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Editorial

“Compreender significa, em suma, encarar a
realidade, espontânea e atentamente, e resistir a ela –
qualquer que seja, venha a ser ou possa ter sido.”
Hannah Arendt

E

m momentos cruciais, a História convoca pessoas a cumprir o seu papel. Se nuvens autoritárias tentam encobrir o Estado Democrático, o papel da ABRADEP é o
proposto desde a sua fundação em 2015, pela defesa intransigente da Constituição. A renovação institucional na ABRADEP, como ocorre a cada triênio, parte do muito
que já foi feito até aqui, para os avanços necessários que os tempos atuais exigem. As
mudanças de nomes são a demonstração da continuidade da academia e do envolvimento e compromisso dos seus mais de 230 membros, consolidando a entidade como uma
das principais protagonistas no debate político-eleitoral.
Se a palavra tem o poder de transformar, pode-se dizer que nenhum conjunto linguístico tem tanto poder transformador quanto o direito positivo. Contudo, sem o ato de interpretação, o texto normativo é inerte, razão pela qual é absolutamente relevante que os
cientistas do direito interpretem e esmiúcem as normas jurídicas e seus reflexos na sociedade. Quando se fala de direito eleitoral e político, essa necessidade se amplia, já que
não apenas trata-se de áreas intensamente discutidas na atualidade, mas especialmente
porque caminham lado a lado com a defesa do Estado Democrático de Direito.
A missão da ABRADEP de atuar com força representativa como instrumento de intervenção político-científica, ajustada aos interesses e direitos dos eleitores no que se refere
ao livre exercício da cidadania e do sufrágio universal é tarefa de todos(as) e de cada um
dos(as) membros(as).
A primeira Edição do Boletim ABRADEP vem como ferramenta da promoção, em caráter interdisciplinar, das atividades relacionadas ao direito eleitoral, direito político e ao
aprimoramento do estado democrático de direito. A contribuição dos autores e autoras
sobre temas em crescente discussão nos traz não apenas o aperfeiçoamento da matéria,
mas resulta em um importante material para a consolidação do Direito Eleitoral e Político
como uma área da ciência jurídica capaz de produzir conhecimento técnico, consistência
doutrinária e segurança interpretativa.
Boa leitura!
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Sobre a
ABRADEP
Quem somos
A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP
foi fundada no dia 20 de março de 2015, em Belo Horizonte (MG).
Com sede em Brasília (DF), é composta por diversos profissionais das mais variadas áreas de conhecimento (advogados,
servidores da Justiça Eleitoral, professores, Juízes eleitorais,
membros do Ministério Público, profissionais da comunicação
social, cientistas políticos, entre outros) e tem como propósito
fomentar um debate equilibrado, transparente, objetivo e qualificado sobre democracia, promovendo o estudo, a capacitação e
a difusão de temas referentes ao direito eleitoral e a intersecção
entre direito e política.

Objetivos
•
•
•
•
•

•
•

Promover, em caráter interdisciplinar, atividades relacionadas
ao direito eleitoral, direito político e ao aprimoramento do estado democrático de direito.
Colaborar no ensino das disciplinas afins transmitindo conhecimento a todos os seus membros, a comunidade jurídica e à
sociedade civil em geral.
Atuar com força representativa como instrumento de intervenção político-científica, ajustada aos interesses e direitos dos
eleitores no que se refere ao livre exercício da cidadania e do
sufrágio universal.
Atuar na defesa da Constituição, do Estado Democrático de
Direito e dos direitos políticos fundamentais.

abradep.org

ENTREVISTA

"A desinformação é hoje talvez
uma das maiores inimigas da
democracia"

Luís Roberto Barroso, Ministro do Supremo Tribunal
Federal e atual presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Mestre em Direito (Yale Law School) e
Doutor em Direito Público (UERJ)

ABRADEP: A Câmara dos Deputados recentemente arquivou uma proposta de
emenda à Constituição que pretendia
instituir o voto impresso no Brasil. Essa
decisão legislativa representou um alívio
para o regime democrático brasileiro?
Ministro Luís Roberto Barroso: Em tese
não há nada de grave ou de antidemocrático no voto impresso. Porém, nas
circunstâncias brasileiras, ele apresenta
uma quantidade de problemas que poderia, sim, ser comprometedora para a democracia. Deixando de lado as questões
de custo e de dificuldades de licitação,
haveria, em primeiro lugar, um problema
de sigilo, pois o voto impresso traria toda
a composição do voto. Haveria, ademais,
problemas no transporte desses votos,
no seu armazenamento e na contagem
manual pública. Seria reviver um tempo
de fraudes e de adulteração da vontade
do eleitor. Nesse sentido, eu penso, sim,
que o voto impresso poderia representar
um risco democrático.
5
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ABRADEP: Quais os riscos que o processo de desinformação oferece à democracia brasileira?
Ministro Luís Roberto Barroso: A democracia é feita de votos e também do
debate público, franco e de igualdade. A
desinformação compromete a qualidade
da participação democrática das pessoas, porque a democracia precisa da livre
circulação de ideias, de informações e de
opiniões. Quando se cria, artificialmente,
uma realidade fundada em falsidades,
em mentiras deliberadas, você compromete a formação da opinião das pessoas, compromete a qualidade do seu voto
e compromete a qualidade do debate público. Portanto, a desinformação é hoje
talvez uma das maiores inimigas da democracia e, não por acaso, nos países
em que se implantaram regimes autoritários, a desinformação, o ódio e as teorias
conspiratórias foram uma das principais
estratégias utilizadas.

abradep.org

Entrevista • Ministro Luís Roberto Barroso

ABRADEP: Periodicamente o Parlamento discute uma reforma política e a adoção de um sistema eleitoral de salvação
nacional. Existe a reforma política redentora? É mesmo necessário alterar o sistema eleitoral brasileiro?
Ministro Luís Roberto Barroso: Não existe sistema eleitoral de salvação nacional.
Mais do que isso, quem viaja pelo mundo
sabe que em nenhum país as pessoas estão satisfeitas com o seu sistema eleitoral. Na verdade, essa é uma característica
comum em diferentes partes do mundo:
a incapacidade de os sistemas eleitorais
darem voz e relevância à cidadania. No
caso brasileiro, o sistema proporcional
em lista aberta nas eleições para a Câmara dos Deputados traz, na visão do
TSE, problemas graves relacionados ao
custo das eleições, que é caríssimo, e à
baixa representatividade no Congresso.
Por essa razão, o TSE defende o sistema distrital misto como tendo a capacidade de baratear o custo das eleições,
aumentar a representatividade e facilitar
a governabilidade. Mais uma coisa que
se deve descartar é a ideia de que existe
uma causa única para todos os problemas. Há muitas causas, e eu penso que
o aprimoramento do sistema eleitoral é
apenas um caminho para melhorias, mas
não há solução definitiva. Até porque, no
mundo institucional, no mundo da política, sempre se está evoluindo.
ABRADEP: As eleições de 2022 se aproximam. Quais são os maiores desafios
que a Justiça Eleitoral deverá enfrentar
na próxima eleição?
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Ministro Luís Roberto Barroso: Eu acho
que nós teremos desafios de ordens diversas. Teremos o desafio de convencer
a parcela da população que foi capturada
pela desconfiança que o sistema é absolutamente seguro. As eleições brasileiras
são limpas, seguras e auditáveis. Nós
constituímos uma comissão de transparência das eleições e vamos fazer uma
grande campanha de esclarecimento
para afastar por inteiro as dúvidas artificialmente criadas a propósito da integridade do nosso modelo. Um outro problema grave que todas as democracias do
mundo estão enfrentando diz respeito
às campanhas de desinformação, tanto
as que visam a descredibilizar o sistema
eleitoral, como as que atacam covarde e
mentirosamente os concorrentes. Esse
tipo de comportamento macula o debate público e impede que ele seja um ambiente de troca de ideias, de disputa de
argumentos, fazendo com que ele acabe
se tornando um ambiente de acusações
infundadas e obrigando as pessoas a se
defenderem dos ataques mais absurdos.
Portanto, penso que as campanhas de
desinformação, de ódio e as teorias conspiratórias são problemas que nós vamos
enfrentar. O TSE se preparou para uma
guerra na eleição de 2020. Nós achamos
que conseguimos ganhar a guerra, reduzindo a desinformação contra o processo eleitoral. E estamos preparando para
a próxima gestão, igualmente, um arsenal
de soluções para enfrentar a desinformação, inclusive em parceria com todas as
plataformas tecnológicas e com as agências de checagem de notícias. Agora, não
deve haver ilusões: esse é um problema
que não se elimina; apenas se minimiza o
seu alcance e os seus efeitos.
abradep.org

Entrevista • Ministro Luís Roberto Barroso

ABRADEP: Qual o papel que a sociedade civil, especialmente por intermédio de
entidades da Academia, deve desempenhar na democracia brasileira?
Ministro Luís Roberto Barroso: A democracia é um regime de governo complexo. É o melhor regime de governo que há,
mas ninguém disse que é o mais fácil,
sobretudo porque a democracia impõe
a convivência entre contrários. A democracia não é feita de consensos, ela é o
ambiente em que o dissenso é absorvido de maneira institucional e civilizada.
Como eu disse anteriormente, a demo-
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cracia contemporânea é feita não só de
votos, mas também de um debate público permanente e de qualidade. Nesse
sentido, a sociedade civil, a academia e
as entidades de classes especializadas,
inclusive e especialmente na área do direito eleitoral, têm esse papel importante
de participar do debate público com esclarecimentos, com informações e com
a discussão de ideias relevantes para o
país. A democracia não se faz sem participação intensa da sociedade civil e, no
seu âmbito, dos formadores de opinião,
as pessoas que têm a capacidade de
qualificar o debate público.

abradep.org

DIVERSIDADE

A diversidade como estratégia
política de reconhecimento,
reparação e valorização das
diferenças no Brasil
Delton Aparecido Felipe é Diretor de Relações Internacionais da
Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) e
Professor da universidade Estadual de Maringá – Paraná (UEM/PR)

O

Brasil, a partir da aprovação da
Constituição de 1988, colocou
em pauta discussões em torno
da diversidade e assumiu em seus artigos que as diferenças são a base da formação da identidade e da cultura nacional, essa assunção fez com que o Estado
elaborasse uma série de dispositivos
jurídicos para proteção dos grupos que
historicamente foram excluídos e/ou vulnerabilizados. Isso se deve, entre outras
questões, aos movimentos sociais, como
o Movimento Negro Unificado, que desde
fins da década de 1970, em oposição a
um ao discurso de que no Brasil não havia preconceito, denunciava o racismo vivenciado pela população negra.
Uma das instituições selecionada dentro da estrutura do Estado para a aprendizagem do respeito aos direitos que os diferentes sujeitos, independentemente de
suas características, é a escola, que desde da aprovação da LDB 9394/1996, foi

estabelecida como obrigatória a todas as
pessoas. No artigo 3º do referido documento, nos quatro primeiros pontos, que
trata dos princípios da educação escolar,
primam pela diversidade. O primeiro ponto estabelece que todos devem ter igualdade de condições e permanência na escola; o segundo ponto diz que a liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
o terceiro ponto prima pelo pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; e o
quarto ponto trata do respeito à liberdade
e ao apreço à tolerância (BRASIL, 1996) 2.
Outro documento que podemos constatar a diversidade como elemento norteador são os Parâmetros Curriculares
Nacionais, divulgados em 1997. Os parâmetros instituíram que a pluralidade cultural, formadora do Brasil, deve ser tratada como um tema transversal, ou seja,
em todas as disciplinas e escolas e ainda
institui que a pluralidade cultural diz res-

2

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23
dez.1996.
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A diversidade como estratégia política de reconhecimento,
reparação e valorização das diferenças no Brasil
peito ao conhecimento e à valorização de
características étnico-raciais e culturais
dos diferentes grupos que convivem no
território nacional. Sendo assim, a diversidade como um conceito analítico nos
leva a perceber as desigualdades e às
relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira (BRASIL, 1997).3
No referido documento ainda encontramos argumentações de como o reconhecimento da diversidade contribui
com uma sociedade que aprenda a conviver obrigatoriamente com a diferença
e a igualdade, e com as singularidades
presentes nas características de cada
cultura, grupos raciais, manifestações
religiosas e diferentes formatos de famílias, entre outros. No entanto, para que a
diversidade seja valorizada, em um país
como o Brasil, em que os grupos sociais
foram tratados historicamente de forma
desiguais, é preciso elaborar estratégias,
como as cotas raciais nas universidades
- Lei 12.711/2012, nos concursos públicos - Lei 12.229/2014 e cotas para candidatos negros nas eleições como Projeto
de Lei 4041/2020, que no meu sentido de
leitura oferece condições para que a população entenda a importância da representatividade e das vozes destes grupos
na construção de conhecimento e políticas públicas.
Agora é fundamental dizer que reconhecer que somos diferentes para estabelecer a existência de uma diversidade
cultural no Brasil, não é suficiente para
combater os estereótipos e os estigmas
que ainda marginalizam milhares de pes-

soas em nossa sociedade por causa da
cor da pele, do sexo, do gênero, do local
de origem, entre outros. É preciso adotar
medidas de reparação e de valorização
desses sujeitos que historicamente tiveram os seus direitos negados ou diminuídos porque suas características não
foram consideradas dentro de um projeto normatizador e, portanto, tornaram-se
alvo de preconceito.
O preconceito, como elemento vulnerabilizador dos sujeitos sociais, fez com
que o Estado brasileiro, inspirado nas
formulações da Declaração dos Direitos Humanos, estabelecesse, no artigo
3° parágrafo IV, objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, tais
como promover o bem-estar de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (BRASIL, 1988). Desde então foram elaborados dispositivos que
criminalizam alguns tipos de preconceitos, pois podemos encontrar alguns deles dentro do próprio texto constitucional
como no seu art. 5° inciso XLII, que determina que “a prática do racismo constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeito de reclusão nos termos da lei” e no art.
7°- XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério
de admissão por motivo de sexo, idade,
cor ou estado civil (BRASIL, 1988).4
Na Constituição também foram estabelecidos artigos para reparar e proteger os
grupos e as culturas que historicamente
foram marginalizados por causa de suas
características, o art. 215. § 1°- afirma
que o Estado protegerá as manifesta-

3

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade
cultural, orientação sexual. Brasília, DF, 1997. v. 10.
4 BRASIL, Senado Federal. Constituição da república federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.
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A diversidade como estratégia política de reconhecimento,
reparação e valorização das diferenças no Brasil
ções das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório
nacional. Temos também o art. 216. § 5°
– que estabelece que todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos
ficam tombados, e no art. 68, como uma
política de reparação estabelece que os
remanescentes das comunidades dos
quilombos que estejam ocupando suas
terras tenham reconhecida a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos.
Destacamos ainda o direito da população indígena, enquanto minoria étnica do
Brasil, com base também na Constituição
Brasileira que tratam do reconhecimento
da diversidade étnico-cultural ao considerar o art. 215: “O Estado garantirá a todos
o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, bem
como o art. 231 ao mencionar que “são
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
5

10

tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”
(BRASIL, 1988, s/p).5
Ao nosso ver, criminalizar os preconceitos e estabelecer políticas de reparação e mesmo de proteção não são
ações suficientes, apesar de necessárias. É preciso construir uma agenda
educativa de valorização da diversidade,
para tanto, é necessário questionar as
certezas que foram socialmente construídas, desconstruir, pluralizar, ressignificar,
reinventar identidades e subjetividades,
saberes, valores, convicções, horizontes
de sentidos. Somos obrigados/as a assumir o múltiplo, o plural, o diferente, o híbrido na sociedade como um todo. Falar
sobre diversidade não pode ser somente
um exercício de perceber a diferença e
tolerar o diferente. Antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença é preciso explicar como ela é produzida e quais são
os jogos de poder estabelecidos por ela,
para isso, construir estratégia de reparação, reconhecimento e valorização.

BRASIL, Senado Federal. Constituição da república federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.
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ARTIGOS

Crime comum conexo
e a competência da
Justiça Eleitoral
Maíra de Barros Domingues é mestre em Ciência Política
pela Universidade Federal do Pará – UFPA, Analista
Judiciária do TRE do Pará, Tesoureira da ABRADEP

A competência da Justiça Eleitoral precede ao
reconhecimento da existência de crime eleitoral

E

m março de 2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
manteve o entendimento da Corte
de que compete a Justiça Eleitoral processar e julgar crimes comuns conexos
aos eleitorais. Sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, por 6 votos a 5, ficou
decidido que a competência da Justiça
Especializada se sobrepõe a da Justiça
Comum.
Referido entendimento se deu quando
do julgamento do agravo regimental interposto no Inquérito 4.435/STF contra decisão que declinava a competência para
a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, sob
o argumento de que os crimes investigados não possuíam relação com o mandato de deputado federal do agravante.
Em sede recursal, a defesa requeria que

o processo fosse mantido no STF e, caso
não fosse esse o entendimento, que ele
fosse encaminhado à Justiça Eleitoral.
O entendimento majoritário e, portanto,
vencedor, teve por base o art. 109, inciso
IV da Constituição segundo o qual compete a Justiça Federal julgar as causas de
interesse da União, “ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (...)”2 e o art.35,
inciso II do Código Eleitoral que estabelece a competência do juiz eleitoral para
“processar e julgar os crimes eleitorais e
os comuns que lhe forem conexos”.3
Ocorre que, a despeito do entendimento da Corte Constitucional brasileira, para
que o crime comum conexo seja processado e julgado na Justiça Eleitoral é necessário a existência de crime eleitoral
assim reconhecido pela Justiça Especia-

2

Art. 109, CF/88: Aos juízes federais compete processar e julgar: IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções
e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.
3 Art. 35, CE: Compete aos juízes: II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.
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Crime comum conexo e a competência da Justiça Eleitoral
lizada. Esse foi, aliás, o entendimento –
acertado, a meu ver - do Juízo da 1ª Zona
Eleitoral de Belém, no Pará, acolhido pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos
autos do Conflito de Competência nº
174.497 – PA.
No caso em tela, o processo teve origem na Justiça Federal, tendo o Ministério Público Federal oferecido denúncia
contra os vários réus por crimes de falsidade ideológica, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e
organização criminosa dedicada, sobretudo, a fraudes de licitações e contratos
em municípios do Pará. Na denúncia
consta, ainda, a contratação de gráficas
para confeccionar santinhos à campanha
eleitoral de dois dos então denunciados,
com pagamento realizado em dinheiro
ou cheque de terceiro, sem emissão de
nota fiscal.
Cabe destacar que essa última situação retratada foi descoberta a partir da
apreensão de três cheques, realizada
em busca e apreensão em uma gráfica,
do depoimento de sócio da gráfica, bem
como em razão de mensagens trocadas,
por aplicativo, entre denunciados. Subsidiado nisso, foi que a Justiça Federal
entendeu existirem evidências da existência de crime de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350, CE), decorrente da contratação da empresa para a confecção
de “santinhos” para a campanha eleitoral
de dois dos denunciados, nas eleições de
2018, tendo o pagamento dos serviços
sido efetuado por intermédio de terceira pessoa, sem a emissão de nota fiscal
pela gráfica ou de recibo pelo partido e
com o pagamento por meio de dinheiro
em espécie ou por cheque de terceiro,

envolvido, supostamente, em atividades
ilícitas, pelo que decidiu pelo declínio de
competência do feito para a Justiça Especializada.
Na Justiça Eleitoral, por sua vez, o processo foi recebido e encaminhado ao
Ministério Público Eleitoral - MPE, o qual
realizou detida análise das provas existentes nos autos e concluiu ter ocorrido
caso de “terceirização informal” do serviço, uma vez que a gráfica inicialmente
contratada não teria conseguido executar o serviço a contento, o que ensejou
a necessidade de contratação de outra
empresa para complementar a produção
do material de campanha, de forma que
o serviço foi prestado pela gráfica terceirizada, porém declarado em nota fiscal
emitida pela gráfica inicialmente contratada.
Assim, concluiu o MPE, que se o serviço contratado foi efetivamente prestado
e devidamente declarado na prestação
de contas eleitoral do candidato, a não
especificação da terceirização do serviço ocorrida constitui fato juridicamente
irrelevante sob o ponto de vista eleitoral, sendo mera formalidade, incapaz de
ofender o bem jurídico tutelado - a lisura
da eleição, sendo de se reconhecer a atipicidade da conduta, conforme entendimento, inclusive, do STF.4
O MPE, ao analisar os fatos descritos
na denúncia, também verificou a existência de uma terceira gráfica para impressão de material de campanha para a eleição de 2018, serviço esse não declarado
na prestação de contas do candidato.
Contudo, segundo o órgão ministerial,
o preço do serviço corresponderia a tão
somente três por cento do gasto total da

4

Inq 3128, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 14-10-2015
PUBLIC 15-10-2015.
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campanha do candidato, sendo, o valor
irrelevante para caracterizar a existência
do dolo específico exigido pelo tipo penal, uma vez que o valor, por ser irrisório
ante os gastos totais da campanha eleitoral, não tem o condão de viciar o processo eleitoral, ou mesmo comprometer
seu equilíbrio.
Assim, o Parquet eleitoral concluiu que
não há, no caso, crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE) sem que tenha havido a constatação da existência
de declaração falsa ou de omissão de informações relevantes em documento oficial encaminhado à Justiça Eleitoral, com
a intenção de volatilizar a higidez do sistema eleitoral, entendimento este que foi
acatado pelo Juízo Eleitoral, o qual também não vislumbrou indícios suficientes
de ilícito penal eleitoral ou de conexão,
não acolhendo a competência apontada
pelo Juízo Federal e suscitando o conflito negativo de competência, ora objeto
de análise.

13
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O STJ, por sua vez, considerando que a
Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e o próprio Ministério Público Federal não reconheceram indícios de crime
eleitoral no caso, reconheceu o conflito e,
à unanimidade, declarou a competência
da Justiça Federal para o processamento
e julgamento do feito.
Nesse sentido, na esteira do entendimento do C. STJ no Conflito de Competência nº 174.497 – PA e da Especializada
Paraense, o reconhecimento de competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento de crime comum conexo ao eleitoral exige o reconhecimento,
por esta Justiça, da existência de indícios
de crime eleitoral, de forma que, a contrário sensu, a atipicidade e/ou inexistência
fundamentada de ilícito eleitoral afasta
a incidência da competência da Justiça
Eleitoral, remanescendo, portanto, a da
Justiça Comum competente para o julgamento dos demais crimes.
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O novo Código Eleitoral
e de Processo Eleitoral

Margarete Coelho é deputada federal, doutora
em direito pelo Centro Universitário de Brasília.

U

ma das grandes dificuldades na
consolidação de um ambiente de
maior segurança jurídica nas eleições brasileiras está na própria interpretação e aplicação das leis eleitorais. Há
uma evidente multiplicidade de leis que
pouco contribui para uma compreensão
sistêmica e uniforme.
O Tribunal Superior Eleitoral vem realizando um excelente trabalho e esforço
coletivo, em sintonia com a sociedade
civil organizada, para contribuir para a
sistematização das normas eleitorais,
em especial para apontar eventuais divergências e incongruências (antinomias
e conflitos materiais, espaciais e temporais) e buscar soluções nos limites de
sua atribuição normativa e jurisdicional.
Porém há muitas questões que só podem ser enfrentadas pelo Congresso
Nacional, na amplitude de suas competências constitucionais. E motivos não
faltam.
O Código Eleitoral brasileiro vigente
data de 1965. Foi concebido durante um
período de exceção, sob a égide do regime militar, tendo parte de seu conteúdo
não recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ou ainda pendente de re14
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gulamentação por Lei Complementar.
Outra parte do Código Eleitoral encontra-se superada por precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo
Tribunal Federal, de modo que temos um
modelo da administração das eleições
defasado, porque muito antigo, aquém
e distante das necessidades nacionais e
dos desafios contemporâneos da democracia brasileira.
A Lei dos Partidos Políticos, de 1995,
por exemplo, não está contemplada na
atual redação do Código Eleitoral, que
também não dispõe, expressamente, sobre a competência da Justiça Eleitoral
para julgar conflitos partidários que não
se refletem diretamente no processo eleitoral, deixando diversas demandas partidárias para o âmbito da justiça comum.
Ao mesmo tempo, a Lei Geral das Eleições, de 1997, já foi alterada inúmeras
vezes. É por isso que, por exemplo, ainda
se invoca a Lei de Inelegibilidades para
disciplinar, de forma genérica e sem resultado eficaz, ritos processuais da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral e da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.
Sem contar o Marco Civil da Internet, a
Lei Geral de Proteção de Dados, o Código
abradep.org
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de Processo Civil e diversas outras legislações esparsas que se entrelaçam com
matérias eleitorais.
Tudo isso sugere a necessidade de atualização, sistematização e modernização
das normas eleitorais e processuais eleitorais num único e renovado Código.
Do ponto de vista material, a atualização do Código Eleitoral e a criação do
Código de Processo Eleitoral precisa
traduzir, dentre inúmeros outros pontos,
não apenas a estrutura atual dos órgãos
de administração das eleições, mas também dotá-los de maiores condições para
o enfrentamento dos novos desafios das
querelas eleitorais.
Faz-se necessária, por exemplo, a garantia de ciclos eleitorais que respeitem a
liberdade de expressão dos eleitores e a
liberdade de participação, de propaganda
e de manifestação de pensamento dos
candidatos, eleitores e partidos políticos.
Um espaço normativo que também propicie a consolidação e avanço tecnológico
continuado dos sistemas de votação, baseando-se nos pilares da segurança, integridade, transparência e auditabilidade.
Do ponto de vista processual, um novo
Código Eleitoral e de Processo Eleitoral
poderá diminuir a confusão de ritos e
procedimentos em matéria de jurisdição
eleitoral-partidária, conferindo clareza e
previsibilidade ao processo eleitoral, reduzindo o protagonismo do Poder Judici-
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ário na regulamentação de matérias que
devem ser previstas em lei em sentido
estrito, e não em resoluções.
Nossa ideia é apenas deixar claro o
poder de regulamentar, que não pode ir
para além do que foi o legislador. O regulamento vem no sentido de esclarecer e executar a lei. São regras internas,
que devem valer internamente, jamais
externamente, e que devem observar os
mesmos princípios eleitorais que obrigam o legislador. É inadmissível que uma
mudança jurisprudencial do TSE venha
sem que haja mudança legal. Se a lei se
submete ao princípio da anualidade, por
exemplo, as alterações em sua interpretação devem vir no mesmo sentido.
Assim, tanto para o Judiciário quanto
para os partidos, candidatos e eleitores,
um novo Código Eleitoral deve conferir
previsibilidade, transparência e segurança jurídica ao processo eleitoral, atualizando e uniformizando regras eleitorais
que se encontram esparsas em um único
documento, que deve incluir, ainda, regras de processo eleitoral.
As regras do jogo precisam ser definidas antecipadamente pelo próprio legislador federal, e de modo claro, sem tipos
abertos, que facilite o entendimento pelo
eleitor médio e diminua a possibilidade
de interpretações conflitantes, para que
a última palavra seja sempre do cidadão,
não da justiça eleitoral.
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Discurso de Ódio e
Propaganda antecipada
negativa1
Júlia Rocha de Barcelos é mestre em Direito Político pela
UFMG, especialista em Direito Constitucional pelo IDDE e
assessora no Tribunal Superior Eleitoral

Lara Marina Ferreira é mestre em Direito pela UFMG, professora
na Faculdade Dom Helder Câmara, PUC Minas Virtual e IDDE, e
chefe da Seção de Pesquisa e Cidadania da Escola do TRE-MG

E

m maio deste ano, o julgamento pelo TSE do Agravo Interno
no Recurso Especial Eleitoral nº
0600072-23 ganhou repercussão na academia e na mídia. Tratava-se da veiculação de vídeo desfavorável ao governador do Maranhão, então pré-candidato à
reeleição, publicado por um cidadão em
sua rede social aberta. O vídeo apresenta
tom de deboche, com críticas duras e a
indicação de que o governador seria “nazista”, “mentiroso” e “corrupto”.
Foram então debatidos pela Corte temas muito caros ao direito eleitoral e à
democracia: liberdade de expressão, discurso de ódio, propaganda eleitoral e limites para a manifestação dos cidadãos
na internet foram alguns dos pontos sus-

citados. Não são questões de simples
equacionamento, conforme evidenciou
o próprio resultado do julgamento, que
se encerrou por quatro votos a três. A
questão relevante é saber se o vídeo veicula discurso de ódio como propaganda
negativa antecipada, como entendeu a
maioria. Com o intuito de contribuir com
o debate, tece-se algumas considerações.
Regulamentação da
propaganda eleitoral
Diante da intrínseca relação entre o livre fluxo de ideias e a própria democracia, a liberdade de expressão goza de
uma posição preferencial em nosso or-

2

Partes relevantes do artigo foram extraídas de: BARCELOS, Julia Rocha de. Big data, algoritmos e microdirecionamento.2019.
Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais; bem como de BARCELOS Julia Rocha de. Discurso de ódio liberdade
de expressão e intolerância. in VIANA, Rodolfo (Org.). Direitos Políticos, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio. 2018.
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denamento jurídico.3 Os limites impostos
a ela pela legislação eleitoral decorrem
essencialmente do princípio da máxima
igualdade entre candidaturas,4 que atua
em duas dimensões: a primeira cuida de
“impedir que as situações de superioridade fática sejam aproveitadas de forma
abusiva”, e a segunda “pretende compensar situações de desequilíbrio fático”,5
quando o desequilíbrio decorre de fatores considerados ilegítimos por determinado ordenamento jurídico.
As legislações comumente impõem limites – notadamente temporais – para
a realização das campanhas, bem como
para a captação e gastos de recursos. É
com base nesse princípio que o art. 36
da Lei das Eleições dispõe que a propaganda eleitoral somente é permitida após
15 de agosto do ano da eleição (art. 36
e 36-A da Lei das Eleições). Antes dessa
data, na pré-campanha, é possível fazer
menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato.
Outras restrições à propaganda eleitoral se relacionam mais especificamente
à denominada propaganda negativa. Assim, o art. 58 da Lei das Eleições garante
o direito de resposta ao “candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos
por qualquer veículo de comunicação social”.
É importante lembrar, nesse ponto,

que, mais do que um instrumento para
que candidatas e candidatos ganhem visibilidade e convençam seu eleitorado, a
propaganda se presta também a garantir
que as eleitoras e eleitores tenham acesso ao maior número de informações sobre suas opções eleitorais. Somente autorizando a formulação de críticas, ainda
que ácidas, será possível ao eleitorado
conhecer as deficiências dos projetos e
propostas de candidatas e candidatos, e
mesmo os defeitos destes.6
Ressalta-se que mesmo as hipóteses listadas pelo art. 58 não ocasionam
a aplicação de sanção pecuniária, mas
sim o direito de resposta, de forma a
ampliar as informações disponíveis ao
eleitorado. Na esfera penal, a transposição da calúnia, injúria e difamação para
o âmbito da legislação eleitoral se dá no
contexto específico da propaganda eleitoral, justificando-se pela necessidade de
atuação célere e coordenada na garantia
da igualdade de chances entre candidaturas. Fora desse contexto específico,
quando o único bem jurídico a ser resguardado for a honra do candidato, deve-se recorrer às ações cíveis e penais da
Justiça Comum.
Comunicação na internet
e discurso de ódio
A horizontalidade da comunicação na
rede mundial de computadores reduziu para o bem e para o mal - os filtros editoriais, transformando cada usuário em um

3
4

OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p 117
SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Estruturantes do Direito Eleitoral. 2010. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba. P. 247.
5 MUÑOZ, Óscar Sanchez. La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2007. p 72
6 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Acórdão na Representação nº 50475. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Diário de
justiça eletrônico de 31/03/2016, Página 6.
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comunicador potencial. Nesse sentido,
em privilégio à liberdade de expressão,
prevê a Resolução TSE nº 23.610/2019
que “a manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma
de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será considerada propaganda” desde que não se trate de ofensa a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações; ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos” (art. 26,
§6º).
A diretriz geral, portanto, é de ampla
liberdade discursiva. Contudo, como decorrência da vedação constitucional à
discriminação, também não se admite
discurso de ódio nas campanhas eleitorais. A limitação ganha especial relevo no
contexto atual em que se agrava a violência política, nas redes e fora delas, contra
mulheres, pessoas negras, a comunidade
LGBTQIA+, dentre outros.
Mas afinal, como conceituar o discurso
de ódio? O ponto central da delimitação
não é o estado emocional raivoso do falante ou o impacto desconfortável que o
discurso possa produzir sobre a pessoa
de quem se fala. Afinal, fosse esse o sentido, restariam interditados todos os discursos críticos e ácidos, tão típicos e necessários nas dinâmicas democráticas.
Discursos de ódio são aquelas condutas comunicativas que “expressem propositalmente intensa antipatia a um grupo social, ou a um indivíduo, com base
em seu pertencimento a determinado
grupo”,7 incitando a discriminação “em

razão de uma característica identitária
comum, como a cor da pele, o gênero, a
opção sexual, a nacionalidade, a religião,
entre outros atributos”.8 A vedação discursiva parte da necessidade de “proteger
minorias da promoção de ódio, expressar
desaprovação em relação à intolerância
e preservar o multiculturalismo”.9
Além de evitar os efeitos diretos do
discurso, busca-se garantir a própria
existência desses grupos com suas características próprias e superar a naturalização do processo de invisibilidade e de
eliminação.10 Não há, portanto, uma lista
universal de grupos sujeitos ao discurso
de ódio, sendo imprescindível conhecer o
contexto social, que deve estar ligado a
uma conjuntura de vulnerabilidade identitária, integrado não só por violência física
ou ameaças como também por exclusão
e violência simbólica.
Análise do julgado
No caso em discussão, o acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
condenou à multa por propaganda eleitoral antecipada cidadão que publicou, em
sua rede social aberta, vídeo desfavorável
ao ocupante do executivo estadual, então
pré-candidato à reeleição em 2018. Destaca-se do vídeo os seguintes elementos:
inscrição “detector de corrupção” junto à
imagem do então Governador; sua caraterização como “nazista, com um nariz
comprido, tal qual o personagem Pinóquio” acompanhado da expressão “fora
ladrão” e; sua representação e de seus

7
8

SIMPSON, Robert Mark. Dignity, harm, and hate speech. Law and Philosophy. 2013. V. 32. p. 701. Tradução nossa.
SILVA et al. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Revista Direito GV. 7 (2). Julho – Dezembro, 2001. São
Paulo. pp. 463.
9 ASKOLA, Heli. Taking the Bait?. Canadian Journal of Law and Society, Volume 30, Number 1, 2015, p. 52.
10 HARELL. The Limits of Tolerance in Diverse Societies: Hate Speech and Political Tolerance Norms Among Youth: Canadian Journal of Politial Sicence, 43:2. June 2010. p.410.
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correligionários como “ratos”, finalizando-se com a expressão ‘#DinovoNÃO’”.
A maioria do Tribunal Superior Eleitoral
manteve a posição do regional, com base
em dois principais argumentos: a caracterização de pré-candidato como nazista representaria inaceitável discurso de
ódio, considerando a rejeição da sociedade brasileira ao “nazismo”; e deve-se
estender, ao período de pré-campanha,
a vedação a ofensas vigente no período
eleitoral.
Os dois fundamentos encontram óbices relevantes. A extensão do conceito
de discurso de ódio à ofensa “nazista”
ou semelhante, banaliza a proteção dos
grupos identitários, e pode fundamentar
até mesmo a restrição de discursos mais
incisivos destes contra seus opressores.
Além disso, considerando a inexistência de marco fixo para o início da proibição de propaganda eleitoral antecipada,11
a decisão tem o potencial de impactar
11

19

milhões de publicações nas redes, com
severa interdição do espaço público discursivo. Em tempos de polarização política, são comuns as críticas e ofensas
a pré-candidatos, notadamente àqueles
que já ocupam cargos eletivos.
Não se pode esquecer que a defesa da
honra de qualquer ofendido segue garantida na Justiça Comum. A atração da jurisdição eleitoral para qualquer contexto
de crítica política, além de sujeitar essa
justiça especializada a uma infinidade de
demandas, apresenta-se como grave fator de inibição da dinâmica democrática.
Entende-se o contexto e a preocupação
subjacentes à decisão: o discurso agressivo e violento, mesmo quando não importe em atos de violência física, é grave
em si, já que reduz o espaço comunitário
de fala. No entanto, a fixação de balizas
para seu controle é tarefa sensível e complexa, que demanda cuidadoso balanceamento.

Cta nº 559/DDF, rel. Min. Costa Porto de 18.11.99.
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Precisamos falar sobre a
Violência Política de Gênero1
Bianca Maria Gonçalves e Silva é advogada, Pós-graduada em
Direito Constitucional e Eleitoral; Membro da ABRADEP, do LiderA
– observatório eleitoral IDP e do Observatório de Violência Política
Contra a Mulher

Do silêncio das instituições e da falta de respostas
aos casos concretos

H

á muito se discute no Brasil, especialmente em tempos de reforma
eleitoral, sobre a subrepresentatividade das mulheres na política. Nós
sabemos que, desde que as cotas de
candidaturas foram pela primeira vez estabelecidas na legislação brasileira com
a Lei 9.100/95, nós pouco avançamos.
Segundo dados da PENAD Contínua de
2019, a maior parte da população brasileira é constituída por mulheres (51,8%)2,
sendo também a maior parcela do eleitorado em 2020 (52,5%)3 e, apesar disso,
apenas 15% das cadeiras da Câmara dos
Deputados e 13% do Senado Federal são
ocupadas por mulheres. E esse aumento,
ainda que insuficiente, do percentual de
mulheres ocupando vagas nas Casas Legislativas se deve, em grande parte, às de-

cisões judiciais tomadas pelo STF na ADI
56174 e pelo TSE na Consulta 060025218,5 que determinaram que, pelo menos
30% dos recursos públicos do Fundo
Partidário que fossem utilizados em
campanha eleitoral e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
fossem destinados a custear as campanhas de mulheres, de modo proporcionar igualdade mínima de condições
e fortalecer as candidaturas femininas.
Até então, o que se via eram partidos
políticos efetivando o registro de candidatura de mulheres, muitas delas até interessadas em concorrer efetivamente,
outras nem tanto, mas sem que fosse
fornecidas condições efetivas de participação, tais como material de campanha, tempo de TV e rádio na propaganda,

1
2

Esse artigo foi submetido para publicação em maio de 2021, anteriormente à promulgação da Lei 14.192, DE 4 DE AGOSTO DE 2021.
Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
Acesso em: 16/05/21.
3 Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais Acesso em: 16/05/21.
4 Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748354101 Acesso em: 16/05/21.
5 Disponível em: https://inter03.tse.jus.br/sjur- pesquisa/pesquisa/actionBRSSearchServers.do?tribunal=TSE&livre=&numeroProcesso=060025218 Acesso em: 16/05/21.
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apoio contábil e advocatício. Ou seja, as
mulheres eram simplesmente alçadas à
arena sem qualquer suporte mínimo com
os quais pudessem concorrer com os homens, que tinham ao seu dispor verbas
do fundo partidário, ampla divulgação
nas propagandas e atos de campanha.
Não é difícil perceber que as causas
que levam à baixa representatividade das
mulheres na politica são diversas, tais
como a ausência de democracia intrapartidária, eis que há uma cultura patriarcal
enraizada dentro dos partidos políticos
que possuem seus órgãos de direção permeados por homens, ausência de recursos financeiros para campanhas, eis que
mesmo com as decisões do STF e TSE,
são os dirigentes partidários que decidem
a forma como os recursos destinados
às candidaturas femininas serão gastos,
exclusão, silenciamento e/ou invisibilidade da mulher candidata, ao não garantir
condições mínimas para que essas candidatas possam ter voz e visibilidade nos
atos de campanha, nas propagandas, entre outros.
Essas são algumas das dificuldades
enfrentadas pelas mulheres no caminho
pela corrida eleitoral, mas que não findam com a eleição. Quando conseguem
ultrapassar todas essas barreiras e serem eleitas, continuam a sofrer uma série
de restrições ao exercício do mandato.
Não é incomum que Parlamentares
devidamente eleitas sofram ataques à
sua honra, à sua imagem nas redes sociais6 e, por vezes, até dentro do próprio
Parlamento.7 Sem dúvida, esse ambiente ainda muito hostil afasta as mulheres

da política brasileira, daí porque, faz-se
necessário tomarmos medidas para que
a arena de poder seja um lugar menos
inóspito às mulheres.
E, para que isso ocorra, precisamos
lançar luzes e denominar corretamente
as situações. O que chamamos acima de
“dificuldades”, “barreiras”, constituem na
verdade, Violência Política de Gênero.
Diante da ausência de regulamentação
quanto ao tema no ordenamento jurídico
brasileiro, o que aliás nos coloca em um
lugar de bastante atraso se comparado
com outros países da América Latina,
nos socorremos da Lei Modelo Interamericana para Prevenir Sancionar e Erradicar a Violência Contra as Mulheres na
Vida Política, que traz a seguinte definição: “Deve-se entender por ‘violência contra as mulheres na vida política’ qualquer
ação, conduta ou omissão, realizada de
forma direta ou através de terceiros que,
baseada no seu gênero, cause dano ou
sofrimento a uma ou várias mulheres, e
que tenha o objetivo ou resultado depreciar ou anular o reconhecimento, gozo ou
exercício dos seus direitos políticos. A
violência contra as mulheres na vida política pode incluir, entre outras, violência
física, sexual, psicológica, moral, econômica ou simbólica”.8 (tradução livre)
Portanto, apesar de geralmente se imaginar violência somente como agressões
físicas, a comunidade internacional há
muito categorizou outros diversos tipos
de violência política que são relegados
diante da invisibilidade do tema, o que
causa, inclusive, a dificuldade de percepção das vítimas de tais atos.

6
7

Disponível em: https://twitter.com/tabataamaralsp/status/1257832021029765121 Acesso em: 16/05/21.
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/nota-de- repudio-3 Acesso
em: 16/05/21.
8 Disponível em: http://teeags.mx/documentos/leymodeloviolenciapolitica.pdf Acesso em: 16/05/21.
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Precisamos falar sobre a Violência Política de Gênero
Segundo dados apurados, não é incomum que casos de Violência Política Parlamentar de Gênero sejam expostos na
mídia, mas não se convertam em denúncias aos respectivos Conselhos de Ética. E quando chegam aos Conselhos de
Ética, na maioria esmagadora das vezes
são arquivados sem qualquer apuração.9
Recentemente dois casos de Violência
Política de Gênero permearam o noticiário nacional. O primeiro foi o da Prefeita
de Cocheira/BA, Eliana Gonzaga de Jesus, primeira mulher eleita pra chefiar o
executivo municipal. A Prefeita relata que
vem sofrendo ameaças, inclusive de morte, desde que começou a campanha eleitoral e que do final de 2020, quando se
sagrou vencedora, até o início desse ano,
dois militantes que eram bastante ativos
em sua campanha foram mortos, dentre
eles um Vereador que teve que deixar a
cidade para ir para a Capital (Salvador),
para tentar escapar da violência, mas
que ao retornar e permanecer na cidade
foi executado com requintes de crueldade em frente à delegacia da cidade. Além
disso, comenta-se na cidade que haveria
uma lista de pessoas ligadas à sua campanha que seriam as próximas vítimas.
Apesar das ameaças de cunho político,
a Prefeita, que já foi Vereadora por dois
mandatos, afirma que não vai desistir.10
O segundo caso mais recente foi o de

Benny Briolly, primeira Vereadora trans
eleita para a Câmara de Vereadores de Niterói/RJ, que teve que deixar o país após
receber ameaças.11 Segundo consta no
comunicado publicado em suas redes
sociais, “várias instâncias do Estado brasileiro” foram comunicadas, informadas
e oficiadas, “mas até o momento não foram tomadas medidas efetivas que protejam sua vida e seus direitos políticos”.12
Nos parece sintomático que até hoje
não tenhamos tido qualquer avanço, a
partir das instituições de Estado, quanto
as necessárias respostas aos graves casos de Violência Política de Gênero que
cotidianamente vêm acontecendo, enquanto uma única postagem de um eleitor
antes do período eleitoral em desfavor de
um pré-candidato, de conteúdo inegavelmente áspero e inadequado, porém, adstrito ao debate político, tenha merecido a
pecha de “discurso de ódio” pela maioria
dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto situações como as aqui
narradas não mereçam sequer análises e
respostas efetivas do Estado.
Precisamos falar sobre Violência Política de Gênero para que o ambiente político deixe de ser um espaço hostil, inóspito
para as mulheres e que estas se sintam
mais engajadas e seguras para representar a sociedade e ocupar os espaços de
poder.

9 Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2020000200202&script=sci_arttext Acesso em: 16/05/21.
10 Disponível em: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/21/04/19/prefeita-de-cachoeira-relata-sofrer-ameacas-de-morte-apos-se-

-tonar-1a-mulher-eleita-ao-cargo -povo-nao-elegeu-uma-covarde.ghtml Acesso em: 16/05/21.
11 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/21/05/benny-briolly-primeira-vereadora-trans-de- niteroi-deixa-o-pais-apos-receber-ameacas.shtml Acesso em: 16/05/21.
12 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CO1FS4dpfO9/?igshid=1iw1st3pyw9sp Acesso em: 16/05/21.
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ABRADEP Debate nº 5

Possibilidade de instauração de inquérito
policial de ofício por autoridade policial
1. Caetano Lo Pumo
O boletim ABRADEP DEBATE n. 5, de
abril de 2021, tratou sobre a alteração do
Art. 8º da Resolução TSE 23.396, que limitava a instauração de inquérito policial
eleitoral à requisição do Ministério Público Eleitoral ou à determinação da Justiça
Eleitoral (salvo a hipótese de prisão em
flagrante). O tema gerou debates que
não se esgotaram e prometem avançar
ainda mais, considerando que o controle do processo eleitoral, no sentido mais
amplo possível, é pedra de toque do regime democrático.
A opção de dar à Justiça Eleitoral o dever de controlar as eleições lhe dá prerrogativas e responsabilidades exclusivas
em toda matéria que tenha a capacidade
de influenciá-las, cabendo a outros órgãos e instituições cumprir suas funções
de forma subsidiária e mediante requisição e autorização expressa da autoridade eleitoral.
O resultado de uma eleição não pode
correr o risco de ser influenciado por investigações e inquéritos que tramitem ao
arrepio das instituições eleitorais. Não
é falta de confiança nos demais órgãos
públicos; é simplesmente entender que o
Direito Eleitoral tem autonomia e, portanto, rege-se por seus próprios princípios
que, diga-se, são especialíssimos.
Quem tem treinamento e capacidade
para atender conflitos ou mesmo compreender as consequências de toda e
qualquer investigação que envolva uma
eleição? Quem para isso foi treinado e
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quem conhece seus meandros e, sobretudo, seus efeitos? Quem está sujeito
às corregedorias eleitorais? Atrevo-me a
dizer que o próprio princípio in dubio pro
societate, no Direito Eleitoral, por sua capacidade destrutiva, deve ser visto com
todas as ressalvas possíveis. Esse é um
debate que ocorre entre aqueles que lidam com o delicado tema das eleições
diariamente e que foge à maioria das autoridades públicas investigativas.
A oitiva inquisitorial de uma simples
testemunha, para ficar em um exemplo
simplório e que certamente se tornará
corriqueiro, pode ter efeitos avassaladores em uma eleição. Por isso, a necessidade de respeito ao importante gargalo
da autorização da Justiça Eleitoral, órgão
especializado, treinado, com responsabilidades próprias e acostumado com as
consequências eleitorais de seus atos.
Evidentemente, a Justiça Eleitoral (juízes, promotores, servidores) também
não está imune a falhas e há muito espaço de discussão e aperfeiçoamento, mas
é inegável que ali encontramos um corpo
técnico capaz de, melhor do que qualquer
outra instituição, compreender os efeitos
de tudo que se faz ou se deixa de fazer
em nome de um processo eleitoral limpo
e justo.
A leitura das permissões constitucionais para investigações de infrações penais (Art. 144) não pode desconsiderar
a competência exclusiva da Justiça especializada em matéria eleitoral. Como
bem lembrou o Ministro Dias Toffoli, “o
Brasil criou a Justiça Eleitoral, todos nós
abradep.org
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sabemos os motivos, não preciso fazer
um histórico a respeito do tema. Por isso,
a Polícia Judiciária em matéria eleitoral é
presidida diretamente pelo Poder Judiciário” (RO 190461).
A possibilidade de surgir um verdadeiro
sistema paralelo de controle das eleições
é real, do qual as autoridades eleitorais
(Juízes e Promotores) serão excluídas e
chamadas eventualmente, nem sempre a
tempo de corrigirem eventuais falhas ou
de minimizarem efeitos danosos ao processo.
Atenção: tudo pode acontecer com a
melhor boa-fé. Não é falta de confiança,
é apenas pedir que o controle, em sentido amplo, incluindo a abertura de procedimentos investigatórios, respeite nossa
opção histórica de ter na Justiça Eleitoral, especializada e preparada para essa
finalidade, o seu filtro desde o início.
2. Diogo Fernandes Gradim
Na sessão de 29 de abril de 2021 o
TSE aprovou alteração da Res.-TSE nº
23396/2013, para incluir a possibilidade
de instauração de inquérito de ofício pela
autoridade policial. Anteriormente havia
previsão de que a autoridade policial que
tomasse conhecimento de fato potencialmente criminoso deveria informar ao
juízo eleitoral (art. 5º) e que o juízo poderia, além de enviar os autos ao Ministério
Público Eleitoral, requisitar diretamente a

instauração do inquérito à autoridade policial (art. 6º).
Essa alteração gerou críticas por parte
dos estudiosos e profissionais que atuam
na seara eleitoral que vislumbram na dispensa de requisição por outra autoridade,
seja magistrado ou membro do Ministério Público, a possibilidade de utilização
eleitoreira da instauração de inquéritos.
Nada obstante a louvável preocupação
com efeitos extrapenais da persecução
penal, o que não será objeto de polêmica,
a solução antes adotada pela Resolução
estabelecia sistemática apartada de toda
a persecução penal definida na Constituição e no Código de Processo Penal, não
protegia adequadamente a normalidade
e legitimidade das eleições e abria brechas para problemas mais graves.
Sobre a competência da autoridade
policial e da polícia judiciária, dispõe o
ordenamento brasileiro que a Polícia Federal possui competências constitucionalmente definidas dentre as quais está
o exercício de polícia judiciária da União.
Dentre as atribuições da autoridade policial, o Código de Processo Penal prevê
expressamente a possibilidade de instauração de inquérito de ofício por esta
autoridade.2 Havia, portanto, duvidosa
constitucionalidade nos arts. 5º e 6º da
citada Resolução por restringir competência constitucional da polícia judiciária.
Quando o magistrado entra em contato
com elementos de convicção relaciona-

2

Constituição da República
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal; (...)
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
Código de Processo Penal
Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
I - de ofício;
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dos à suposta prática de crime e tome
providências para sua apuração se inicia
o processo mental de formação de conhecimento e adesão a uma versão dos
fatos.
A doutrina processualista penal3 aponta a importância da imparcialidade objetiva e do afastamento do magistrado da
fase de investigação.
Com esse prejuízo à imparcialidade
haverá um olhar enviesado para a análise de medidas mais gravosas que devem necessariamente passar por análise
judicial. São os casos, por exemplo, de
recebimento da denúncia, deferimento
de busca e apreensão, deferimento de
interceptação telefônica, deferimento de
quebra de sigilos fiscal e bancário, defe-

rimento de prisão preventiva. Sem a implementação do juiz de garantias no processo penal eleitoral, mesmo a sentença
será proferida pelo magistrado que determinou a instauração do inquérito.
Se há razões (e com certeza as há)
para atentar para o risco de que a instauração de inquérito possa influenciar
um processo eleitoral, com muito mais
razões devemos nos preocupar com as
medidas sujeitas a reserva de jurisdição.
Atribuir ao magistrado, que possui
obrigação de imparcialidade, a função de
analisar suposta tipicidade e determinar
a instauração de inquéritos é, portanto,
contraprodutivo em relação ao que se
pretende tutelar.

3

ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos – 4. ed. rev. atual. e ampl. – Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 615-616, e LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. – 13. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.
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INFORME

I Jornada de Direito Eleitoral

A

comunidade jurídica brasileira
foi contemplada em 2021 com
mais um mecanismo de diálogo
acadêmico e profissional, com a primeira
edição da Jornada de Direito Eleitoral, organizada pela Escola Judiciária Eleitoral
do Tribunal Superior Eleitoral – EJE/TSE
em parceria com a Academia Brasileira
de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP.
Foram mais de 6 (seis) meses desde
a publicação do Edital até a plenária final, realizada no início de maio de 2021,
com a intensa participação de Ministros
do Tribunal Superior Eleitoral, servidores,
membros do Ministério Público, juízes
das Cortes Regionais Eleitorais, advogados, professores, pesquisadores e estudantes.
Este projeto pioneiro na área do Direito
Eleitoral tem como objetivo impulsionar a
cultura jurídica da construção de consensos sobre o modo de pensar e interpretar
as normas jurídico-eleitorais, mediante a
discussão e aprovação de enunciados.
Isso já ocorre em outras áreas do Direito,
a exemplo das Jornadas de Direito Processual Civil, Direito, Civil, Penal e Administrativo.
Mas o que são os enunciados EJE/
ABRADEP? Os enunciados têm o objetivo de serem propostas interpretativas
das normas aplicáveis ao Direito Eleitoral
de forma que estejam adequadas às inovações legislativas, ao posicionamento
doutrinário e, ainda, à jurisprudência dos
27
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tribunais eleitorais e do Supremo Tribunal Federal, em matéria eleitoral.
Na primeira fase, foram submetidas
253 (duzentas e cinquenta e três) propostas de enunciados que, por sua vez, foram
analisadas por 8 (oito) comissões temáticas, divididas em vários temas, a exemplo de Contencioso eleitoral, Registro de
candidatura, Inelegibilidades, Aplicação
do Código de Processo Civil (CPC/2015),
Propaganda Política (Propaganda Eleitoral, Partidária, Intrapartidária), Poder de
Polícia, Contencioso Eleitoral, Pesquisas
eleitorais, Financiamento de campanha,
Participação de Mulheres, Negros e Indígenas e Pessoas no Deficiência.
Das 253 propostas, foram classificadas 118 delas para a fase de debate e
deliberação nas plenárias setoriais e
plenária final. Nesta fase, todos os proponentes que se inscreveram e os membros das Coordenações tiveram direito a
fala e, principalmente, direito ao voto, a
fim de aprovar ou rejeitar as redações finais de cada um dos enunciados.
Em 10 de maio de 2021, o Vice-Presidente do TSE e Coordenador-Geral da I
Jornada de Direito Eleitoral, Ministro Edson Fachin, realizou a abertura da reunião plenária que transcorreu por mais de
6 (seis) horas e debates de discussões.
Ao final, foram aprovados 66 enunciados,
publicados posteriormente no Diário da
Justiça Eletrônico mediante Portaria TSE
n° 348, de 28 de maio de 2021.
abradep.org

Informe: I Jornada de Direito Eleitoral
A I Jornada de Direito Eleitoral foi mais
além. Também disponibilizou à comunidade jurídica brasileira um conjunto de
achados relevantes, assim classificado
como um grupo de propostas que, embora não se enquadrasse aos requisitos exigidos para a aprovação como um
enunciado (não se mostraram compatíveis com as normas, súmulas e jurisprudência do TSE), poderia lançar luzes
para reflexões futuras de aprimoramento
normativo no âmbito do Direito Eleitoral
Brasileiro.
O esforço conjunto de membros da
Escola Judiciária Eleitoral do TSE, de diversos membros do Judiciário Eleitoral,
Ministério Público e Advocacia, inclusive
muito deles coordenadores de comissões temáticas do Projeto de Sistematização de Normas Eleitorais – SNE, e de
acadêmicas(os) da ABRADEP demonstrou que, mesmo em momentos de crise
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(como atualmente vivemos com a pandemia do COVID-19), é possível a construção de projetos de natureza colaborativa
e participativa focados no aprimoramento da democracia e do sistema de justiça
brasileiro.
Esse foi um grande passo para a consolidação dos estudos em Direito Eleitoral e
Político tendo a Academia como líder desse grande projeto de reflexão e aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro.
Bruno Cezar Andrade de Souza é mestre
em Direito pela Universidade Estácio de
Sá e especializado em Direito Eleitoral
pela Universidade Cândido Mendes.
Marcelo Weick Pogliese é doutor em
Direito pela UERJ e pós-doutorado pela
Universidade de Santiago de Compostela
(Espanha). Membro efetivo da Comissão
de Direito Eleitoral do IAB.
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