriela Rollemberg, Geórgia Nunes, Joel-

son Dias, Juliana Rodrigues, Leandro Petrin, Luiz Magno, Marcelo 

Weick, Marilda Silveira, Paula Bernardelli, Rafael Morgental, Raquel

Cavalcanti, Rodolfo Santana, Samara Castro e Thalita Abdala Aris. 

Relatores:
 Marilda Silveira e Fernando Neisser 

Consultora de sistematização:
 Sabrina Braga

Debatedores:

GT Objetivos

Composição

Composição

Resultados

Alexandre Basílio, Ana Cristina Blasi, Bianca Maria Gonçalves, Bruno Cezar Andrade, Carla Maria Nicolini, Diogo Fernan-
des Gradin, Diogo Rais, Evelyn Melo Silva, Francisco Octávio Prado, Gabriela Rollemberg, Georgia Nunes, Joelson Dias, 
Juliana Rodrigues Freitas, Leandro Petrin, Luiz Magno, Paula Bernardell, Rafael Morgental Soares, Raquel Cavalcanti 
Ramos, Rodolfo Santana, Samara Castro e Thalita Abdala
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C a n d i d a t u r a s

Avulsas

Subsidiar a participação  da  ABRADEP  na
Audiência  Pública promovida pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 1.054.490.

Relator: Joelson Dias
Debatedores: Antônio Joaquim Ribeiro Júnior, Caetano Cuervo Lo Pumo, Douglas Ribeiro, Francisco de Almeida Prado Filho, Rodrigo 
Cyrineu e Valéria Landim. 

Relatório submetido ao STF e apresentado em Audiência
Pública promovida no dia 9 de dezembro de 2019. Represen-
taram a ABRADEP os membros Margarete Coelho, Joelson
Dias, Rodrigo Cyrineu, Marilda Silveira, Juacy dos Santos, Ana
Carolina Clève, Caetano Lo Pumo, Valéria Landim, Daniel
Falcão, Flávio Britto, Ana Cláudia Santano e Talita Magalhães.

GT Objetivos

Composição

Resultados

Programa de Com-

pliance da ABRADEP

Elaborar o programa de compliance da insti-

tuição, no qual terá como primeira etapa a

formulação do Código de Ética e Conduta

da ABRADEP.

GT em atividade com consultoria de Thiago do Val. No

momento, o GT trabalha na captura e organização de

informações acerca do diagnóstico e da avaliação dos

riscos da instituição.

Relatores: Letícia Lacerda de Castro e Rodolfo Viana

Debatedores: Denise Goulart Schlikmann, Luiz Fernando Casagrande Pereira, Mauro AntônioPrezzoto, Michelle Pimentel Duarte, Patrícia Ga-

sparro Sevilha Greco, Raymundo Campos Neto, Renato Ribeiro de Almeida e Thalita Abdala Aris

GT Objetivos

Composição

Resultados
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Reforma Eleitoral e

Política 2021

Balizar a atuação da

ABRADEP nos debates

sobre Reforma Eleitoral e

Política no âmbito do Con-

gresso Nacional e do TSE

O GT encontra-se em andamento. Cabe salientar que Geórgia Nunes,

Luiz Fernando Casagrande e Marcelo Weick Pogliese, membros da Co-

missão de Sistematização, já integram o Grupo de Trabalho instituído na

Câmara dos Deputados destinado à elaboração de estudos referentes à

reforma da legislação eleitoral. No dia 05/03/2021 a ABRADEP partici-

pou de Audiência Pública para contribuir com o debate.

Relator-geral: Marcelo Weick Pogliese

Grupo de Sistematização: Ana Cláudia Santano, 
Daniel Falcão, Denise Schlikmann, Frederico Franco 
Alvim, Gabriela Rollemberg, Georgia Nunes, Gustavo 
Paim, Lara Marina Ferreira, Luiz Fernando Pereira, 
Roberta Maia Gresta e Vânia Siciliano Aieta.

SGT 1: Partidos Políticos
Sub-relatora: Vânia Siciliano Aieta
Debatedores: Antônio Joaquim Ribeiro Júnior, Cae-
tano Cuervo Lo Pumo, Carla Maria Nicolini, Cassio 
Prudente Leite, Erika Camargo Gerhardt, Luciano 
Alvarenga Cardoso, Luciano Guimarães, Orlando 
Moisés Pessuti, Patrícia Kristiana Blagitz, Raimundo 
Augusto Fernandes Neto, Raymundo Campos Neto 
e Vladimir Belmino de Almeida.

SGT 2: Registro de Candidaturas 
Sub-relator: Rodolfo Viana
Debatedores: Alexandre Luis Maturana, Luiz Magno, 
Pablo Bismack Leite, Raquel Machado e Tâmara 
Costa Medina da Silva.

SGT 3: Propaganda Eleitoral 
Sub-relator: Fernando Neisser
Debatedores: Bruno Ferreira, Caio Guimarães, Carlos 
Augusto Medrado, Edson Vieira, Isabel Mota, Geral-
do Agosti Filho, Guilherme Gonçalves, Luiz Eduardo 
Peccinin, Paulo de Tarso da Cunha e Talita Reis 
Magalhães.

SGT 4: Financiamento e Prestação de Contas de 
Campanhas e de exercício Financeiro
Sub-relatora: Patrícia Gasparro Servilha Greco
Correlatora: Carla de Oliveira Rodrigues
Debatedores: Ana Márcia Mello, Andreive Ribeiro, 
Cecilio Aparecido Maturana, Douglas Ribeiro,  Gui-
lherme Anderson Sturm, Lucas Couto Lazari, Maíra 
Domingues, Michel Bertoni Soares e Pierre Augusto 
Vanderlinde.

GT Objetivos

Composição

Resultados
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SGT 6: Contencioso Eleitoral
Sub-relator: Flávio Cheim Jorge
Debatedores: André Motta, Guilherme Barcelos, 
Gustavo Paim, Jéssica Teles, Ludgero Liberato, Luiz 
Fernando Pereira, Luiz Gustavo de Andrade, Marina 
Morais, Rafael Mattos e Rodolfo Siqueira.

SGT 7: Direito Penal Eleitoral
Subr-elator: Diogo Gradin
Debatedores: Gabriela Barile, Gabriela Guimarães, 
Janiere Portela, Michel Saliba, Octávio Orzari, 
Renato Galuppo e Sebastião Moreira Carvalho.

SGT 8: Sistema de votação
Sub-relatora: Juliana de Freitas Dornelas
Debatedores: Rafael Morgental, Samara Castro e 
Volgane Carvalho.

SGT 9: Regulamentação do Plebiscito, Referendo e 
Iniciativa Popular
Sub-erelator: Rodrigo Nóbrega Farias
Debatedores: Rubens Beçak, Rodrigo Martiniano e 
Thalita Abdala.

SGT 10: Sistema Proporcional X Sistema Distrital
Sub-relatora: Jamile Coelho Vieira 
Debatedores: Ana Paula Barmann, Carina Canguçu 
Virgens, Cristiano Vilela, Flávio Eduard Britto e 
Juacy dos Santos Loura Júnior.

SGT 11: Jurisdição eleitoral: possibilidades, limites 
e competências
Sub-relatora: Clarissa Fonseca Maia
Debatedores: Daniel Falcão, Ezikelly Barros, Renata 
Mendes Mendonça e Roberth Feitosa.

SGT 12: Condutas vedadas aos agentes públicos
Sub-relator: Carlos Neves Filho
Debatedores: Allan Titonelli, Caroline Correia, Danilo 
Couto, Leandro Souza Rosa, Luiz Felipe Andrade, 
Márcio Macedo, Pedro Canellas, Valdílio Falcão e 
Viviane Macedo Garcia.

SGT 13: Abuso de poder econômico e uso indevido 
dos meios de comunicação social
Sub-relator: Fábio Brito
Debatedores: Delmiro Campos Neto, Henrique Vas-
concellos, Rodrigo Cyrineu e Rodrigo Rabello. 

SGT 5: Participação de mulheres, pessoas negras, 
indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQI+ no 
processo eleitoral
Sub-relator: Joelson Costa Dias
Debatedores: Bianca Maria Gonçalves, Bruno Cezar 
Andrade, Eduardo Tavares, Maria Auxiliadora Benig-
no, Renato Ribeiro e Sabrina Braga.
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A gestão ABRADEP (2019/2021) desenvolveu e executou 10 (dez) projetos e campa-

nhas, utilizando-se das redes sociais para se posicionar frente à opinião pública, estabe-

lecer e fortalecer parcerias institucionais e fomentar o debate sobre democracia, políti-

ca e Direito Eleitoral. Assim, foram desenvolvidos os seguintes projetos e campanhas:

4.3. Projetos e campanhas

Por uma rede segura
O advento da internet modificou referências de espaço e tempo, fundindo o real
ao virtual por meio de uma única ferramenta. Destacando os desafios do uso
livre, seguro e responsável da internet, a ABRADEP promoveu a campanha “Por
uma Rede Segura”, em seu site e redes sociais, no dia 11 de fevereiro: Dia da Inter-
net Segura, uma iniciativa lançada na Europa pela Rede Insafe, e aderida por 140
países.

Ciclo de debates
A ABRADEP promoveu seis edições do Ciclo de Debates que contaram com a
participaçãodemembrosdos InstitutosLiberdadeDigital (ILD)edeDireitoParti-
dário e Político (Pluris), do Movimento Brasil País Digital, de comissões da OAB e
da Internacional IDEA, representadapelaespecialistaTheresePearceLaanela.Os
eventos transmitidos pelo YouTube abordaram assuntos como Eleições Munici-
pais de 2020, Democracia, Direito Eleitoral e exercício de direitos políticos por
meio de ferramentas digitais.
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Campanha Selo de participação feminina
O Brasil está em 9º lugar na lista de 11 países latino-americanos no que concerne
aos direitos políticos das mulheres e à paridade de gênero (PNUD, 2019). Segun-
do o relatório de 2019 divulgado pela ONU, a ocupação de cadeiras por mulhe-
res no Brasil é de apenas 15% no Legislativo e 9% no Executivo, não cumprindo o
mínimo de 30% reservado à representatividade por gênero.

Por isso, em 2017 a ABRADEP instituiu o Selo de Participação Feminina para rea-
firmar a importância da equidade de gênero na política e uma maior representa-
tividade feminina no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câ-
maras Municipais.

Para a promoção e divulgação de seminários, congressos, cursos e eventos no
âmbito da ABRADEP, dois selos foram aprovados: prata e ouro. O Selo prata
determina a cota mínima de 30% de mulheres palestrantes e o Selo ouro estabe-
lece a paridade de gênero entre palestrantes.

Durante a gestão, a Campanha Selo de Participação feminina foi promovida
para dar visibilidade à pauta e à iniciativa da Academia.

Importa ainda destacar que outras instituições e órgãos públicos promoveram 
iniciativas similares. Em fevereiro de 2020, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) aprovou proposição que obriga cota mínima de 30% de mulheres em 
todos eventos e comissões do Conselho Federal na condição de palestrantes. Em 
setembro do mesmo ano, a Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TSE) determinou o 
mesmo no âmbito de cursos, seminários, concursos e demais atividades institu-
cionais e educacionais.
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Eleitoralistas contra a fome

I Electoral Moot Court Competition
Em parceria com a EJE/TSE, a Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Nacional
e o IPRADE, a ABRADEP promoveu o primeiro julgamento simulado em Direito Eleito-
ral: I Electoral Moot Court Competition.

Aprimeiraediçãodacompetiçãoteveaparticipaçãodemaisde60equipesde 19esta-
dosetrouxecomotemadocasohipotético“DemocraciaeCassaçãodeMandatoEleti-
vo”, escrito pelo membro da ABRADEP Luiz Fernando Casagrande Pereira.

Ao final de quase três mil minutos de julgamentos, os estudantes Juliana Neiva e Lucas
Gondim,daUniversidadeFederaldaParaíba(UFPB), representandoGuilhermeBenício
de Castro Advocacia, sagraram-se vencedores sob a ótica de 80 avaliadores. A equipe
também entregou o melhor memorial escrito.

As estudantes do Amazonas Graziela Guedes e Amanda Gortari, representando Yuri
Dantas Barroso Advogados, conquistaram o título de equipe vice-campeã e Graziela
venceu como melhor oradora da competição. As equipes foram premiadas com valo-
res que variam entre R$ 5.000,00 e R$ 1.500,00, publicações na Revista Brasileira de
Direito Eleitoral (RBDE) e minibibliotecas de Direito Eleitoral.

Em decorrência da pandemia de Covid-19 a ABRADEP, em parceria com 17 entidades e 
organizações da sociedade civil, promoveu a campanha de arrecadação “Eleitoralistas 
contra a fome: quem tem fome, tem pressa” por meio da plataforma Benfeitoria. O finan-
ciamento coletivo atingiu a marca de R$ 25.510,00 em doações, o equivalente a 13.569 
pratos de alimentos distribuídos a comunidades em situação de vulnerabilidade social. O 
montante foi repassado à instituição “Ação da Cidadania”, fundada pelo sociólogo Beti-
nho, com atuação reconhecida mundialmente.
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Folheando a memória: a Democracia brasileira pelo olhar dos ex-Presidentes
O projeto “Folheando a Memória”, organizado pela ABRADEP sob coordenação
do coordenador institucional Luciano Guimarães, consiste em captar o olhar e a
análise de ex-presidentes acerca da formação da Democracia Brasileira sobre
diversos ângulos: o pessoal, o político e o histórico.

A série de diálogos é realizada por meio de entrevistas conduzidas por membros
da Academia e já ouviu os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso
(02/06/2020), Fernando Collor de Melo (16/06/2020) e Michel Temer
(16/07/2020). O resultado do projeto se encontra disponível nas redes sociais da
ABRADEP e já soma 230 minutos de diálogos e experiências compartilhadas
com as atuais e as próximas gerações

ABRADEP conversa com o Supremo
Em 2020, a Academia deu início ao projeto “ABRADEP Conversa com o Supre-
mo”. Objetivando dialogar com os membros do Supremo Tribunal Federal (STF)
à respeito do Estado Democrático de Direito, além de assuntos atuais referentes
ao presente e futuro do Brasil.

Já participaram do projeto os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso sob con-
dução da coordenadora-geral adjunta da Academia, Vânia Aieta. 

As participações acontecem por videoconferência e são promovidas através da
plataforma Zoom. Até o momento, foram abordados os temas “Democracia e
fake news” e “Democracia, sistema eleitoral e eleições municipais”. Os vídeos
foram disponibilizados no canal YouTube da Academia.
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Adiamento das eleições sim, prorrogação de mandato não
Entre 23 de junho 2020 e 26 de junho de 2020, a ABRADEP esteve envolvida com
a campanha “Adiamento das eleições SIM, prorrogação de mandato NÃO”. Com a
participação de mais de 74 membros da Academia e forte impacto nas redes
sociais, a campanha marcou a posição da ABRADEP frente a um tema de relevân-
ciapúblicanacionalqueesteveemdestaqueapartirdodebaterealizadonosespa-
ços jurídicos, políticos e da opinião pública: eleições municipais e a pandemia de
Covid-19.

A Academia compreendeu a necessidade do adiamento das Eleições Municipais
como uma consequência do cenário pandêmico, todavia posicionou-se contra a
extensão de mandatos por ser medida que fere clausula pétrea constitucional.

Em decorrência do sucesso obtido, foi disponibilizada ao público a versão aberta
do filtro o que contou com ótima receptividade, além da evidência que foi dada
pela imprensa, com destaque no Jornal Estadão e na Revista Época.
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Reunião do Grupo de Trabalho da ABRADEP com o
Senador Weverton sobre Adiamento das eleição de
2020 em decorrência da Pandemia do COVID-19
(PEC 107)
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Memória do Direito Eleitoral brasileiro
Em setembro de 2019, a ABRADEP, em parceria com a Escola Superior de Direito
Eleitoral (ESDEL) anunciou o “Projeto memória do Direito Eleitoral Brasileiro:
história audiovisual”. O projeto tem como linha central a realização de entrevistas
com personalidades do passado e do presente do Direito Eleitoral brasileiro, a
partir de mecanismos audiovisuais que permitam guardar e divulgar o testemu-
nhovivodosentrevistados,utilizandocomoentrevistadoresosprópriosacadêmi-
cos da ABRADEP e eventuais convidados.

OprojetoestáemexecuçãoecontacomacuradoriadapesquisadoraAnaCaroli-
na de Moura Delfim Maciel, coordenadora da COCEN - Coordenadoria Centros e
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (UNICAMP) e presidente da Cátedra
Sérgio Vieira de Melo. Em dezembro de 2019, Ana Carolina Maciel ministrou, em
São Paulo/SP, Workshop sobre produção acadêmica de conteúdo audiovisual
paratodosos interessados.Naocasião, foraminstituídoscomocoordenadoresdo
projeto os membros Geórgia Nunes, Francisco Octávio de Almeira Prado Filho,
Elaine MAcedo, Guilherme Gonçalves e Geraldo Agosti

Paraaprimeiraetapadoprojeto, foramselecionadosparaasentrevistas:Dr.Elaine
Harzheim Macedo, Dr. Arnaldo Malheiros, Profa. Maria Garcia e Dr. Tito Costa.

O objetivo do projeto é analisar a participação destes personagens no processo 
de formação doutrinária, jurisprudencial e legislativa do Direito Eleitoral brasileiro, 
assim como compreender o contexto político-social, a influências acadêmicas, 
ideológicas e intelectuais, os conflitos e as formas de concepção do universo 
democrático e eleitoral brasileiro.
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Universidade Amiga da Justiça Eleitoral

Em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a ABRA-
DEP passou a integrar o projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, cujo 
principal objetivo foi convidar estudantes para serem mesários voluntários nas 
Eleições Municipais de 2020, período em que o Brasil ainda enfrentava a pan-
demia de Covid-19.

A ABRADEP pautou ações como divulgação massiva do projeto em seus 
meios de comunicação e envio de ofícios aos TREs a fim de incentivar a imple-
mentação da iniciativa promovida pelo TRE/PR. O projeto foi considerado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como uma boa prática eleitoral e fortale-
ceu o compromisso social da ABRADEP.
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I Jornada de Direito Eleitoral 

Em conjunto com a EJE/TSE, deu-se início a realização pioneira da I Jornada 
de Direito Eleitoral, uma das maiores conquistas da tão almejada parceria com 
esta Escola Judiciária.

Este formato de evento acadêmico e científico que pela primeira vez se volta 
a nossa área, objetiva, por meio da produção de enunciados, delinear proposi-
ções interpretativas das normas aplicáveis ao Direito Eleitoral, adequando-as 
às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais.

A ideia central é estimular um debate qualificado entre os mais diversos profis-
sionais: professores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, 
servidores da Justiça Eleitoral e demais especialistas, para que juntos possam 
contribuir para o fortalecimento e promoção da seara jurídico-eleitoral.

A participação da Academia na realização de um evento desta importância, 
não só consolida o acordo de cooperação firmado com a EJE/TSE, confir-
mando a diligente atuação colaborativa da ABRADEP junto ao judiciário, 
como assevera o nosso compromisso com a difusão dos estudos e produção 
de conhecimento no direito eleitoral e político.
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Na gestão 2019-2021, houve uma atenção institucional para a expansão da visibilidade
da ABRADEP frente não só à opinião pública, à sociedade civil organizada e os forma-
dores de opinião, mas também ao Poder Judiciário e o Congresso Nacional.

Esta constatação advém da necessidade de buscar a consolidação da imagem da Aca-
demia como uma das referências nacionais nos estudos do Direito Eleitoral e Político.

Houve, portanto, uma postura proativa da instituição como grupo construtivo de pres-
são (sociedade civil organizada), impulsionando sua atuação presencial e nos fóruns
próprios disponibilizados por plataformas virtuais.

Destaca-se a participação efetiva de

representantes da ABRADEP em au-

diências públicas e reuniões de tra-

balho com o Congresso Nacional e o

TSE, sempre precedidas de notas

técnicas e de produção acadêmica

decorrentes de Grupos de Trabalho

internos.
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Como exemplo, tem-se a participação da ABRADEP em 2019 no Diálogos para a cons-

trução da Sistematização das Normas Eleitorais – SNE 1, coordenado pelo Tribunal Su-

perior Eleitoral, por intermédio da Portaria TSE 115/2019.
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Em outro momento, relatórios foram apresentados ao TSE no Ciclo de Audiências Pú-

blicas, organizado para o aperfeiçoamento das instruções normativas que regulamenta-

ram as eleições 2020. A ABRADEP também participou das audiências públicas do TSE

para a reformulação da resolução que aborda as finanças partidárias e prestação de

contas anual.
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Ainda em 2019, a Academia apresentou relatório sobre o tema das candidaturas avulsas

(evento que contou com a participação de muitos membros), inclusive com fala desta-

cada na Audiência Pública no Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor-

dinário n° 1.054.490.

Em 2020, muitas outras ações institucionais foram realizadas junto ao Poder

Judiciário e Congresso Nacional.
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Destaca-se a participação institucional da Academia nos debates acerca dos efeitos da
crise da pandemia sobre as eleições de 2020 e na intensa discussão para a redação e
aprovação da proposta de emenda constitucional que gerou o adiamento das eleições.
A produção acadêmica da ABRADEP serviu como relevante fonte técnica para o Con-
gresso Nacional e TSE.

O relatório da ABRADEP foi apresentado ao Congresso Nacional – inclusive em Audi-
ência Pública no âmbito do Senado Federal – e ao TSE, junto à Secretária-geral da 
Presidência do Tribunal.
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Ainda houve a participação da ABRADEP na audiência pública remota promovida pelo

TSE (junho de 2020), oportunidade na qual foram apresentadas propostas e sugestões

para aperfeiçoamento da minuta de resolução da norma que trata da vigência e extin-

ção dos partidos políticos.

Outro exemplo de atuação institucional da ABRADEP foi a constituição de Grupo de

Trabalho, em parceria com o Instituto Liberdade Digital (ILD), para apresentação de crí-

ticas e sugestões ao PLs das Fake News.

Além de reunião formal com o Relator do PLs das Fake News no Senado Federal (Sena-

dor Ângelo Coronel), a ABRADEP realizou uma série de eventos de conscientização e

discussão com a sociedade civil, a exemplo de um Ciclo de Debates Públicos: Lei das

Fake News (julho de 2020) e outro evento com a ABRAJI – Associação Brasileira de Jor-

nalistas Investigativos, reunindo membros da ABRADEP, ILD e parlamentares federais,

mediados pela jornalista Patrícia Campos Melo.
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Em setembro de 2020, a ABRADEP participou de reunião com a Secretária-Geral da

Presidência do TSE, Dra. Aline Osório, e com a Juíza Auxiliar da Presidência do Tribunal,

Dra. Simone Trento, para discutir os principais pontos de insegurança que a Lei Geral

de Proteção de Dados (LGPD) em vigor gerou no decorrer das Eleições de 2020.
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Em 2021, mais especificamente a partir de março de 2021, a Academia vem participando

das Audiências Públicas para contribuir com propostas concretas para o Grupo de Tra-

balho da Câmara dos Deputados que está elaborando o Novo Código Eleitoral e o

Código de Processo Eleitoral. A ABRADEP não só tem um de seus membros como par-

lamentar e relatora do referido GT, Deputada Margarete Coelho, como também

conta com diversos de seus especialistas na qualidade de convidados e colaboradores.
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Internamente, foram constituídos Grupos Trabalho (divididos em 13 subtemas), com

mais de 80 membros pesquisadores focados na construção de propostas normativas,

em sintonia com o calendário definido pela Casa Legislativa.

Ano a ano, a ABRADEP consolida seu papel de uma associação destacada e respei-
tada no debate político eleitoral brasileiro, aberta a atuar em conjunto com o Poder 
Judiciário, Congresso Nacional e a sociedade civil na discussão e construção de 
novos caminhos qualitativos para a democracia brasileira.
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Grande parte dos projetos, ações e atividades da ABRADEP foram desenvolvidos e apri-

morados com o apoio e colaboração de parceiros estratégicos

Acordos e convênios oficiais foram assentados entre a ABRADEP e diversos Tribunais

Regionais Eleitorais (TREs) e suas respectivas Escolas Judiciárias Eleitorais (EJEs), a

exemplo de TRE/PR, TRE/MA e EJE/MA, TRE/RJ, EJE/RS, TRE/PB; e TRE/TO.

Ao longo desta gestão, a Academia também firmou Acordos de Cooperação Técnica e
convênios formais com instituições e associações importantes, tais como a Transparên-
cia Eleitoral Brasil (TE Brasil), o Instituto Liberdade Digital (ILD) e o Instituto dos Advo-
gados do Brasil (IAB):

E um dos momentos mais significativos desta atuação institucional – um

sonho almejado desde a nossa fundação – foi a assinatura do acordo de coo-

peração técnica com a Escola Judiciária Eleitoral do TSE (EJE/TSE), publica-

do no D.O.U no início de 2021.
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Com o ILD foi possível construir a criação de um Grupo de Trabalho voltado à análise e
reflexão dos Projetos de Lei n° 1.429/2020 e 2.630/2020, que resultou na consolidação
de uma Nota Técnica sobre a proposta de criação da Lei Brasileira de Liberdade, Res-
ponsabilidade e Transparência na Internet.

Em 2020, a ABRADEP abriu um diálogo com a instituição International Ins-

titute for Democracy and Electoral Assistence (International IDEA), visan-

do estabelecer um fluxo de estudos entre as instituições sobre o sistema de

votação e outros temas de interesse mútuo entre as entidades.
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Como consequência destas tratativas, a ABRADEP promoveu a 4º edição do Ciclo de
Debates, sob o tema “Alternativas de votação e os caminhos adotados por diversos
países”, com a palestra da Diretora da área de processos eleitorais da instituição e espe-
cialista em eleições da International IDEA, Dra. Therese Pearce Laanela.

Importa ainda destacar a parceria entre a Academia, o Instituto Paranaense de Direito
Eleitoral (IPRADE), a Escola Judiciária Eleitoral do TSE e a Comissão Especial de Di-
reito Eleitoral da OAB Nacional, que permitiu a consolidação pioneira do I Electoral
Moot Court Competition (EMOOT), competição nacional de Julgamento Simulado em
Direito Eleitoral.

O EMOOT contou com a participação de mais de 60 (sessenta) equipes distribuídas em
19 (dezenove) Estados brasileiros.  Em função da pandemia do COVID-19, todas as ro-
dadas foram realizadas em formato virtual, com mais de 80 avaliadores convidados.
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As semifinais e finais ocorreram dentro da programação do VII Congresso Brasileiro de

Direito Eleitoral (CBDE) do IPRADE, com milhares de espectadores.
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A parceria EJE/TSE e a ABRADEP tem proporcionado inúmeros outros eventos. E, como

ponto alto, as instituições uniram seus esforços para outro projeto inovador: I Jornada

de Direito Eleitoral, evento acadêmico e científico que busca, por intermédio da produ-

ção de enunciados, delinear proposições interpretativas das novas aplicáveis ao Direito

Eleitoral e promover o debate entre os mais diversos profissionais jurídicos: professores,

magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores da Justiça Eleitoral

e outros especialistas.

A ABRADEP consolida-se como um relevante centro de produção de conhe-

cimento científico e se abre ao diálogo com outras instituições públicas e

privadas vocacionadas à pesquisa científica e à capacitação acadêmica e

profissional.
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As participações e aparições na mídia de membros da ABRADEP observa-

ram a pluralidade de ideias, opiniões e diferentes especialidades no âmbito

da Academia.

Nesta gestão (2019-2021), a ABRADEP conquistou espaço junto à opinião pública 
mediante a participação de mais de 180 membros da Academia na mídia impressa, 
radiofônica, televisiva e eletrônica entre maio de 2020 e janeiro de 2021.

Observando critérios técnicos e estratégicos, levando em consideração o ano elei-
toral, a ABRADEP firmou contrato com a GBR Comunicação – assessoria de im-
prensa. O resultado obtido é quali e quantitativamente superior àquele da época 
anterior à contratação.

Em 2019, por exemplo, o total de matérias veiculadas com membros da Academia
na imprensa foi de 15, contra 164 publicações em 2020. Como esperado, as solicita-
ções da imprensa saltaram no período pré-eleitoral e eleitoral: de 12, em agosto;
para 18, em setembro; 19, em outubro; e 33, em dezembro.
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O ano de 2020 foi marcado pela aparição de membros em veículos de comunicação de

grande circulação nacional: 12 participações na plataforma do Estado de S. Paulo, 12 no

Portal UOL, 10 na Folha de S. Paulo e 7 em O Globo.

Em canais de televisão, integrantes da Academia participaram de entrevistas para Rede

Globo (Jornal Nacional), CNN e SBT (SBT Notícias). Ademais, houve participações nas

revistas Veja, Época e Exame, dentre outras mídias de abrangência nacional.

A assessoria de imprensa desempenhou um papel relevante para a ABRADEP e seus

membros, assegurando aparições em canais de comunicação de forma efetiva e em es-

paços adequados para a relevância que a Instituição vem assumindo no cenário nacional.
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EVENTOS



2019

09AGO
Diálogos sobre a Reforma Política e Eleitoral

12out - 13out
Curso de formação política para mulheres (Elas pedem vista,
ABRADEP, #ELASNOPODER)
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06NOV
Workshop - Memória Audiovisual e História Oral
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Implicações da pandemia da COVID-19 nas eleições brasileiras
2020, no direito eleitoral e no estado democrático de direito

2020

15MAIO
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ABRADEP e ILD

21MAIO

ABRADEP e Pluris

26MAIO

ABRADEP e Comissão de Direi-
to Constitucional da OAB/RJ

21JUN

ABRADEP e IBM

26JUN

ABRADEP e
International IDEA

29JUN

Overview 2020

15JUL

ABRADEP e Comissão de Direi-
to Constitucional da OAB/RJ

31JUL

Ciclos de debates
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Congresso Nacional de Direito Eleitoral: democracia, eleições
municipais e pandemia (EJE/TSE, EJE/MA, TRE/MA e ABRADEP)

08JUN

Fernando Henrique Cardoso
02JUN

Fernando Collor de Mello
16JUN

Michel Temer
16JUL

A democracia brasileira pelo olhar dos ex-presidentes
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PL das Fake News: o que muda no jornalismo investigativo
(ABRADEP e ABRAJI)

20JUN

Curso prático de Advocacia Eleitoral: eleições 2020

29JUN
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Ministro Luiz Fux

Ministro Luís Roberto Barroso

03JUL

14 AGO

ABRADEP conversa com o Supremo democracia brasileira pelo olhar
do ex-presidentes
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Eleições adiadas: e agora? A ABRADEP comenta o novo cenário das
eleições 2020

06JUL

Diálogos eleitorais: convenções partidárias (OAB/SC, Comissão de
Direito Eleitoral ESA e ABRADEP)

14JUL
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Conversando sobre registro de candidatura (ABRADEP e ESDEL)

17JUL
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I Electoral Moot Court Competition (EJE/TSE, IPRADE, Comissão Espe-
cial de Direito Eleitoral da OAB Nacional e ABRADEP)

JULHO - AGOSTO
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24JUL - 25JUL

I Congresso Internacional de Direito Partidário
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05AGO

Propaganda Eleitoral nas eleições 2020

07AGO

Encontro de Direito Eleitoral (IDEA/AL, ABRADEP, OAB/AL e ESA/AL)
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09SET

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) deve ser aplicada nas elei-
ções 2020? (ABRADEP e ILD)

17SET

I Congresso virtual de Direito Eleitoral da Paraíba: eleições 2020 (EJE
TRE/PB, OAB/PB, MPF, ABRADEP, IDEL/PB e COPEJE)
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28SET

Seminário Nacional de Direito Eleitoral: desafios e perspectivas nas
eleições 2020 (EJE/TSE e ABRADEP)

26OUT 

Congresso Eleitoralista Brasileiro da Faculdade de Direito do Recife
(Faculdade de Direito do Recife, ESA/PE e ABRADEP)
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05NOV

Ações afirmativas em matéria eleitoral: por uma Cidadania Democrática
(EJE/TSE e ABRADEP)

25NOV

Inelegibilidades decorrentes de ações de improbidade administrativa
(EJE/TSE, OAB/DF e ABRADEP)
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07DEZ

Balanço das Eleições 2020 (EJE/TSE, IBRADE, Elas Pedem Vista e
ABRADEP)
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08FEV - 10FEV

Proteção de dados: a LGPD e suas implicações na Justiça Eleitoral e da
Administração Pública (EJE/TSE, ABRADEP e IBRADE)

2021
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04FEV - 20MAIO

I Jornada de Direito Eleitoral (ABRADEP e EJE/TSE)

ABRADEP
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ÁLBUM DIGITAL
Acesse a íntegra dos nossos arquivos de mídia, os momentos 
importantes foram incontáveis e temos registros de vários 
deles. 

ABRADEP e o poder público: Eventos:

Grupos de Trabalho: Parcerias institucionais: 

“A verdadeira arte da memória é a arte da atenção.” – Samuel Johnson

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI
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https://drive.google.com/drive/folders/1UOrD2y5HVNY-J1d46XVlEIwTZAsZ2YFq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1O3XBOQXPNzG-EBjIfawF3xb001HcEewR
https://drive.google.com/drive/folders/14slxMtNO6r_RvwEEk42cNUb75vlH8E43?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LYZ9HiUfWrlBDOKcEk2gAnQhhyER2tK3?usp=sharing
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