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EXPEDIENTE



A s eleições gerais se aproximam e o calendário eleitoral já tem muitos de seus 
prazos vencendo e outros se aproximando, sendo necessária e urgente a discus-
são sobre temas que fazem parte do dia a dia de um processo eleitoral. A terceira 

edição do BOLETIM ABRADEP vem como ferramenta segura e perspicaz tratando dos 
principais e mais atuais temas de direito político e eleitoral.

Esta edição percorre temas de relevância nessas áreas, mas não apenas nelas, já que 
questões estruturantes da democracia também são objeto de estudo. O caderno diver-
sidade conta com a participação da Transparência Eleitoral Brasil que nos traz a análi-
se sobre os desafios para as candidaturas LGBTQIA+ nas eleições desse ano. O direito 
antidiscriminatório, subsistema do direito constitucional, também ganha destaque com 
artigo sobre o tema.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e seus efeitos na aferição da inelegibilidade e a 
regulamentação jurídica das manifestações políticas dos influenciadores digitais no pe-
ríodo de disputa eleitoral também estão presentes, de modo que a ABRADEP segue seu 
compromisso com a difusão de temas referentes ao direito eleitoral e a intersecção entre 
direito e política.

O uso da prova pericial em ações cassatórias é debatido de modo a esclarecer pontos 
ainda nebulosos, assim como são trazidas importantes informações acerca da atuação 
dos observadores eleitorais, visando fornecer maior visibilidade à prática no Brasil.

O caderno debates ABRADEP nos traz posições e opiniões sobre o futuro das federações 
partidárias, sendo que a edição é finalizada com os apontamentos sobre os avanços da 
regulamentação da matéria partidária pelo Tribunal Superior Eleitoral durante a gestão 
do Ministro Luís Roberto Barroso, de modo que o Boletim ABRADEP se consolida como 
material de consulta capaz de propiciar conhecimento jurídico técnico, plural e com a 
segurança necessária para o atual momento.

 
Boa leitura!

Editorial

3 abradep.org Boletim ABRADEP #3 • Abril/2022



abradep.org 

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 profissio-
nais 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 qualifi-
cado 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 es-
tado democrático de direito.

• 
• Colaborar no ensino das disciplinas afins transmitindo conhe-

cimento a todos os seus membros, a comunidade jurídica e à 
sociedade civil em geral.

• 
• Atuar com força representativa como instrumento de interven-

ção 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.

Sobre a 
ABRADEP

abradep.org 



No dia 04/02/22, o Min. Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), manifestou-se pelo 

reconhecimento de repercussão geral 
quanto à eventual retroatividade das dis-
posições da Lei nº 14.230/21, indicando, 
então, o Ag-RE nº 843.989 para fins do 
Tema de Repercussão Geral nº 1.199.1 De 
acordo com o Ministro Relator, nada obs-
tante os fatos analisados naqueles autos 
e a respectiva ação sejam muito anterio-
res à nova lei, esse diploma legal provocou 
profundas alterações na Lei nº 8.429/92, 
alterações essas que podem ter o con-
dão de afetar processos em curso, por 
serem mais benéficas àqueles acusados 
da prática ou por terem se beneficiado 
de atos de improbidade administrativa.

1  https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4652910. Acesso em 22.02.2022.

E qual a importância desse julgamento 
para o Direito Eleitoral? 

Sabido é que, dentre as hipóteses de 
inelegibilidade previstas na LC nº 64/90, 
estão (i) a inelegibilidade proveniente de 
condenação à suspensão dos direitos po-
líticos, em decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial colegiado, 
por ato doloso de improbidade adminis-
trativa que importe lesão ao patrimônio 
público e enriquecimento ilícito (art. 1º, I, 
l), e, ainda que não diretamente relacio-
nada à condenação imposta pela ação 
judicial prevista na Lei nº 8.429/92, (ii) a 
inelegibilidade decorrente da rejeição de 
contas, por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade ad-
ministrativa  (art. 1º, I, g).

A retroatividade da lei 
nº 14.230/2021 e seus efeitos 

na aferição da inelegibilidade

Ana Márcia dos Santos Mello Advogada Especializada 
em Direito Público e Controle Externo. Coordenadora 
Adjunta da ABRADEP

DESTAQUE

Resumo Este artigo tem por objetivo refletir, a par de recente decisão do Supremo Tribu-
nal Federal reconhecendo a repercussão geral sobre a eventual retroatividade da Lei nº 
14.230/21, sua aplicação a fatos e processos anteriores à sua edição, quais os possíveis 
efeitos dessa retroatividade nos processos de registro de candidatura perante a Justiça 
Eleitoral. 
Palavras-chave (ir)retroatividade; direito administrativo sancionador; improbidade admi-
nistrativa.
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Assim, é certo que várias das dispo-
sições normativas inseridas pela Lei nº 
14.230/21 podem afetar a aferição da 
inelegibilidade de candidatos que tenham 
ações judiciais ou prestações de contas 
que envolvam o juízo de improbidade 
pela prática de fatos ocorridos antes da 
alteração legislativa mencionada.

Importante, assim, também ao Direito 
Eleitoral, o julgamento submetido ao STF 
sobre a possibilidade das novas disposi-
ções legais sobre improbidade adminis-
trativa se aplicarem retroativamente aos 
atos praticados antes de sua aprovação 
e, mais especificamente, aos processos 
em curso, ajuizados sob a égide da reda-
ção original da Lei nº 8.429/92.

Efeitos retroativos da lei nº 14.230/21

De início, cabe destacar que, em rela-
ção às normas de conteúdo processual 
inseridas pela Lei nº 14.230/21, sua in-
cidência deve ser imediata em todos os 
processos em curso, no estágio em que 
se achem, respeitados os atos já reali-
zados e os efeitos por eles produzidos. 
Trata-se, afinal, de entendimento juris-
prudencial já consagrado e positivado no 
art. 14 do CPC.

Já no que se refere às disposições le-
gais de conteúdo material, que traduz a 
questão mais controversa sobre a nova 
legislação, a nosso ver o maior debate 
se refere à retroatividade dos novos dis-
positivos, que mudaram completamente 
as próprias bases fundantes da Lei nº 
8.429/92, com profundas alterações no 
regime jurídico da improbidade adminis-
trativa. 

2 TJSP, AC 1001594-31.2019.8.26.0369, Rel. Oswaldo Luiz Palu, DJe 10.11.2021; TRF-5, AC 0000712-80.2013.4.05.8205, Rel. Thiago 
Batista de Ataide, j. 23.11.2021; TJMG, AI 1.0000.21.101153-1/001, Rel. Renato Dresch, DJe 17/12/2021;.
3 https://www.conjur.com.br/2021-nov-24/processo-lei-improbidade-administrativa-processos-curso. Acesso em 22.02.2022.

Alguns doutrinadores têm entendido 
que a questão restou solucionada a partir 
do momento em que a Lei n.º 14.230/21 
determinou expressamente que, ao siste-
ma da improbidade, devem ser aplicados 
os princípios constitucionais do “direito 
administrativo sancionador” (art. 1º, §4º), 
prevendo ainda que a ação por impro-
bidade administrativa é “repressiva”, de 
“caráter sancionatório”, e “não constitui 
ação civil” (art. 17-D). Já se pode verifi-
car, também, diversas decisões judiciais 
nesse mesmo sentido.2

José Miguel Garcia Medina3 esclarece 
que, em verdade, na doutrina e na juris-
prudência, há muito, já se afirmava que 
o sistema de responsabilização por atos 
de improbidade administrativa integraria 
aquilo que se convencionou chamar de 
direito administrativo sancionador, o que 
significa a incidência de princípios que ga-
rantam a contenção do poder punitivo es-
tatal, assim como ocorre no direito penal.

Realmente, o Superior Tribunal de Jus-
tiça já teve a oportunidade de se mani-
festar, mais de uma vez, no sentido de 
que a retroação da norma mais benéfica 
é uma garantia constitucional não exclu-
siva do direito penal, irradiando efeitos 
no direito administrativo (vide AgInt no 
REsp 1.602.122, Rel. Ministra Regina He-
lena Costa, 14/08/2018; RESP 1.153.083, 
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ 
Acórdão Ministra Regina Helena Costa, 
19/11/2014).

Todavia, a questão, de fato, não está 
ainda pacificada. 

A alegação de irretroatividade, invoca-
da em diversas decisões judiciais e pela 
doutrina, se pauta no argumento de que 

A retroatividade da lei nº 14.230/2021 e seus 
efeitos na aferição da inelegibilidade 
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a norma constitucional que estabele-
ce a retroatividade da lei mais benéfica 
funda-se em peculiaridades únicas do 
direito penal, vinculadas à liberdade do 
réu, fundamento inexistente no Direito 
administrativo sancionador4. Além disso, 
afirma-se se tratar de regra de exceção, 
que deve ser interpretada restritivamen-
te, pelo que a hipótese seria de prestigiar 
a regra geral da irretroatividade da lei e a 
preservação dos atos jurídicos perfeitos.

Porém, como asseveram Rafael Car-
valho Rezende Oliveira e Erick Halpern5, 
as sanções penais e administrativas, em 
razão de suas semelhanças, submetem-
-se a regime jurídico similar, com a inci-
dência de princípios comuns que confor-
mariam o Direito Público Sancionador, 
especialmente os direitos, garantias e 
princípios fundamentais consagrados no 
Texto Constitucional, tais como (i) lega-
lidade, inclusive a tipicidade (art. 5º, II e 
XXXIX; art. 37); (ii) irretroatividade (art. 
5º, XL); (iii) pessoalidade da pena (art. 5º, 
XLV); (iv) individualização da pena (art. 
5º, XLVI); (v) devido processo legal (art. 
5º, LIV); (vi) contraditório e ampla defesa 
(art. 5º, LV); (vii) razoabilidade e propor-
cionalidade (art. 1º e art. 5º, LIV); etc.

Posto isso, a expressa referência à lei 
penal e a utilização de expressões pró-
prias do direito penal em diversos inci-
sos do art. 5º da CF/88, não impedem a 
sua aplicação ao direito administrativo 
sancionador, pois os princípios jurídicos 
neles vinculados seriam corolários do 
Estado Democrático de Direito e sequer 
necessitariam de menção expressa no 
texto constitucional.
4 MELO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da 
Constituição Federal de 1988, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 155.
5 HALPERN, Erick; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador 
e a reforma da lei de improbidade pela Lei 14.230/2021, 9/12/2021. Disponível em www.zenitefacil.com.br. Acesso em 22.02.2022.
6 STF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.10.2014.

Dessa maneira, se por opção legislati-
va - e certamente para evitar persistirem 
as divergências ainda existentes sobre 
essa questão -, agora a improbidade ad-
ministrativa foi, de forma expressa, in-
serida legalmente no âmbito do direito 
administrativo sancionador, para fins de 
incidência dos seus respectivos princí-
pios e garantias, não há dúvidas de que, 
tal como a lei penal, a norma legal que 
lhe for atinente retroage quando for para 
beneficiar o réu.

De fato, a Constituição Federal consa-
gra no artigo 5º, XL, a retroatividade da 
norma mais benigna como princípio geral 
de Direito, exatamente no intuito de evitar 
que os cidadãos sejam prejudicados com 
a aplicação ou cumprimento de pena ou 
sanção por fato que norma posterior pas-
sou a considerar lícito. E os princípios ge-
rais devem condicionar a aplicação do 
direito em suas mais diversas searas, de 
forma horizontal e independentemente 
da natureza do direito material envolvido.

Corrobora esse raciocínio julgado do 
STF, nos autos do MS n° 23.2626. Ali, 
nada obstante se tratasse de outro prin-
cípio geral de direito – o da presunção da 
inocência (art. 5º, LVII, CF/88), decidiu-se 
que, apesar de se referir ao processo pe-
nal, igualmente se aplica aos processos 
administrativos sancionadores.

Veja-se, assim, que não é novidade a 
aplicação, ao direito administrativo san-
cionador, de princípios gerais do direito 
estabelecidos em normas constitucio-
nais que fazem apenas referência ao di-
reito penal como destinatário.

Dentro desse contexto, espera-se que 

A retroatividade da lei nº 14.230/2021 e seus 
efeitos na aferição da inelegibilidade 
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o STF encerre de vez a controvérsia e re-
conheça que devam ser buscadas na Lei 
n.º 14.230/21 as normas sancionatórias 
com efeitos mais benéficos para os réus 
da ação de improbidade administrativa, 
permitindo a sua aplicação retroativa, in-
cidindo inclusive sobre os fatos ocorridos 
antes da entrada em vigor do diploma.

Os efeitos da lei nº 14.230/21 
nos julgamentos pela 
Justiça Eleitoral

Como mencionado, a LC nº 64/90 pre-
vê a improbidade administrativa como 
elemento das hipóteses de inelegibilida-
de previstas no art. 1º, I, l e g, pelo que, al-
teradas as bases da Lei nº 8.429/92, não 
há dúvidas de que essas mudanças irão 
reverberar na aplicação dos referidos dis-
positivos pela Justiça Eleitoral. 

Reconhecida a retroatividade, pode-
-se imaginar a quantidade de pedidos de 
tutela que serão propostos na busca da 
incidência das novas normas nos feitos 
em que se discute a ocorrência de impro-
bidade administrativa. Só essa situação 
terá uma imediata e direta influência nos 
processos relacionados aos registros de 
candidatura, considerando que a impro-
bidade prevista na legislação eleitoral 
demanda que a análise de sua ocorrên-
cia seja feita com amparo em decisões 
proferidas pela Justiça Comum, Tribu-
nais de Contas e Poder Legislativo, essas 
com fundamento exatamente na Lei nº 
8.429/92.

E não é só. A própria Justiça Eleitoral 

7 Súmula-TSE nº 41. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do 
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.
8 STF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2016. Merecem destaque também os Temas de Repercussão Geral nºs 666, 835 e 852.
9 STF, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 20.04.2020.
10 TSE, AgR-REspe 27.473, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.02.2019; AgR-AI nº 1.897-69/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 21.10.2015; 
RO nº 380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS em 12.9.2014.

terá que se debruçar na análise do novo 
regramento considerando, a despeito da 
Sumula 41/TSE7, que não são raros os 
julgados que autorizam a Justiça Elei-
toral depreender da análise da decisão 
condenatória os elementos necessários 
à caracterização da inelegibilidade do 
candidato, ainda que não estejam ali ex-
pressamente indicados. 

Outro ponto importante a ser obser-
vado, além das alterações legislativas 
promovidas, se refere aos efeitos dos re-
centes julgados do STF acerca dos julga-
mentos de contas. 

No RE 848.8268 (Tema 899), por exem-
plo, o STF firmou, ainda que de forma 
não unânime, que os julgamentos pro-
movidos pelas Cortes de Contas não têm 
natureza jurisdicional e que a análise téc-
nica feita se faz apenas sob o enfoque 
administrativo, da contabilidade pública, 
da legislação orçamentária e fiscal, a 
partir de sua função fiscalizadora.  Já no 
RE 636.889, concluiu que a imprescritibili-
dade, restrita às ações de ressarcimento 
fundadas na prática de atos de improbi-
dade administrativa (Tema 897), não se 
aplica aos julgamentos dos Tribunais de 
Contas, que não julga pessoas, nem per-
quire a existência de dolo decorrente de 
ato de improbidade administrativa, mas 
realiza apenas o julgamento técnico das 
contas a partir da fiscalização e apura-
ção da ocorrência de irregularidades10.

Dessa forma, cabe questionar, então, 
quem fará essa aferição da irregularida-
de insanável que configure ato doloso de 
improbidade administrativa. Se o Tribu-

A retroatividade da lei nº 14.230/2021 e seus 
efeitos na aferição da inelegibilidade 
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nal de Contas faz apenas análise técnica, 
ou, ainda que profira julgamento em de-
terminadas circunstâncias11, não permite 
o exercício do amplo contraditório, com 
viabilidade de produção de provas teste-
munhal e pericial, assim como o Poder 
Legislativo, cujo julgamento é inclusive 
político, provavelmente essas circuns-
tâncias demandarão que a própria Justi-
ça Eleitoral faça esse juízo de valor. 

Nesse sentido, deverão ser revisitadas 
pela Justiça Eleitoral não só as hipóte-
ses indicadas como configuradoras de 
improbidade administrativa, que, como 
dito, foram muito alteradas, mas o pró-
prio procedimento do pedido de registro 
de candidatura e sua impugnação, consi-
derando a necessidade de se permitir o 
exercício da ampla defesa e do contradi-
tório daqueles envolvidos na alegação de 
prática de irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade ad-
ministrativa.

Considerações finais

A Lei nº 14.230/21, ao alterar a Lei nº 
8.429/92, praticamente criou uma nova 
Lei de Improbidade Administrativa, pois, 

11 Como na hipótese de a origem dos recursos ser diversa da unidade federativa que efetua a despesa, conforme decidido no REs-
pe 726-21/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11.4.2017; REspe 450-02/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.08.2017; 
REspe 245-09/ES, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 09.05.2017.

como dito, as mudanças foram muitas e 
profundas, o que vem provocando vários 
debates na comunidade jurídica. Um des-
ses debates, submetido ao STF, se refe-
re à possibilidade da retroação na nova 
lei, já que a opção do legislador foi a de 
inserir expressamente a improbidade ad-
ministrativa no campo de incidência das 
normas, princípios e garantias do direito 
administrativo sancionador. 

Referendadas a importância e a auto-
nomia do direito administrativo sanciona-
dor, como se espera, não pode haver qual-
quer dúvida de que a retroatividade da lei 
mais benéfica, que lhe é própria, agora 
também se estende à nova regulamenta-
ção da improbidade administrativa. E, em 
sendo assim, caberá ao Poder Judiciário, 
ao Poder Legislativo e Órgãos de Contro-
le se adequarem aos novos tempos.

No que se refere à Justiça Eleitoral, a 
necessidade de se promover adequações 
é evidente, pois o novo regramento afeta 
diretamente a aferição da inelegibilidade 
de candidatos acusados da prática, ou de 
terem se beneficiado, de atos de impro-
bidade administrativa, como previsto nas 
hipóteses das alíneas “g” e “l” do inciso I 
do art. 1º, da LC nº 64/90.

A retroatividade da lei nº 14.230/2021 e seus 
efeitos na aferição da inelegibilidade 
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Nas eleições municipais de 2020, 
o número de candidaturas LGB-
TQIA+ aumentou em relação aos 

pleitos eleitorais anteriores, resultando 
também no crescimento de integrantes 
da comunidade que foram eleitos, con-
forme estudo realizado pela Aliança Na-
1 ALIANÇA LGBTI+. Boletim n. 03/2020 de 16 de novembro de 2020. Central de Apuração do Programa Voto com Orgulho. Eleição de 
pessoas LGBTI+ e aliadas à causa alcança marca histórica. Disponível em: <https://aliancalgbti.org.br/wp-content/uploads/2020/11/
Boletim-No-03.pdf >.Acesso em 12 mar. 2022. 

cional LGBTI+ e vinculado ao programa 
“Voto com Orgulho”.1 No mesmo senti-
do, a Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (ANTRA) apresentou dados 
em relação às candidaturas de transgê-
neros, registrando a existência de 294 
candidaturas no Brasil em 2020, o que 

Os desafios para as 
candidaturas LGBTQIA+
nas eleições deste ano 
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DIVERSIDADE

Resumo Em que pese os dados apontem para o aumento de candidaturas LGBTQIA+ 
nas últimas eleições, a pequena representatividade deste setor da sociedade em cargos 
eletivos e o preconceito existente demonstra as imensas dificuldades enfrentadas. O ca-
minho por maior igualdade e representação política adequada exige a atuação da Justiça 
eleitoral e da sociedade civil em políticas públicas de incentivo e suporte às candidaturas, 
garantindo acesso aos partidos políticos, a escolha em convenção, o registro ao cargo 
disputado com respeito ao nome social e a possibilidade de realização da campanha 
eleitoral em sua plenitude. 
Palavras-chave Candidaturas LGBTQIA+; Representação política; Nome social; Igualdade 
de chances; Sociedade civil. 
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representa um aumento de 226% em re-
lação aos dados obtidos pela mesma as-
sociação nas eleições de 2016.2 

O aumento resultou na ampliação de 
pessoas trans eleitas vereadoras. Em 
Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT) teve 
a maior votação da história do município 
para o cargo disputado, enquanto que em 
Aracaju, Linda Brasil (PSOL), realizou a 
maior votação do pleito na circunscrição 
para o cargo no Poder Legislativo muni-
cipal. 3 Em conjunto com esses dados, 
no ano passado, a pesquisa “Impacto da 
orientação sexual dos candidatos sobre 
a intenção de voto ― Posicionamento 
político do eleitorado LGBT” realizada 
pelo Instituto Atlas, apontou que 60% do 
eleitorado brasileiro poderia votar em um 
candidato assumidamente gay para a 
Presidência da República.4 

Em que pese os dados expostos apon-
tem progressos na participação da comu-
nidade LGBTQIA+ na disputa por cargos 
eletivos e a atenuação de certos precon-
ceitos, essa perspectiva não afasta as 
extensas dificuldades vivenciadas por 
este setor da sociedade, principalmente 
quando analisados conjuntamente com 
outros indicativos que apontam o Brasil 
como um dos países com maior número 
de homicídios de pessoas LGBTQIA+5 e 
com pequena representatividade dentro 

2 Relatório final Missão de Observação Eleitoral Nacional 2020. Brasília: Transparência Eleitoral Brasil, 2021, p. 39. Disponível em: 
<https://transparenciaeleitoral.com.br/2021/11/03/relatorio-final-missa%cc%83o-de-observac%cc%a7a%cc%83o-eleitoral-nacio-
nal-2020/ >. Acesso em 12 mar. 2022. 
3 DW. O avanço da diversidade na eleição municipal de 2020. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/o-avan 
Z%C3%A Z7 Zo-da-diversidade-na-elei%C3%A7%C3%A3o-municipal-de-2020/a-55641506>. Acesso em 12 mar. 2022.   
G1. Aracaju elege primeira mulher trans como vereadora. Disponível em: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/11/15/
aracaju-elege-primeira-mulher-trans-como-vereadora.ghtml. Acesso em 12 de mar. 2022. 
4 Pesquisa Atlas. El País. Impacto da orientação sexual dos candidatos sobre a intenção de voto. Posicionamento político do elei-
torado LGBT. Disponível em: < https://cdn.atlasintel.org/5e95c405-bb32-4958-9430-8b7ac2e588ca.pdf > Acesso em 07 mar. 2022.
5 El País. Pouco a comemorar na América Latina, onde ser LGBTQIA+ é ser alvo. Disponível em: < https://brasil.elpais.com/in-
ternacional/2021-06-28/pouco-a-comemorar-na-america-latina-onde-ser-lgbtqia-e-ser-alvo.html>. Acesso em 10 de mar. 2022.  
Exame. Pelo 12º ano consecutivo, Brasil é país que mais mata transexuais no mundo. Disponível em: < https://exame.com/brasil/
pelo-12o-ano-consecutivo-brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/>. Acesso em 10 mar. 2022.
6 POLITIZE! Representatividade LGBTQIA+ na política: por que é importante para a democracia? Disponível em: <https://www.politi-
ze.com.br/representatividade-lgbtqia-politica/>. Acesso em 15 de mar. 2022.

do Congresso Nacional.6
A partir deste panorama, é essencial a 

ampliação de instrumentos de incentivo 
à participação deste setor da sociedade 
no processo de escolha dos representan-
tes e o apoio à criação de mecanismos 
– tais como a possibilidade de inclusão 
do nome social no cadastro eleitoral e 
como nome de urna para candidatos(as) 
travestis ou transexuais – no sentido de 
reduzir as dificuldades enfrentadas no 
processo político e eleitoral. 

Justamente nesse contexto, em rela-
ção à Portaria do Tribunal Superior Elei-
toral que permitiu o uso do nome social, é 
preciso ressaltar a sua importância, mas 
destacar que é necessário avançar no sen-
tido de garantir o respeito ao aspecto em 
questão em todas as etapas do processo 
eleitoral, à medida que no pleito eleitoral 
de 2020 foi possível constatar dificulda-
des de candidaturas que tiveram proble-
mas na emissão do CNPJ ou na abertura 
de contas bancárias por divergência entre 
os dados cadastrados na Justiça Eleitoral 
e os disponíveis na Receita Federal ou em 
instituições bancárias. 

Por mais que o fato acima especifica-
do trate de aspecto formal do processo 
eleitoral, fato é que todos as candidatu-
ras possuem prazo especifico para aber-
tura das contas bancárias, sendo que fa-

Os desafios para as candidaturas LGBTQIA+
nas eleições deste ano
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lhas nesse procedimento podem resultar 
na limitação temporária da realização de 
gastos e arrecadação de recursos e, con-
sequentemente, atrasar a efetivação da 
propaganda eleitoral, que, no contexto da 
legislação atual, mostra-se extremamen-
te exígua.

Além disso, tal como outros setores 
minoritários da sociedade, a comuni-
dade LGBTQIA+ enfrenta resistências 
dentro de muitos partidos políticos, na 
grande maioria carentes de maior de-
mocracia interna, assim como possuem 
dificuldades de operacionalizar campa-
nhas eleitorais competitivas, principal-
mente quando comparado com candi-
daturas que dispõem de amplo acesso 
aos recursos públicos e outras fontes 
de financiamento. Nesse contexto, ob-
jetivando detalhar e ter acesso às maio-
res dificuldades enfrentadas, o coletivo 
#VoteLGBT lançou no ano passado uma 
pesquisa denominada “Censo +LGBT na 
Política” e que tem por objetivo coletar 
dados quantitativos sobre a participação 
deste setor na política e nas organiza-
ções partidárias.7

Por mais que os dados da referida 
pesquisa ainda não estejam disponíveis, 
somente o fato de ser o único estudo 
localizado em andamento sobre esse 
aspecto, demonstra a exiguidade de in-
formações e a necessidade de maior atu-
ação da Justiça Eleitoral e da sociedade 
civil no sentido de fomentar candidaturas 
e fornecer o apoio nas diversas fases do 

7 CASA 1. Mirando 2022 #VoteLGBT lança censo sobre participação de LGBT+ na política. Disponível em: <https://www.casaum.
org/mirando-2022-votelgbt-lanca-censo-sobre-participacao-de-lgbt-na-politica/?gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulnrjoVOMP-
2jSggzbrzUWh_ZsiFMyBZRVBAzPiliHfQO-Dpw2AFsTIEaAmmaEALw_wcB>. Acesso em 13 mar. 2022.
8 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto reserva 30% das candidaturas aos Legislativos para LGBTQIA+. Disponível em: <https://www.
camara.leg.br/noticias/723356-projeto-reserva-30-das-candidaturas-aos-legislativos-para-lgbtqia/>. Acesso em 13 mar. 2022.

processo eleitoral. Caminhando neste 
sentido, recentemente foi apresentado 
projeto de lei na Câmara dos Deputados 
objetivando resguardar o percentual de 
30% das candidaturas para pessoas LGB-
TQIA+ nas disputas por cargos no Poder 
Legislativo.8

O que se percebe pelo contexto expos-
to é que apesar dos modestos avanços 
nos últimos pleitos eleitorais, ainda exis-
tem grandes desafios para que tenhamos 
uma maior representatividade LGBTQIA+ 
nos cargos eletivos e o rompimento des-
tas barreiras exige coragem daqueles 
e daquelas que decidam se candidatar. 
Em razão disso, é essencial que sejam 
criadas condições minimamente equâ-
nimes em relação à perspectiva das can-
didaturas hegemônicas na política atual, 
fornecendo paridade mínima para que o 
eleitorado tenha acesso às campanhas 
eleitorais em questão. 

Esse caminho de respeito e aplicação 
dos princípios basilares do Direito Eleito-
ral, com especial destaque para a máxi-
ma igualdade entre as candidaturas, pas-
sa, necessariamente, por campanhas e 
políticas públicas de incentivo e suporte 
às candidaturas LGBTQIA+. Além disso, 
é preciso debater e enfrentar as barreiras 
existentes nos partidos políticos, garan-
tindo a escolha em convenção, o auxilio 
no registro das candidaturas e o apoio 
para que possam realizar campanhas 
eleitorais competitivas e em consonân-
cia com as regras legais.

Os desafios para as candidaturas LGBTQIA+
nas eleições deste ano
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1. Introdução

O Direito Antidiscriminatório é um 
subsistema de recentíssimo de-
senvolvimento, que postula ain-

da lugar entre os demais ramos jurídicos, 
mas já demonstra notável potencial so-
cial, político e acadêmica. O “Tratado de 
Direito Antidiscriminatório”, de Adilson 
José Moreira, foi publicado apenas em 
2020. Na esteira, autores e autoras le-
varam a discussão para ramos mais es-

pecíficos, particularmente para o Direito 
Penal (MASIERO, 2021; MOREIRA, 2021).

O tema não é exatamente novo. Os 
efeitos adversos das normas e decisões 
jurídicas sobre determinados indivíduos 
e grupos sociais já foram objeto da Teo-
ria Crítica e de outros estudos do Direito 
genericamente agrupados sob o rótulo 
de “alternativos” (BARROSO, 2009, p. 245 
ss.). Outros autores e autoras, sem se filia-
rem expressamente a nenhum movimen-
to ou nomenclatura, vêm abordando pro-

Por que precisamos de um
Direito Eleitoral e Político 

Antidiscriminatório?
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por objeto a igualdade, concebida fora da dicotomia entre igualdades formal e material, 
como um conceito complexo, multidisciplinar e relacional. Neste artigo, sintetizo algu-
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de sua obra, para, ao final, propor o desenvolvimento de um Direito Eleitoral e Político 
Antidiscriminatório. Defendo a necessidade de teorização sobre e de sistematização do 
sistema protetivo de normas destinadas a reduzir ou eliminar disparidades entre grupos e 
indivíduos no que se refere ao exercício dos direitos políticos, à participação político-par-
tidária e ao acesso às instâncias de representação política. 
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blemas como o racismo, o machismo e a 
homofobia, por exemplo, a partir de uma 
perspectiva jurídica que poderia ser corre-
tamente chamada de antidiscriminatória.

Há ganhos, porém, ao agrupar essas 
discussões e dar-lhes status de ramo ju-
rídico próprio. Moreira (2020) propõe-se 
a sistematizá-las, conferindo-lhes funda-
mentos teóricos (filosóficos, antropológi-
cos, políticos e jurídicos) e um objeto úni-
co, o conceito de igualdade. Neste artigo, 
sintetizo algumas das principais propos-
tas do autor e exponho alguns conceitos 
essenciais de sua obra, para, ao final, de-
fender a necessidade de desenvolvimen-
to de um Direito Eleitoral e Político Anti-
discriminatório.

2. Direito Antidiscriminatório: 
objeto, objetivos e 
conceitos essenciais

É conhecido a ironia de Anatole Fran-
ce (1898, c. VII), “A lei, em sua majestosa 
igualdade, proíbe tanto o rico quanto o po-
bre de dormirem sob pontes, mendigarem 
nas ruas e roubarem pão.” Ele resume com 
maestria os problemas da concepção de 
igualmente predominante no século XIX. 
O chiste, extraído de “O Lírio Vermelho” 
(1894), prenuncia a contraposição que 
marcaria o século XX, entre a igualdade 
formal, ou igualdade negativa, de todos 
perante a lei, e a igualdade material, ou 
igualdade de bem-estar, como destina-
tários da prestação de bens e serviços.

A CF/88 foi concebida sob influência 
dessa contraposição. Não por coinci-
dência, os primeiros administrativistas a 
estudá-la, como Mello (1993), dedicaram 
obras inteiras a tratar das duas igualda-
des, e constitucionalistas, como Bonavi-
des (2008, p. 370 ss.), sentiram-se com-

pelidos a situar a CF/88 entre os Estados 
Liberal ou Social – outra dicotomia que, 
em essência, reproduz a disputa entre 
aquelas concepções. Essa mesma dis-
puta balizou a discussão sobre normas 
programáticas (SILVA, 2008, p. 140 ss.), 
que aprisionou os debates acerca da her-
menêutica e da efetividade dos direitos 
fundamentais por mais de uma década.

Moreira (2020) tenta superar a contra-
posição entre igualdades formal e ma-
terial, que estaria esgotada. Para ele, a 
igualdade formal é insuficiente porque 
nem toda discriminação é direta, basea-
da em critérios de diferenciação juridica-
mente inválidos. Nem necessariamente 
constitui um desvio do dever de tratar a 
todas as pessoas como iguais, ou pres-
supõe a intencionalidade e a arbitrarieda-
de de agentes públicos ou privados. Nor-
mas jurídicas formalmente igualitárias 
podem ter impacto desproporcionalmen-
te negativo para indivíduos e grupos vul-
neráveis. Mas a igualdade material tam-
bém é insuficiente, porque desconsidera 
que as desvantagens impostas não são 
sempre materiais; “a vida humana possui 
uma série de dimensões e a integração 
social depende da igualdade em todas 
elas”, afirma Moreira (2020, p. 40). 

Para o autor, o Direito Antidiscriminató-
rio difere das abordagens anteriores por-
que trata a igualdade como um conceito 
complexo, multidimensional e relacional. 
É complexo porque depende de fato-
res interseccionais nem sempre óbvios; 
multidimensional, porque seu conteúdo 
mobiliza as esferas jurídica, moral, lógi-
ca, política, psicológica e diferenciativa; 
e relacional, porque está estruturalmen-
te relacionado à discriminação, positiva 
ou negativa. Decorre disso a existência 
de diferentes tipos de igualdade, exigí-

Por que precisamos de um Direito Eleitoral 
e Político Antidiscriminatório?
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veis a depender do contexto. No entanto, 
ainda seria possível falar na igualdade, 
em um sentido mais abstrato, como um 
princípio de emancipação humana, cuja 
efetivação depende da concretização do 
sistema jurídico protetivo.

Moreira (2020, p. 50) define o sistema 
protetivo como um subsistema do Direito 
Constitucional composto por normas que 
visam “reduzir ou eliminar disparidades 
significativas entre grupos”, impedindo 
a discriminação negativa e promovendo 
a discriminação positiva. Coerentemente 
com essas definições, o autor inclui entre 
os objetivos específicos do Direito Anti-
discriminatório: o estudo do impacto da 
aplicação das normas sobre situações 
de exclusão; a proposição de um refe-
rencial teórico adequado para identificar 
os problemas enfrentados por pessoas e 
grupos minorizados e embasar soluções 
jurídicas; e a formulação de propostas 
institucionais e políticas públicas de pro-
teção de minorias e grupos vulneráveis.

3. A necessidade de um 
Direito Eleitoral e Político 
Antidiscriminatório

Sem muito esforço, é possível extrapo-
lar a partir da proposta de Moreira, para 
afirmar a necessidade de nos debruçar-
mos obre o sistema jurídico protetivo 
destinado a reduzir ou eliminar disparida-
des entre grupos e indivíduos no exercício 
dos direitos políticos, na participação po-
lítico-partidária e no acesso às instâncias 
de representação política. Nas últimas 
décadas, uma série de decisões judiciais, 
reformas e propostas legislativas em ma-
téria eleitoral apontaram para a existên-
cia de normas que poderiam ser agrupa-
das sob o epíteto de um Direito Eleitoral 

e Político Antidiscriminatório. Todavia, 
esse conjunto, difuso, está ainda à espe-
ra de adequada teorização e efetivação.

Alguns exemplos são ilustrativos. A 
Lei 9.504/97 contém, desde sua promul-
gação, normas destinadas a promover a 
participação política feminina. No entan-
to, a primeira interpretação dada à mais 
significativa delas, o §3º do art. 10, que 
prevê percentuais mínimos e máximos 
de candidaturas por gênero, esvaziou seu 
conteúdo, o que se tentou contornar pos-
teriormente por meio de reformas legisla-
tivas e mudança jurisprudencial. Mesmo 
assim, a efetividade das mudanças es-
barrou na persistência de uma concep-
ção demasiadamente alargada da auto-
nomia partidária. Só muito recentemente, 
no julgamento da ADI 5.617, o STF definiu 
um percentual mínimo do fundo partidá-
rio reservado a candidaturas femininas 
(BRASIL, 2018). Seguiu-se uma decisão 
semelhante relativa a candidaturas ne-
gras (BRASIL, 2020) – que, até 2017, nem 
mesmo contavam com incentivos legis-
lativos expressos.

Essas recentíssimas decisões, con-
quanto sejam positivas por serem igua-
litárias, revelam também que a socie-
dade brasileira vem tolerando, por mais 
três décadas, um déficit de cidadania e 
representatividade política que é flagran-
temente incompatível com o projeto plu-
ralista da CF/88. A baixíssima representa-
ção de mulheres e negros no Legislativo, 
apesar de serem os grupos socialmente 
mais numerosos nas respectivas cate-
gorias, de gênero e raça (Bond, 2020), 
indica que há em operação mecanismos 
sociais, institucionais e jurídicos de dis-
criminação negativa, ainda não comple-
tamente identificados nem, por isso mes-
mo, adequadamente enfrentados. Essas 

Por que precisamos de um Direito Eleitoral 
e Político Antidiscriminatório?

15 abradep.org Boletim ABRADEP #3 • Abril/2022



e outras questões envolvendo os direitos 
e a participação política de pessoas LGB-
TQIA+, indígenas e outros grupos vulne-
ráveis demandam a formulação de polí-
ticas públicas e do desenvolvimento de 
uma hermenêutica jurídica protetiva, de 
discriminação positiva.

Já há algumas inciativas nesse senti-
do. O Grupo de Trabalho para Sistemati-
zação das Normas Eleitorais (SNE), cria-
do pelo TSE em 2019, produziu diversos 
estudos sobre o impacto desproporcio-
nal de leis eleitorais não deliberadamente 
discriminatórias. Nunes et al. (2021), por 
exemplo, demonstraram que a exigência 
de prova documental de vínculo com a 
localidade para a fixação do domicílio 
eleitoral dificulta ou mesmo impede o 
alistamento eleitoral de ribeirinhos, qui-
lombolas, pessoas em situação de rua e 
membros de comunidades tradicionais. O 
TSE contemplou várias dessas questões 
na Resolução 23.659, que traz regras de 
discriminação positiva para promover o 
alistamento e o voto de indígenas, pesso-
as transgêneras e com deficiência, inte-
grantes de comunidades remanescentes 
etc. (BRASIL, 2021).

No entanto, ainda há muito a fazer para 
reduzir o histórico déficit de cidadania e 
representatividade a que indivíduos e gru-
pos politicamente minorizados –a maior 
parte da população brasileira – têm sido 
submetidos. A academia não pode se fur-
tar a fornecer o aporte teórico necessário 
para orientar o diagnóstico e as propos-
tas de solução dos problemas. Afinal, ela 
mesma contribui para a persistência de 
situações de discriminação negativa, ain-
da que inadvertidamente.

Cito dois exemplos. Ainda hoje, alguns 
autores de Direito Constitucional e Elei-
toral não incluem o voto exclusivamente 

masculino entre as espécies de sufrágio 
restrito e se referem à proibição do voto 
dos analfabetos exclusivamente como 
espécie de sufrágio capacitário – não 
como o que de fato é, uma espécie de 
sufrágio racial. Neste caso, a inadequada 
categorização impede que cheguemos à 
necessária e chocante conclusão de que, 
até 1985, quando se permitiu o voto dos 
analfabetos, o Brasil praticou o sufrágio 
racial, embora as constituições republi-
canas o definissem como universal.

4. Conclusão

É recentíssimo o desenvolvimento do 
Direito Antidiscriminatório, ramo próprio 
do conhecimento jurídico dedicado a 
estudar a igualdade como um conceito 
complexo, multidisciplinar e relacional. 
Na visão de Moreira (2020), a igualdade, 
no sentido abstrato de um princípio de 
emancipação humana, só se concreti-
za por meio de um sistema protetivo de 
normas que visam reduzir ou eliminar 
disparidades significativas, impedindo a 
discriminação negativa e promovendo a 
discriminação positiva. Neste artigo, de-
fendi, extrapolando a partir das ideias do 
autor, que se faz necessária a formula-
ção de um Direito Eleitoral e Político An-
tidiscriminatório, destinado a reduzir ou 
eliminar disparidades entre grupos e indi-
víduos no exercício dos direitos políticos, 
na participação político-partidária e no 
acesso às instâncias de representação 
política. Como argumentei, a academia 
não pode se furtar a fornecer o aporte te-
órico para tanto, nem a refletir sobre seu 
próprio papel na persistência do quadro 
geral de exclusão eleitoral de pessoas e 
grupos politicamente minorizados. Nes-
se contexto, é alvissareira a iniciativa da 
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N a sociedade moderna, a internet 
trata-se de ferramenta imprescin-
dível e ganha cada vez mais pro-

tagonismo. A dinâmica da vida também 
se desenvolve na dimensão virtual; aliás, 
o real passa a se confundir com o virtual 
e já não mais se sabe as fronteiras entre 
um e outro. O fato é que as relações so-
ciais também – e, talvez, sobretudo – se 
estabelecem nas conexões propiciadas 
pelo meio virtual. Nesse contexto é que 
os chamados “influenciadores digitais”, 
atuantes nos mais diversos nichos (po-
lítica, moda, life style, games, e diversos 
campos do conhecimento) ganham sig-

nificativo espaço.  
Atualmente, é possível constatar que, 

tamanha é a influência e conexão desses 
profissionais (os influenciadores digi-
tais) com a sua audiência, que – de modo 
cada vez mais acentuado – o público re-
clama que se posicionem sobre os mais 
variados assuntos, especialmente aque-
les assuntos polêmicos e sensíveis (nor-
malmente relacionados à política ou te-
mas que estão na agenda do país). Uma 
coisa é certa: a sociedade está sempre 
à espera de posicionamento; sempre à 
espera de conhecer o que pensa aquela 
figura pública. A sociedade, enfim, está a 
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querer que se coloque à prova se essas 
figuras públicas estão dispostas a colher 
os eventuais dissabores decorrentes da 
exposição das posições assumidas e, es-
pecialmente, se estão comprometidas e 
conscientes do seu papel social.  Neste 
ponto, cumpre fazer o alerta no sentido 
de que, hoje, a ausência de posição tam-
bém é uma forma de se posicionar (e, por 
isso mesmo, também pode trazer conse-
quências reputacionais!). 

Bem de ver, portanto, que a questão da 
liberdade de expressão dos influenciado-
res deve ser encarada com seriedade. Até 
porque, ainda que a exposição de opinião 
sobre temas sensíveis não fosse objeto 
de exigência do público atingido por es-
ses profissionais, tem-se que, na medi-
da em que é marcante, nessa atividade, 
a indissociabilidade entre a pessoa real 
e a virtual, a comunicação estabelecida 
com os seguidores passa a ser mais livre 
e franca1 – daí que as opiniões pessoais 
que seriam expostas para um grupo de 
amigos na esfera privada, muitas vezes, 
também são transferidas para o espaço 
público da dimensão virtual. Aqui, vale 
destacar um ponto importante: talvez seja 
- justamente – essa franqueza e transpa-
rência, próprias de uma atuação livre e 
muito próxima dos seguidores, que fa-
zem com que os influenciadores digitais 
façam jus à nomenclatura a eles conferi-
da: “influenciadores” (KARHAWI, 2016). 

Ocorre que, se, de um lado, essa ampla 
liberdade na comunicação é positiva, por-
quanto propicia engajamento e aproxima 
ainda mais a audiência; por outro lado, 
é certo que – eventualmente – uma ou 

1 Para uma leitura mais completa acerca das características da atuação dos influenciadores digitais, conferir: KARHAWI, Issaaf. 
Influenciadores digitais: o Eu como mercadoria. Tendências em comunicação digital. São Paulo: ECA-USP, 2016, v. 1, p. 38-59
2 https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/10/blogueira-lala-rudge-leva-gelo-da-joalheira-tiffany-co-apos-apoiar-bolsonaro.
shtml. Acesso em: 25 de fevereiro de 2022.

outra opinião pode trazer algumas impli-
cações jurídicas – daí a importância, so-
bretudo ao considerar a inexistência de 
legislação regulatória desse segmento 
profissional, de se traçar, a partir da ra-
cionalidade constitucional vigente, quais 
as restritas hipóteses em que se poderia 
limitar a manifestação dos influenciado-
res digitais. Vale destacar, contudo, que, 
nesta oportunidade, a análise limitar-se-á 
às consequências jurídicas em relação 
às manifestações de cunho político vei-
culadas nas redes sociais dos chamados 
influenciadores digitais. 

Para exemplificar quais tipos de situ-
ações se está a tratar nesse artigo, con-
vém mencionar matéria veiculada no 
jornal Folha de São Paulo2, na qual se no-
ticia que destacadas influenciadoras de 
moda, durante a campanha eleitoral de 
2018, utilizaram suas redes sociais para 
expor suas preferências políticas. Lala 
Rudge, Luciana Tranchesi, Nati Vozza 
e Luisa Accorsi, por meio do Instagram, 
posicionaram-se abertamente em favor 
do então presidenciável da extrema-direi-
ta, Jair Bolsonaro. De acordo com o que 
constou na matéria jornalística, a bloguei-
ra Lala Rudge não apenas posicionou-se 
a favor do mencionado candidato, como 
foi além: usou seu espaço virtual para 
fomentar um boicote aos restaurantes 
da famosa Chef Helena Rizzo, porquan-
to esta teria postado foto ao lado de sua 
equipe com a hashtag “Elenão”.  Consta 
na matéria que o posicionamento po-
lítico das blogueiras levou a uma perda 
considerável de seguidores. Do final de 
setembro até 08 de outubro do ano da úl-
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tima Eleição Presidencial (2018), 13.487 
seguidores deixaram de seguir Nati Voz-
za; 16.471 passaram a não mais seguir 
Luisa Accorsi; e 5.209 deixaram Luciana 
Tranchesi, que perdeu uma menor quan-
tidade de seguidores porque se posicio-
nou de maneira menos ostensiva. Não há 
dúvidas de que esses números eviden-
ciam que as opiniões expostas por essas 
influenciadoras digitais acabaram por 
refletir no olhar de seus seguidores em 
relação à cada uma; afinal, alteraram o 
comportamento dos seguidores que, ao 
deixarem de seguir seus perfis nas redes 
sociais, demonstraram rejeitar as prefe-
rências expostas. 

Nesses casos, consoante observado, 
o efeito foi negativo. Porém, há que se 
considerar o outro lado da moeda: o com-
portamento das mencionadas influencia-
doras digitais, consubstanciado na expo-
sição das preferências políticas, poderia 
ter surtido efeito positivo; isto é, elas po-
deriam, de alguma forma, ter obtido êxi-
to em influenciar seus seguidores para 
apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro. 
Desse cenário, vem o questionamento: 
deveria estabelecer-se limite à liberdade 
de manifestação política dessas influen-
ciadoras digitais por elas terem a possibi-
lidade de – supostamente - gerarem influ-
ência no comportamento eleitoral?

 Não há dúvidas de que as situações 
acima colocadas bem demonstram a 
pertinência de se delinear um adequado 
tratamento jurídico às manifestações po-
líticas dos influenciadores digitais, espe-
cialmente no período crítico da disputa 
eleitoral; ou seja, na fase de campanha 
propriamente dita. Para tanto, e antes de 
tudo o mais, é preciso registrar que algu-
mas premissas devem ser levadas em 
consideração: i) devida compreensão da 

atuação do influenciador digital. Aqui, é 
preciso ter clareza que, nessa atividade 
profissional, o traço marcante que a dis-
tingue de qualquer outra atividade ligada 
ao universo da comunicação, consiste na 
confusão entre a pessoa física e a ima-
gem vendida. A figura pública é a mesma 
no online e no offline (KARHAWI, 2016); 
ii) o tratamento jurídico deve ser constru-
ído a partir dos princípios constitucionais 
que estruturam o Estado Democrático 
de Direito; e, iii) quando em questão a 
liberdade de expressão (autêntico direi-
to fundamental) e em relação de depen-
dência com o princípio democrático, a 
regulamentação jurídica deve ter como 
pressuposto que esse direito assume po-
sição preferencial prima facie no sistema 
constitucional.

  À luz dessas premissas, adianta-se 
que, uma adequada regulamentação ju-
rídica voltada às manifestações políticas 
dos influenciadores digitais deve pres-
tigiar a liberdade de expressão – a qual 
deve ser regra, e não exceção. Até por-
que, ademais de a liberdade de expressão 
tratar-se de direito fundamental, no caso 
em tela, há um plus: tendo em conta que 
se está a tratar de período eleitoral, é cer-
to que essa liberdade (para manifestar-
-se politicamente e estabelecer diálogos 
com a respectiva comunidade) passa a 
conectar-se mais estreitamente com a 
democracia e, por isso mesmo, insere-se 
num contexto de interesse público – daí 
que a posição preferencial prima facie da 
liberdade de expressão resta ainda des-
tacada (CHEQUER, 2017). 

Defende-se, portanto, que, mesmo no 
período crítico da disputa eleitoral, as 
manifestações políticas dos influencia-
dores digitais estão no campo da licitu-
de, porquanto acobertadas pelo manto 
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da liberdade de expressão. Disso decorre 
que, no exercício de suas atividades, po-
derão tais profissionais expor suas pre-
ferências políticas; projetos em que acre-
dita; e pautas às quais adere. Por outro 
lado, ressalva-se que tais manifestações 
devem necessariamente ser espontâne-
as e gratuitas, próprias do exercício da 
cidadania. Aliás, convém frisar que essas 
características (gratuidade e espontanei-
dade das manifestações) são essenciais 
para que o conteúdo político, ainda que 
com repercussão eleitoral, seja conside-
rado lícito. É que, do contrário, a manifes-
tação política será considerada propa-
ganda eleitoral paga na internet, situação 
que é vedada pela legislação.

Da análise da Resolução n. 23.671/21, 
observa-se que o Tribunal Superior Elei-
toral foi muito feliz na construção dos 
dispositivos que alteraram a Resolução 
n. 23.610/2019, que regulamenta a pro-
paganda eleitoral. O conteúdo das altera-
ções bem demonstra que a Corte Eleitoral 
fixou balizas consentâneas com a racio-
nalidade constitucional e, também, com 
o novo paradigma da comunicação. Me-
rece atenção os seguintes dispositivos: 
i) art. 27, § 1º: quando estabelece que 
a livre manifestação do pensamento de 
pessoa identificada ou identificável ape-
nas poderá ser limitada na circunstância 
em que ofender a honra ou imagem de 
candidatas, candidatos, partidos, federa-
ções ou coligações, ou divulgar fatos sa-
bidamente inverídicos; ii) art. 29, caput: 
ao proibir a veiculação de qualquer tipo 
de propaganda eleitoral paga na internet, 
excetuado o impulsionamento de conte-
údos; e iii) art. 29, §8º:  ao prever que “in-
cluem-se entre os tipos de propaganda 

eleitoral paga vedados pelo caput deste 
artigo a contratação de pessoas físicas 
ou jurídicas para que realizem publica-
ções de cunho político eleitoral em seus 
perfis, páginas, canais, ou assimilados” 
(grifou-se). 

Bem de ver, portanto, que a regulamen-
tação aplicada à propaganda eleitoral 
nas eleições 2022 é consentânea com o 
sistema constitucional porquanto, a um 
só tempo, preserva a livre manifestação 
política, que é própria do regime demo-
crático, e – adequadamente – restringe 
a manipulação política, aquela que arti-
ficialmente busca influenciar na liberda-
de de escolha do eleitor, a exemplo da 
contratação de influenciador digital para 
operar em favor de candidato ou partido 
político. Desse cenário, a resposta ao 
questionamento colocado no início arti-
go é negativa: a regra é a liberdade; o limi-
te a exceção. Todavia, fica a ressalva: a 
construção artificial do posicionamento 
político não deve ser tolerada pela Justi-
ça Eleitoral, mas aí o ponto é mais sensí-
vel e envolve matéria probatória, assunto 
para um próximo artigo.   
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D esde o final da década de 1990, 
a observação de eleições interna-
cionais tornou-se tão comum que 

se recusar a aceitar missões externas é 
uma admissão quase direta de fraude. 
Mesmo ditadores, déspotas e pseudo-de-
mocratas têm adotado essa prática. No 
entanto, o que exatamente os observado-
res eleitorais fazem? 

Em 1857, sob a supervisão do Império 
Otomano e das potências europeias, a 
Moldávia e a Valáquia (atual Romênia), 
realizaram as primeiras negociações 
eleitorais sob observação eleitoral inter-
nacional. Embora este evento marque a 
primeira experiência de monitoramento 
internacional de um processo de esco-
lha popular, ele não foi representativo de 
uma tendência à época. 

A situação começa a mudar em 1935, 
quando a Liga das Nações nasce como 
uma organização interessada no rearran-
jo territorial pacífico e autodeterminação 
dos povos. A Liga difundiu princípios e 

valores democráticos universais comuns, 
que serviram como a base sobre a qual, 
novos Estados foram criados no sistema 
internacional. Essa tendência se conso-
lida com a criação da Organização das 
Nações Unidas (ONU) (1945). Eleições 
livres; periódicas; universais; igualitárias 
e voto secreto, passaram a ser critérios 
determinantes para definir se uma demo-
cracia estabelecida ou se renovada, após 
aprovação da Carta.

A observação internacional emergiu 
como uma das principais estratégias de 
resolução de conflitos, e parte fundamen-
tal dos acordos de paz, e das operações 
de manutenção da estabilidade. Confor-
me o declínio do colonialismo, as mis-
sões da ONU observaram processos de 
escolha em: países divididos; territórios 
tutelados e naqueles sem autogoverno, 
transitando para a independência. 

Já no imediato pós-Segunda Guerra, 
proliferaram as organizações intergo-
vernamentais regionais interessadas na 
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manutenção da segurança coletiva, no 
plano regional. São exemplos: Comuni-
dade Europeia (1957); Organização dos 
Estados Americanos (1958) e União Afri-
cana (1963). Nessa perspectiva, um dos 
instrumentos de garantia da paz era o da 
transição política, mais especificamente 
o retorno ou implantação de um regime 
democrático, mediante a realização de 
eleições. 

É nesse contexto que a OEA passara a 
enviar delegações multilaterais de obser-
vação a países em transição nas Améri-
cas, em que pese a mudança de natureza 
das missões. Elas deixaram de ser estri-
tamente diplomáticas e mais orientadas 
à assistência eleitoral. A Costa Rica assu-
miu a liderança desse movimento na re-
gião, convidando uma delegação da OEA 
para observar suas eleições em 1962. De 
fato, observação eleitoral ganhou impul-
so com o início da Terceira Onda de De-
mocratização (1974) e após o colapso da 
União Soviética. 

A partir de 1990, mais organizações 
internacionais passaram a oferecer as-
sistência a eleições. Eram comissões 
técnicas, que contavam com a presença 
de magistrados(as) e funcionários(as) de 
organismos de administração eleitoral. 
Mais recentemente, para além da coope-
ração no tema, se atrelaram custos eco-
nômicos e políticos significativos para 
países que não contam com monitora-
mento, em seus sufrágios. Nesse caso, 
países que não se mostram receptivos à 
observação, podem vir a sofrer com cor-
tes em financiamentos externos, além 
de não ter seu governo reconhecido. Isso 
porque, a observação se tornou uma nor-
ma reconhecida no cenário internacional 
e não uma exceção, sendo a prática mais 
visível e divulgada de assistência eleitoral. 

O trabalho de observação começa me-
ses antes das eleições. Em geral, obser-
vadores de longo prazo realizam as se-
guintes atividades: monitoram os meios 
de comunicação; reúnem-se com servi-
dores da administração eleitoral e su-
pervisionam a organização do pleito. Já 
os observadores de curto prazo chegam 
alguns dias antes da eleição e são des-
locados por todo o país. Eles observam 
os procedimentos de votação e visitam 
centros eleitorais, tomando notas de as-
pectos relevantes no sufrágio.

Quando as eleições são justas, as 
missões podem ajudar a reprimir os la-
mentos dos “maus perdedores”, que não 
aceitam o resultado oficial. Se fraudadas, 
a observação pode legitimar manifesta-
ções e eventos políticos contestatórios, 
como a Revolução Rosa (Geórgia, 2003), 
Revolução Laranja (Ucrânia, 2004) e pro-
testos na Bolívia (2019).

As táticas de manipulação se mostram 
a cada dia mais refinadas e representan-
tes políticos ainda tentam fraudar um 
processo eleitoral, mesmo com a presen-
ça de missões de observação. Na mídia, 
são recorrentes as denúncias de descré-
dito, insultos ou violência, dirigidos a pes-
soas estrangeiras que cumprem o papel 
de observação eleitoral. 

Mesmo governos de países considera-
dos não democráticos realizam eleições 
monitoradas para não perder prestígio, 
financiamentos e outros benefícios asso-
ciados à realização de um escrutínio. O 
que eles perceberam é que é possível ter 
eleições, ainda que, fraudadas. Nesses 
casos, a fraude acontece mesmo antes 
do dia da votação. Entre as estratégias 
mais utilizadas estão: manipulação de lis-
tas eleitorais, impossibilitar competição 
política e distorção de distritos de voto, 
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de forma a maximizar ganhos partidários. 
Assim, dirigentes que fraudam elei-

ções, manipulam não somente a própria 
população, mas também a comunidade 
internacional. Por essa razão missões 
de observação eleitorais têm assumido 
a cada dia caráter mais técnico, repre-
sentativo e estatístico. Tem-se como 
objetivo identificar essas estratégias e 
suprimi-las, evitando que a qualidade das 
eleições continue a diminuir no mundo.

Além de detectar e dissuadir fraudes, a 
observação eleitoral, se adequadamente 
estruturada, pode ajudar a manter pro-
cessos de escolha complexos, em paí-
ses em transição. De maneira ampla, ela 
contribui para a disseminação e o fortale-
cimento de padrões básicos de adminis-
tração de um pleito.

A partir do aumento das transições 
democráticas com a Terceira Onda de 
Democratização, a liberdade de escolha 
como um direito humano ganhou força, 
sendo mais que uma opção política. O 
envio de mais delegações para monito-
rar os pleitos, nos países em transição 
política, possibilitou reforçar a premissa 
básica, de que a realização de eleições é 
algo que não pode ser ignorado. Ou seja, 
embora ainda que infringido, o direito às 
eleições é agora reconhecido como um 
princípio notável, do ponto de vista das 
relações internacionais. 

Como consequência, as organizações 
de observação têm se envolvido em ou-
tros programas de assistência, para além 
das votações, nos países onde observam. 

Inclusive, a própria ONU fornece orienta-
ção política e técnica a todas as entida-
des que a solicitam, inclusive sobre políti-
cas eleitorais e boas práticas. Da mesma 
forma, são recorrentes ações de preven-
ção e mediação de crises eleitorais; par-
cerias para troca de experiências e apoio 
ao desenvolvimento de capacidades. 

Destarte o crescente aumento de orga-
nizações internacionais enviam missões 
a países em transição e consolidados, 
surgiram outras que observam sufrágios 
em autocracias. Esse é um fenômeno 
recente. Ele consiste no envio de grupos 
alinhados ao governo incumbente que, 
validam uma eleição simulada. Em geral, 
são organizações pequenas com histó-
rico documentado de observação em 
países autocráticos. Elas não validaram 
acordos internacionais de observação 
eleitoral e participam em processos de 
escolha popular que contam com baixa 
ou muita baixa integridade. Esse tipo de 
prática ocorre em menor número, porém, 
representa um alerta sobre se reforçar as 
condicionalidades de participação pos-
tas por observadores, às seleções que 
eles aceitam participar.

Por fim, apesar de suas limitações, a 
observação de eleições se mantém como 
uma prática fundamental, na garantia do 
direito humano de escolha pelo voto. As-
sim como, sua adoção representa um 
reforço necessário às democracias em 
transição e já consolidadas, que visam 
manter a confiança em seus sufrágios, 
doméstica e internacionalmente.

0  
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U m dos pontos mais nebulosos nas 
ações cassatórias diz respeito 
à possibilidade de realização de 

perícias como meio de prova no curso 
do processo. A Lei das Inelegibilidades 
oferta o rito processual da maioria destas 
ações, uma vez que as regras estipuladas 
no artigo 3º e seguintes guiarão a Ação 
de Impugnação de Mandato Eletivo e a 
Ação de Impugnação de Registro de Can-
didatura (AIRC) e o artigo 22 apresenta a 
marcha processual da Ação de Investiga-
ção Judicial Eleitoral (AIJE) e da Repre-

1 Fernanda de Carvalho Lage (2019) denomina tal rito de ordinário.
2 Art. 3º [...] § 3° O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, 
arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis). Art. 4° A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, pas-
sará a correr, após devida notificação, o prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, 
juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem 
em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação 
em segredo de justiça.
3 Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, direta-
mente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação 
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos 
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito [...]

sentação por Captação Ilícita de Sufrágio. 
Em ambos os casos a lei regente não 

enfrenta o tema de claramente. No rito 
estabelecido no artigo 3º e seguintes1 o 
legislador afirma que o impugnante de-
terminará na inicial todos os meios de 
prova que pretende utilizar, devendo fa-
zer, o impugnado, o mesmo. Contudo, ao 
falar do direito de defesa afirma peremp-
toriamente a possibilidade de que seja re-
querida "a produção de outras provas"2. 
No rito desenhado pelo artigo 22 a situa-
ção é similar3.
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Se às partes compete indiciar qualquer 
meio de prova que possa servir como las-
tro para o seu direito, é lícito crer que a re-
alização de perícias é uma destas provas 
admitidas. Não cabe, portanto, afirmar 
que a natureza das ações cassatórias, 
que se regem pela celeridade processual, 
desaconselha a realização de perícias.

Muito ao inverso, existem questões 
factuais importantes que só podem ser 
elucidadas de forma definitiva com a re-
alização de exames periciais, como por 
exemplo: a veracidade de uma assinatura 
aposta em uma ata de convenção parti-
dária, a efetiva realização obras em deter-
minados locais, a autenticidade de uma 
fotografia, gravação de áudio ou vídeo. 

O Tribunal Superior Eleitoral possui jul-
gados em que fica explicitada a possibili-
dade de realização de perícias em ações 
cassatórias:

A perícia grafotécnica não é nula pelo 
fato de o candidato não ter sido intimado 
para nomear assistente técnico e apre-
sentar quesitos, pois extrai-se do aresto 
a quo a peculiaridade de que, ao deferir 
a mencionada prova, o juiz nomeou o 
Instituto de Criminalística da Polícia Fe-
deral – e não um perito específico – em 
audiência, circunstância em que as par-
tes tomaram conhecimento da decisão 
e poderiam, no prazo do art. 465, § 1º, 
do CPC, fazer as aludidas intervenções, 
ônus do qual o agravante não se desin-
cumbiu. (TSE,REspEl nº 15782, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, 16/11/2020)

O TRE/MS assentou que o diálogo foi 
captado em ambiente público, haja vis-
ta o ruído do espaço, com falas espar-
sas de numerosas pessoas, elementos 
indicativos de que se tratava de evento 

franqueado a todos. Ademais, a perícia 
concluiu que a fala do interlocutor que 
ofereceu vantagem eleitoral ilícita cor-
responde ao padrão de voz do agravan-
te e que o conteúdo insere-se no con-
texto da reunião política ocorrida em 
25/9/2016. (TSE, REspEl nº 32468, Rel. 
Min. Jorge Mussi, 12/12/2019)

Cabe anotar, ainda, que o deferimento 
do pedido não ocorrerá automaticamen-
te, na realidade, o magistrado deve reali-
zar juízo de valor acerca da necessidade 
e pertinência do deferimento do pedido.

Desse modo, o indeferimento do pedi-
do não pode, por si só, gerar a pressupo-
sição de que houve cerceamento de defe-
sa. Esse entendimento está expresso em 
diferentes decisões do TSE, a exemplo:

Considerando que a Corte de origem 
motivadamente assentou a desneces-
sidade da produção de prova pericial 
pretendida em AIME, relevando os ele-
mentos probatórios já coligidos aos 
autos, não há falar em cerceamento de 
defesa. (TSE, AgRgAg nº 7.497, rel. Min. 
Arnaldo Versiani, 22/11/2007)

[...] 2. Não configura cerceamento de 
defesa o indeferimento de prova pericial 
cujo objeto já foi analisado em inciden-
te de falsidade. 3. Se o fato controverti-
do já está, de outro modo, provado nos 
autos, cumpre ao juiz tão-somente ve-
rificar a regularidade formal do proces-
so e deferir, se entender necessária, a 
produção das provas capazes de com-
plementar os elementos formadores de 
sua convicção. (TSE, Ac. no 2.103, de 
8.6.2000, rel. Min. Maurício Corrêa)

Essas questões estão pacificadas, 
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contudo, persiste uma dúvida importante 
a ser sanada. Trata-se da determinação 
do momento em que devem ser realiza-
das as perícias e como o processo se de-
senvolve a partir de então. 

Partindo do pressuposto de que as par-
tes devem solicitar a realização de perí-
cias na primeira oportunidade em que 
falam no processo, ou seja, na exordial e 
na defesa, deve-se ter como consectário 
lógico que, uma vez deferido, o exame 
pericial ocorrerá na fase instrutória.

Essa percepção gera consequências 
importantes na marcha processual. Des-
se modo, a pendência da realização do 
exame pericial deixa em suspense todos 
os atos processuais que dele dependem. 
Pode-se, neste momento, ultimar a produ-
ção de outras provas, mas é impossível 
que se realize a audiência de instrução, 
a oitiva de testemunhas e a colheita do 
depoimento pessoal do sujeito passivo.

A produção da prova testemunhal e 
o depoimento pessoal estão condicio-
nados à realização prévia de todas as 
outras provas requeridas pelas partes e 
deferidas pelo magistrado. Impossível 
imaginar que haja análise adequada dos 
fatos e do direito, nos casos em que de-
terminados temas estarão interditados 
do debate dada a pendência de realiza-
ção de providências judicialmente deter-
minadas. 

Esse entendimento é expresso por Flá-
vio Cheim Jorge, Ludgero Liberato e Mar-
celo Abelha Rodrigues (2020, p. 676):

Embora a LC nº64/90 não mencione 

4 Art. 4º [...] § 2° Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício 
ou a requerimento das partes.  
Art. 22 [...]   VI - nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a reque-
rimento das partes;
5  "Todos os demais feitos que tratem da possibilidade, ainda que mínima no caso concreto, de cassação de registro, diploma ou 
mandato, ou que cominem ou gerem na via reflexa uma inelegibilidade no acusado deveriam respeitar, em sua plenitude, o princípio 
do contraditório". (PECCININ, GOLAMBIUK, 2016, p. 97).

a possibilidade de produção de prova 
pericial, esta é plenamente possível, 
não havendo qualquer impedimento a 
seu deferimento e produção, devendo o 
magistrado atentar-se para real neces-
sidade dela para o esclarecimento dos 
fatos, tendo em vista que, tradicional-
mente, leva-se maior tempo para que 
seja realizada. Por isso, se for deferida, 
deve ser produzida antes da prova tes-
temunhal e deve seguir as disposições 
do CPC quanto à designação de peritos, 
formulação de quesitos, etc. 

Nesse cenário, é essencial que se di-
ferencie o requerimento de produção de 
prova pericial da possibilidade de reali-
zação de diligências depois da instrução 
processual 4. 

As diligências previstas na norma se 
referem à produção de provas necessá-
ria a partir de fatos e documentos que 
chegaram à lume durante a audiência de 
instrução. Pedidos formulados pelas par-
tes em suas manifestações primevas em 
circunstância alguma podem ser chama-
das de diligências.

As figuras processuais são em tudo 
diferentes, seja conceitualmente, seja 
quanto à origem, seja quanto ao momen-
to de realização.

Nesse ambiente, a realização da audi-
ência de instrução antes de que apresen-
tados os resultados da perícia é grave 
defeito processual que afronta o devido 
processo legal, o exercício da ampla de-
fesa e do contraditório substancial5. 

O tema aliás é objeto de Enunciado nº 
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37 editado pela EJE-TSE: "O contencioso 
eleitoral deve ser orientado pelo contra-
ditório substancial, compreendido com o 
efetivo direito de influência e proteção a 
decisões-surpresa".

A alegação de que as partes podem 
se manifestar acerca dos resultados da 
perícia em suas alegações finais não se 
sustenta de pé, pois nesse momento é 
impossível, por exemplo inquirir os peri-
tos acerca das especificidades dos seus 
laudos, identificar testemunhas referidas 
ou outras provas necessárias ao bom an-
damento processual. 

Contudo, na hipótese de o julgador in-
sistir nessa possibilidade como poderia 
ser atacada tal postura? Parece que a 
providência mais eficaz seria a interpo-
sição de Mandado de Segurança contra 
a decisão visto que possui, claramente, 
natureza teratológica. 

A jurisprudência do TSE caminha no 
sentido de admitir tal possibilidade:

Afigura–se inadmissível, via de regra, a 
impetração de mandado de segurança 
contra atos decisórios de índole jurisdi-
cional, sejam eles proferidos monocra-
ticamente ou por órgãos colegiados. 
Somente em bases excepcionais o 
mandamus pode insurgir–se contra de-
cisão judicial, observados os seguintes 
pressupostos: (i) não cabimento de re-
curso, com vistas a integrar ao patrimô-
nio do impetrante o direito líquido e cer-
to a que supostamente aduz ter direito; 
(ii) inexistência de trânsito em julgado; 
e (iii) tratar–se de decisão teratológica. 

(TSE, Mandado de Segurança Criminal 
nº 060183567, Rel. Min. Edson Fachin, 
29/03/2021)

De tudo resta claro que a perícia é pro-
va válida nas ações cassatórias e deve 
ser requerida no primeiro instante de fala 
das partes e realizada durante a instru-
ção e não a posteriori. Incabível, ainda 
confundir a perícia com as diligências re-
alizadas no fim da instrução, pois a ma-
nifestação acerca de seu conteúdo rea-
lizada em sede de alegações finais não 
consegue cumprir as funções inerentes 
ao contraditório substancial. Por fim, as 
decisões judiciais em sentido contrário 
poderão ser atacadas por via de Manda-
do de Segurança. 
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1. Fernando Neisser

O STF e as especulações sobre o 
futuro das federações partidárias 

A Lei 14.208/21 trouxe uma inovação 
no cenário partidário brasileiro, com a 
criação das federações partidárias. Com 
sua constitucionalidade questionada 
perante o STF, argumentou-se tratar de 
uma tentativa de burla à regra da Emenda 
Constitucional 97/17, que havia proibido 
as coligações proporcionais.

Segundo sustentado pelo PTB, partido 
que ajuizou a ADI 7021, a Câmara dos 
Deputados, em uma sinalização favorá-
vel aos pequenos partidos – que ruma-
vam para a extinção com a ampliação da 
cláusula de desempenho -, aproveitou-se 
de projeto de lei que havia sido aprovado 
no Senado Federal antes da própria EC 
97. Por essa leitura, seria necessário que 
o projeto retornasse à câmara alta, vez 
que, como se afirmou, a aprovação pos-
terior de medidas contrárias aos peque-
nos partidos demonstraria uma mudança 
de entendimento daquela casa.

O argumento foi refutado ainda em li-
minar pelo relator no STF, Min. Luís Ro-
berto Barroso, não apenas pela ausência 
de previsão constitucional, legal ou regi-
mental, mas porque o projeto de lei havia 
sido vetado pela Presidência da Repúbli-
ca e, com a derrubada do veto, entendeu-
-se que o Senado Federal expusera sua 
atual compreensão da matéria, idêntica 
àquela que a aprovara inicialmente.

Quando da análise da liminar pelo 
Plenário, nova tese foi suscitada pelo 
partido autor. A Câmara dos Deputados 
pretenderia, passado esse ano eleitoral, 
promover reformas no regime legal das 
federações, reduzindo o prazo de sua 

duração, de modo a evitar que os parti-
dos precisassem permanecer ao menos 
quatro anos unidos. Essa pretensão seria 
a demonstração de que o intuito das fe-
derações sempre teria sido o de retomar, 
de forma escamoteada, as malfadadas 
coligações proporcionais.

Ainda que o argumento – pelo seu ca-
ráter especulativo – jamais pudesse ser 
tomado como fundamento para declarar 
inconstitucional a Lei 14.208/21, é inte-
ressante pensar em seus possíveis des-
dobramentos caso, efetivamente, haja tal 
movimento legislativo no futuro próximo. 
Para isso, vale refletir sobre a racionali-
dade política em torno do tema das coli-
gações e da federação.

Não é novidade que o sistema parti-
dário brasileiro tem uma conformação 
patológica na pulverização das forças 
políticas. Reagindo ao cerco imposto na 
ditadura militar à atividade partidária, a 
Assembleia Constituinte estatuiu uma 
autonomia forte aos partidos políticos, 
prestigiando quase que exclusivamente 
o pluralismo em detrimento da funciona-
lidade do modelo.

Ao longo das últimas décadas o nú-
mero de partidos efetivos na Câmara 
dos Deputados saltou, tornando caras e 
instáveis as maiorias parlamentares ne-
cessárias para a condução dos projetos 
dos sucessivos governos que ocuparam 
o Palácio do Planalto.

Não é difícil compreender como os pe-
quenos e médios partidos foram paulati-
namente ganhando força. Com frouxas 
amarras ideológicas e um interesse fun-
damental em participar da divisão do po-
der, são o alvo preferencial de qualquer 
governo, flutuando no espectro político 
de acordo com a conveniência. No plano 
regional, em regra os grandes partidos 
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os têm como satélites, coligando-se para 
formar maiorias e permitir a condução 
dos governos estaduais.

Premidos pela crescente disfunciona-
lidade do modelo, em 2017 – em rara 
conjugação de interesses – os grandes 
partidos conseguiram aprovar a EC 97, 
proibindo as coligações proporcionais 
e instituindo uma crescente cláusula de 
desempenho. O horizonte desenhado an-
tevia a paulatina absorção ou extinção 
dos partidos menores, retornando o qua-
dro político a um cenário mais racional.

Era apenas natural que, com o avan-
çar da cláusula de desempenho, os pe-
quenos partidos buscassem formas de 
sobreviver. Imaginar o contrário seria in-
gênuo, adjetivo pouco adequado ao am-
biente político.

Tentou-se, inicialmente, retomar as co-
ligações proporcionais por emenda cons-
titucional em 2021, o que foi barrado pela 
CCJ do Senado. A pretensão óbvia era 
permitir a carona nos grandes partidos, 
inflando artificialmente as bancadas das 
agremiações menores e, deste modo, 
permitindo que superassem a cláusula 
de desempenho de 2022.

Fechada essa porta, partiu-se para um 
second best, as federações partidárias. 
Se não se pode ter tudo, ao menos que 
não se perca a própria existência. Impos-
sibilitados de manter plena autonomia – o 
que as coligações proporcionais trariam 
-, os partidos pequenos concordaram em 
reduzi-la, ingressando em federações.

Há, assim, certa razão no argumento 
aqui analisado, quando se sustenta que 
os partidos pequenos gostariam de ter 
de volta as coligações proporcionais e, 
quem sabe, até abolir a cláusula de de-
sempenho. É apenas natural e compreen-
sível que seja assim.

O argumento falha, contudo, ao mirar 
o futuro e antever um bem-sucedido – e 
verdadeiro - golpe no STF. Por essa lei-
tura, os partidos estariam apenas fingin-
do aceitar a mitigação de sua autonomia 
– ante o caráter nacional, a estabilidade 
temporal das federações e as graves 
sanções em caso de abandono prema-
turo do arranjo -, aguardando 2023 para 
afrouxar as regras.

Não é de se duvidar que a estratégia 
possa passar pela mente de alguns par-
lamentares e dirigentes partidários. Mas 
imaginar que o STF acataria uma solução 
deste tipo é ignorar o que foi claramente 
dito quando da confirmação da liminar 
da ADI 7021 no Plenário, bem como es-
quecer o arrependimento que ronda par-
te do STF pela derrubada da cláusula de 
barreira que havia sido instituída na Lei 
9.096/95.

 O ato jurídico perfeito – protegido 
constitucionalmente contra mudanças 
legislativas posteriores – é, por si só, su-
ficiente para resguardar as federações 
formadas sob o atual arranjo legal de 
eventuais alterações legislativas, forçan-
do os partidos aderentes a respeitaram 
o caráter nacional e o prazo mínimo de 
duração hoje vigentes.

Além disso, como lembrado acima, o 
STF sensibilizou-se já uma vez ante o imi-
nente desaparecimento de pequenos par-
tidos de caráter mais ideológico e, com 
isso, fulminou a cláusula de barreira que 
havia sido criada para viger a partir de 
2006. A parcela de responsabilidade pelo 
atual estado de coisas que pesa sobre 
o STF permite prever que o mesmo dis-
curso terá dificuldade de encontrar eco.

Afastada a leitura mais pessimista, 
resta aguardar e observar como o institu-
to vai se apresentar na realidade política. 
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Até o momento, três federações parecem 
estar em vias de ser formadas, reunindo 
sete partidos e reduzindo, em quatro, o 
número de partidos efetivos. Se ainda pa-
rece tímida, a mudança mostra-se benéfi-
ca para o sistema e, sem dúvida, o judici-
ário seguirá atento para evitar distorções 
do modelo.

Afinal, imaginar uma ingenuidade cole-
tiva dos ministros do STF é cair no erro 
apontado por conhecida e apócrifa frase, 
que diz que “o mal do malandro é achar 
que só a mãe dele fez filho esperto”.

2. Lígia Vieira de Sá e Lopes

O que está por trás da 
Federação Partidária?

A federação partidária, criada no Brasil, 
pela Lei 14.208/21, surge como uma res-
posta para a necessidade de conciliação 
de interesses entre o grande quantitativo 
de partidos políticos existentes no Brasil 
e a sobrevivência de pequenos partidos, 
segundo Jairo Nicolau, o legislativo mais 
fragmentado do mundo, com o intuito de 
suplantar os obstáculos existentes a im-
plementação de mecanismo de gestão 
célere e eficiente.

Dessa forma, para administrar essa 
problemática, e ao mesmo tempo, garan-
tir a continuidade dos pequenos partidos, 
que estão caminhando a passos largos 
para extinção, com as cláusulas severas 
de desempenho, surgiu o instituto.

Com essência democrática e com fun-
damento moral e pluralista, possibilita a 
associação de partidos ideologicamen-
te afinados, para atuação por 4(quatro) 
anos, em todo território nacional, garan-
tindo uma sobrevida aos partidos nani-

cos, e por via de consequência, das mino-
rias que os compõem. 

Ocorre que o instituto desde o seu sur-
gimento, vem sendo duramente atacado, 
por questionamentos oficiais, como a 
propositura da ADI 7021, que discutia a 
sua constitucionalidade, por violação ao 
§1º do art. 17 e o art. 65, caput e §1º da 
Constituição Federal, no qual foram sus-
citadas inconstitucionalidades materiais 
e formais, contudo, não acatadas pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Mas as mais duras e intensas críticas 
se localizam no conteúdo e essência tra-
zida pela federação, reafirmando o teor 
da supracitada ADI, acerca de eventual 
retorno camuflado das coligações parti-
dárias, e ainda questionando o que seria 
a verdadeira intenção do novo veículo de 
associação partidária.

Essa repreensão é revestida das mais 
diversas conjecturas, sempre na busca 
do não dito, do não escrito, do verdadeiro 
intuito por trás da federação, do que re-
almente ela busca e almeja alcançar ou 
melhor dizendo, o que e como ela preten-
de burlar.

O que a nosso sentir, revela uma pato-
logia social da contemporaneidade, de 
atribuir valor e reconhecer expertise para 
quem se antecipa e vê além das entreli-
nhas, que consegue entender, conforme 
delineou Foucault, os verdadeiros jogos 
de poder.

E nos remete a um nível mais profun-
do de questionamento: se é a boa-fé um 
princípio universal do direito, que norteia 
as relações, o que justifica esse anseio 
incansável de buscar além do que é pos-
to? Por que colocar todo a valoração no 
pressuposto, que ainda é fantasia e pode 
nunca ocorrer? 

A única resposta encontrada, apon-
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ta para a superficialidade das relações 
modernas, desde as conexões pessoais, 
ampliadas nas interrelações sociais, que 
culminam nas descrenças institucionais, 
desde os próprios criadores legislativos, 
quando geram as legislações fundamen-
tados em interesses particulares, culmi-
nando nas estruturas que as aplica, que 
consegue muitas vezes desviá-lo ou de-
turpá-lo. 

Trazendo esse raciocínio lógico para o 
objeto em análise, verifica-se que o desa-
certo começa a partir das microestrutu-
ras de base, no caso, os partidos políti-
cos, que muitas vezes não cumprem as 
suas previsões estatutárias, ou têm atu-
ação parlamentar sem coerência com as 
ideologias que proclamam apoiar.

E essa problemática é anterior, crônica 
e está muito além da criação da federa-
ção, porque a dificuldade reside em con-
ciliar ideologias turvas, por um prazo de 
4 (quatro) anos, sob pena de graves san-
ções, criando uma obrigação de integri-
dade que muitas vezes não existe.

A nosso ver, a proposta democrática 
trazida pela federação partidária é irreto-

cável, e os óbices existentes decorrem de 
falta de conciliação entre teoria e prática. 

Com esse novo instituto, será neces-
sário o estabelecimento de políticas não 
usuais, de transparência e fidelidade par-
tidária em todo o território nacional, faci-
litando a identificação e fiscalização de 
propostas pelo eleitor, através da compre-
ensão mais simples das suas escolhas.

Será mais fácil contrastar as retóricas 
com as atuações parlamentares, e sobre-
tudo, punir as incoerências apresentadas, 
para além da conveniência do momento 
da eleição.

Certamente essa lógica contraria as 
regras de expertise da atualidade, porque 
diferente das coligações partidárias, exi-
ge uma manutenção de uma moral qua-
se kantiana, que poucos possuem e tam-
pouco pretendem, desenvolver. 

Então, não por acaso, pelo nível de ima-
turidade social, dificilmente a federação 
venha a se estabelecer, ao menos na for-
ma idealmente prevista, em razão de um 
atraso moral e ético que ainda macula as 
condutas individuais, reverberadas nas 
grandes estruturas representacionais.
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1. Apontamentos sobre a função 
regulamentar da Justiça Eleitoral

A    função regulamentar da Justiça 
Eleitoral, exercida com fundamen-
to nos arts. 1º, parágrafo único, e 

23, XVIII do Código Eleitoral, é permanen-
te objeto de discussão no paradigma do 
Estado Democrático de Direito. Há res-
peitáveis argumentos no sentido de que 
a Justiça Eleitoral não pode editar quais-

quer normas, ainda que secundárias, que 
produzam  efeitos sobre particulares, por 
ausência de expressa previsão constitu-
cional (SALGADO, 2015, p. 252–253). 

É possível, porém, inscrever a função re-
gulamentar no marco constitucional, con-
siderando, em primeiro lugar, que o art. 
121 da Constituição delegou à lei com-
plementar dispor sobre a competência da 
Justiça Eleitoral e, em seguida, compre-
endendo-a como desdobramento da fun-
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ção administrativa (governança eleitoral), 
e, não, da legislativa. Nesse sentido, sus-
tentei em minha de doutoramento que:

[...] se subsiste função administrativa 
cometida à Justiça Eleitoral de prepa-
ração, organização e realização das 
eleições, apuração dos resultados e 
proclamação e diplomação dos eleitos, 
tem-se na expedição de instruções a 
formalização de regras sobre o modo 
de proceder dos órgãos e servidores 
da Justiça Eleitoral. À diferença da fun-
ção legislativa, essas instruções não 
se destinam a criar direitos e deveres 
para os cidadãos. Ao contrário: o que 
se concebe, inclusive com vistas a pro-
piciar a fiscalidade dos atos dos agen-
tes públicos que intercedem no proces-
so eleitoral, é a prévia descrição das 
etapas seguidas para execução da lei. 
(GRESTA, 2019, p. 405)

Coaduno, assim, com a refutação da 
ideia de “poder normativo” da Justiça 
Eleitoral e do que soa, no inciso XVIII do 
art. 23 do Código Eleitoral, como uma fór-
mula de poder de polícia ilimitado (“tomar 
quaisquer outras providências que julgar 
convenientes”), uma vez que, de longa 
data, é perceptível que “essa cláusula, de 
má técnica legislativa, não tem a virtude 
de alargar [...] a faculdade de regulamen-
tar do Judiciário eleitoral, porque aquelas 
instruções – é o próprio texto que o diz 
a seguir – se destinam a dar execução 
à Lei Eleitoral” (LEAL, Victor Nunes apud 
COSTA, 1968, p. 8). Mas, por outro lado, 
sustento assistir competência instrutória 
à Justiça Eleitoral, “destinada a organizar 
sua forma de atuação (legalmente previs-

1 Este, aliás, e um exemplo de procedimento detalhado por ato regulamentar (Res.-TSE nº 23.472/2016).

ta) e a informar os cidadãos a respeito”, 
necessariamente sujeita a controle de le-
galidade (GRESTA, 2019, p. 406).

Importante destacar que normas pos-
teriores à Constituição de 1988 aprimo-
raram os contornos da competência ins-
trutória da Justiça Eleitoral. 

No que diz respeito à matéria tipi-
camente eleitoral, o art. 105 da Lei nº 
9.504/1997 diz que incumbe ao TSE, até 
o dia 5 de março do ano eleitoral, “aten-
dendo ao caráter regulamentar e sem 
restringir direitos ou estabelecer san-
ções distintas das previstas nesta Lei, 
[...] expedir todas as instruções neces-
sárias para sua fiel execução, ouvidos, 
previamente, em audiência pública, os 
delegados ou representantes dos parti-
dos políticos”. Extrai-se do texto que não 
há ensejo para exercício de competência 
normativa a pretexto de dar cumprimento 
à Lei das Eleições. Além disso, há a exi-
gência de audiência pública, cujo alcance 
vem sendo ampliado pelo TSE, permitin-
do a participação de quaisquer entidades 
e pessoas interessadas1. 

Por sua vez, o exercício da função re-
gulamentar em matéria partidária é refor-
çado pelo art. 61 da Lei nº 9.096/1995, o 
qual preceitua que “[o] Tribunal Superior 
Eleitoral expedirá instruções para a fiel 
execução desta Lei”. É a atuação do TSE 
nesse campo que será analisada a seguir, 
tomando-se como recorte temporal o pe-
ríodo entre agosto de 2021 e fevereiro de 
2022, durante o qual a gestão do Ministro 
Luís Roberto Barroso intensificou a edi-
ção de resoluções sobre o tema. 

Informe: Os avanços da regulamentação da matéria 
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2. Destaques das resoluções em 
matéria partidária editadas entre 
agosto de 2021 e fevereiro de 20222

Apesar das críticas – por vezes justi-
ficadas em razão de excessos pontuais 
– dirigidas à função regulamentar da 
Justiça Eleitoral, parece inegável que a 
execução da legislação partidária depen-
de significativamente de normas comple-
mentares editadas pelo TSE. 

Em primeiro lugar, é crescente o núme-
ro de leis que, possivelmente para asse-
gurar o consenso político, limitam-se a 
regras muito gerais, por vezes gerando 
dúvidas substanciais quanto a seu modo 
de cumprimento. Aponto, como exemplo 
disso, as leis nº 14.208/2021 (federações 
de partidos políticos) e 14.291/2022 (pro-
paganda partidária). 

Em segundo lugar, uma vez que o bom 
desempenho das atribuições administra-
tivas da Justiça Eleitoral tem como um 
de seus pilares a eficiência de sistemas 
informatizados desenvolvidos pela ins-
tituição, mesmo alterações legislativas 
que aparentam simplicidade podem de-
sencadear a necessidade de revisão pro-
funda de procedimentos, redesenho de 
regras negociais e adaptações técnicas. 
Essa situação é bem ilustrada pela altera-
ção do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pela 
Lei nº 13.877/2019: a modificação da 
sistemática de oficialização dos dados 
dos filiados, ao substituir o batimento 
bianual (abril e outubro) pelo batimento 

2 Todas as resoluções citadas neste capítulo podem ser consultadas em: https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021.
3 Deve-se mencionar que a matéria partidária é afetada pela Res.-TSE nº 23.656/2021, que dispõe sobre o acesso a dados pessoais 
constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Nos estudos coordenados pela Presidência do TSE e pela Corregedo-
ria-Geral Eleitoral que culminaram na nova resolução do Cadastro Eleitoral (Res.-TSE nº 23.659/2021), percebeu-se a necessidade 
de que o acesso a dados, antes tratado nos arts. 29 e 29-A da Res. TSE nº 21.538/2003 (antiga resolução do Cadastro Eleitoral), 
ganhasse autonomia, tendo em vista a alta especificidade técnica e abrangência em relação a todos os sistemas. Com a revogação 
dos dispositivos e novo tratamento, excluiu-se, à luz da LGPD, o amplo acesso dos partidos em formação à lista de eleitores de todo 
país. Além disso, foi inserido o art. 28-A na Res.-TSE nº 23.596/2019, para, em compatibilidade com as regras gerais de acesso a 
dados pessoais custodiados pela Justiça Eleitoral, explicitar que os partidos políticos, com base nos §§ 3º e 4º da Lei nº 9.096/1995, 
somente podem ter acesso a dados biográficos de seus filiados, vedada a disponibilização de dados biométricos.

diário, impacta significativamente sobre 
o Sistema de Filiação – FILIA e, conse-
quentemente, sobre sua regulamentação 
pela Res.-TSE nº 23.596/2019.

Entre agosto de 2021 e fevereiro de 
2022, foram publicadas sete resoluções 
em matéria partidária3, que concretiza-
ram um esforço consciente da gestão, 
direcionado para aperfeiçoar procedi-
mentos, adequar práticas à Lei Geral de 
Proteção de Dados, facilitar o exercício 
de direitos e assegurar uniformidade e 
clareza em grandes temas, prevenindo 
decisões díspares e judicialização ex-
cessiva. Ganharam notoriedade, ante 
a magnitude do seu objeto, as Res-TSE 
nºs 23.670/2021 (federação de partidos 
políticos) e 23.679/2022 (propaganda 
partidária). Considerados os limites do 
presente artigo, nas subseções seguin-
tes será dedicada atenção às demais re-
soluções, com o objetivo exatamente de 
chamar a atenção para aspectos práticos 
muito relevantes que por vezes passam 
despercebidos mesmo aos eleitoralistas 
mais atuantes.

2.1 Partidos políticos em formação

O procedimento de criação de partidos 
políticos, matéria disciplinada pela Res.-
-TSE nº 23.571/2018, tem na obtenção 
do apoiamento mínimo (art. 7º, § 1º da 
Lei nº 9.096/1995) sua etapa mais desa-
fiadora. Cabe à Justiça Eleitoral aferir a 
validade do apoio firmado, exigindo-se, 
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para tanto, que a pessoa se encontre em 
pleno gozo dos direitos políticos e não 
seja filiada a partido político. Além dis-
so, desde a alteração promovida pela Lei 
nº 13.165/2015, o apoiamento mínimo 
deve estar comprovado até 2 anos após 
a aquisição da personalidade jurídica 
pelo partido político. A peremptoriedade 
desse prazo, consignada no § 3º do art. 
10 da Res.-TSE nº 23.571/2018, foi reafir-
mada no julgamento no RPP nº 0601033-
40, julgado em 20.02.2020, quando se 
indeferiu o pedido de registro do Partido 
Nacional Corinthiano.

2.1.1 Saneamento do Sistema 
de Apoiamento a Partidos 
em Formação - SAPF

As assinaturas de cidadãs e cidadãos 
que manifestam apoio ao partido político 
em formação são remetidas para confe-
rência pelos Cartórios Eleitorais por meio 
do Sistema de Apoiamento a Partidos em 
Formação – SAPF. Em julho de 2021, o 
SAPF contava com 78 partidos políticos 
habilitados a coletar assinaturas, número 
que chegou a 86 em janeiro de 2022. No 
entanto, a Secretaria Judiciária do TSE 
havia apresentado estudo no qual indica-
va que, na maioria dos casos, havia sido 
ultrapassado o prazo de dois anos após a 
obtenção do registro civil sem que fosse 
apresentado o pedido de registro do par-
tido político.

A questão foi resolvida por meio da 
Res.-TSE nº 23.654/2021, editada com 
subsídio no parecer da Assessoria Espe-
cial da Presidência, segundo o qual era 
possível concluir, considerado o decidido 
na RPP nº 0601033-40, pela patente au-
sência de interesse no acesso ao SAPF 
por parte de agremiações que ultrapas-

sem os dois anos seguintes a seu regis-
tro civil sem atingir o apoiamento míni-
mo, já que “não ostentam possibilidade 
jurídica de vir a ter deferido o registro do 
estatuto junto ao TSE” (ASESP, 2021). 

Desse modo, a resolução adotou duas 
providências salutares: (i) previsão do 
procedimento para autuação de ofício, 
na classe RPP, do procedimento adminis-
trativo do partido político em formação 
que, decorridos 30 dias depois de findos 
os dois anos desde seu registro civil, não 
tenha protocolizado o pedido de registro 
do estatuto no TSE e não tenha atingi-
do obtido apoios válidos equivalentes a 
0,5% dos votos válidos para a última elei-
ção para a Câmara dos Deputados; e (ii) 
previsão de bloqueio do acesso ao SAPF 
após a decisão que, assegurado o con-
traditório, conclua pela perda de interes-
se jurídico na coleta de assinaturas.

Após a aprovação da resolução, pas-
sou-se à atuação de ofício dos procedi-
mentos relativos aos 67 partidos incur-
sos na hipótese prevista. A expectativa 
é que ao longo de 2022 seja concluído 
o saneamento do acesso ao SAPF, de 
modo que dele somente constem parti-
dos dotados de viabilidade jurídica. Tra-
ta-se de medida que, além de dispensar 
o esforço inócuo de coleta e conferência 
de assinaturas de apoio a partidos inviá-
veis, permitirá à sociedade e à imprensa 
acessar a correta informação sobre o nú-
mero de partidos em formação.

2.1.2 Utilização de assinatura 
eletrônica para fins de apoiamento 
à criação de partidos políticos

A possibilidade de utilização de assina-
turas eletrônicas para fins de apoiamento 
à criação de partidos políticos havia sido 
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reconhecida pelo tribunal ao examinar 
a Consulta nº 0601966-13, julgada em 
03.12.2019. Na ocasião, seguindo voto 
do Min. Luis Felipe Salomão, salientou-se 
a necessidade de “prévia regulamenta-
ção pelo TSE e desenvolvimento de ferra-
menta tecnológica para aferir a autentici-
dade das assinaturas”.

A determinação do Colegiado foi con-
cretizada na Res.-TSE nº 23.647/2021. 
Além dispor sobre a utilização de cer-
tificados digitais no padrão ICP-Brasil 
no SAPF, a norma regulamentar deu um 
passo ainda mais relevante ao prever que 
seja utilizado como assinatura eletrônica 
“o código gerado em aplicativo do TSE 
instalado em equipamento mobile de uso 
pessoal do eleitor, mediante identifica-
ção biométrica aferida a partir dos dados 
do cidadão constantes do Cadastro Na-
cional de Eleitores.” (art. 13-C, II, Res.-T-
SE nº 23.571/2018).

Essa segunda modalidade deve ser 
celebrada. Primeiro, por seu caráter de-
mocrático. Na prática, a Justiça Eleitoral 
desenvolverá uma funcionalidade, pro-
vavelmente via e-título, que permitirá às 
pessoas obter, de forma gratuita, um có-
digo que garantirá a autenticidade de sua 
assinatura no apoiamento. 

Além disso, o mecanismo otimiza o 
processo de coleta e validação de assi-
naturas. Isso porque o código somente 
será obtido após o batimento com o Ca-
dastro Eleitoral e, também, com o FILIA, 
de modo que, ao ser gerado, virá com trí-
plice garantia: da identidade da pessoa 
eleitora, do pleno gozo de direitos políti-
cos e da ausência de filiação partidária. 
O efeito prático é que o aproveitamento 
líquido de assinaturas será muito maior, 
permitindo uma racionalização de ativi-
dades pelos partidos e órgão eleitorais. 

Por fim, a funcionalidade abre uma 
nova perspectiva na prestação de servi-
ços pela Justiça Eleitoral, não se deven-
do descartar a hipótese de, no futuro, 
essa espécie de “token da cidadania” vir 
a ter seu campo de utilização ampliado.

2.2 Cancelamento de registro de 
partidos políticos e suspensão de 
anotação de órgãos partidários 
em decorrência do julgamento 
de contas como não prestadas

Ainda em 2020, ao julgar a ADI 6032, o 
Supremo Tribunal Federal – STF definiu 
que a suspensão de anotação de órgãos 
partidários em decorrência da não pres-
tação de contas dependeria de “decisão, 
com trânsito em julgado, decorrente de 
procedimento específico de suspensão 
de registro, conforme o art. 28 da Lei 
9.096/1995”. Indiretamente, o tribunal 
demandou a expedição, pelo TSE, de re-
gras para a aplicação da medida, tendo 
em vista que o dispositivo legal citado 
era insuficiente para elucidar o modo de 
proceder. Na verdade, havia uma carên-
cia de regulamentação também quanto 
ao processo de cancelamento do registro 
civil e do estatuto dos partidos políticos.

Coube à Res.-TSE nº 23.662/2021 dis-
por sobre ambos os temas. Além de de-
talhar o procedimento aplicável a cada 
hipótese, a norma esclareceu que “o trân-
sito em julgado da decisão de suspensão 
da anotação do órgão partidário tem na-
tureza meramente formal, não impedindo 
a apresentação de pedido de regulariza-
ção das contas não prestadas” (art. 54-
S, Res.-TSE nº 23.571/2018. Trata-se de 
reconhecer que a mera suspensão do ór-
gão partidário não pode acarretar o efeito 
prático de banimento da agremiação em 
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uma determinada circunscrição. Assim, 
as contas seguirão passíveis de regula-
rização, observados os procedimentos 
previstos conforme se trate de contas 
partidárias (Res.-TSE nº 23.604/2019) ou 
eleitorais (Res.-TSE nº 23.607/2019).

Estimo que ao longo dos anos de 2022 
e 2023 sejam sentidos os primeiros efei-
tos práticos da Res.-TSE nº 23.662/2021. 
Importa observar que os órgãos munici-
pais cuja anotação seja suspensa, por 
decisão transitada em julgado, com su-
porte nessa resolução estarão impedi-
dos de participar das Eleições 2024 (art. 
2º, § 1º, Res.-TSE nº 23.609/2019).

2.3 Filiação partidária
2.3.1 Restrição de acesso a dados 
de filiados a partidos políticos

A Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais – LGPD, Lei nº 13.709/2018 entrou 
em vigor em 2020, trazendo grandes de-
safios na matéria eleitoral e partidária. Os 
constantes reclames por transparência 
passam a ter que ser filtrados a partir dos 
princípios e regras relativos ao tratamen-
to de dados pessoais. Em particular, de-
ve-se atentar para o fato de que a filiação 
partidária é um dado pessoal sensível, o 
que acentua a incidência dos princípios 
da finalidade, da adequação e da neces-
sidade (arts. 5º, II; e 6º, I, II e III).

Cabia ao TSE, então, aferir se os parâ-
metros de divulgação dos dados de filia-
dos estavam adequados ao cumprimen-
to de obrigação legal (art. 7º, II, LGPD). 
O fato é que o tribunal mantinha, em seu 
site, Consulta Pública que permitia ob-
ter informações sobre filiações atual e 
pretéritas de qualquer pessoa, havendo 
chegado à Ouvidoria diversos relatos de 
prejuízos de ordem pessoal e profissio-

nal decorrentes da exposição dessas in-
formações. A ferramenta de Consulta Pú-
blica, por vezes celebrada por favorecer 
a transparência, revelou-se incompatível 
com a estrita finalidade legal da divulga-
ção dos dados sobre filiados, que é per-
mitir a aferição de prazos de filiação parti-
dária para efeito de candidatura a cargos 
eletivos (art. 19, Lei nº 9.096/1995).

Como resposta ao problema, editou-se 
a Res.-TSE nº 23.655/2021, que promo-
veu as seguintes alterações na Res.-TSE 
nº 23.596/2019: (i) exclusão da pesqui-
sa de histórico de filiações; (ii) exclusão 
da disponibilização ampla e irrestrita de 
dados de todos os filiados do Brasil; (iii) 
divulgação no site somente de filiações 
regulares durante o período de escolha 
e impugnação de candidaturas, para per-
mitir a atuação dos legitimados para a 
impugnação; (iv) manutenção do módu-
lo Consulta apenas para utilização pelos 
próprios titulares dos dados; e (v) previ-
são de que partidos políticos, Ministério 
Público Eleitoral e suplentes possam re-
querer informações sobre desfiliações 
de eleitos pelo sistema proporcional para 
subsidiar eventuais ações de perda de 
mandato.

As medidas convergem com a análise 
de Bruno Cezar Andrade de Souza, para 
quem “a informação de filiação partidá-
ria vinculada à determinada pessoa no 
seu aspecto histórico não guarda relação 
com a finalidade de apurar condição de 
elegibilidade”, devendo ser mantida, para 
acomodação de interesses legítimos a 
disponibilização desses dados “apenas 
de forma estatística” (SOUZA, 2022, p. 
150–151). O autor aponta o acerto da 
Res.-TSE nº 23.655/2021 ao asseverar 
que a utilização das informações extra-
ídas do FILIA para outras finalidades, 
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como matérias jornalísticas, “era realiza-
da a partir de um conjunto de dados pes-
soais que não tinha tal finalidade, logo 
era um tratamento indevido” (SOUZA, 
2022, p. 188). Em seu entendimento, 

o melhor para a transparência é que a 
legislação passe a exigir que cada ocu-
pante de cargo de direção ou chefia da 
Administração Pública tenha que pres-
tar informações sobre a existência de 
filiação partidária. Isso faria com que 
a finalidade de fiscalização fosse aten-
dida na justa medida do tratamento 
de dados apenas daquela pessoa que 
assumiu tal cargo e não de todo o con-
junto de filiados a partidos políticos, 
ainda que em nenhum momento tenha 
assumido uma função estatal. (SOUZA, 
2022, p. 188) 

2.3.2 Processamento diário 
de relações de filiados 
e aprimoramento de 
procedimentos correlatos

A disciplina da filiação partidária foi 
posteriormente atualizada e consolidada 
pela edição da Res.-TSE nº 23.668/2021, 
que inseriu na Res.-TSE nº 23.596/2019 
os desdobramentos do sistema de pro-
cessamento diário das relações de filia-
dos, instituído pela Lei nº 13.877/2019. O 
processamento consiste na “conversão 
das filiações cadastradas no registro in-
terno dos partidos para o registro oficial 
da Justiça Eleitoral” (art. 12, § 1º, III, Res.-
-TSE nº 23.596/2019). Note-se que, na 
nova sistemática, os dados inseridos no 
módulo externo do FILIA são buscados 
automaticamente, não mais havendo que 
se falar em “submissão” de listas, o que 
torna muito mais ágil o procedimento. 

Aspecto que merece atenção é que, a 
fim de manter a higidez do sistema, foi 
previsto prazo de 10 dias, a contar da 
data de filiação, para a inserção dos da-
dos no FILIA. Inerte o partido político, o 
prejudicado poderá requerer ao juízo de 
sua zona eleitoral que diretamente insira 
seu nome no registro oficial, superada 
a burocrática dinâmica das “listas espe-
ciais”. O lançamento dependerá de com-
provação documental ou declaração do 
partido, e somente será deferido se au-
sentes indícios de fraude na data da filia-
ção informada.

Menciono que a implementação das 
alterações no FILIA, complexas, estão 
sujeitas a cronograma da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, havendo a 
resolução expressamente consignado 
que não se poderá invocar nulidade de 
ato por inobservância às novas regras 
enquanto não posto em funcionamento o 
novo modelo.

A Res.-TSE nº 23.668/2021 ainda in-
corporou diretrizes extraídas da juris-
prudência do TSE de grande relevo para 
a proteção ao exercício da liberdade de 
associação partidária: (i) explicitou que a 
suspensão de direitos políticos suspen-
de a filiação preexistente, não levando a 
seu cancelamento; (ii) aprimorou o pro-
cedimento de depuração da coexistência 
de filiações partidárias, dando prevalên-
cia à preferência do eleitor no caso de 
vínculos com mesma data, quando não 
for possível estabelecer a mais recente; 
e (iii) enfatizou a possibilidade de provar 
a filiação por meios idôneos, no proces-
so de registro de candidatura, quando au-
sente registro no FILIA.
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3. Conclusão

Sem pretensão de exaurir o tema, sus-
tenta-se, com base na análise apresen-
tada neste artigo, que as resoluções do 
TSE fornecem indispensável subsídio 
para a execução da legislação partidária. 

É oportuno consignar um reconheci-
mento ao corpo técnico do TSE. São ser-
vidoras e servidores que, continuamente, 
dedicam-se ao estudo da legislação elei-
toral e das resoluções já vigentes, detec-
tando dificuldades, antecipando riscos e 
propondo caminhos pelos quais a Justi-
ça Eleitoral possa melhor desempenhar 
sua missão institucional. É um trabalho 
fundamental para que a alta gestão e a 
Corte possam tomar decisões bem-infor-
madas, conforme reiteradamente reco-
nhecem, publicamente, os próprios Mi-
nistros. 

Esse robusto lastro técnico e os deba-
tes cada vez mais criteriosos do TSE na 
deliberação sobre as resoluções conver-
gem para o aprimoramento contínuo do 
exercício da função regulamentar que 
pode ser notado, ano após ano, cada vez 
mais alinhado aos milites democráticos 
em que aquela função deve ser exercida. 

De minha parte, rendo homenagens a 

todas e todos que contribuíram, ao longo 
da gestão do Ministro Luís Roberto Bar-
roso, para os avanços ilustrados neste 
artigo.
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