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EXPEDIENTE



É dada a largada ao período eleitoral: as convenções partidárias já estão sendo realiza-
das e são diversas as notícias que diariamente chegam sobre o período de pré-cam-

panha, registro de candidaturas e decisões judiciais com reflexo no pleito que se avizinha. 
Neste contexto em que o direito público e eleitoral são debatidos pela sociedade de 

forma intensa, a 4ª Edição do Boletim ABRADEP conta com a análise acadêmica dos 
últimos acontecimentos políticos e eleitorais e de casos que preocupam a comunidade 
jurídica e os players de maneira geral – sejam eles eleitores ou candidatos(as). 

A análise da cassação de candidaturas no Brasil, que segundo o autor deste primeiro 
tema, nos insere “em um ambiente jurídico único”, é destaque desta publicação, ao lado 
do debate sobre o uso de redes sociais como meios de comunicação e os limites de sua 
utilização para a configuração de abusos de poder, mantendo o compromisso institucio-
nal com a difusão de temas referentes ao direito eleitoral e a intersecção entre direito e 
política. 

O caderno diversidade conta com a participação do Instituto + Cidadania, que nos traz 
uma análise sobre o processo eleitoral no novo código eleitoral, abordando a tutela co-
letiva de direitos eleitorais metaindividuais. A violência política de gênero, por sua vez, 
ganha destaque com estudo sobre a necessária perspectiva de gênero nos julgamentos, 
e uma análise do papel do Poder Judiciário como protagonista na implementação de 
ações afirmativas. 

Nesta Edição, contamos ainda com o destaque especial de três palestras em formato 
TED realizadas no VIII Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral - organizado pelo IPRA-
DE, IBRADE e pela ABRADEP -, transformadas em texto e que nos permitem mergulhar 
em cada um dos impactantes temas que são, verdadeiramente, ideias que merecem ser 
disseminadas: normalidade eleitoral, participação do eleitor em meio à propaganda na 
internet e a participação feminina na política. 

Neste período intenso, a ABRADEP segue atuando, e cada vez com maior enfoque, na 
defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e dos direitos políticos funda-
mentais, trazendo a 4ª Edição do Boletim como ferramenta de transmissão do conheci-
mento a todos os seus membros, à comunidade jurídica e à sociedade civil em geral. 

Boa leitura!

Editorial
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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 



Luiz Fernando Casagrande Pereira Sócio-fundador do VG&P 
Advogados. Doutorado e Mestrado em Direito Processual Civil pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi membro consultor da 
Comissão de Reforma do Código de Processo Civil do Conselho 
Federal da OAB. É Conselheiro titular do Conselho Seccional na OAB-
PR e coordenador-geral da ABRADEP.

01. Introdução

O Brasil é o país do mundo que 
mais cassa mandatos populares 
por decisão do órgão eleitoral 

competente. E não se trata de algo a ser 
comemorado, mas grave disfuncionali-
dade do sistema de controle jurisdicional 
do processo eleitoral. Nem sempre foi 
assim. A mudança de paradigma, a mu-
tação legal, se deu de forma silenciosa, 
sem que o TSE tivesse satisfatoriamente 
se desincumbido do ônus argumentativo 
exigível para a dimensão da virada.1

A cassação de mandato, por decisão 
da Justiça Eleitoral, sempre esteve vin-
culada à demonstração de influência 
do ilícito no resultado eleitoral. É assim 
também no direito comparado. Além do 
ilícito eleitoral, exige-se, no mundo intei-
ro, um nexo de causalidade entre o ilícito 
e o resultado eleitoral. Dispensar o nexo 
entre o ilícito e o resultado foi o passo 

1 ANDRADE, João. Mutações Legais no Direito Eleitoral: repercussões no sistema das invalidades eleitorais e na renovação das eleições. In: Resenha 
Eleitoral (Florianópolis), v. 21, n. 1, p. 69-94, nov. 2017.

que a Justiça Eleitoral deu para ampliar 
significativamente o número de cassa-
ções, inserindo o caso brasileiro em um 
ambiente jurídico único.

A análise menos atenta pode sugerir 
que a mudança de paradigma se deu por 
alteração legislativa. A Lei 9.840/99, res-
ponsável por introduzir um tipo fechado 
para tratar de formas de abuso do eco-
nômico, não provocou alteração alguma 
na exigência/inexigência de demons-
tração de potencialidade (nexo causal). 
Foi a interpretação que o TSE resolveu 
entregar ao novo dispositivo que mudou 
tudo, em uma guinada brusca. Mais es-
pecificamente, o breve diálogo entre os 
ministros Nelson Jobim, Sepúlveda Per-
tence e Fernando Neves, no julgamento 
do RESP nº 19.553 – MA, conformou o 
entendimento de dispensa de nexo cau-
sal entre a captação ilícita de sufrágio e 
o resultado das eleições.

Além disso, o TSE passou a entregar 

Cassação sem 
potencialidade.

O caso brasileiro

DESTAQUE
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eficácia imediata às cassações de man-
dato e dispensar a necessidade de pro-
positura de duas ações para resultado 
único. Não são temas com os quais o 
artigo se compromete a tratar com mais 
profundidade, mas merecem ser referi-
dos. Junto com a dispensa de potencia-
lidade, a verdade é que a norma extraída 
pelo TSE do novo texto foi uma revolução 
silenciosa no Direito Eleitoral brasileiro.

 
02. Cassação de mandato 
vinculada à influência do ilícito no 
resultado eleitoral. O parâmetro 
uníssono do direito comparado

Como já mencionado, no direito com-
parado não se admite que o órgão elei-
toral responsável pelo controle das 
eleições possa cassar um mandato (ou 
anular uma eleição) sem que se demons-
tre de forma precisa que o ilícito eleitoral 
teve a influência necessária para alte-
rar o resultado. Exige-se, enfim, casual 
nexus between the violation of law and 
the election results.2

Correndo o risco de dizer o óbvio, re-
correr aos exemplos de direito compara-
do não é um mero exercício de diletantis-
mo intelectual. A existência de standarts 
em sentido oposto ao modelo brasileiro, 
com desapego – é claro – ao preconcei-
to contra as soluções nacionais, pode re-

2 PODHRÁZKY, Milan. A comparative analysis of de bodies in charge of electoral control, especially the judicial ones: the Czech case. In CAMPOS, 
Paloma Biglino; RINCÓN, Luis E. Delgado (eds.), La resolución de los conflitos electorales: un análisis comparado. Cuadernos y debates 200, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales: Madrid, 2010, p. 87. “At present, an election will only be voided where corrupt or illegal practices ‘so extensively 
prevailed that they may be reasonably supposed to have affected the result” (United Kingdom. The Electoral Comission. Challenging elections in the UK. 
Sept.,2012) Disponível em: < https://goo.gl/xjHcnP>. Acesso em 17 de março de 2018.
3 Resulta improcedente declarar nulidades en el solo interés de la ley. Debe preservarse la eficacia del voto libremente emitido, cuando no aparecen 
evidencias de que dicha voluntad haya sido maliciosamente distorsionada. Fallo 3649/05 CNE.
4 Es improcedente la anulación de mesas cuando no se demuestra en qué medida puede beneficiarse al impugnante, o no se acredita que exista posi-
bilidad de que si se practicara una nueva elección en ellas, y los resultados variasen, tal circunstancia podría modificar la nómina de candidatos electos. 
Fallo 3616/05 CNE.
5 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Art. 96 (...) Las reclamaciones derivadas de los hechos an-
teriores sólo procederán si los mismos hubieren dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de las que habrían resultado si la 
manifestación de la voluntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado.
6 O art. 287 do Código do Procedimento Administrativo e do Contencioso Administrativo estabelece que só pode ser declarada a nulidade de uma 
eleição por voto popular caso seja constatado pelo juiz que a irregularidade alterou o resultado eleitoral.

velar a inconveniência técnica da opção 
vigente.

O Direito Eleitoral é refratário a abor-
dagens comparatistas. E mais: sempre 
houve escasso diálogo de fontes para 
concepção de regras de direito eleitoral. 
Após a inspiração inicial do Código de 
1932, o Brasil foi construindo um mode-
lo próprio – que, como regra, funciona 
muito bem. O que importa aqui é cons-
tatar que, apesar da ausência de efetivo 
diálogo entre os países estudados, a ra-
cionalidade jurídica nuclear de uma de-
cisão de cassação/anulação é idêntica, 
sempre pressupondo a necessidade de 
demonstração de alteração do resultado 
pelo ilícito eleitoral flagrado.

Na Argentina, a jurisprudência estabe-
lece que a nulidade não pode ser decla-
rada apenas no “interesse da lei”,3 defi-
nindo que deve existir a possibilidade 
de que, no caso de uma nova eleição, os 
resultados fossem outros.4 No Chile, as 
causas de nulidade apenas são válidas 
caso sejam determinantes para o resul-
tado da eleição.5 No Equador, para se 
anular uma votação, a causa deve estar 
taxativamente prevista em lei e os vícios 
devem ser determinantes para o resulta-
do da votação, de forma que os eleitores 
não arquem com imperfeições irrelevan-
tes. (Causas nº 433 = 2009 e 539-2009 
TCE). O mesmo ocorre na Colômbia,6 

Cassação sem potencialidade. O caso brasileiro
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México,7 Peru,8 Venezuela9 e Uruguai.10 
Para além da América Latina, a Espa-

nha11 e o Reino Unido12 têm a nulidade 
da eleição como medida excepcional e 
justificada pela relação direta entre o ilí-
cito e o resultado. Na França não se exi-
me a responsabilidade de comprovar o 
nexo de causalidade para seja decretada 
a nulidade do pleito.13 

Esse tratamento uniforme pelos mais 
diversos países há de dizer algo ao Bra-
sil. Se múltiplos países criam, de forma 
independente, uma racionalidade jurídi-
ca coincidente para tratar da anulação 
da eleição, discrepante do modelo atual 
adotado pelo Brasil, há duas conclusões 
possíveis: ou há uma genialidade brasi-
leira não percebida pelo resto do mundo 
ou a adoção de um modelo nacional que 
pode estar equivocado. Neste caso, pa-
rece que há mesmo um equívoco, como 
o artigo vai tentar demonstrar, reconhe-
cendo que a análise do direito compara-
do é indispensável para repensar institu-
tos jurídicos.14

7 O art. 78 bis da Ley General de Medios de Impugnación em Materia Eleitoral estabelece que as eleições serão nulas por violações GRAVES (que 
afetam substancialmente os princípios constitucionais e colocam em perigo o processo eleitoral e seu resultado), DOLOSAS (realizadas em pleno 
conhecimento de seu caráter ilícito buscando obter benefício) E DETERMINANTES (diferença entre o primeiro e o segundo lugar sendo menor de 5%).
8 Art. 36, Ley de Elecciones Municipales: El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones 
realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resul-
tados de la votación.
9 LEY ORGANICA DE PROCESOS ELECTORALES. Artículo 215. La elección será nula: (...) 2.Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o vio-
lencia en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate.
10 A estos supuestos debe agregarse la previsión de la legislación de Uruguay, conforme a la cual la nulidad de una elección puede resultar cuando 
se anulan votaciones de una o más circunscripciones que en conjunto afecten un tercio de la votación nacional. (BREWER-CARTAS, Allan R. La nulidad 
de los actos electorales: Una perspectiva constitucional comparada. In: LAMOUNIER, Bolivar. III Curso Anual Interamericano de Elecciones. Disponível 
em: http://www.joseperezcorti.com.ar/Archivos/Doctrina/Electoral/Nulidad_de_los_actos_electorales_perspectiva_constitucional_comparada_A_Bre-
wer_Carias.pdf. Acesso em 31 de março de 2018. p. 101)
11 Artículo 113, 3, LOREG: [3. No procederá la nulidad cuando el vicio del procedimiento electoral no sea determinante del resultado de la elección. La 
invalidez de la votación en una o varias Secciones tampoco comporta la nulidad de la elección cuando no se altere el resultado final.]
12 Conforme art. 164, (1), da Representation of the People Act 1983 somente será declarada nula a eleição quando as ilegalidades tiverem prevalecido 
tão extensamente que possam ter razoavelmente mudado o resultado da eleição: Where on an election petition it is shown that corrupt or illegal practices 
or illegal payments, employments or hirings committed in reference to the election for the purpose of promoting or procuring the election of any person 
at that election have so extensively prevailed that they may be reasonably supposed to have affected the result.
13 Somente será declarada nula a eleição quando as fraudes tiverem afetado a vontade do eleitor/voto (l'esprit du voix) ou a sinceridade do escrutínio 
(la sincérité du scrutin) tiverem prevalecido tão extensamente que possam ter razoavelmente mudado o resultado da eleição. Tem-se como exemplo o 
Décision nº 2017-5099 AN du Conseil Constitutionnel, na qual não se reconheceu a influência do ilícito no resultado da campanha eleitoral, pois, apesar 
de reconhecer a fraude na propaganda da candidata, o fato foi amplamente veiculado pelos meios de comunicação, de forma que a população estava 
ciente dos acontecimentos e não teve a escolha viciada. Disponível em: www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/20175099an.htm
14 CONSTANTINESCO, Leontin-Jean. Tratado de direito comparado: introdução ao direito comparado. Edição brasileira organizada por Maria Cristina 
De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 152.

03. O novo Código Eleitoral

O Novo Código Eleitoral – O “Código 
Margarete” –, se bem interpretado, pode 
reconduzir o Direito Eleitoral Brasileiro 
para uma atuação mais consentânea 
com o Direito Comparado e, também, 
com a própria Constituição Federal. O 
art. 620, inciso V, estabelece que o exa-
me da gravidade das circunstâncias deve 
levar em consideração, entre outros ele-
mentos, “a probabilidade de nexo causal 
entre a conduta ilícita e o resultado da 
eleição”. Paradoxalmente, é um enorme 
avanço para que possamos retroagir ao 
atual art. 219 do CE, a exigir a demons-
tração do prejuízo.

No entanto, como a lei é a apenas o 
prenúncio da norma, a salutar volta ao 
passado dependerá do Tribunal Superior 
Eleitoral ou, eventualmente, do Supremo 
Tribunal Federal. Está na hora de a Jus-
tiça Eleitoral deixar de ser contramajori-
tária.

Cassação sem potencialidade. O caso brasileiro
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O olhar astuto e preciso sobre o 
tipo de bem jurídico que diver-
sas ações eleitorais visam a tu-

telar trouxe para os debates acadêmicos 
a constatação de um problema: a cons-
trução do processo judicial eleitoral tem 
suas bases em um paradigma individua-
lista e patrimonial do processo civil e isso 
tem implicações diretas na efetividade da 

tutela jurisdicional que se busca alcançar 
na maioria das lides de caráter eleitoral.

Basta verificar que dentre os inúmeros 
desafios que o ano de 2020 já anuncia-
va ao Tribunal Superior Eleitoral, como 
o combate à desinformação, o uso das 
novas tecnologias e a inclusão social, a 
crise sanitária que ensejou o adiamento 
das eleições para novembro do citado 

O processo eleitoral 
no novo código eleitoral: 

a tutela coletiva de 
direitos eleitorais metaindividuais 

Jéssica Teles de Almeida Doutoranda em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará. Professora da Universidade 
Estadual do Piauí. Advogada. Membro da ABRADEP.

Luiz Gustavo de Andrade Mestre em Direito pela Faculdade 
de Direito de Curitiba Unicuritiba. Professor da Faculdade 
de Direito de Curitiba Unicuritiba. Advogado. Membro da 

ABRADEP. Membro Fundador do Instituto Mais Cidadania.

DIVERSIDADE

Resumo O estudo apresenta as diferentes formas de surgimento do processo coletivo, 
se comparados os sistemas do “commom law” e do “civil law”, mergulhando na análise 
das espécies de direitos metaindividuais, situando, então, as demandas eleitorais como 
ações em que há pretensões de tutelas tipicamente difusas e coletivas em sentido es-
trito, até se propor, ao final, uma reanálise do processo eleitoral, a partir de seu caráter 
inegavelmente coletivo. Ao final, concluir-se-á que as reformas eleitorais atualmente em 
discussão devem ter como parâmetro tal ideia: a de organização do sistema de modo 
que as regras processuais coletivas sejam aplicáveis ao processo eleitoral, em caráter 
subsidiária, incidentes sempre que as regras coletivas eleitorais próprias não apresentem 
a solução imediata ao conflito. 
Palavras-chave processo eleitoral; direitos metaindividuais eleitorais; processo coletivo 
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ano mobilizou toda a Justiça Eleitoral 
para elaboração do Plano de Segurança 
Sanitária – Eleições Municipais de 2020–   
, a fim de que o direito fundamental à 
participação política fosse exercido de 
forma a não acarretar maiores danos à 
saúde e integridade física dos eleitores, 
candidatos e demais atores do processo 
eleitoral.

Toda essa experiência de 2020, traz a 
reflexão sobre os valores coletivos que 
estão na base de nossa democracia e 
das instituições que visam resguardá-la 
e como essa premissa precisa se refletir 
nos institutos de direito processual elei-
toral, os quais tem como finalidade, de 
um modo geral, a normalidade e lisura 
das eleições.

Atualmente, tramita no Congresso Elei-
toral reforma jurídica que visa a atualizar 
dispositivos de direito material e proces-
sual, razão por que oportuna se faz a re-
flexão sobre esse tema tão importante e 
ainda pouco difundido no meio acadêmi-
co e prático.  A gênese legislativa dos di-
reitos coletivos, no Brasil, reside na ação 
popular, da década de 60. Posteriormen-
te, não só a Lei da Ação Civil Pública e a 
Constituição, na década de 80, mas tam-
bém o Código de Defesa do Consumidor 
e a Lei de Improbidade Administrativa, na 
década de 90, prestaram-se à tutela de di-
reitos coletivos em sentido amplo, como 
meio ambiente, relações de consumo, 
bens e valores artísticos, estéticos, histó-
ricos, turísticos, paisagísticos e culturais.

Na seara eleitoral, verifica-se que tal 
movimento ocorreu no âmbito do direito 
material eleitoral, identificando-se, tam-
bém a partir da década de 60, com a edi-
ção do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), 
uma visão coletiva do legislador em rela-
ção aos direitos envolvidos no processo 

de escolha dos mandatários pelo eleitor. 
Basta verificar que o anterior Código 

Eleitoral (Decreto 21.076/1932) preocu-
pou-se com a proteção do alistamento 
eleitoral e do direito individual de votar, 
preocupação estampada já em seu arti-
go 1º, ao prevê que “Este Codigo regula 
em todo o país o alistamento eleitoral e 
as eleições federais, estaduais e munici-
pais”.

Ao longo do Código, o legislador da dé-
cada de 30, para além de tratar da Justi-
ça Eleitoral em si, disciplinou a inscrição 
eleitoral e expedição e cancelamento do 
título, bem como seus requisitos, até o 
artigo 50, passando a tratar do sistema 
eleitoral de votação, apuração e diploma-
ção dos eleitos, com destaque ao cará-
ter secreto do voto, e das condições para 
que, individualmente, a pessoa pudesse 
ser candidata, isso até o artigo 97. O ca-
ráter individualista fica claro na “Parte 
Quinta” daquele Código, quando ao tra-
tar “Das garantias eleitorais” (no Título I), 
assegura “aos eleitores os direitos e ga-
rantias ao exercicio do voto”, tratando da 
atuação dos Partidos Políticos (no Título 
II), como um direito individual destes a 
fiscalização da votação.

O direito eleitoral, como bem jurídico 
coletivo, vem a aparecer apenas com o 
atual Código Eleitoral, advindo com a Lei 
4.737 em 1965. Referido código, seguin-
do uma preocupação que aparece na en-
tão contemporânea Lei da Ação Popular, 
apresenta preocupação com a morali-
dade, ao apresentar conceitos jurídicos 
como “idoneidade moral” (requisito para 
escolha dos integrantes do TSE e TREs), 
bem como com a normalidade da elei-
ção, analisando o eleitor do ponto de vis-
ta coletivo ao estabelecer como crime a 
realização de propaganda que influencie 
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indevidamente o eleitorado a partir de in-
formações inverídicas (art. 323). Ao tra-
tar “Das Garantias dos Eleitores” (Parte 
Quinta, Título I), o código de 65 passa a 
prever que “A interferência do poder eco-
nômico e o desvio ou abuso do poder de 
autoridade, em desfavor da liberdade do 
voto, serão coibidos e punidos”, tratando, 
portanto, da proteção à igualdade no plei-
to como um direito de todos, de titulari-
dade indeterminada, já que a proteção se 
destina à coletividade.

Faltava, ainda, como de fato falta até 
os dias de hoje, uma tutela processual 
coletiva tipicamente eleitoral, apesar do 
Brasil já estar a viver, desde a década 
de 90, o que Moisés chama de uma “de-
mocracia eleitoral de massas”. Explica, 
referido autor, que “na primeira eleição 
presidencial após o fim do ciclo militar, 
o Brasil já tinha mais de 82 milhões de 
eleitores, ou seja, cinco vezes a mais do 
que em 1960 e quase 25 milhões a mais 
do que nas eleições de governadores em 
1982”. E que entre 1994 e 2002, o número 
de eleitores “chegou a 94 milhões, e atin-
giu 125 milhões nas eleições de 2006”, 
sendo que em abril de 2010, segundo in-
formações do Tribunal Superior Eleitoral, 
“estavam aptos a exercer o direito de voto 
nada menos que 134 milhões de brasilei-
ros, totalizando agora 95% da população 
adulta. Isso fez do Brasil uma das cinco 
maiores democracias de massa do mun-
do, permitindo aos autores identificar, aí, 
como “primeira grande implicação dessa 
realidade (...) o advento da democracia 
eleitoral de massas no Brasil” qualificada, 
como explica “pelo aperfeiçoamento da 
legislação relativa ao controle da tutela, 
da compra de votos e dos gastos eleito-
rais, e pelo criterioso monitoramento da 
Justiça Eleitoral” (MOISÉS, 2013, p. 170).

Em que pese o processo judicial eleito-
ral ter sua base em institutos de caráter 
individualista, como a proteção ao direi-
to individual ao voto, não há dúvidas de 
que o direito à democracia e a eleições 
livres e justas possuem caráter difuso. 
Dessa premissa surge a necessidade de 
reconfiguração das normas processuais, 
as quais têm como finalidade garantir a 
adequada tutela jurisdicional para afas-
tar ou reparar as violações atentatórias a 
esses direitos.

Na maioria das ações eleitorais, as par-
tes não discutem seus direitos individual-
mente em juízo, mas um valor maior. Por 
essa razão, surgir a expressão “molecu-
larização” do litígio e não “atomização” 
(WATANABE, 1992, p. 19) para caracteri-
zar o processo coletivo.

A ausência dessa visão sobre o cará-
ter coletivo do processo judicial eleitoral 
nasce, também, do problema de sistema-
tização de suas normas, vez que as re-
gras atualmente existentes não dão har-
monia, nem segurança para o tratamento 
adequado da matéria.

Quando se tutela a igualdade entre can-
didatos em determinada eleição, estabe-
lecendo regras que proíbam o abuso do 
poder político ou econômico, com intui-
to de impedir a indevida interferência na 
vontade do eleitor, está-se a tutelar um 
direito difuso, qual seja, o direito à mora-
lidade e normalidade das eleições, direi-
to indivisível e de titularidade indetermi-
nada, com reflexos no próprio exercício 
legítimo do poder, expressão máxima de 
uma democracia representativa, valores, 
sem dúvida, metaindividuais, pertinentes 
a um grupo indeterminado de pessoas, 
ligadas por circunstâncias de fato, qual 
seja, a situação de eleitores e titulares do 
poder.
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O processo eleitoral é um típico pro-
cesso de tutela de direitos difusos e cole-
tivos em sentido estrito.  É bem verdade 
que o processo eleitoral, poderá, ainda, 
em um menor número de vezes, prestar-
-se a tutela dos interesses partidários, 
como ocorre, por exemplo, em ações em 
que se discute perda de mandato por in-
fidelidade partidária. Poder-se-ia dizer 
estar-se diante da defesa de um direito 
coletivo em sentido estrito, pertencente a 
um determinado grupo, qual seja, a agre-
miação partidária titular do mandato ele-
tivo obtido em eleição proporcional.

É certo, contudo, que o caráter indiscu-
tivelmente coletivo do processo eleitoral 
é identificado na existência de colegiti-
mados para as ações eleitorais. Cite-se 
a legitimidade do Ministério Público para 
propositura de demandas eleitorais, atu-
ando, evidentemente, como substituto 
processual dos interesses públicos que 
orbitam tais ações. A indisponibilidade 
do direito tutelado (mandato eletivo, li-
sura do pleito etc.) coaduna-se, também, 
com tal conclusão, de modo que em ra-
zão de tal característica, não se admite 
desistência da ação e, em caso de seu 
abandono, o Ministério Público deve ser 
chamado a substituir o autor da ação, em 
razão de sua qualidade de colegitimado. 
Sobre os legitimados, importante trazer a 
posição de Edilene Lobo (LOBO, 2010, p. 
10), a qual defende a inclusão do cidadão 
dentre os legitimados para propositura 
de ações eleitorais

Outra evidência marcante diz respeito 
à coisa julgada, formada segundo o re-
sultado probatório da lide (“secundum 
eventum litis probationis”), ou seja, a im-
procedência de uma ação eleitoral por 

1 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. RO nº 489016, rel. Min. Dias Toffoli, acórdão de 27.02.2014.

falta de provas não impede a discussão 
dos mesmos fatos, pedido e causa de pe-
dir em outra demanda. Em sendo assim, 
uma ação eleitoral, proposta pelo Minis-
tério Público, em que se discuta abuso 
de poder político decorrente do uso de 
cargos públicos em favor de determina-
da campanha, não impede que os mes-
mos fatos sejam processados em outra 
ação, com o mesmo pedido, proposta por 
outro legitimado (um partido político, por 
exemplo). Aplicar-se-ia a lógica da inexis-
tência de litispendência entre elas (TSE, 
AgR-AI nº 1000173), devendo, conforme 
o caso, reconhecer-se conexão.

Neste passo, necessitariam restar en-
terrados e definitivamente superados 
entendimentos como os já manifestados 
no passado pelo Tribunal Superior Eleito-
ral, como no julgamento do RO nº 4746-
42/AM, no sentido de que “o Ministério 
Público Eleitoral não pode se valer do in-
quérito civil público no âmbito eleitoral, 
consoante a limitação imposta pelo art. 
105-A da Lei nº 9.504/97”.1 Ora, em se 
tratando de legítimo instrumento de in-
vestigação voltado à tutela não-criminal 
de direitos difusos e coletivos, mostra-se 
correta a sua aplicabilidade no processo 
eleitoral. Aliás, a própria previsão do ar-
tigo 105-A, da Lei das Eleições, deve de-
saparecer, já que a lógica deve ser a da 
aplicação subsidiária de leis, como a Lei 
da Ação Civil Pública.

Ao que parece, o novo código eleitoral 
caminha no sentido de consolidar o cará-
ter coletivo das ações eleitorais. A versão 
aprovada na Câmara dos Deputados e ao 
tempo deste artigo em trâmite no Senado, 
incorpora, ao processo eleitoral, as carac-
terísticas de um típico processo coletivo. 
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Não à toa, há rol restrito de legitimados 
à propositura das ações eleitorais que, 
a bem da verdade, tutela direitos coleti-
vos em sentido amplo. Não fosse isso, o 
procedimento comum do projeto de novo 
código prevê a possibilidade do Ministé-
rio Público migrar ao pólo ativo da lide, 
quando intimado da existência de ação 
de cassação (artigo 679, inciso II, alínea 
“a”) ou mesmo de assumir a sua titulari-
dade em eventual caso de desistência da 
demanda (artigo 703), como ocorre hoje 
no sistema brasileiro de tutela coletiva de 
direitos.

Assim, as reformas eleitorais atual-
mente em discussão devem ter como pa-
râmetro tal ideia: a de organização do sis-
tema de modo que as regras processuais 
coletivas sejam aplicáveis ao processo 
eleitoral, em caráter subsidiário, inciden-
tes sempre que as regras coletivas eleito-
rais próprias não apresentem a solução 
imediata ao conflito.
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Normalidade eleitoral é só 
para inglês (do século XIX) ver?

Artigos do VIII CBDE 

B em no coração de Londres, o Hyde 
Park abriga um símbolo da demo-
cracia liberal do século XIX: o Spe-

aker’s Corner – o Recanto do Orador. Diz 
o costume inglês que qualquer pessoa, 
sem prévio aviso, pode colocar seu ta-
blado nesse local e falar sobre qualquer 
assunto. A lenda é que o orador, ao deixar 
de pisar no solo, deixa também de dever 
obediência à Coroa britânica e até mes-
mo, dizem os mais entusiasmados, à lei.

A realidade não condiz muito com isso, 
havendo episódios de intervenção poli-
cial e até condenações criminais por dis-
curso de sedição em decorrência de dis-
cursos proferidos no Speaker’s Corner. 
Mas isso passa como detalhe. Até hoje, 
ao se falar em liberdade de expressão, 
muitas pessoas ainda cultuam aquele 
ideal: o do homem que, do alto de seu ta-
blado, pode dizer ao mundo o que quiser; 
e o da sociedade que se provaria evolu-
ída e democrática por permitir que isso 
ocorra, em qualquer situação.

É uma pena que, em 2022, a gente pa-
reça ainda não ter aprendido que essa 
tal liberdade, experimentada lá no século 
XIX, era quase nada emancipatória. Dizer 

o que quer era um privilégio de homens 
brancos, de posição econômica ou social 
relevante, para discutir as questões que 
os afligiam.  Pois chegamos aos dias de 
hoje e muita gente ainda não entendeu 
que quando um bando de homem branco 
se junta para ouvir a si próprios, embeveci-
dos com os ecos das suas vozes, o nome 
disse não é democracia: é broderagem. 

Pois esses oradores privilegiados, 
colocados em seus tabladinhos imagi-
nários, acreditam que não podem ser 
constrangidos de modo algum. E eles 
convencem. Na prática, filtros sociais se-
lecionam pessoas que “merecem ser ou-
vidas” e colocam uma redoma em torno 
do que dizem. 

Esse poderoso imaginário transforma 
a liberdade de expressão em um fetiche. 
O que é esse fetiche? É a ideia de que o 
ato de proferir opiniões deva ser super-
protegido, incontestável, blindado inclu-
sive contra uma reflexão responsável so-
bre as consequências desse discurso no 
mundo real. 

O fetiche, é claro, não opera de forma 
neutra. Ele resguarda posições domi-
nantes – do masculino, do branco, do 

Roberta Maia Gresta Doutora em Direito Político (UFMG). 
Mestre em Direito Processual (PUC-Minas). Coordenadora e 
professora do curso de Especialização em Direito Eleitoral 
(PUC-Minas Virtual). Analista Judiciário (TRE-MG). Assessora 
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heteroperformativo, do cisgênero, da eli-
te econômica. Já a contestação desses 
discursos não é percebida pelos liberais 
como, também, intocável exercício da li-
berdade de expressão. Curioso, não? Mui-
tas vezes, falsas simetrias são usadas 
para blindar o pobre homem branco viti-
mado por “patrulhas ideológicas”. Quem 
nunca ouviu falar de “racismo reverso”, 
“heterofobia” ou até mesmo “femismo”? 

Assim é o fetiche: liberdade de expres-
são reduzida a via de mão única, luxo 
para poucos. O pior é que essa fórmula 
tem operado de maneira cada vez mais 
violenta.

Violenta? Pois é. Há quem torça o nariz 
para afirmação de que discursos carre-
gam violência em si. Mais um resquício 
daquela sociedade de homens brancos 
e ilustrados do século XIX, para os quais 
era apenas natural que todas as demais 
pessoas lhes fossem subjugadas. Que-
rem ignorar que cada pilar que estrutura 
seus privilégios é fincado sobre corpos 
alheios, de pessoas que são descritas 
por palavras que não são delas mesmo. 

Discursos violentos já são em si atos 
de violência. Eles incutem medo, fazem 
pessoas abrir mão de coisas triviais 
como andar pela rua. Custam empregos, 
oportunidades, sonhos. E mais: a violên-
cia simbólica não dá spoiler. Ela não con-
ta quando vai eclodir a violência física. Só 
mesmo quem não é alvo pode acreditar 
que um discurso apenas se torna perigo-
sos diante de um tal “risco iminente” – 
algo como um momento em que soariam 
as trombetas do apocalipse e a gente sa-
beria que, agora sim, a coisa vai desandar.

1 Os episódios, ocorridos entre 23 e 30.05.2022, referem-se à chacina na Vila Cruzeiro/RJ, à agressão sofrida por uma mulher trans 
na Expoagro em Franca/SP e à execução de Genivaldo Santos por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba/SE, por meio 
de técnica exaltada em “aula” de Ronaldo Bandeira, policial rodoviário federal, em cursinho preparatório para aspirantes à carreira.

Bem, para ficar só em exemplos da 
semana passada:1 Uma chacina em co-
munidade do Rio de Janeiro, que não é a 
primeira e nem será a última, é aplaudida 
no Twitter como exemplo de segurança 
pública. Uma mulher trans é espancada 
em uma feira agro aos gritos de “é tra-
vesti, tem que apanhar”. E como tirar das 
nossas retinas e ouvidos a imagem e os 
gritos de Genivaldo, executado por poli-
ciais que transformaram uma viatura em 
câmara de gás – técnica ensinada em 
meio a risos por um professor em curso 
preparatório, que, cheio de bom humor, 
diz que “tortura é uma delícia”. “Risco 
iminente”, cara-pálida, é categoria teórica 
para quem não dorme e acorda todos os 
dias em risco. 

Há uma frase, que todo mundo conhe-
ce, atribuída ao Voltaire (e que, na verda-
de, foi cunhada por sua biógrafa, Evelyn 
Hall): “Eu discordo do que você diz, mas 
defenderei até a morte o seu direito de di-
zê-lo”. Isso pode soar bonito como pacto 
entre cavalheiros de outros tempos. Mas, 
na democracia do século XXI, está longe 
de ser o bastante. Afinal, diante dos dis-
cursos que acentuam riscos para outras 
pessoas, o que é mais importante? Exal-
tar a liberdade de uns poucos para dizer 
atrocidades? Ou sustentar um pacto co-
letivo em torno das condições exigidas 
para que todos, e não apenas alguns, 
sejam realmente livres para participar do 
debate público?

Ao longo desses três dias do VIII Con-
gresso Brasileiro de Direito Eleitoral, o 
IPRADE, a ABRADEP e o IBRADE estão 
nos lembrando que é preciso colocar a 
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“democracia em ação”.2 E isso, sem dú-
vida, passa por desfetichizar a liberdade 
de expressão, principalmente quando se 
trata de processo eleitoral. A democracia 
não é mais um clube para poucos. E as 
eleições não são uma competição para 
estabelecer um rodízio de representantes 
dentre os membros desse clube. 

O processo eleitoral é, antes de tudo, 
um espaço discursivo no qual cidadãs 
e cidadãos formam mandatos eletivos.3 
Do debate de ideias e, portanto, do exercí-
cio da liberdade de expressão, é que nas-
cem governos e parlamentos. Para que 
esse debate seja democrático, é preciso 
assegurar igualdade discursiva. Vulne-
rabilidades sociais não podem redundar 
em vulnerabilidade política. Garantir que 
discursos possam fluir de forma não vio-
lenta é uma premissa para construirmos 
a sociedade projetada pela Constituição 
de 1988.

Por isso, quem considera que o papel 
da Justiça Eleitoral se limita a tutelar 
uma disputa por cargos ainda não fez 
uma passagem exigida pela nossa Cons-
tituição: apreender o conceito de norma-
lidade eleitoral. 

As condições exigidas para a preser-
vação do ambiente democrático vão, 
certamente, muito além de garantir que 
cada candidato possa ter seu tablado 
no parque. É necessário atuar para inibir 
a violência discursiva, inclusive aquela 
manifestada contra a Justiça Eleitoral. 
Precisamos de um pacto anticinismo: 
identificar e combater discursos anti-ins-
titucionais que nada têm de ingênuos ou 
inofensivos. É preciso sustentar a norma-

2 A expressão nomeou a 8ª edição do CBDE.
3 O conceito é retirado da tese de doutorado da palestrante (GRESTA, Roberta Maia, Teoria do processo eleitoral democrático: a 
formação dos mandatos eletivos a partir da perspectiva da cidadania, Tese (doutorado). UFMG (Belo Horizonte), 2019.).
4 WOLF, Maryanne. O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era. São Paulo: Contexto, 2019.

lidade eleitoral como exigência inegociá-
vel para o exercício legítimo da liberdade 
de expressão.

Em 2021, o TSE deu dois recados im-
portantes, que demonstram uma postura 
compatível com sua posição institucio-
nal. No primeiro caso, cassou um depu-
tado federal que usou de sua projeção 
na internet para difundir uma gravíssima 
e falsa afirmação: a de que teria em seu 
poder documentos, da própria Justiça 
Eleitoral, atestando que urnas haviam 
sido fraudadas. No segundo caso, fir-
mou a tese de que a internet e os servi-
ços de mensageria constituem “meios de 
comunicação” para fins de apuração de 
uso indevido apto a violar a normalidade 
eleitoral, em especial pela disseminação 
orquestrada de notícias falsas.

São decisões que, longe de atacar a li-
berdade de expressão, como alguns sus-
tentaram, trazem à luz as condições de 
possibilidade para seu exercício na era 
digital. É preciso lembrar que, nas redes, 
ninguém influencia ninguém falando de 
um tabladinho bucólico no meio do par-
que. Cada perfil de Twitter é uma mon-
tanha de onde se grita tentando fazer 
mais barulho que o vizinho, para chamar 
a atenção. E não adianta pensar que os 
receptores das mensagens estão imunes 
ao poder da caixa alta. Afinal, não foi só 
o tablado que migrou para a montanha 
barulhenta. Nossa forma de processar as 
informações também mudou.

Maryanne Wolf, neurocientista cogni-
tiva que escreveu o livro “O Cérebro no 
mundo digital”,4 nos conta o seguinte: ao 
contrário da visão e da linguagem oral, a 
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habilidade de ler não é algo com que nas-
cemos; faz só 6 mil anos que começa-
mos a desenvolver os circuitos que nos 
permitem interpretar letras e números. E 
aí, se nossa leitura se torna majoritaria-
mente superficial, o cérebro vai deixando 
de alocar tempo e recursos para o proces-
samento cognitivo. Passando os olhos 
sobre um texto, vamos adquirindo uma 
“impaciência cognitiva” e isso afeta nos-
sa capacidade de fazer análises críticas 
e, até mesmo, de desenvolver empatia.

Por isso, o ambiente caótico e imedia-
tista das redes é, sim, um problema cres-
cente para a democracia. Ele alimenta o 
fetiche da liberdade de expressão. Quem 
pode, vai fazer muito barulho. Vai explo-
rar a impaciência cognitiva, transforman-
do a falta de empatia e de capacidade de 
análise crítica em terreno para semear o 
ódio a tudo que contrarie o desejo imedia-
to e irrefletido dos grupos mobilizados. 
É cada vez mais difícil que argumentos 
possam convencer por sua racionalida-
de, pois as pessoas se mostram cada vez 
menos propensas a serem demovidas 
daquilo que chamam de “suas verdades”.

Quando tudo isso se junta a agressões 
ao processo eleitoral turbinadas por de-
lírios sobre fraudes imaginárias no sis-
tema de votação, alguma coisa já está 
muito fora da ordem. Precisaremos sim 
de esforço para resgatar as condições 
normais de temperatura e pressão. 

E como podemos fazer isso? Como po-
demos defender a normalidade eleitoral, 
longe de expectativas de conservar uma 
anacrônica liberdade dos ingleses do sé-
culo XIX? 

Um caminho é traçado por Karl Popper, 
ao descrever o paradoxo da tolerância.5 

5 POPPER, Karl R, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos: o fascínio de Platão, 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987 [1945], p. 289–290.

Ele diz que, se uma sociedade for tão tole-
rante que admita o fluxo irrestrito de ideias 
intolerantes, no final, os tolerantes (e, 
como eles, a tolerância) serão destruídos. 
Por isso, devemos estar preparados para 
defender a sociedade tolerante sendo, in-
clusive, intolerantes com os intolerantes. 

O autor escreveu isso em 1945, susten-
tando que não devia haver espaço para 
discursos que pregam a eliminação do 
outro, que não o reconhecem como ser 
humano igual em liberdades. Hoje, pode-
mos acrescentar: não deve haver tolerân-
cia com discursos que pretendem mobi-
lizar paixões em torno da pura e simples 
derrubada de instituições que existem 
justamente para assegurar o exercício de 
liberdades pelas pessoas.

Mas isso não é fácil. Já repararam o 
monte de energia direcionada, até por 
pessoas de boa-fé, para sustentar o fe-
tiche da liberdade de expressão? “É só 
uma opinião”, “não foi por mal” ou “você é 
que não entendeu” são algumas das fra-
ses que blindam manifestações perigo-
sas, discriminatórias, atentatórias contra 
instituições democráticas. 

Enquanto isso, cozinha o caldo infla-
mável da antidemocracia, que só aguarda 
uma faísca aleatória para explodir. A defe-
sa dos portadores de discursos violentos 
parece quase pedir que sejam tratados 
como inimputáveis, e que a gente deixe 
de lado as “bobagens” que eles falam. A 
pergunta que não se cala é: se fosse tão 
pouco relevante o conteúdo e o impacto 
do que é dito, por que mesmo é que seria 
tão importante para nós, seres humanos, 
ter liberdade pra se dizer o que pensamos? 

Discursos são atos performativos. 
Quando emitimos nossa opinião, não es-

Normalidade eleitoral é só 
para inglês (do século XIX) ver?
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tamos apenas exercitando as cordas vo-
cais, mas agindo no mundo. É parte da 
condição humana fazer da palavra uma 
ponte pra acessar o outro, ninguém tem 
dúvida. Querem uma prova disso? Eu 
tenho certeza de que todos nós, esteja-
mos nesse teatro 6 ou acompanhando o 
evento remotamente, temos ao menos 
uma expectativa em comum: nos vermos 
de algum modo transformados por tudo 
o que falamos, ouvimos e repercutimos 
nesse Congresso. 

Se é tão óbvio que somos suscetíveis 
ao que diz o outro nesse contexto, por-
que é que o impacto de manifestações 
anti-institucionais, antidemocráticas, é 
tão frequentemente banalizado?

É hora de virar a chave. É a partir des-
sa matéria - a “palavra” – que moldamos 
nossa sociedade, e que podemos moldar 
nossa democracia. Desfetichizar a liber-
dade de expressão é reconhecer o poder 
da palavra. É, na verdade, a única premis-
sa que faz ter sentido a ideia de que a 
liberdade de expressão é uma liberdade 
preferencial. Preferencial, sim, porque 
seu exercício transforma as pessoas, 

6 Teatro da Universidade Positivo, em Curitiba/PR, local do evento.

transforma a ação, transforma o mundo.
A verdade é que, lá no século XIX, o 

privilégio de alguns de se entreter com 
discursos no Recanto do Orador nunca 
existiu sem o medo e o silenciamento 
da maior parte da população, excluída 
politicamente da decisão sobre seu des-
tino. Eu acredito que nenhum de nós aqui 
ainda defenda isso como um modelo de 
democracia. Acho mesmo que comparti-
lhamos a ideia de que o processo eleito-
ral deve ser um espaço seguro e inclusivo 
para todas e todos expressarem suas opi-
niões. Então, por que é que deveríamos 
nos apegar a um desenho da liberdade 
de expressão que somente fazia sentido 
naquele contexto?

É por isso que eu espero que, na hora 
de negociar com a gente mesmo quanto 
ao que estamos dispostas e dispostos 
a abrir mão em favor de uma sociedade 
mais democrática, a gente abandone o 
fetiche da liberdade de expressão, reco-
nheça a importância política da palavra e 
priorize a normalidade eleitoral.

E aí? ‘Bora fincar os pés no Brasil do 
século XXI?

Normalidade eleitoral é só 
para inglês (do século XIX) ver?
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Por que quero 
mulheres eleitas? 

Artigos do VIII CBDE 

P eço licença a todas as minhas an-
cestrais e todas as mulheres que 
deram a vida para que eu pudesse 

estar aqui hoje, tivesse o direito de existir, 
de não ser queimada, violada, estuprada, 
o direito de votar e de me expressar.

E poder mostrar pra vocês que todas 
as mulheres que ousam se posicionar po-
liticamente já sofreram alguma forma de 
violência, não importa o partido, o cargo 
que ocupa, nem o país. 

No Brasil: Dilma Rousseff, Simone Te-
bet, Joice Hasselmann, Manuela D’Avilla, 
Marina Silva, Tábata Amaral, Maria do 
Rosário, Marielle. E o mais impressionan-
te é que esses ataques vêm de todos os 
lados: militantes de direita, de esquerda, 
filósofos, jornalistas, atores, parlamenta-
res, ministros. 

São mulheres que colocam em risco a 
sua própria existência quando se lançam 
no desafio da política. Estamos no Século 
XXI, e as mulheres ainda tem que lutar pelo 
seu direito de existir, o seu direito de ser.

E vocês devem estar se perguntando, 
mas por que então quero mulheres elei-
tas? Pra fazer elas passarem por isso? 
Para submetê-las a esse ambiente tóxico 
e violento? 

Hoje, eu vou provar pra vocês que, ape-
sar de tudo, vale à pena! 

Porque quanto mais mulheres na políti-
ca, mais a gente muda a política, a cultu-
ra, e a sociedade.

Por que quero mulheres eleitas? 
Porque precisamos vencer essa crise 

de representatividade que põe em risco 
a nossa democracia. Precisamos resga-
tar o pertencimento. A população precisa 
se sentir parte ativa no processo político. 
Não se trata de fazer para a população, 
mas com a população. Resgatar a cone-
xão entre representante e representado.

Pertencimento é o encontro do meu de-
sejo de estar, com o seu desejo que eu 
esteja. E para isso, precisamos avançar 
numa política coletiva, inclusiva e que 
seja construída no diálogo.

Gabriela Rollemberg Advogada e Cientista Política. Especialista 
em Direito Eleitoral. Possui 15 anos de experiência em campanhas 
eleitorais de parlamentares, governadores, prefeitos e Presidentes 
da República. É sócia fundadora do escritório Gabriela Rollemberg 
Advocacia - GRA, reconhecido por sua ampla litigância nos Tribunais 
Superiores, especialmente no Direito Eleitoral. Membro-fundadora da 

Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) e da “Elas Pedem Vista”. 
É também fundadora da Quero Você Eleita, um laboratório de inovação política para 
potencializar a atuação de lideranças femininas nos espaços de poder.
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Mas como dialogar com quem não tem 
acesso à educação plena ou domínio so-
bre as funções e competências dos nos-
sos órgãos?

Érica Malunguinho, Deputada Estadual 
de São Paulo e primeira mulher negra e 
trans eleita no Brasil, tem promovido o 
resgate do pertencimento a partir da PE-
DAGOGIA POLÍTICA.

Uma nova relação entre a cidadania e o 
poder público é criada nos “Terreiros Po-
líticos Pedagógicos”. E o que é isso? Ela 
vai com a sua equipe para uma comuni-
dade, e lá ensina sobre o funcionamento 
das instituições, sobre as suas compe-
tências. O que faz o poder legislativo? O 
que faz o poder executivo? E uma deputa-
da estadual? E uma vereadora? 

E a partir daí, com esse exercício peda-
gógico e de diálogo participativo, se en-
tende qual é a principal demanda daquela 
comunidade, e se constrói uma solução 
possível, seja elaborando um projeto de 
lei, um ofício, uma audiência pública.

Vejam, há na prática um resgate do 
necessário pertencimento, pois quando 
sentimos que quem somos, o que pensa-
mos e o que fazemos importa, a gente se 
compromete, a gente se engaja, a gente 
se reconecta.

Esse resgate do pertencimento tam-
bém se observa da “Gabinetona”, que é 
uma espécie de mandato coligado e co-
letivo que reúne quatro mandatos parla-
mentares de diferentes esferas em torno 
de metas comuns e estratégias com-
partilhadas. Uma deputada federal, uma 
deputada estadual e duas vereadoras de 
Belo Horizonte. Ele funciona com o apoio 
de ativistas e de movimentos sociais que 
identificam pautas populares urgentes. 
Não se trata apenas de “consultar as ba-
ses”. É mais que isso! É encontrar meios 

para que as bases atuem com participa-
ção efetiva e de forma contínua, promo-
vendo uma tecnologia social autoral e 
dinâmica chamada mapa de lutas, que tra-
duz os anseios da sociedade civil em pau-
tas e propostas concretas. Incentivo para 
que as boas práticas sejam replicadas.

Por que quero mulheres eleitas? Por 
que eu insisto nessa pauta? 

Porque a existência, a vivência e a ex-
periência feminina são completamente 
diferentes da masculina. 

As mulheres são atravessadas por 
outros desafios pessoais, profissionais 
e até mesmo fisiológicos. Elas trazem 
novas formas de olhar o mundo, outras 
perspectivas. Somos metade da popula-
ção, metade da força de trabalho, pratica-
mente a metade dos lares brasileiros são 
chefiados por mulheres, por que ignorar 
esse potencial na elaboração das leis e 
políticas públicas?   

Não é por outra razão que a nossa par-
ticipação na arena política produz novos 
conceitos e inovações até mesmo na 
nossa linguagem.

É só pensar em como os “crimes pas-
sionais” hoje são chamados corretamen-
te pelo que, de fato, são: feminicídios. 
Mudar o vocabulário muda a nossa forma 
de compreender o mundo e de nos orga-
nizar. Quem já tinha ouvido falar de eco-
nomia do cuidado, dignidade menstrual, 
ou violência política de gênero, antes de 
termos mulheres nos representando no 
Congresso Nacional? 

Por que quero mulheres eleitas?
Porque quanto mais mulheres na políti-

ca, mais a gente muda a política.
Para quem não sabe, no Senado, a Ban-

cada Feminina só passou a existir em 
março de 2021. A instalação da CPI da 
pandemia se deu um mês depois, com 

Por que quero mulheres eleitas?
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11 titulares e 7 suplentes. Todos homens 
brancos.

Diante desse quadro, as Senadoras se 
uniram no propósito comum de terem voz, 
mesmo que não tivessem voto. Não havia 
previsão regimental, e quem acompanhou 
sabe o quanto isso foi difícil. Muitos se in-
surgiram, de maneira até mesmo violenta, 
para que elas não pudessem participar.  

A partir da união de todas as Sena-
doras de diversos espectros políticos, 
foi concedida a possibilidade de partici-
pação com direito a voz e, mesmo que 
elas não tenham sido titulares, puderam 
contribuir fortemente no avanço das in-
vestigações, com grande protagonismo 
feminino em diversos momentos, pas-
sando até mesmo a compor as reuniões 
do G7, que abarcava 7 dos 11 Senadores 
de oposição com voto na CPI. 

Mas o que é mais interessante é per-
ceber como a sua participação promoveu 
uma grande e intensa pedagogia política 
sobre violência política de gênero. Vocês 
se lembram? Tenho certeza de que mui-
tos de vocês assistiram, se impressiona-
ram e se indignaram pela forma como 
alguns dos Senadores e até mesmo dos 
investigados trataram Senadoras da Re-
pública. E cada uma delas foi estabele-
cendo limites, se defendendo e jogando 
luzes para os episódios de desrespeito e 
violência. Ocupando aquele espaço, pas-
saram a formar e informar os senadores 
sobre como as mulheres deveriam ser 
tratadas. E isso impactou toda a socieda-
de, porque isso virou pauta da grande mí-
dia, dos jornais, da TV, das redes sociais. 

De repente, as pessoas começaram a 
se atentar: espera aí, como é isso? Como 
é que essa história de interromper a fala? 
O que é manterrupting? O mais interes-
sante é que depois de um tempo os pró-

prios senadores passaram a identificar 
os episódios de violência quando aconte-
ciam, e começaram a sair em defesa das 
Senadoras. 

E o melhor de tudo é que o relatório final da 
CPI da Pandemia reconheceu a importân-
cia do trabalho desenvolvido pela Banca-
da Feminina e incluiu, entre suas recomen-
dações, a ampliação da participação das 
mulheres nos trabalhos parlamentares.

Por que quero mulheres eleitas? 
Porque as mulheres compreenderam 

que unidas tem muito mais força, que 
precisam olhar para as metas comuns, 
que o que importa é fazer, e não quem faz. 

Se vocês puderem acompanhar a evolu-
ção no funcionamento da bancada femi-
nina nos últimos anos, vão perceber que 
mudou muito o seu espaço e peso nas de-
cisões do Congresso. E por que mudou? 

Porque muitas mulheres têm revolucio-
nado o fazer político atuando de maneira 
suprapartidária. Impulsionadas por uma 
causa e propósito comuns, atravessam 
as fronteiras dos partidos para criar alian-
ças não consideradas pela política con-
vencional. Assim, além de serem mais 
fortes por estarem juntas, vão contra o 
personalismo tão arraigado na política. 

A bancada feminina passou a atuar de 
forma conjunta, passando a se utilizar, por 
exemplo, de autorias coletivas nos proje-
tos de lei. E isso produziu grandes avan-
ços nos direitos das mulheres nos últimos 
anos, até mesmo quando a gente está 
com um governo conservador no poder. 

A gente teve a criação da Secretaria da 
Mulher, da Procuradoria da Mulher na Câ-
mara e no Senado, a criação da Lei Maria 
da Penha, e nessa legislatura muitos apri-
moramentos dessa própria lei, o aumento 
da pena do feminicídio, a Lei de Violência 
Política de Gênero, a lei que prevê a dis-

Por que quero mulheres eleitas?
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tribuição gratuita de absorventes, e tudo 
isso só foi possível por quê? 

O que importa é fazer, não quem faz. O 
objetivo é resolver o problema.

E tem muita coisa pra fazer, né?! Pro-
blemas não faltam. De norte a sul do bra-
sil. Do oiapoque ao chuí.

Somos o 2º país no mundo em grávi-
das adolescentes, o 4º país no mundo 
em casamento infantil, o 5º país em vio-
lência contra a mulher, 7º em feminicídio. 

Por que quero mulheres eleitas? Por 
que eu insisto nessa pauta? 

Porque precisamos vencer essa crise 
de representatividade que põe em risco 
a nossa democracia. Porque a popula-
ção precisa se sentir representada, se 
sentir pertencente ao processo político, 
quer ser ouvida, ser parte, participar, quer 
pertencer, se reconectar. Porque preci-
samos avançar numa política coletiva, 
inclusiva e que seja construída no diálo-
go e na escuta ativa. Porque para as mu-
lheres, o que importa é fazer e não quem 
faz.Porque quero ver boas práticas como 
essa sendo replicadas, espalhadas, virali-
zadas, para que a gente possa revolucio-
nar a política. 

E foi por isso que, em 2020, no meio da 
maior pandemia da história, decidi que 
queria contribuir para isso e iniciei um 
negócio de impacto social que funciona 
como uma aceleradora de mulheres na 
política. Encontrei mais duas mulheres 
incríveis que toparam essa empreitada, 
e montamos em tempo recorde a nossa 
startup de impacto social, que é a Quero 
Você Eleita.

Nós funcionamos como um laboratório 
de inovação para promover, impactar e 
potencializar a atuação das mulheres na 
política, funcionando como uma ponte 
entre os mundos das mulheres, da políti-

ca e da tecnologia. 
Construímos uma jornada para as can-

didatas e selecionamos para o projeto 
consultores de alto nível. Marketing po-
lítico. Marketing digital. Whatsapp. Inteli-
gência emocional. Jurídico. Contratamos 
um super time e fomos pras redes divul-
gar o projeto.  

Pra resumir bem essa parte da história, 
montamos uma Ferrari para quem mal 
sabia dirigir. E o pior, para quem não ti-
nha dinheiro pra pagar a gasolina. E olha 
que a gasolina nem tava mais de R$ 7,00 
o litro em 2020! Atendemos 200 candida-
tas a vereadora no total.

Tivemos a chance de conhecer alguns 
problemas do Brasil profundo. Enten-
demos que os problemas da falta de re-
presentação política feminina se iniciam 
muito antes do processo eleitoral. Co-
nhecemos a realidade das mulheres es-
quecidas pelas políticas públicas e seus 
próprios partidos políticos nos rincões 
do nosso país. Foi como andar no “chão 
de fábrica” dialogar e trocar experiências 
com essas candidatas à vereadora.

As candidatas com quem tivemos 
contato muitas vezes não tinham dinhei-
ro para se locomover, para pagar o seu 
transporte, nem sempre tinham acesso 
à internet, algumas não sabiam sequer 
manusear o celular, não tinham dinheiro 
para pagar alguém para tomar conta do 
seu filho, e enquanto foram fazer a sua 
campanha na rua, muitas vezes não ti-
nham dinheiro nem para comer.  

E vocês aí achando que é só dizer “vem 
pra política, vem ser candidata”!? E os par-
tidos aí com esse discurso batido: a gente 
não encontra mulheres dispostas a se can-
didatar!? O buraco é muito mais embaixo.

Vamos falar a verdade!? Vocês acham 
mesmo que os partidos, em geral, que-

Por que quero mulheres eleitas?

21 abradep.org Boletim ABRADEP #4 • Julho/2022



rem mais mulheres na política? 
Na nossa experiência, quando os parti-

dos mandaram algum dinheiro pra cam-
panha, o que aconteceu como algo ab-
solutamente excepcional, fizeram isso 
faltando dois ou três dias para a eleição. 
O que você faria em dois dias para vencer 
uma eleição? 

Quais são os partidos que, de fato, tem 
promovido ações reais? E ações não é 
só fazer uma formação, não é só fazer 
um curso. Então, o que eles estão fazen-
do? Eles estão distribuindo esse dinheiro 
com verdadeiro interesse em eleger uma 
mulher? O que a gente percebe, quando 
a gente vai para a prática é que, inclusive 
mulheres mandatárias ou fortes candida-
tas na próxima eleição, nem sempre são 
apoiadas financeiramente, e algumas 
acabam sendo alijadas e praticamente 
expulsas dos próprios partidos, porque 
já teriam uma vaga garantida. A violência 
política começa dentro dos partidos.

A falta de interesse dos partidos fica 
clara quando a gente olha o cenário das 
eleições 2022: levantamento da Folha in-
dica que teremos 1 mulher candidata a 
governadora para cada 7 homens. 

Conscientes do desafio que é converter 
uma candidatura feminina em um man-
dato, o que temos feito é contribuir para 
dar cada vez mais visibilidade às ações e 
boas práticas empreendidas pelas Sena-
doras, Governadoras, Deputadas, Prefei-
tas, e Vereadoras, e também temos bus-
cado solucionar as principais dores das 
pré-candidatas nas eleições 2022.  

As mulheres estão desafiando o status 

quo e as velhas práticas de poder, e estão 
se convertendo em agentes de transfor-
mação na política. 

Estamos vivendo em 2022 o processo 
eleitoral mais desafiador desde a redemo-
cratização. O país nunca esteve tão divi-
dido, tão polarizado. O ambiente da políti-
ca nunca foi tão tóxico e violento. Laços 
familiares estão sendo rompidos. A crise 
de representatividade que estamos vi-
vendo põe em risco a nossa democracia. 

Não enxergo outra forma de avançar 
que não seja pela escuta ativa da po-
pulação, pelo diálogo suprapartidário e 
construção coletiva. Precisamos de per-
tencimento e de afeto. Precisamos fazer 
do afeto a força que sustenta os nossos 
atos. O que importa é fazer, não quem faz. 
E essa nova forma de fazer política está 
sendo protagonizada pelas mulheres. E 
precisamos que as mulheres e meninas 
sejam verdadeiramente livres. E liberda-
de é não ter medo de viver, de existir.

Mas o que fazer para que mais mulhe-
res sejam eleitas? Como fazer com que 
elas permaneçam? Como podemos aju-
dar mais? As eleições 2022 estão aí, e 
cada um e cada uma de nós pode con-
tribuir nisso. Eu tenho um sonho que é 
ver as mulheres ocupando e povoando a 
política. Tem uma frase de uma música 
de uma cantora maravilhosa do Recônca-
vo Baiano, Sued Nunes, que gosto muito 
e carrego comigo “eu sou uma, mas não 
sou só”. Eu sei que não estou sozinha, e 
convido todos vocês para estarem comi-
go nessa luta.

Por que quero mulheres eleitas?
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Eleitores: suas definições 
foram atualizadas!  

Artigos do VIII CBDE 

N o dia 15 de abril de 2005 as pes-
soas que quiseram acompanhar 
ao vivo o primeiro pronunciamen-

to de Ratzinger como Papa Bento XVI, 
mas não queriam assistir pela televisão, 
precisaram sair de suas casas e se diri-
gir à Praça São Pedro no Vaticano. Ali, 
presenciaram o ato em meio à multidão, 
(imagem 01)  um evento histórico já que a 
última posse papal tinha ocorrido em 16 
de outubro de 1978 ocasião em que João 
Paulo II assumiu como Bispo de Roma.

Mas oito anos depois da posse de Papa 
Bento XVI, ali naquela mesma praça, as 
pessoas também puderam assistir o pri-
meiro pronunciamento de Bergóglio como 
Papa Francisco, sucessor de Bento XVI. 
Em ritual tão semelhante, no mesmo es-
paço, a multidão mais uma vez se reuniu.

Talvez ali estivessem várias pessoas 
que já tinham assistido a posse do Papa 
anterior e talvez estivessem ali pelos mo-
tivos, mas uma imagem do local (ima-

gem 02) é capaz de revelar o quanto a 
sociedade mudou, em especial diante de 
sua relação com a tecnologia e a comu-
nicação . 

As pessoas já não foram só para pre-
senciar um fato histórico, elas também 
resolveram se apropriar daquele conteú-
do, gravar ou transmitir o evento global a 
partir de seus olhos, do seu lugar, enfim, 
a partir de si mesmas.

Desafiando o tempo e o espaço, já que 
aquele conteúdo poderia ser visto quando 
quisesse e no lugar que quisesse, é como 
se não aceitássemos mais que o tempo 
faria perecer o momento ou que o instan-
te pudesse simplesmente desaparecer, 
assim, cada um ali podia eternizar o que 
viu e rever quando quisesse, ou ainda, 
mostrar para qualquer um, não apenas 
o que tinha presenciado, mas também o 
seu ângulo de visão de tudo aquilo.

O tempo e o espaço já não eram bar-
reiras, assim como nós hoje, aqui ou aí, 

Diogo Rais advogado e Cofundador do Instituto Liberdade Digital. 
Colunista exclusivo na área eleitoral para o jornal Valor Econômico 
durante as eleições de 2016 e de 2020. Professor de Direito Eleitoral 
e Direito Digital da graduação, mestrado e doutorado da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Membro da Academia Brasileira de Direito 
Eleitoral e Político – ABRADEP. Coordenador dos livros Direito Público 

Digital; Fake News: a conexão entre a desinformação e o Direito; e Direito Eleitoral 
Digital, todos da editora Revista dos Tribunais. Foi um dos especialistas convidados 
pela relatoria especial de liberdade de expressão da OEA para colaborar com o guia de 
combate a desinformação. Pesquisa o tema da tecnologia e eleições desde 2010.
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agora ou depois, estamos todos juntos e 
presentes, mesmo que sem compartilhar 
o mesmo tempo ou o mesmo espaço. 
Talvez o que tenha mudado tenha sido 
justamente o conceito de “juntos”.

Em outra fotografia que também é ca-
paz de revelar a mudança do nosso com-
portamento, em especial, como socieda-
de mesmo, foi registrada três anos após 
a foto da posse do Papa Francisco. A en-
tão candidata a presidente dos Estados 
Unidos, Hillary Clinton, posava com seus 
apoiadores, mas todos eles estavam de 
costas para ela, porém não era um ato de 
repúdio e sim uma oportunidade de fo-
tografar a candidata, mas não sozinha e 
sim com cada um que estava ali, ou seja, 
a captura da imagem da Hillary Clinton 
com cada uma daquelas pessoas se deu 
pela famosa selfie

Perceba que além do conceito de “jun-
tos” ter mudado tanto, isso também im-
pactou todo o processo comunicacional, 
ao invés de recebermos a mensagem ou 
o conteúdo, nós interagimos com eles, 
não queremos mais testemunhar algo, 
queremos participar!

Não queremos apenas uma foto de um 
ídolo, mas sim uma foto deste ídolo com 
a gente. Não querermos ler um conteúdo, 
queremos reagir a ele, e assim passamos 
de meros expectadores a produtores de 
conteúdo. Aqui que acredito que tudo 
mudou e tenho apontado essa transfor-
mação como o principal impacto produ-
zido pela internet nas eleições, enfim, a 
internet transformou o papel do próprio 
eleitorado no processo eleitoral.

O eleitorado sempre participou das 
campanhas eleitorais, algumas pesso-
as participam profissionalmente outras 
apenas voluntariamente, umas mais ati-
vas outras mais moderadamente, mas 

de uma certa maneira, nós, o eleitorado, 
tínhamos limites bem traçados pelo tem-
po e pelo espaço. Enquanto a campanha 
eleitoral era travada essencialmente no 
rádio e na televisão, em espaço tão dis-
putado quanto escasso, ao eleitorado 
cabia, essencialmente, a posição de ex-
pectador. 

De uma certa maneira a atuação do 
eleitorado na campanha repercutia o pro-
duzido no rádio e na TV, mas no geral se 
limitava ao alcance de sua própria voz, o 
que, em razão do tempo e do espaço, se 
limitava ao grupo de pessoas com quem 
convivia, seja no trabalho, escola, igreja 
ou em ambientes sociais e familiares. 
Mesmo os mais engajados, que busca-
vam apoiar na rua seus candidatos, ti-
nham muitos limites de amplitude de au-
diência, mas hoje podem ter a mesma, ou 
ainda, uma audiência infinitamente maior 
do que as que as propagandas eleitorais 
do rádio ou TV já alcançaram.

Neste novo cenário, é como se o elei-
torado diante desse grande jogo cha-
mado eleições, ocupasse o espaço das 
arquibancadas, o que permitia a torcida, 
mas não o ingresso em campo. A internet 
parece romper as barreiras da comunica-
ção dando vozes a todos, embora algu-
mas vozes sejam amplificadas e outras 
talvez passem despercebidas, mas, es-
pecialmente com as redes sociais, pode-
mos nos manifestar instantânea e gratui-
tamente, o que não significa que temos a 
mesma audiência, porém, voz, ainda que 
tímida, parece que temos.

É como se essa ferramenta rompesse 
a barreira entre a arquibancada e o cam-
po, permitindo que o eleitorado possa 
jogar junto e que, às vezes, jogue contra, 
mas estaria sempre em campo. 

Mas com o eleitorado em campo, com 

Eleitores: suas definições foram atualizadas!
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suas vozes amplificadas ou não, será 
que as regras do jogo poderiam ser as 
mesmas? Como tratar, com o mesmo ri-
gor que as normas eleitorais tratam um 
conteúdo de uma campanha, um conteú-
do criado ou compartilhado por uma elei-
tora ou um eleitor?

Uma eleição não tem o fim em si mes-
ma! Não fazemos eleição para fazer elei-
ção e sim para fazer valer a vontade do 
eleitorado e, justamente em nome dessa 
vontade, normatizamos a limitação da 
propaganda eleitoral buscando regras 
com a finalidade de colocá-los, ou ao me-
nos tentar colocá-los no mesmo ponto de 
partida, mas esta lógica parece sucumbir 
ao fato de que quem está fazendo a cam-
panha é justamente a razão de existir da 
própria eleição, seria justo buscar seu si-
lêncio ou punir pelo que se expressa? 

Acredito que o engajamento do elei-
torado é o que sempre desejamos, pois 
uma eleição apática e descolada do elei-
torado é talvez um prenúncio do fim da 
razão de existência das eleições em si, 
para que fazer uma eleição se não pode-
mos participar? Como levar tão a sério 
um conjunto de tantos atos que uma elei-
ção exige, se o eleitorado passa a ser im-
portante apenas na coleta de seu o voto?

A propaganda eleitoral na internet pas-
sou de ser moda ou algo desejável, ela é 
necessária, e excluir ou restringir esse es-
paço é restringir a participação popular e 
democrática.

Mas como nesse jogo, os jogadores 
tradicionais passaram a dividir o campo 
com as torcidas pró e contra talvez não 
tenhamos mais espaço para viver uma 
normatização eleitoral tão restritiva em 
matéria de campanha eleitoral e de con-
teúdo. A legislação e as resoluções têm 
tentado por meio de algumas regras ex-

cepcionar a manifestação espontânea do 
eleitorado das duras regras da propagan-
da eleitoral como ocorre com o art. 57-D 
da Lei n. 9.504/97, os artigos 27 e 28 da 
Resolução 23.610. Mas será que esses 
dispositivos são portos, realmente segu-
ros, para a manifestação do eleitorado? 

É evidente que a Justiça Eleitoral tem 
feito um grande trabalho na busca de pro-
teger a liberdade de expressão do eleito-
rado, exemplo disso estão nos dispositi-
vos da Resolução acima mencionados, 
mas acontece que, em ritmo de cognição 
sumária em uma campanha altamente 
polarizada tendo como parâmetro uma 
regulação onde não há um conceito pre-
ciso do que é propaganda eleitoral, nem 
parâmetros seguros para a chamada pré-
-campanha sem definirmos, sequer, os 
requisitos para alguém ser pré-candidato 
e, tudo isso, imerso em um sistema onde 
arrastamos o registro de candidatura 
com a própria campanha eleitoral o que 
faz com que não tenhamos certeza de re-
gistro efetivo daqueles que podem até es-
tar recebendo votos, já que muitas vezes 
essa discussão avança o dia da votação, 
será que neste cenário podemos afirmar 
com toda a certeza que o eleitorado está 
realmente protegido pelo art. 57-D da Lei 
Geral das Eleições e os dispositivos que 
o regulamentam nas resoluções?

Acredito que a insegurança normativa 
que vivemos, sobretudo com as infinitas 
minirreformas eleitorais somadas ao pa-
radigma da propaganda eleitoral se fosse 
algo tóxico sendo estritamente regulada 
e excepcionalmente permitida, não pare-
ce combinar com o espaço veloz, fluido e 
difuso de comunicação em que vivemos. 
Onde, muitas vezes, quem está em cam-
po é também a verdadeira razão de exis-
tência de uma eleição: o eleitorado.

Eleitores: suas definições foram atualizadas!
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1. O uso de dados por 
partidos políticos

 

As eleições de representantes po-
líticos são o evento máximo das 
democracias e, antes do ato da 

votação, há um período onde os candi-
datos apresentam as suas ideias para 
os eleitores, argumentando serem a es-
colha ideal. Naturalmente, durante esse 
processo, há uma demanda dos candida-
tos por informação para avaliar a aceita-
ção do seu projeto, a compreensão das 
propostas apresentadas e sua repercus-
são, para que, caso necessário, sejam 

feitos ajustes na sua comunicação com 
o eleitorado.

No final do século XX, a revolução 
tecnológica da informação causou mu-
danças significativas na organização da 
sociedade e produziu a necessidade do 
uso de tecnologias de processamento 
de informação e geração de conheci-
mento nos processos de trabalho do sis-
tema capitalista (CASTELLS, 1999). Na 
sociedade da informação, vivenciada a 
partir da Internet e baseada em relações 
e experiências em rede, modificou-se a 
forma como as pessoas se comunicam, 
se relacionam, se informam, armazenam 

Samara Castro Mestranda em Direito Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Ciência 
de Dados aplicada ao Direito pela PUC Rio e em Direito Eleitoral 
pela PUC/MG. Graduada em Direito pela Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU). Membra da Academia Brasileira de Direito 
Eleitoral e Político (ABRADEP).

Resumo O presente estudo objetiva trazer reflexões sobre o uso de redes sociais como 
meios de comunicação e de que forma, partidos, campanhas e candidatos utilizam des-
se ambiente para o cometimento de Abusos de Poder. Assim, será investigado o uso de 
dados para segmentação de público e como a utilização do microtargeting político pode 
trazer consequências para o pensamento crítico e livre. Posteriormente abordar-se-á as 
recentes discussões a respeito do Abuso de Poder Político e Econômico. Em conclusão, 
aponta-se para o necessário reconhecimento de que o abuso de Poder assume diversas 
roupagens, sendo fundamental uma maior compreensão de como esses espaços digitais 
funcionam. 
Palavras-chave Abuso de Poder; Redes Sociais; Microtargeting; Desinformação;

Redes sociais, segmentação 
de dados e o abuso de poder 

político e econômico 

ARTIGO

26 abradep.org Boletim ABRADEP #4 • Julho/2022



dados e desempenham tarefas cotidia-
nas. Assim, a Internet também se tor-
nou um instrumento e meio fundamental 
para campanhas eleitorais e para a co-
municação política.

A intensa produção de dados no mun-
do conectado gerou mudanças na so-
ciedade e se consolidou como uma 
nova e abundante fonte de informação 
para pesquisa nas ciências sociais e 
humanas (HARGITTAI, 2020). Informa-
ção sobre dados demográficos e redes 
de relacionamento, assim como gostos 
pessoais e marcações de localização 
geográfica, passaram a ser compartilha-
dos online. Além disso, voluntariamente, 

cada usuário de rede social, quando pu-
blica alguma mensagem ou compartilha 
uma postagem, está alimentando a pla-
taforma com dados sobre como pensa 
e/ou se comporta.

Campanhas usam dados como ferra-
mentas para a criação de modelos de 
predição de comportamento de eleito-
res, com o objetivo de planejar uma co-
municação focada. Nickerson e Rogers 
(2014) descreveram três categorias para 
classificar os eleitores de acordo com 
esses modelos preditivos: comporta-
mento, apoio e responsividade.

Essas categorias estão esquematiza-
das na Tabela 1.

Redes sociais, segmentação de dados e o 
abuso de poder político e econômico 

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS DE PREDIÇÃO 
DE COMPORTAMENTO DOS ELEITORES

CATEGORIA DESCRIÇÃO DO MODELO

Comportamento Calcula a probabilidade de o eleitor se engajar em 
determinada atividade política (intenção de ir votar, 
voluntariado, ida a eventos de campanha, etc.), com base 
em dados demográficos e informação de comportamento 
passado.

Apoio Calcula a preferência política do eleitor a respeito de 
candidatos e pautas de interesse, com base em cálculos 
estatísticos a partir de entrevistas com uma amostra de 
eleitores.

Responsividade Calcula a resposta dos cidadãos à campanha eleitoral, 
considerando as limitações para predizer quais tipos 
de indivíduos serão mais ou menos responsivos a uma 
comunicação particular direta em dado contexto eleitoral.
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Antes das redes sociais, somados aos 
bancos de dados dos partidos, a realiza-
ção de entrevistas ou preenchimento de 
formulários eram as ferramentas de co-
leta de dados de eleitores para, por meio 
da aplicação dos modelos preditivos (Ta-
bela 1) e técnicas estatísticas, tentar pre-
dizer o resultado de uma ação de campa-
nha (ou da própria eleição).

Nesse viés, termos como “câmera de 
eco” e “bolha de informação” (RUGGE, 
2018) explicitam o perigo da intensa per-
muta de dados e de informações, tanto 
quanto da intervenção de algoritmos na 
realidade digital. A partir da inferência 
de padrões de comportamento dos usu-
ários, cada vez mais conectados, bem 
como dos objetivos de mercado que os 
controladores e operadores de dados 
possuem, há a amplificação e a repetição 
de um certo tipo de discurso ou linha de 
pensamento, bem como a repressão de 
opiniões diferentes. Assim, os mecanis-
mos de pesquisa e as plataformas con-
tidas na Internet gerenciam o conteúdo 
que será disponibilizado ao usuário, cau-
sando uma filtragem que segrega a reali-
dade virtual da realidade do mundo físico, 
em virtude da ausência de contraditório 
e de pluralidade de pontos de vista. O 
resultado dessa intervenção pode ser a 
criação de uma “câmara” ou uma “bolha”, 
na qual o indivíduo, involuntariamente, se 
vê restrito ao acesso de conteúdos pré-
-determinados, resultando, em impactos 
negativos à consciência pública.

 
2. O reconhecimento das 
redes sociais como meios 
de comunicação

 
As novas tecnologias viabilizaram ul-

trapassar os limites do tempo e do espa-

ço para conectar pessoas, realizar tran-
sações comerciais e influenciar ideias e 
comportamentos. Na vida social, a comu-
nidade passou a experimentar além do 
contato físico, o contato online por meio 
da democratização do acesso à internet 
(TEXEIRA, 2001). Já na esfera política, a 
internet fomentou a participação popular 
de forma mais imediata e intensa. O ati-
vismo digital, a cobrança por mais parti-
cipação de setores antes alijados da es-
fera pública foi somada aos fenômenos 
de desinformação, conspiracionismo, 
além de se tornarem terreno fértil para o 
ódio e a intolerância. 

A tecnologia ao passo que otimiza a 
comunicação interpessoal, estimula a re-
novação do modelo político-econômico, 
impulsionando ainda mais o capitalismo.  
Nesse espaço a discussão a respeito de 
plataformas digitais, em especial aque-
las de redes sociais e serviços de mensa-
geria privada, ganhou um novo contorno, 
as plataformas podem ou não ser consi-
deradas veículos de comunicação?

Recentemente o Ministro Alexandre 
de Morais afirmou que a justiça eleitoral 
aplicará no pleito eleitoral de 2022 o en-
tendimento de equiparar as plataformas 
digitais a meios de comunicação, tal qual 
jornais, rádios, TVs. Ao fixar a equipara-
ção as redes sociais passam a ser consi-
deradas para fins de configuração de po-
der econômico e abuso de poder político. 
(PODER 360).

Nesse mesmo sentido, a última versão 
do projeto de Lei 2630/2020 conhecido 
como “PL das Fake News”, inseriu um 
dispositivo que equipara as redes sociais 
e aplicações se mensageria a veículos de 
comunicação social para fins de cumpri-
mento do artigo 22 da Lei de Inelegibili-
dade (LC 64/1990). O relator do projeto, 
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Deputado Orlando Silva, disse: “A equipa-
ração das plataformas digitais a meios 
de comunicação serve apenas e somen-
te para que a eficácia da Justiça eleitoral 
se dê plenamente quando houver abuso 
na atividade nesses espaços” (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2022).

O tema ganhou força após a cassação 
do mandato do Deputado Fernando Fran-
cischini. Na decisão, o TSE, pela primeira 
vez, incluiu as redes sociais como meio 
de comunicação social. Entretanto, o 
acórdão foi suspenso por decisão do mi-
nistro Nunes Marques, do Supremo Tribu-
nal Federal. Entretanto, nesse processo 
muito se discutiu sobre a gravidade e o 
meio utilizado, entretanto, parece neces-
sário entender e delimitar como se dá o 
abuso de poder nas plataformas digitais.

 
3. Abuso de poder político e 
econômico nas redes sociais

A discussão a respeito da configuração 
de abuso de poder político e econômico 
precisa de delineamentos mais específi-
cos e de uma abordagem mais ampla. O 
teor das mensagens, como o conteúdo 
repercutiu perante o eleitorado, e o alcan-
ce deste conteúdo são critérios interes-
santes, mas não suficientes.  Condutas 
abusivas em campanhas eleitorais ocor-
rem de diversas maneiras, não somente 
através de disparo em massa de conte-
údos ou contratação de influenciadores 
com amplo alcance.

Um exemplo capaz de abarcar o abuso 
de poder político e o uso indevido de co-
municações se dá a partir da utilização 
da funcionalidade “lookalike” ou “públi-
co semelhante”. Conforme descrito pela 
plataforma Facebook o “público seme-
lhante é uma forma de os seus anúncios 

alcançarem novas pessoas que podem 
gostar da sua empresa por terem carac-
terísticas parecidas com os clientes atu-
ais” (META, 2022).

Nesse sistema, informações como 
dados demográficos, interesses e com-
portamentos do público de origem são 
utilizados para encontrar novas pessoas 
com qualidades parecidas. O abuso se 
daria ao momento que um candidato ou 
partido decide utilizar a base de dados de 
uma secretaria ou prefeitura para direcio-
nar conteúdo para pessoas com perfis 
parecidos daquelas fornecidas na base 
de dados originária. No caso de um abuso 
de poder econômico, candidatos ou par-
tidos utilizam dados de empresas. E, em 
muitos casos, não é possível identificar 
que esse tipo de prática de importação 
de base de dados irregular foi realizado, 
somente através de denúncia ou median-
te solicitação formal à plataforma, para 
indicar quais dados foram utilizados.

Embora sejam ferramentas de difícil 
compreensão por parte de campanhas, 
partidos e candidatos, trata-se de meca-
nismos os quais empresas de marketing 
digital entendem e dominam, e, é apenas 
um dos instrumentos disponíveis no am-
biente digital e capazes de contribuir para 
o abuso de poder por candidatos.

 
Considerações finais

 O potencial lesivo de uma desinforma-
ção é mais efetivo quando, para a sua 
disseminação, utilizam-se dados capa-
zes de atingir mecanismos emocionais 
e de personalidade dos eleitores. Quanto 
mais informações, mais eficientes são 
os processos desinformacionais. En-
gana-se quem pensa que as narrativas 
conspiratórias ou desinformativas ocor-
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rem do dia para a noite, em apenas uma 
ação. Acontecem, na verdade, a partir de 
sua distribuição sutil e contínua e, aqui, 
temos uma ilegalidade.

 Portanto, precisamos de uma captura 
completa do cenário, sendo de extrema 
pertinência uma maior compreensão de 
como esses espaços funcionam e são 
explorados, bem como o reconhecimen-
to de que o abuso de poder pode assumir 
diversas roupagens. É necessário, tam-
bém, o incentivo a utilização de práticas 
forenses de investigação para avaliar 
condutas indevidas realizadas dentro de 
campanhas. Diversas tecnologias basea-
das na tecnologia Blockchain podem ser 
utilizadas para certificar provas e evidên-
cias. E por fim, o incentivo de aplicação e 
intersecção da Lei Geral de Proteção de 
Dados e o ambiente digital eleitoral. 
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A     violência política tendo como al-
vos principais o grupo de gênero 
infelizmente não é novidade em 

nossa realidade política brasileira (muito 
menos mundial). Contudo, tivemos em 
2021 a edição da Lei nº 14.192 que veio 
regulamentar o tema, somando-se então 
ao sistema protetivo de gênero no âmbi-
to nacional. Ainda que seja uma enorme 
vitória e um instrumento de necessária 
proteção e exaltação, não passa imune 
às críticas quanto ao seu conteúdo, bem 
como com relação à sua aplicação pelos 
operadores do direito e tais críticas ne-
cessariamente passam por uma análise 
social e política das bases discriminató-
rias que fundam nosso país.

Os modelos liberais pensados para os 
espaços políticos, onde a liberdade é ex-
trema e qualquer tipo de limitação ou res-
trição não é vista com bons olhos, deve 
abrir espaço, em se tratando da busca 
de uma democracia efetivamente repre-
sentativa, para uma leitura inclusiva e in-
terventiva na busca da agregação de mi-
norias, em especial sob seu aspecto de 
gênero e racial.

O direito não se alimenta ou se basta 
sozinho, necessariamente, buscando a 
leitura mais inclusiva de eleições de ma-
neira geral, precisa comunicar-se com a 
política, com a antropologia e a percep-
ção de quais sujeitos são os atingidos 
pela norma e quais as finalidades que um 

Resumo Através de uma pesquisa bibliográfica e avaliação sobre as posições das cortes, 
o presente artigo busca avaliar a Lei nº 14.192 de 2021 que sedimenta a matéria de vio-
lência política com a limitação terminológica de violência contra as mulheres. A proble-
mática envolvendo a limitação imposta pelo nome e a necessidade de expansão dessa 
percepção para a chamada violência política de gênero como uma forma de alcançar os 
fins propostos pela norma e se consiga atingir uma democracia saudável e representa-
tiva. Uma análise sobre o tratamento da matéria no direito comparado será feita para 
reforço do objeto do trabalho. 
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sistema democrático de direito realmen-
te busca. Quando tratamos de normas 
que combatem ou que de certa forma, 
buscam eliminar os obstáculos sociais 
para que esses grupos minoritários aces-
sem o poder, é uma reação natural na 
lógica da hermenêutica do oprimido, que 
esse grupo majoritário e dominante crie 
uma repulsa à essa ferramenta inclusiva.

Ninguém quer dar espaço que já ocupa 
de maneira efetiva, o discurso pode ser 
atraente e em se tratando de estratégias 
de mídia e inclusão em redes sociais, 
torna o discurso atrativo para aqueles 
que ainda estão de fora dos espaços de 
poder, atraem os votos, as afinidades. 
Contudo, o discurso vazio de práticas 
demonstra que nos espaços e em quem 
controla essa ocupação, o acesso efetivo 
é ainda um sonho a ser concretizado.

Nesse aspecto levanto duas questões: 
em um primeiro momento a concepção 
de acesso e empoderamento como um 
movimento necessariamente coletivo; e 
dois, a necessidade de olhar para as es-
truturas voltadas para o gerenciamento e 
cuidado de práticas de violência política 
de gênero; e por fim, o objetivo do presen-
te artigo, o alcance linguístico que vem li-
mitado na norma.

O fato de termos uma ou pouco mais 
de mulheres que estão nesses espaços 
políticos, apesar da satisfação, não se 
pode entender que a missão não mais 
importa ou que o tema não tem mais 
relevância, pois quando falamos de em-
poderamento e de democracia inclusiva 
a ideia é que esse acesso seja coletivo, 
ou seja, que as barreiras existentes para 
a presença de minorias nos espaços de 
poder estejam cada vez mais sumindo, 
não apenas para mulheres, mas aplican-
do uma necessária interseccionalidade, 

também para mulheres negras.
Nesse aspecto, a violência política de 

gênero não se basta, devendo haver tam-
bém um olhar sobre a questão da mulher 
negra. Kimberlé Crenshaw ao cunhar o 
termo interseccionalidade na década de 
90 (HIRATA, 2014), avaliou um conten-
cioso jurídico da fábrica da General Mo-
tors nos Estados Unidos, onde mulheres 
afro-americanas reclamavam pelo reco-
nhecimento de uma situação discrimina-
tória não apenas de gênero, mas também 
de raça, nas contratações do estabeleci-
mento. Ficou demonstrado que os recru-
tamentos de trabalhadores eram focados 
na chamada de homens brancos de ma-
neira geral e, em uma maneira de suavi-
zar o discurso discriminatório, recrutava-
-se mulheres brancas e homens negros. 
A mulher negra, era excluída, recaindo 
sobre si uma dupla via de opressão, arti-
culando-se no caso concreto então a pre-
sença da tão famosa interseccionalidade.

No campo político e de pesquisa em 
violência de gênero é importante não per-
der de vista esse detalhamento, sob risco 
de criarmos, sob pretexto de defesa e in-
clusão, mais uma margem de discrimina-
ção de grupos historicamente excluídos 
da participação política no Brasil.

Grada kilomba (2008) disse que uma 
mulher negra se identifica como mulher 
negra, uma mulher branca como uma 
mulher e um homem branco como uma 
pessoa. A força dessa mensagem nos re-
mete necessariamente à importância de 
nomear as coisas como são e os riscos 
de continuarmos mantendo o direito e 
sua linguagem como refúgio de discrimi-
nação e exclusão, como uma mensagem 
repassada de não pertencimento aos gru-
pos marginalizados de nossos espaços 
de poder e espaços políticos em geral. 
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Acerca do alcance linguístico do termo 
mulheres colocado na legislação cumpre 
ainda destacar a necessidade de uma 
leitura da norma sob o ponto de vista de 
gênero, inclusive coadunando-se com o 
objetivo disposto no Protocolo para jul-
gamento com perspectiva de gênero lan-
çado em 2021 pelo Conselho Nacional de 
Justiça, cujo trecho destaco a seguir:

Para as magistradas e os magistrados 
comprometidos com a igualdade entre 
os gêneros, recomenda-se atenção à 
dimensão cultural da construção dos 
sujeitos de direito – e seus potenciais 
efeitos negativos. Isso pode ser feito a 
partir do questionamento sobre o pa-
pel que as características socialmente 
construídas podem ter ou não em deter-
minada interpretação e sobre o poten-
cial de perpetuação dessas caracterís-
ticas por uma decisão judicial. Como a 
atribuição de atributos não é homogê-
nea entre membros de um mesmo gru-
po, é muito importante que magistradas 
e magistrados atentem para como ou-
tros marcadores sociais impactam a 
vida de diferentes mulheres. (BRASIL, 
2021a).

As recentes alterações constitucionais 
e legislativas, ainda que sejam essenciais 
na formação de um sistema de proteção 
de gênero, vêm pecando na limitação 
originada no termo “mulheres”, trazen-
do obstáculos ao cumprimento da real 
eficácia dessas normas. O §7º do artigo 
17 da Constituição Federal, que informa 
sobre a necessidade de cumprimento de 
um percentual mínimo de 5% (cinco por 
cento) dos recursos do Fundo Partidário 
para criação e manutenção de progra-
mas de promoção e difusão da participa-

ção política das mulheres, o §2º, inciso 
III do artigo 50-B da Lei nº 9.096/1995- 
Lei dos Partidos Políticos, que  traz um 
percentual mínimo de espaço destina-
do para programas voltados à difusão 
da participação política das mulheres, o 
§7º do artigo 17 da Constituição Federal 
que igualmente traz o termo mulheres 
para destacar as destinatárias da agora 
constitucionalização do tempo de propa-
ganda gratuita e de acesso aos fundos 
eleitorais em percentual mínimo de 30% 
(proporcional à quantidade de candidatu-
ras lançadas) e por fim, nossa discutida 
Lei de violência política, grafada como 
violência política contra mulheres.

A finalidade da norma é promover a in-
clusão feminina na política como objeti-
vo do constituinte comprometido com a 
igualdade não apenas formal, mas tam-
bém material, assim como visando um 
aprimoramento do nosso regime demo-
crático. Contudo, a promoção e inclusão 
de grupos minoritários em matéria de 
gênero não se limita a alcançar somente 
mulheres. Insere-se aqui a busca de um 
critério de inclusão que não se limite à 
questão biológica, mas que permita in-
cluir grupos excluídos dos espaços ma-
joritários de poder em razão da condição 
de gênero. 

A título de exemplo acerca das dificul-
dades impostas pela limitação do uso 
do termo mulheres para indicação de 
políticas afirmativas em prol do gênero, 
recentemente o Superior Tribunal de Jus-
tiça decidiu que a Lei Maria da Penha, Lei 
nº 11.340/2006, que trata em apertada 
síntese, de violência doméstica, aplica-
-se à mulher trans (BRASIL, 2022), bem 
como importante destacar que esse sis-
tema brasileiro de proteção de gênero 
também se alimenta da força normativa 
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do sistema internacional de proteção em 
diversos documentos internacionais, tal 
como a Convenção de Belém do Pará 
(que faz expressamente menção em seu 
artigo 1º ao termo gênero) e os Princí-
pios de Yogyakarta.

Com relação aos espaços instituciona-
lizados, verifica-se que a resistência ao 
reconhecimento dos instrumentos legais 
de política afirmativa e as reservas de 
sua aplicação comprovam que os espa-
ços institucionais também são espaços 
de potencial violência e mais, espaços de 
reprodução de um discurso discriminató-
rio e excludente que acaba representan-
do os interesses majoritários e dominan-
tes nos espaços de poder.  Romper com 
esse ciclo e essa resistência é uma mis-
são para a sociedade civil e para as cú-
pulas institucionais e escolas de capaci-
tação, na busca de reverberar os debates 
e a necessidade de absorção dos valores 
de igualdade material e inclusão.

Importante destacar que quando fala-
mos de instituições, especialmente no 
campo do direito eleitoral, não são ape-
nas os naturais legitimados para propo-
situra de ações como o Ministério Públi-
co Eleitoral ou o poder judiciário que se 
encontram incluídos. No âmbito político, 
diante da natureza pública dos direitos 
envolvidos, o legislador imputou à di-
versos atores, a responsabilidade com-
partilhada de gestar nossa democracia. 
Então, ao lado dos poderes institucio-
nais estritos temos partidos políticos e 
sociedade como atores fundamentais na 
fiscalização e no cuidado com a nossa 
representatividade.

Nesse ponto faço um destaque para os 
partidos políticos, pois conforme previsão 
específica da Lei 14.192 temos que de-
vem adequar seus estatutos para dispor 

sobre prevenção, repressão e combate à 
violência política contra a mulher, ou seja, 
para além de todas as suas obrigações 
legais e constitucionais, reforçou o legis-
lador o apontamento relacionado à vio-
lência política de gênero, basicamente im-
pondo instâncias internas que consigam 
dar respostas a esse tipo de demanda.

Apesar de serem os Partidos Políticos 
entidades privadas, sua natureza e sua 
importância para defesa do sistema de-
mocrático brasileiro os colocam, inclu-
sive por força constitucional, em uma 
situação destaque na missão de garan-
tir que o sistema eleitoral funcione e que 
haja representatividade na política. In-
clusive, a Constituição Federal adotou o 
princípio da liberdade de organização ao 
assegurar ao partido político autonomia 
para definição de sua estrutura interna e 
funcionamento. Contudo, essa liberdade 
não é absoluta, estando condicionada 
aos princípios do sistema democrático-
-representativo, do pluripartidarismo e da 
defesa dos direitos fundamentais (BRA-
SIL, 2020).

Por fim, importante destacar qual o 
sentido de violência abrangida pela le-
gislação que deve caminhar na interpre-
tação da maior amplitude possível para 
seu alcance, ou seja, insere-se aqui todos 
os obstáculos à participação feminina 
em sua plenitude de gozo dos direitos 
políticos passivos e ativos, bem como 
qualquer impedimento à promoção des-
sa participação, seja de maneira direta, 
seja de maneira indireta.

Logo, a violência psicológica, desvios 
financeiros, problemas relacionados à 
ocupação de espaços, violência física, 
ameaças e coações, além do desvirtua-
mento das regras afirmativas de promo-
ção da participação feminina são todos 
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núcleos possíveis de subsunção à violên-
cia política de gênero, como categoria.

A responsabilização por esses atos 
não é apenas uma forma de retribuir o 
ato ilícito praticado com sanções, mas é 
também um recado passado para a so-
ciedade e potenciais candidatas e deten-
toras de mandato eletivo, de que podem 
ingressar nos espaços públicos, porque 
como cidadãs, possuem pertencimento e 
direito à estarem ali. A não aplicação dos 
instrumentos legais é um recado para 
mulheres de que suas vidas não impor-
tam e as violências sofridas, não são de 
responsabilidade do estado, é ao fim e a 
cabo, uma violência institucional.

A lei 14.192 de 2021 não inova em nos-
sa realidade, pois a violência e os emba-
raços à participação de gênero sempre 
existiram na política, o que a lei faz é cris-
talizar no direito a existência de garantias 
para a responsabilização e prevenção de 
práticas discriminatórias no campo políti-
co e nesse ponto, a lei vem somar dentro 
de um microssistema nacional e interna-
cional de proteção de gênero que em sua 
maior solução trazem um espaço de fala 
e de validação de discursos de mulheres 
em uma acepção de gênero, que sofrem 
ou que podem vir a sofrer violência.

A mídia e as redes em geral, especial-
mente com enfoque no marketing eleito-
ral, devem estar atentas para não repro-
duzir espaços de violência e linguagem 
discriminatória em especial atenção com 
o cuidado das responsabilidades dos 
sujeitos envolvidos na prevenção e res-
ponsabilização dos sujeitos envolvidos. 
Além dos esforços da mídia em geral, im-
portante destacar a tentativa de centrali-
zar esforços no campo da atuação Minis-
terial promovida pelo Grupo de Trabalho 
da Procuradoria Geral Eleitoral voltado 

ao combate e prevenção à violência polí-
tica de gênero, não apenas no sentido de 
garantir um canal de denúncias que seja 
célere e efetivo, mas no esforço de acom-
panhar a atuação dos sujeitos políticos e 
as denúncias formuladas nesse campo, 
que podem ser acompanhadas de manei-
ra transparente e em tempo real. (BRA-
SIL, 2021b).

 O escopo do sistema de proteção de 
gênero do ponto de vista legal e socioló-
gico é garantir o espaço de voz das mu-
lheres, lato sensu, como define Rebeca 
Solnit “a fala é uma espécie de riqueza 
que vem sendo redistribuída” é garantir 
assim através dos instrumentos legais 
que haja uma perspectiva de gênero nas 
violências já existentes no mundo dos 
fatos, agora no ordenamento jurídico. Ou 
seja, é garantir que haja identificação de 
que as violências cotidianas possuem 
sim, uma roupagem que é reforçada e 
protegida pela sociedade e estado pa-
triarcal: fazer vozes serem ouvidas a 
partir de perspectivas não patriarcais é o 
grande mote da legislação, desconside-
rar os aspectos sociológicos é, na práti-
ca, criar o maior obstáculo à efetividade 
das leis e políticas afirmativas e incenti-
var violências institucionais.
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A  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.  

A sub-representação das mulheres na 
política é um reflexo da sociedade pa-
triarcal e machista existente no Brasil, o 
faz com que haja resistência do poder 
público em inserir a busca pela igualda-
de material das mulheres nos espaços de 

poder como uma agenda política, o que 
dificulta o seu tratamento por meio de 
uma verdadeira política pública, coorde-
nada e estruturada. 

Com efeito, o que se verifica hoje é a 
adoção de ações afirmativas pontuais 
e não sistematizadas, que não obstante 
sejam importantes, não tem se demons-
trado suficientemente eficientes para a 
mudança urgente e necessária da reali-
dade atual. 

Embora desde a promulgação da 
CF/88 a igualdade entre homens e mu-
lheres seja norma expressa, que fun-
damenta a edição de normas de discri-
minação positiva, apenas em 1995 foi 
implementada a primeira a ação afirma-
tiva, com a adoção da reservada de 20% 
das candidaturas às mulheres. Incorpo-
rada a cota na Lei 9.504/97, com a am-
pliação do percentual para 30%, a ação 
não se demonstrou eficaz. 

Resumo O presente artigo pretende realizar a análise do papel do Poder Judiciário como 
protagonista na implementação de ações afirmativas que buscam fomentar a participa-
ção feminina na política, pontuando a evolução e o retrocesso dessa política pública em 
razão da interpretação conferida pelos tribunais. 
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Por mais de uma década o Poder Ju-
diciário considerou que a norma tinha 
caráter programático, sem consequência 
prática ou jurídica, situação que só se al-
terou com a edição da Lei 12.034/2009. 
Ao realizar a avaliação da política imple-
mentada, ainda que com 10 anos de atra-
so, o Congresso desperdiçou a chance 
de reformular ou corrigir a ação, o que 
poderia ser feito por meio de uma refor-
ma estrutural do sistema, com a adoção 
de cotas de representação, por exemplo. 

A nova “reforma eleitoral” de 2015, ins-
tituiu a destinação mínima de recursos do 
Fundo Partidário às campanhas femininas, 
estabelecendo, no entanto, percentuais 
aviltantes: mínimno 5% e no máximo 15%. 

Com o passar dos anos a evolução no 
desenvolvimento e na implantação de 
uma política pública efetiva para viabili-
zar o equacionamento da representação 
feminina na política foi, para se dizer o 
menos, tímida. A recalcitrância do Con-
gresso em debruçar-se sobre uma alte-
ração estrutural pode ser imputada, entre 
outros motivos, aos evidentes interesses 
pessoais dos parlamentares, que pode-
riam ter suas reeleições comprometidas 
com a eleição de um número maior de 
deputadas federais.

Some-se a isso a resistência de outro 
importante ator: o partido político, sendo 
certo que há “grande dificuldade de in-
serção do público feminino nas políticas 
intramuros partidárias. Ainda existe mui-
to preconceito e machismos dentro dos 
partidos políticos, muitas vezes ainda se 
perpetuando o velho pensamento de que 
‘política não é coisa para mulher’” (VIEI-
RA, 2020).

Se aos parlamentares e aos partidos 
políticos não interessa a correção das 
distorções trazidas pela sub-represen-

tação feminina, a quem incumbe, como 
ator político, promover as ações neces-
sárias ao estabelecimentos de uma polí-
tica pública coerente e eficiente? 

Um importante agente, sem dúvida, é a 
sociedade civil organizada. Nos últimos 
anos pudemos observar a multiplicação 
dos coletivos femininos, organizados por 
segmentos públicos e privados, destina-
dos preparar, apoiar e viabilizar campa-
nhas femininas.

No entanto, sem desmerecer essas 
ações e seus resultados positivos, é ne-
cessário reconhecer que a sub-represen-
tatividade feminina é um problema que 
afeta o exercício de um direito constitu-
cionalmente garantido e enfraquece a 
condição das mulheres como cidadãs e, 
como tal, deve ser tratado por uma polí-
tica pública, que “não se pode implemen-
tar (...) sem considerar a presença de inú-
meros atores políticos com interesses 
diversos, com diferentes atuações em 
cada fase do processo político” (DIAS, 
2012, p. 40). 

Nesse contexto é que surge o Judiciá-
rio como um ator político ativo na imple-
mentação de uma política pública mais 
eficiente. O abandono de uma postura 
passiva, com a adoção de interpretações 
capazes de efetivar direitos de cunho 
prestacional, há muito é reconhecida 
como legítima pela doutrina, especial-
mente no que tange às políticas públicas 
relativas à realização de direitos funda-
mentais. (FONTE, 2021).

A Justiça Eleitoral não se furtou a esse 
relevante papel, sedimentando o enten-
dimento de que a ela cabe “no papel de 
instituição essencial ao regime democrá-
tico, atuar como protagonista na mudan-
ça desse quadro, em que as mulheres 
são sub-representadas como eleitoras 
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e líderes, de modo a eliminar quaisquer 
obstáculos que as impeçam de partici-
par ativa e efetivamente da vida política” 
(Representação nº 291-35, Relator Min. 
Herman Benjamin, DJE 20/03/2017) e 
diversas são as decisões que mostram 
o seu empenho institucional para suprir 
lacunas dos demais agentes políticos. 

As mais importantes e paradigmáticas 
talvez sejam aquelas nas quais definiu-se 
que o descumprimento da cota de gêne-
ro pode configurar abuso de poder eco-
nômico e/ou fraude e, portanto, ser apu-
rado por meio de AIJE e/ou AIME.Com o 
julgamento dos Recursos Especiais Elei-
torais 1-49 e 243-42, de José de Freitas/
PI, o TSE dotou, pela primeira vez, a ação 
afirmativa implementada na legislação 
há 20 anos sem a previsão de consequ-
ência ou sanção, de algum efeito prático.

O segundo grande marco da atuação 
do Poder Judiciário em prol da participa-
ção feminina na política foi a utilização, 
quando do julgamento da ADI nº 5617 e 
da Consulta nº 252-18, da regra disposta 
no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 como 
vetor interpretativo para concluir pela 
necessidade de repasse mínimo de 30% 
de todos os recursos púbicos captados 
pelos partidos políticos, incluindo-se aí o 
tempo de rádio e TV no horário eleitoral 
gratuito, às candidatas mulheres. 

Ao comentar as referidas decisões, e o 
seu sucesso na mitigação da sub-repre-
sentação feminina, o Min. Luís Roberto 
Barroso e Júlia Rocha de Barcelos afir-
mam que “o impacto dessas decisões no 
número de eleitas é inegável”, pois, “com 
a garantia de recursos e de tempo de rá-
dio e TV nas eleições de 2018, esse per-
centual [antes de 9,9%] saltou para 15%, 
com 77 deputadas federais: um conside-
rável aumento de 50% em relação ao plei-

to anterior”. Os autores, concluem que 
“ainda assim, no entanto, o Brasil é, jun-
to ao Paraguai, o último país da América 
Latina em representação feminina na Câ-
mara Baixa do Parlamento, figurando no 
140º lugar no ranking de 191 países do 
Inter-Parlamentary Union (2019)” (BAR-
ROSO, 2021, p. 74/75).

Não obstante esses grandes avanços, 
o que se tem observado, especialmente 
na análise das demandas relativas às 
eleições 2020, é que a interpretação dos 
diversos tribunais tem tido resultados 
que podem acabar por desestimular a 
participação das poucas mulheres que 
se lançam à arena política.

De início, é de se destacar que, segun-
do o Diagnóstico da participação femi-
nina do Poder Judiciário, realizado pelo 
CNJ em 2019, apesar das juízas repre-
sentarem 38,8% do quadro de magistra-
dos do país, ocupam apenas 19,6% dos 
assentos das Cortes Superiores.

Disso se conclui que o machismo, ar-
raigado na cultura brasileira, também in-
fluencia a análise dos tribunais pátrios, 
que apesar dos precedentes sedimen-
tados pelo TSE, e talvez por relativizar a 
importância da participação da mulher 
na política, insistem em ainda questionar 
a possibilidade de apuração e, principal-
mente, de aplicação das consequências 
jurídicas em caso de descumprimento 
deliberado da cota de gênero.

Esse traço discriminatório também se 
mostra naquelas decisões mais elegan-
tes e sutis. Por vezes, exaltando a impor-
tância e a nobreza das ações afirmativas, 
os tribunais desconsideram, de forma 
simplista, os fortes elementos indiciários 
do lançamento de candidaturas fictícias 
(como a votação zerada, a ausência de 
investimentos de recursos financeiros e 
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a não realização de propaganda eleitoral 
por determinadas candidatas), quando a 
jurisprudência avança, quanto a outras 
formas de abuso de poder, no sentido 
de se conferir validade à prova indiciária, 
desde que segura e coesa, pois “não é in-
comum que a prática abusiva se revista 
de aparência de legalidade, ou seja dis-
simulada, de modo que somente a par-
tir das circunstâncias e da relação entre 
diversos fatos comprovados será possí-
vel demonstrar sua ocorrência” (RO nº 
729906, Rel.  Min. Luis Felipe Salomão, 
DJE 14/12/2021). 

Mais grave do que isso, no entanto, é 
a violência sofrida pelas mulheres duran-
te a instrução das ações que apuram o 
descumprimento à cota de gênero. Em-
bora a conclusão pela possibilidade da 
apuração da fraude por meio de AIME 
tenha se se fundamentado na alegação 
“de fraude à lei, nas quais se aponta que 
determinada regra foi atendida a partir 
de suposto engodo praticado pela agre-
miação política”, a jurisprudência atual 
tem alterado o foco da análise, exigindo 
a “demonstração do consilium fraudis 
em que demonstrada a efetiva atuação 
do partido em conjunto com a candida-
ta, com a finalidade de violar a lei” (TCA 
nº 060055005, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJE 09/03/2022).

Na busca por essa prova, cuja exigên-
cia desloca a mulher de seu lugar legíti-
mo de beneficiária da ação afirmativa e 
de vítima de seu descumprimento, colo-
cando-a, indevidamente, na posição de 
partícipe do ilícito, o que se tem visto é a 
transformação das audiências de instru-
ção e julgamento em verdadeiras inqui-
sições. Além de formular diversas e fun-
dadas críticas à adoção de um conceito 
artificial de fraude aplicável ao descum-

primento das cotas de gênero, ANDRADE 
NETO et al (2018), em artigo primoroso 
sobre o tema, cuja análise infelizmente 
desborda dos limites deste trabalho, já 
alertavam que

Convocadas como o compromisso de 
dizer a verdade, perante um juiz, um 
promotor e eventualmente o represen-
tante da agremiação, as testemunhas-
-depoentes são instadas a expor deta-
lhes que, fossem relativos a qualquer 
homem, não passariam de fatos come-
zinhos da vida política: quem as convi-
dou; por que aceitaram; se são amigas 
de algum político que as influenciou; 
por que, por outro lado, decidiram in-
gressar na política se não conhecem 
ninguém; se já tiveram antes vontade 
de concorrer; se pensavam seriamente 
em ganhar; se assim era, por que não se 
empenharam; se assim não era, porque 
insistiram; por que não pediram recur-
sos ao partido; por que não buscaram 
doações; se tinham em mira ganhar 
algum cargo na Administração; se isso 
lhes foi prometido pelo candidato ma-
joritário; se a família e o marido apoia-
vam; se não tinham ânimo suficiente 
pra enfrentar a reprovação destes... 
(...)
De modo contraditório, a regra que ob-
jetiva promover a igualdade de gênero 
no campo político culmina por impor 
às mulheres, destinatárias da proteção, 
um padrão de conduta mais elevado, 
agravando as discrepâncias. O proble-
ma não é a incorreta distribuição ape-
nas do ônus da prova, mas também do 
ônus moral.

É exatamente esse o cenário com o 
qual nos deparamos atualmente.
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Mulheres sendo inquiridas por juízes, 
promotores e advogados, em geral ho-
mens, que mais do que perguntas lhes 
lançam julgamentos morais. Mulheres hu-
mildes e oprimidas sendo desdenhadas, 
como se a falta de estudos e de condi-
ções financeiras lhes retirasse o direito de 
buscar, pelos meios constitucionalmente 
colocados à sua disposição, representar 
outras tantas mulheres humildes e opri-
midas, as quais, justamente pela ausên-
cia de representação efetiva e legítima, 
tendem a se manter nessas condições.

Em contraposição, não se verifica a 
mesma gana em se buscar demonstrar, 
seja por qual meio for, a conduta dos di-
rigentes partidários que fizeram registrar 
as candidaturas imputadas como fraudu-
lentas. Nem mesmo nas AIJEs, nas quais 
os dirigentes partidários poderiam figurar 
como parte na qualidade de responsáveis 
pela conduta, se verifica que eles sejam 
ouvidos sequer como testemunhas. Os 
depoimentos deles, como responsáveis 
pelo ente que detém o monopólio das 
candidaturas, seria imprescindível para a 
elucidação dos fatos. Se não são arrola-
dos pelas partes, poderiam – e deveriam 
– ser indicados pelo Ministério Público 
Eleitoral ou ouvidos como testemunhas 
do juízo. Mas, aparentemente, a espeta-
cularização – e a exposição – da atuação 
ardilosa dos dirigentes partidários não in-
teressa a ninguém. 

Como consequência disso, o que se 
tem verificado é que, nos poucos casos 
em que a fraude à cota de gênero é re-
conhecida, a sanção de inelegibilidade é 
imposta apenas às mulheres cujas candi-
daturas são reputadas fraudulentas. Não 
há consequências para os dirigentes par-
tidários, que seguem com seus direitos 
políticos ilesos.

O mesmo ocorre quanto a eventuais 
desvios dos recursos públicos reserva-
dos às candidaturas femininas. A irriga-
ção das campanhas femininas com vultu-
osos recursos públicos, que mostrou-se 
inicialmente favorável à participação fe-
minina, obrigou o TSE a ajustar seus me-
canismos de controle, de modo a evitar 
o emprego irregular desse recursos. Em 
razão disso, consta do art. 17, §9º, da 
Res. 23.607, que na hipótese de repasse 
irregular de recursos do FEFC o valor de-
verá “ser recolhido ao Tesouro Nacional 
pelo órgão ou candidata ou candidato 
que realizou o repasse tido por irregular, 
respondendo solidariamente pela devolu-
ção a pessoa recebedora, na medida dos 
recursos que houver utilizado”.

Não obstante se reconheça a neces-
sidade da fiscalização da regularidade 
do emprego dos recursos públicos e da 
devolução dos recursos indevidamente 
utilizados ao erário, o fato é que o que 
se tem verificado é que falhas na análise 
das prestações de contas, que por vezes 
não é feita de forma conjunta e harmô-
nica, tem levado à penalização exclusiva 
das mulheres à devolução desses recur-
sos, ainda que seja de conhecimento pú-
blico a ingerência que os partidos tem na 
distribuição dos recursos e na sua aplica-
ção, mesmo depois de já repassados às 
candidatas, sobretudo as mais humildes.

Na prática, o que se verifica é que as 
candidatas que mais precisam dos recur-
sos públicos para viabilizar suas campa-
nhas em razão da sua falta de capacida-
de de autofinanciamento, além de serem 
utilizadas como instrumentos pelos parti-
dos políticos para burlar a ação afirmati-
va que deveria lhes beneficiar, são obriga-
das a devolver ao Tesouro valores muito 
superiores à sua capacidade financeira.
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Ainda que as observações aqui trazi-
das decorram da ausência de sistemati-
zação das normas e de adoção de polí-
ticas públicas efetivas e estruturantes, 
cabe indagar: é dessa forma que vamos 
estimular a participação feminina na po-
lítica? É assim que merecem ser tratadas 
as mulheres que, corajosamente, se lan-
çam no desafio de ingressar na arena pú-
blica? Quando teremos sucesso na equa-
lização da sub-representação feminina, 
se a cada passo que damos em frente, 
nos carregam dois para trás? 
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