
 
 

secretaria.abradep@gmail.comwww.facebook.com/abradephttp://www.abradep.org/ 

EDITAL 04/2021 – CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

VOTAÇÃO DEFINIÇÃO DE POSIÇÃO INSTITUCIONAL 

 

SOBRE 

 

MATÉRIAS DESTACADAS  

DOS RELATÓRIOS DOS GRUPOS DE TRABALHO  

CONSTITUÍDOS PARA REFORMA ELEITORAL E POLÍTICA – 2021 

 

 

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP, por sua 

Coordenação-Geral (CG), no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto, torna 

público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO dos seus membros para votação e aprovação 

de Matérias destacadas dos Relatórios dos Grupos de Trabalho instituídos nos termos do 

Edital 01/2021 através de CONSULTA EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada a partir 

das 20h do dia 16 de abril de 2021 até às 20h do dia 19 de abril de 2021, e da outras 

providencias correlatas, conforme o que se segue. 

 

CONSIDERANDO que o edital de Convocação dos Grupos de Trabalho, publicado em 

13 de fevereiro de 2021, constituídos para apresentar sugestões para elaboração do Novo 

Código Eleitoral e de Processo Eleitoral e Reforma Política, indica, em seu item 1.3, que 

“as propostas aprovadas não se consolidam como posição institucional, valendo aquelas, 

todavia, como subsídio para deliberações futuras que observem os procedimentos 

aplicáveis à tomada de posição institucional em ciclos e em caráter de urgência”; 

 

CONSIDERANDO que, após o início dos trabalhos, a maior amplitude da participação 

franqueada pela Câmara dos Deputados à ABRADEP justificou a intensificação dos 

trabalhos do grupo e a adaptação da metodologia para a apresentação de sugestões em 

forma de dispositivo de lei; 

 

CONSIDERANDO que é extremamente oportuna que, desde logo, as diretrizes 

principais apresentadas pelo grupo de trabalho sejam consideradas para a tomada de 

posição institucional, de modo a incrementar a legitimidade das propostas que serão 

submetidas à Câmara;  
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CONSIDERANDO que se mostra possível a aplicação do REGULAMENTO 2 DA 

ABRADEP, para deliberação de posição institucional em caráter de urgência, por estar 

presente o requisito de haver “temáticas pautadas ou em via de serem pautadas para 

votação pelo Congresso Nacional [...] em matéria de Direito Eleitoral e Processual 

Eleitoral ou Reforma Política”;  

 

CONSIDERANDO que os trabalhos já desenvolvidos suprem as etapas iniciais do 

procedimento, permitindo que seja dada continuidade a este a partir do art. 6º do citado 

regulamento; 

 

CONSIDERANDO que se garantirá a autonomia dos estudos de cada um dos Grupos de 

Trabalho constituídos, destacando-se apenas como posição institucional os pontos outrora 

já aprovados pela ABRADEP e aqueles que serão objeto da presente votação; e 

 

CONSIDERANDO que a delimitação dos pontos sensíveis é compatível com a remessa 

dos relatórios, bem como com todos os desdobramentos técnicos elaborados pelos Grupos 

de Trabalho e revisados pelo grupo de sistematização, salvo aqueles expressamente 

colidentes e conflitantes com posição institucional já firmada ou a serem firmadas, nos 

termos estatutários e do regulamento da ABRADEP. 

 

 

Art. 1° - A Coordenação-Geral DECIDE pela convocação de VOTAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA, nos termos deste Edital e do Regulamento 2 da ABRADEP, 

mediante procedimento de deliberação de posição institucional, em caráter de urgência, 

com a finalidade deliberar sobre matérias destacadas dos relatórios parciais de cada 

um dos Grupos de Trabalho constituídos, selecionadas pelo Grupo de Sistematização 

em sintonia com os relatores. 

 

 

Art. 2° - A adoção deste procedimento de votação, resguarda: 

 

(i) a continuidade das atividades dos relatores de cada um dos grupos, 

do relator-geral e do grupo de sistematização, na consolidação do 

texto final, com a realizações de acréscimos, supressões e ajustes 

que considerem necessários para harmonização e coerência da 
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proposta final, inclusive para fins de publicação; 

(ii) A liberdade intelectual e autonomia de cada um dos Grupos de 

Trabalho constituído da ABRADEP, com a remessa ao GT da 

Câmara dos Deputados do respectivo material produzido. 

(iii) A ressalva de que o entendimento a posição institucional não será 

de todo material produzido pelo GT, mas apenas dos pontos 

destacados e aprovados na presente votação.  

 

 

Art. 3° - Nos termos do Regulamento 2, será assegurada em cada uma das indagações 

formuladas nesta votação, além das respostas APROVO e REJEITO, a possibilidade de 

voto na opção “INCONCLUSIVO”, pela qual os membros podem externar a percepção 

de que o tema ainda merece maturação antes de firmar a posição pela aprovação ou 

rejeição da proposta.  

Parágrafo único – A opção INCONCLUSIVO difere do voto “nulo”, que, por sua vez, 

será desconsiderado para todos os fins. 

 

 

Art. 4° - A votação será feita mediante sistema https://heliosvoting.org/.  

 

 

Art. 5° - Os relatórios parciais de cada Grupo de Trabalho podem ser consultados no link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MXxw1zc6_efW3Qcm7xg4s6KbNRS8lP9t?usp

=sharing 

Parágrafo único – O Grupo de Trabalho que trata sobre Contencioso Eleitoral fará a 

entrega do Relatório até o dia 23 de abril de 2021. Os Grupos de Trabalho 

Regulamentação do Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular, e Abuso de poder 

econômico e uso indevido dos meios de comunicação social não entregaram os 

respectivos Relatórios.  

 

 

Art. 6º - Os Grupos de Trabalho não listados neste Relatório de Votação não tiveram 

matérias destacadas pela Comissão de Sistematização. 

 

 

Art. 7° - Serão realizadas 28 indagações, divididas de acordo com cada Grupo de 

https://heliosvoting.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1MXxw1zc6_efW3Qcm7xg4s6KbNRS8lP9t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MXxw1zc6_efW3Qcm7xg4s6KbNRS8lP9t?usp=sharing
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Trabalho as quais estejam vinculadas, conforme o que se segue:  

 

 

GT I – PARTIDOS POLÍTICOS 

 

INDAGAÇÃO 1: A Justiça Eleitoral deve passar a ser competente para a apreciar 

controvérsias internas dos partidos políticos? 

 

INDAGAÇÃO 2: A distribuição de recursos do Fundo Partidário e do FEFC deve ser 

regulamentada de modo a favorecer a descentralização dos recursos (oposto ao sistema 

atual, em que as decisões se centram no Diretório Nacional)?  

 

INDAGAÇÃO 3: Deve ser ampliada a transparência na arrecadação e gastos com 

recursos do Fundo Eleitoral e Fundo Partidário, com a obrigatoriedade de divulgação das 

informações em tempo real pelos partidos políticos, inclusive referentes às contas anuais, 

sobre os repasses de recursos e registros detalhados das despesas e contratos celebrados?  

(PROPOSTA GT PARTIDOS + POSIÇÃO INSTITUCIONAL DE 2015) 

 

 

GT II – REGISTRO DE CANDIDATURA E ELEGIBILIDADE 

 

INDAGAÇÃO 4: O registro de candidatura deve ser antecipado, com vistas a favorecer 

a conclusão da fase de habilitação dos candidatos antes do início da propaganda e muito 

antes das eleições, de modo a minimizar o desajuste provocado pelas candidaturas sub 

judice? (PROPOSTA ALINHA GT REGISTRO E GT PROPAGANDA) 

 

INDAGAÇÃO 5: Quanto à aferição da elegibilidade, avalie as proposições: 

 

 A formalização do registro de candidatura deve ser o momento definitivo para 

aferição das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade, excluindo-

se a possibilidade de considerar quaisquer alterações fáticas e jurídicas 

supervenientes ao registro que afastem ou atraiam inelegibilidade ou condição de 

elegibilidade. Nesse cenário, o RCED deve ser revogado. (PROPOSTA GT 

REGISTRO) 

 

OU 

 

 O registro de candidatura deve ser o momento definitivo para aferição de 

impedimentos infraconstitucionais à candidatura. Nesse cenário o RCED, 

convertido em ação desconstitutiva do diploma (ADD), deve poder ser ajuizado 

com fundamento em impedimento constitucional à candidatura, seja pré-existente 
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ou superveniente ao registro. A competência originária da ADD se definiria pela 

circunscrição do pleito. (PROPOSTA GT CONTENCIOSO) 

 

INDAGAÇÃO 6: As causas de inelegibilidade infraconstitucionais devem ser tratadas 

como sanção, de modo a que fiquem sujeitas a princípios afetos ao direito sancionatório, 

como a irretroatividade e a proibição de reformatio in pejus? 

 

INDAGAÇÃO 7: A coisa julgada em processo de registro de candidatura (seja afastando 

ou reconhecendo a ausência de requisito) deve produzir efeitos em pleitos futuros, 

impedindo a reapreciação dos mesmos fatos em novos registros de candidatura? 

 

 

GT III – PROPAGANDA ELEITORAL 

 

INDAGAÇÃO 8: Aprovada a antecipação do registro de candidatura, o início da 

propaganda deve também ser antecipado, ocorrendo em momento no qual a maioria dos 

registros já tenha condições de estar julgado ao menos em primeira instância? 

(PROPOSTA ALINHA GT REGISTRO E GT PROPAGANDA) 

 

INDAGAÇÃO 9: Deve ser adotada uma diretriz geral de liberdade na propaganda 

eleitoral, reduzindo-se as restrições à comunicação política com vistas a favorecer o nível 

de informação do eleitorado, considerando-se que, no atual contexto em que vigora teto 

legal de gastos, há meios eficazes e de menor interferência nos direitos fundamentais para 

alcançar o objetivo de preservação da isonomia?  

 

INDAGAÇÃO 10: Respeitados o teto de gastos e as exigências de identificação do 

responsável, deve ser liberada a distribuição de brindes pelas campanhas? 

 

INDAGAÇÃO 11: Respeitados o teto de gastos e as exigências de identificação do 

responsável, deve ser liberada a utilização de outdoors de propaganda eleitoral? 

 

INDAGAÇÃO 12: Respeitados o teto de gastos e as exigências de identificação do 

responsável, deve ser permitida a realização de showmícios? 

 

INDAGAÇÃO 13: Respeitadas as regras relativas à arrecadação de recursos, deve ser 

permitida a realização de shows e lives com essa finalidade? 
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INDAGAÇÃO 14: Deve ser permitido o impulsionamento de postagens pagas pelo 

próprio pré-candidato na fase de pré-campanha (mantida a proibição de pedido explícito 

de voto)? 

 

INDAGAÇÃO 15: Deve ser permitido às emissoras realizar debates contando apenas 

com os candidatos majoritários mais bem colocados nas pesquisas? 

 

INDAGAÇÃO 16: A incidência da LGPD deve ser ressalvada quando aos dados de 

contato de eleitores, mantendo-se a previsão da legislação atual de que possam ser obtidos 

por meio de cessão não onerosa por pessoas físicas? 

 

INDAGAÇÃO 17: Deve ser fixada a competência da JE, com exclusão da ANPD, para 

apreciar temas relativos à proteção de dados no âmbito eleitoral e aplicar sanções a 

candidatos e partidos? 

 

 

GT IV – FINANCIAMENTO 

 

INDAGAÇÃO 18: Deve ser defendido um modelo de financiamento por pessoa jurídica 

que, sujeito a limites nominais, seja pautado pela preservação da isonomia, pelo fomento 

ao financiamento por pequenas e médias empresas e pela prevenção ao abuso de poder 

econômico? 

 

 

GT V – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

INDAGAÇÃO 19: A lei deve contemplar de forma expressa a adoção de novas medidas 

afirmativas em favor da participação política de grupos minorizados (mulheres, negros, 

indígenas, pessoas com deficiência, transexuais, LGBTQI+), descartando-se qualquer 

retrocesso em relação a medidas já vigentes? 

 

INDAGAÇÃO 20: Na eleição proporcional, devem ser reservadas vagas no parlamento 

para mulheres, desde que assegurada ou mesmo incrementada a cota de preenchimento 

na lista partidária? Em caso afirmativo, a ABRADEP aprofundaria estudo em relação à 

forma de execução, seja por meio da ordenação de mais votados no partido em duas 

“listas”, uma para cada gênero, com preenchimento intercalado das vagas conquistadas 
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pela agremiação (PROPOSTA GT V), seja por meio de reserva mínima de cadeiras a 

serem preenchidas por mulheres conforme a votação em todos os partidos (PROPOSTA 

GT X), seja ainda por outras propostas que possam ser levantadas. 

 

 

GT VII – PENAL ELEITORAL 

 

INDAGAÇÃO 21: Deve-se aplicar rigoroso filtro de constitucionalidade aos tipos penais 

previstos na legislação eleitoral, a fim de revogar aqueles que são incompatíveis com a 

Constituição da República e/ou violam princípios em matéria penal, tais como definição 

estrita das condutas criminalizadas, criminalização subsidiária de condutas cujo resultado 

lesivo não seja adequadamente enfrentado por outros ramos? 

 

INDAGAÇÃO 22: Deve ser criado um tipo específico denominado “contabilidade 

paralela”, para punir o “caixa 2 eleitoral” com reclusão de 1 a 5 anos e multa, de modo a 

tutelar adequadamente a legitimidade do processo eleitoral? 

 

INDAGAÇÃO 23: O direito processual penal eleitoral deve se aproximar das garantias 

do processo penal comum, atentando-se em especial para o exercício da ampla defesa, 

uma vez que não pode ser aplicada à tutela penal a imposição de celeridade ditada pelo 

calendário eleitoral? 

 

 

GT VIII – SISTEMA DE VOTAÇÃO 

 

INDAGAÇÃO 24: Deve ser sustentada pela Academia a posição contrária ao voto 

impresso (comprovante individualizado da votação), por ferir o sigilo do voto, e por torná-

lo não acessível aos analfabetos e pessoas com deficiência visual? 

 

INDAGAÇÃO 25: Deve ser defendido que o desenvolvimento de sistemas eletrônicos 

de votação diverso da urna se vincula necessariamente às garantias de inviolabilidade e 

acessibilidade do voto, ampla fiscalização e auditoria técnica por entidades legitimadas? 

 

 

GT X – SISTEMA PROPORCIONAL X DISTRITAL 
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INDAGAÇÃO 26: O número máximo de candidatos proporcionais a serem lançados por 

cada partido deve ser reduzido a 100% das vagas em disputa? (PROPOSTA GT 

SISTEMA PROPORCIONAL + POSIÇÃO INSTITUCIONAL DE 2015) 

 

INDAGAÇÃO 27: Deve ser proposto ajuste no sistema proporcional de lista aberta com 

a distribuição das vagas remanescentes pelo critério das maiores sobras (e não das maiores 

médias)? Em caso afirmativo, os lugares não preenchidos serão distribuídos segundo a 

ordem decrescente do número de votos obtidos pelo partido que não foram computados 

para o cálculo do quociente partidário? (PROPOSTA GT X + POSIÇÃO 

INSTITUCIONAL DE 2015) 

 

 

GT XII – CONDUTAS VEDADAS 

 

INDAGAÇÃO 28: Quanto ao termo inicial das condutas vedadas nos incisos I (cessão 

de bens públicos em favor de candidatos e partidos políticos), II (uso de matérias ou 

serviços custeados por governos e casas legislativas acima do autorizado em normativa 

própria), III (ceder servidor público ou usar de seus serviços em favor de partido ou 

candidato durante o horário de expediente) IV (uso promocional de distribuição de bens 

de caráter social em favor de partido ou candidato) do art. 73 da LE, avalie as seguintes 

proposições: 

 

 Deve ser criado um marco temporal, com vistas a assegurar a previsibilidade da 

incidência da vedação (esse marco seria de 6 meses antes da eleição ou o ano 

eleitoral). 

ou 

 

 Não deve ser criado um marco temporal para a incidência das vedações, uma vez 

que, ao contrário de outras condutas vedadas, não se mostram lícitas a qualquer 

tempo, por caracterizar desvio de finalidade eleitoreira da função públicas. 

 

 

Art. 8° - São orientações e instruções para a votação: 

 

a. Cada eleitor receberá um e-mail (ATENÇÃO AO REMETENTE: 

system@heliosvoting.org), contendo o link para acessar a cabine virtual de 

votação (Election URL), bem como ID e senha, que serão necessários para votar. 
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Não exclua este e-mail, pois o ID e senha serão também utilizados para verificar o 

resultado após o término da eleição.  

b.  Ao clicar no link, o eleitor será́ redirecionado para a página de login, onde 

deverá inserir o ID e a senha, e clicar em ‘check credentials’ para prosseguir. 

c. Em seguida, o eleitor verá o título da eleição. Ao verificá-lo, basta clicar 

em ‘Start’. 

d. Feito isso, a cabine de será aberta votação e o eleitor poderá́ escolher, 

quesito a quesito, dentre as opções de voto.  

e. Basta selecionar a sua opção de resposta em cada uma das 28 indagações. 

Após selecioná-la, clicar em ‘Proceed’. 

f.  O próximo passo será o de confirmação e encriptação do voto. Aqui o eleitor deve 

checar e confirmar se votou nas opções corretas em cada uma das sete perguntas. 

Estando ok, basta clicar em ‘Confirm Choices and Encrypt Ballot’. Caso a opção 

apresentada não seja a correta, basta clicar em ‘update’ e repetir o procedimento 

anterior. 

g.  Após a encriptação, o eleitor deverá submeter o voto. É gerado um número 

(tracker) de confirmação da votação. Para proceder ao próximo passo, o eleitor 

deverá clicar em ‘Proceed to Cast’. 

h.  Concluído isso, o voto foi inserido na urna e deverá ser salvo. O eleitor 

deverá confirmar sua identidade e, finalmente, gravar o voto, clicando em “I am 

Nome_do_eleitor, cast this ballot”. 

i.   Na última tela de votação deverá aparecer a seguinte mensagem: ‘Vote 

Successfully Cast! ́. Isso assegurará que seu voto foi registrado com sucesso. 

j.   Por fim, será encaminhado ao eleitor um e-mail confirmando o 

recebimento do voto. 

k. Para fins de apuração, o sistema Helios Voting computará apenas o último 

voto lançado pelo membro eleitor, descantando-se os votos anteriormente 

realizados. 

l. Ao término da eleição, cada eleitor receberá um e-mail contendo um link 

para conferir o resultado da contagem dos votos. Para tanto, será necessário o ID 

e senha enviados no primeiro e-mail.  

m. Para consultar passo a passo da votação de maneira ilustrada, clique aqui.  

 

http://eesc.usp.br/portaleesc/attachments/article/1178/eesc_svascol_guia_do_eleitor_helios_voting.pdf
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Art. 9° - A votação será realizada a partir das 20h do dia 16 de abril de 2021 até às 20h 

do dia 19 de abril de 2021. Após este prazo será realizada a apuração eletrônica pelo 

próprio sistema helios voting, e, em seguida, a divulgação dos resultados. 

 

 

Art. 10° - Caberá a Coordenação-Geral, em sintonia com o Grupo de Sistematização, 

Relatoria-Geral e Relatores dos Grupos de Trabalho, o encaminhamento das propostas de 

cada um dos GTs e as posições institucionais firmadas à Câmara dos Deputados, Senado 

Federal e Tribunal Superior Eleitoral, quando assim entender oportuno.  

 

 

Art. 11º - As dúvidas e questões omissas deste Edital e do processo de votação serão 

resolvidas pela Coordenação-Geral.  

 

 

 

Brasília/DF, 16 de abril de 2021 

 

 

 

Luiz Fernando Casagrande Pereira 

Coordenador-Geral 

 

Ana Márcia dos Santos Mello 

Coordenadora-Geral Adjunta 

 

Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro 

Secretária-Geral 

 

Volgane Oliveira Carvalho 

Secretário-Geral Adjunto 

 

Maíra de Barros Domingues 

Tesoureira 


