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A s eleições de 2022 colocaram a Justiça Eleitoral novamente no centro da disputa, 
de modo que suas decisões passaram a ser questionadas por gregos e troianos. 
Em entrevista recente, o Coordenador Geral da ABRADEP, Luiz Fernando Pereira, 

pontuou que uma posição mais ou menos minimalista da Justiça Eleitoral não está a 
serviço de nenhuma das candidaturas. Ainda assim, como visto, o trabalho responsável e 
sério da função julgadora da Justiça Eleitoral não se deu sem muitos ataques a ela e às 
demais instituições democráticas.

A difusão generalizada de notícias falsas na iminência de causar a deterioração do 
espaço público formado pelas redes sociais fez com que houvesse a edição da Resolu-
ção do TSE n.º 23.714/22, que ampliou os poderes da Corte e simplificou o processo de 
remoção de conteúdos falsos, reduzindo o prazo para as plataformas digitais tirá-los do 
ar e proibindo a veiculação de propagandas eleitorais nas redes sociais às vésperas do 
dia de votação e nas 24 horas seguintes. 

Neste contexto, o artigo “Tribunal Superior Eleitoral e a Escalada Institucional” analisa 
a evolução da conjuntura política nacional até a fixação do cenário atual de fragilidades 
comunicacionais, com grave processo de desinformação e ataque às estruturas demo-
cráticas.

Ainda assim, há motivos para celebrar a resistência democrática e a construção de 
horizontes comuns, algo tão difícil em  tempos de bolhas ideológicas, sendo que a plura-
lidade e representatividade de grupos minorizados foi pauta do cenário jurídico eleitoral, 
tendo destaque nesta edição com o artigo “O avanço da participação dos povos indíge-
nas no processo eleitoral de 2022” analisando candidaturas indígenas e o “Necropolítica, 
biopoder e as cotas raciais de candidaturas” fazendo uma análise sobre a política de 
cotas raciais no processo eleitoral. Se a fraude à cota de gênero por muito tempo cen-
tralizou discussões, atualmente as cotas raciais de candidaturas devem ocupar a pauta.

Nesta edição o Caderno DIVERSIDADE é ocupado pelo Instituto PARLA que analisa os 
excessos e a efetividade da regulamentação da propaganda eleitoral com o artigo “A re-
gulamentação da propaganda eleitoral”.

Sob outro prisma, o primeiro pleito após a sanção da Lei n.º 14.230/2021 – a nova lei 
de improbidade administrativa – traz o artigo “O julgamento do ARE 843989 pelo Supre-
mo Tribunal Federal na ótica do Direito Sancionador”, assim como o trabalho sobre “Can-
didaturas sub judice e a destinação dos votos em eleições gerais”.

Por fim, os limites do artigo 312 do Código Eleitoral são objeto de pesquisa para o arti-
go “Fotografei, Filmei E Postei Meu Voto”, mostrando a importância da análise acadêmi-
ca de situações práticas reiteradamente incitadas ao longo do pleito.

A última edição desse ano do BOLETIM ABRADEP segue demonstrando a importância 
da produção acadêmica responsável para o cenário político eleitoral. 

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 



Considerações iniciais

Um dos temas candentes do Direi-
to Penal Eleitoral diz respeito aos 
limites do tipo desenhado pelo ar-

tigo 312 do Código Eleitoral que trata da 
violação do sigilo do voto. Ninguém pode 
negar que a segredo dos dados deposita-
dos pelos eleitores nas urnas a cada plei-
to é um direito fundamental assegurado 
pela Constituição Federal de 1988.

O grande tema nessa seara não diz res-
peito ao conteúdo do direito ou a sua im-
portância, gravita em torno da definição 
de quem seriam os agressores da norma. 
O debate cinge-se, portanto, à identidade 
do sujeito ativo do delito, ou de modo 
mais direto, à possibilidade de que o elei-
tor possa cometer o crime quando o rom-
pe o sigilo de seu próprio voto. 

1. Violação do sigilo do voto: 
apresentando o artigo 312 
do Código Eleitoral

Inicialmente, há que se anotar que o 
legislador no artigo 312 do Código Eleito-
ral consubstanciou a defesa do sigilo do 
voto, preservando a intimidade do eleitor, 

sua privacidade no espaço indevassável 
da cabine de votação.

Ao longo do tempo os mecanismos 
sociais de cooptação eleitoral através da 
pressão econômica, do medo e da vio-
lência física e psicológica fez com que o 
tipo de penal funcione como verdadeira 
garantia à liberdade de escolha eleitoral 
do cidadão. 

Ao longo do tempo, a existência de um 
crime relacionado à quebra do sigilo do 
voto acabou se tornando verdadeiro bas-
tião de proteção do eleitor de sua liberda-
de e do processo de escolha das opções 
político-partidárias. 

A norma determina: “Art. 312. Violar ou 
tentar violar o sigilo do voto: Pena – de-
tenção até dois anos”. Cabe anotar, des-
de logo, a gravidade da opção legislativa 
que equiparou a tentativa ao crime con-
sumado. Esse fato, já serve como indica-
tivo da importância e gravidade atribuída 
pela conduta. 

A escolha legislativa não passou des-
percebida pela jurisprudência, sendo re-
ferida em alguns julgados. Nessa linha 
de pensamento:

1. O tipo penal descrito no art. 312 do 

Fotografei, filmei e postei 
meu voto: os limites do 

Artigo 312 do Código Eleitoral

Volgane Oliveira Carvalho Mestre em Direito pela PUCRS. 
Doutorando em Políticas Públicas (UFPI). Servidor do TRE-MA. 
Secretário Geral da ABRADEP.

DESTAQUE

5 abradep.org Boletim ABRADEP #5 • Outubro/2022



CE tem por finalidade a proteção ao si-
gilo do voto e visa punir toda a atitude 
inclinada a violar o segredo da votação. 
2. O crime em apreço é classificado pela 
doutrina como delito de atentado ou de 
empreendimento, uma vez que prevê ex-
pressamente, em sua descrição típica, 
a conduta de tentar o resultado, o que 
significa dizer que o sujeito já praticou 
a conduta nuclear típica quando tenta 
violar o sigilo de voto. (TRE-PR, Recurso 
Criminal nº 15437, Rel. Des. Graciane 
Aparecida do Valle Lemos, 18/12/2017)

Além disso, não há a necessidade de 
nenhuma conduta especial para o come-
timento do delito, o rompimento do sigilo 
pode ocorrer por qualquer forma, desde 
o uso de aparelhos eletrônicos até a sim-
ples observação através de uma janela. 

O crime é cometido apenas na modali-
dade dolosa, ou seja, é necessária a cons-
ciência e o desejo de romper o sigilo do 
voto, se o evento ocorre acidentalmente 
não haverá o delito.

O ponto de maior polêmica da criação 
do tipo penal está centrado na determi-
nação do sujeito ativo do delito, ou seja, 
apontar quem poderia ser autor da con-
duta. 

Nesse campo, há consenso que tercei-
ros que rompam o sigilo do voto de um 
eleitor cometerão o crime. O cerne de to-
dos os questionamentos se refere à pos-
sibilidade de o cidadão romper o sigilo do 
seu próprio voto. 

O Tribunal Superior Eleitoral ainda não 
se debruçou profundamente sobre o 
tema. Contudo, vários Tribunais Regio-
nais Eleitorais tiveram oportunidade de 
enfrentar a questão. Nas cortes que ana-
lisaram o crime não há consenso, sendo 
apontados argumentos de lado a lado. 

2. O eleitor não pode ser 
sujeito ativo do crime

Os Tribunais Regionais que já decidi-
ram pela impossibilidade de o eleitor figu-
rar como sujeito ativo do crime do artigo 
312 do Código Eleitoral fundamentam-se 
na compreensão de que o sigilo do voto 
é direito subjetivo do votante e, por via de 
consequência ele poderá abdicar deste 
sigilo, divulgando o conteúdo do voto.

A ideia reforça a compreensão, ba-
seada na analogia, de que se no dia do 
pleito o cidadão pode fazer propaganda 
silenciosa demonstrando a sua preferên-
cia política através do uso de adesivos, 
bandeiras e camisas, logo, ao divulgar o 
ato de votar e seu conteúdo não estaria 
fazendo nada além do que já manifestara 
de forma explicita. Nessa linha de pen-
samento, o sigilo do voto já estaria com-
prometido pela indumentária e a postura 
adotada.

Nesse sentido, caminham as seguintes 
decisões:

I- Demanda que tem por objeto a im-
putação de suposta prática do crime 
previsto no art. 312 do CE, duas vezes, 
mediante concurso material, por vio-
lações ao sigilo de voto em candida-
tos a prefeito e vereador, ocorridas no 
primeiro turno das eleições de 2012, 
na medida em que o eleitor teria sido 
flagrado dentro da cabine, filmado 
seus próprios votos na urna eletrônica. 
II- Fatos narrados que não constituem 
crime, devendo ser considerada atípica 
a conduta perpetrada pelo recorrido. A 
mera análise em tese do tipo penal já 
permite alcançar a conclusão lógica 
de que apenas pode ser contemplado 
como sujeito ativo da pratica delituosa 

Fotografei, filmei e postei meu voto:
os limites do Artigo 312 do Código Eleitoral
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pessoa alheia àquela cuja proteção ao 
exercício do sufrágio se visa a tutelar. 
III- O crime de violação ao sigilo do voto 
não pode ser imputado àqueles eleito-
res que, por iniciativa própria, entendem 
por bem revelar a sua opção política, 
seja por quais motivos ou meios forem. 
Do contrário, estariam incursos nas pe-
nas do tipo penal quaisquer cidadãos 
que entendessem por bem manifestar 
prévia ou posteriormente suas esco-
lhas naquele candidato que melhor lhes 
parecesse adequado a representá-los. 
IV- Não se desconhece o proibitivo pre-
visto no art. 91-A, parágrafo único, da 
LE, que veda o porte de aparelhos den-
tro da cabine de votação, com o obje-
tivo de salvaguardar o exercício livre e 
secreto do voto, evitando, assim, even-
tuais aliciamentos e captações ilícitas 
de sufrágio porventura decorrentes de 
tais condutas. Todavia, tal reprimenda, 
por si só, sequer possui sanção expres-
sa na seara cível-eleitoral e com mais 
razão não pode ser objeto de tutela do 
direito penal, cuja incidência deve ser 
implementada como ultima ratio. [...] 
X- O que verdadeiramente importa para 
o acusado, independente da estratégia 
processual adotada, é a impossibilida-
de de vir novamente a ser processado 
pelos mesmos fatos na esfera penal, 
conclusão essa que se espraia para as 
searas cível e administrativa, restando 
indiscutíveis as questões já decididas 
no juízo criminal, à luz da inteligência 
do art. 935 do CC. (TRE-RJ, Recurso Cri-
minal nº 34165, Rel. Des. Luiz Antonio 
Soares, 16/08/2017)

Habeas Corpus. Paciente denunciado 
pela prática do crime de violação do 
sigilo do voto. Art. 312 do CE. Tranca-

mento da ação penal. Medida de cará-
ter excepcionalíssimo, cabível somente 
quando manifesta a ausência de justa 
causa, flagrante ilegalidade decorrente 
da atipicidade da conduta imputada, es-
tiver extinta a punibilidade, ou na total 
ausência de indícios de materialidade 
ou autoria do crime. Ato de fotografar o 
momento da própria votação. Atipicida-
de da conduta. Em que pese a garantia 
constitucional do sigilo do voto, tal pro-
teção encontra seu limite na livre dispo-
nibilidade do cidadão beneficiário, de 
modo que o ato de divulgação livre da 
escolha do próprio candidato é conduta 
atípica. (TRE-SP, HC nº 060098184, Rel. 
Des. Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, 
28/05/2019)

Existem julgados que compreendem 
ser imperativo do próprio direito ao voto 
a disponibilidade do seu conteúdo pelos 
meios que o eleitor compreender váli-
dos para tanto, sem que isso possa so-
frer qualquer tipo de reprimenda estatal. 
Esse entendimento é utilizado como fun-
damento do seguinte julgado:

Divulgação de vídeo, pela paciente, em 
sua conta da rede social digital Insta-
gram, divulgando a realização de sua 
votação para o cargo de Presidente da 
República. Vídeo foi realizado dentro da 
cabine eleitoral. Suposta quebra do si-
gilo do voto, previsto no tipo do art. 312 
do CE. O art. 312 do CE, na verdade, cria 
uma vedação para a ofensa ao sigilo 
do voto por terceiros, que, por qualquer 
meio, tenham acesso à votação alheia. 
Voto é direito subjetivo do eleitor, por-
tanto, ele pode, a qualquer tempo, re-
velar seu próprio voto e dizer a outras 
pessoas suas preferências políticas, 

Fotografei, filmei e postei meu voto:
os limites do Artigo 312 do Código Eleitoral
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como decorrência do princípio demo-
crático. Desse modo, no caso, a condu-
ta da ré é atípica. Sigilo do voto. Art. 14 
da CF. Direito subjetivo do eleitor. Art. 
312 do CE. Vedação para a ofensa ao 
sigilo do voto por terceiros. Divulgação. 
Mero exaurimento. No caso, incumbe à 
mesa receptora de votos não deixar en-
trar nenhum eleitor com aparelhos para 
tirar fotos ou gravar o voto, tais como 
celular, máquinas fotográficas e filma-
doras, em razão da vedação do art. 91-A 
da LE. Todavia, essa norma apenas pro-
íbe o uso de aparelhos nas cabines de 
votação, mas não traz nenhuma san-
ção. É uma norma administrativa dirigi-
da aos eleitores, que não devem portar 
nenhum aparelho, e ao presidente da 
mesa receptora, que tem poder de polí-
cia no dia das eleições, para coibir essa 
conduta, inclusive com o uso da força 
policial. (TRE-MG, HC nº 060002594, 
Rel. Des. Itelmar Raydan Evangelista, 
13/03/2020)

3. O eleitor como sujeito 
ativo do crime

 
Os Tribunais Regionais que incluem o 

eleitor no bloco dos sujeitos ativos do 
delito centram suas decisões em uma 
gama maior de fundamentos. O argu-
mento de piso é que o artigo 312 alberga 
crime comum, ou seja, cujo sujeito pas-
sivo poderá ser qualquer pessoa, sem 
guardar excepcionalidades. 

Além disso, compreendem que a pro-
paganda eleitoral silenciosa autorizada 
pela legislação no dia do pleito deve ser 
definida de modo restrito, ou seja, con-
templando apenas os meios de propa-
ganda eleitoral que são autorizadas pe-

las normas de regência. 
Nesse cenário, não é possível imaginar 

que a imagens estáticas ou móveis do 
voto registrado em uma urna eletrônica 
possam ser definidos como uma moda-
lidade de propaganda, tendo em mente a 
completa ausência de qualquer amparo 
legal para tal interpretação. 

A seguinte decisão do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Espírito Santo sintetiza as 
duas idéias:

1- A recorrente foi denunciada pela prá-
tica dos crimes previstos no art. 312 
do CE e no art. 39, § 5º, IV, da LE, em 
razão de, no dia 07.10.2018, por volta 
das 11 horas, ter fotografado a tela da 
urna da seção 59ª da 9ª ZE, mostran-
do a imagem do ora candidato a presi-
dente [...] e na tarde do mesmo dia, por 
volta das 13 horas e 30 minutos, pos-
tado a mencionada fotografia no Insta-
gram, consignando a legenda "Esse foi 
o meu voto...". 2- Em seu depoimento, 
a recorrente afirmou ter ciência de que 
tais condutas eram proibidas, contudo, 
ainda assim as praticou. 3- Tratando-se 
de garantia constitucional, a inviola-
bilidade do voto há de ser assegurada 
pelo Estado e por todos os cidadãos, de 
onde se conclui que a violação do sigi-
lo de voto é um crime comum, poden-
do ser praticado por qualquer pessoa, 
inclusive pelo próprio eleitor. 4- Não é 
demais relembrar que a propaganda 
deve ser analisada no todo, ou seja, le-
vando-se em consideração o contexto 
e a forma como a expressão ou frase 
foi utilizada na propaganda eleitoral, e 
na situação em análise, consta dos au-
tos que a recorrente votou, divulgou o 
nome do seu candidato para os seus 
seguidores, e da forma como realizou a 

Fotografei, filmei e postei meu voto: os limites 
do Artigo 312 do Código Eleitoral
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publicação do conteúdo na internet, em 
sua rede social, ao mencionar "Esse foi 
o meu VOTO" e "17NELLES", bem como 
a informação apresentada pelo MPE 
nas alegações finais, no sentido de que 
a recorrente possuía, à época, 1.687 
seguidores no Instagram, alcançando 
um grande número de pessoas, pode 
sim tal fato ser interpretado como pro-
paganda eleitoral. E neste caso, como 
bem registrado na sentença, a mencio-
nada conduta caracteriza também cri-
me eleitoral. 5- Assim, há a constatação 
nos autos de que a recorrente revelou 
o seu voto, ao tirar a fotografia da urna 
eletrônica e realizar a postagem na rede 
social da forma mencionada, e, dessa 
forma, analisando as provas trazidas 
aos autos, resta comprovada a autoria 
e a materialidade delitiva, não restan-
do dúvida de que a recorrente praticou 
condutas proibidas em lei, de forma in-
tencional e consciente, com a violação 
do voto e a realização de propaganda 
eleitoral proibida em lei. (TRE-ES, Recur-
so Criminal n 000004179, Rel. Fernando 
César Baptista de Mattos, 30/10/2020)

Além desses fundamentos, existem 
outras construções jurídicas mais so-
fisticadas que explicitam como o eleitor 
pode ser sujeito ativo do delito. À guisa 
de exemplo há importante precedente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 
decorrente do julgamento do Recurso 
Criminal nº 060001322. Nessa oportuni-
dade, a corte realizou uma análise retros-
pectiva do delito, estruturando a decisão 
em uma série de idéias-força. 

A primeira ideia é baseia-se na com-
preensão de que o sigilo do voto foi um 
avanço civilizatório dos direitos políticos 

com decorrente da decisão de afastar a 
fraude eleitoral, especialmente a aquela 
realizada de forma violenta, e assegurar 
os direitos básicos do eleitor. 

1. No decorrer da Primeira República, 
fase em que o voto se dava de forma 
aberta, o voto de cabresto foi organi-
zado para ser o sistema tradicional de 
controle político. Naquela situação, 
os eleitores podiam ser fiscalizados e 
pressionados a votarem em candida-
tos indicados por aqueles que tinham 
interesse em manipular a sua vontade, 
corrompendo o sistema eleitoral, ga-
rantidor da democracia. A intimidação 
física e o recurso à violência eram co-
muns. 2. A partir da instituição do voto 
secreto, almejou-se estabelecer garan-
tias, a fim de que o processo eleitoral 
pudesse atingir seu objetivo primordial: 
Assegurar o regime democrático. O si-
gilo do voto assegura a probidade e a 
lisura do processo eleitoral, ao passo 
que busca evitar a coação e a captação 
ilícita de sufrágio. [...] 8. No caso dos 
autos, diante da proteção constitucio-
nal conferida ao voto secreto, reafirma-
da em recentes julgados do STF (ADI 
4543 e 5889), afirma-se que é vedado 
a qualquer pessoal, inclusive ao pró-
prio eleitor, registrar documentalmente 
a votação lançada na urna eletrônica, 
não podendo, naturalmente, fotografar 
seu voto. A defesa do sigilo do voto 
não assegura apenas o direito ao sigi-
lo daquele eleitor que pretende revelar 
o seu voto, mas de tantos quantos po-
tencialmente se tornariam vulneráveis 
à coação, diante da possibilidade de se 
trazer o voto de cabresto aos dias atu-
ais. O voto secreto é um poder-dever de 

Fotografei, filmei e postei meu voto:
os limites do Artigo 312 do Código Eleitoral

9 abradep.org Boletim ABRADEP #5 • Outubro/2022



cada eleitor. Entender de modo diverso 
potencializa um contexto que favorece 
a coação e a corrupção eleitoral (art. 
299 do CE), sem contar a possibilidade 
de nulidade da votação (art. 220, IV, do 
CE). Contudo, não se está a dizer que o 
eleitor não poderia, sequer, falar o seu 
voto ou comentar a intenção de votar 
em certo candidato. A manifestação da 
intenção de votar em determinado can-
didato não deve ser confundida com o 
registro documental da votação. Asse-
gura-se, portanto, que o eleitor poderá 
dizer que votou neste ou naquele candi-
dato, ao ser questionado por quem quer 
que seja, sem, contudo, que seja reve-
lada a votação colhida pela urna eletrô-
nica. [...] (TRE-GO, Recurso Criminal nº 
060001322, Rel Des. Luiz Eduardo de 
Sousa, 03/03/2021)

Ademais, o sigilo do voto dentre as 
dignidades constitucionais em que se 
encontra goza de condição especialíssi-
ma tendo em vista que foi elevado à con-
dição de cláusula pétrea pelo legislador 
constituinte originário, não podendo ser 
extinto ou reduzido. Essa diretriz diz e 
representa muito, uma vez que funciona, 
permanentemente, como um farol para 
as futuras posturas do Legislativo e do 
Judiciário. Assim:

[...] 3. No julgamento da ADI 4543, o 
Excelso Pretório, preocupado com a 
possibilidade de o sigilo do voto ser 
quebrado por meio de sua impressão, 
por meio do voto da Min. Cármen Lú-
cia, assentou que "o segredo do voto foi 
conquista impossível de retroação", e "a 
quebra desse direito fundamental - pos-
to no sistema constitucional a partir da 
liberdade de escolha feita pelo cidadão, 

a partir do artigo 14 - configura afronta 
à Constituição". Eventual vulneração do 
segredo do voto, também compromete-
ria o inciso II do § 4º do artigo 60 da CF 
- cláusula pétrea - o qual dispõe que o 
voto direto, secreto, universal e periódi-
co não pode ser abolido, sequer por pro-
posta de emenda constitucional. A urna 
é o espaço de liberdade mais seguro do 
cidadão. "Nada lhe pode ser cobrado, 
dele não se pode exigir prova do que foi 
feito ou do que tenha deixado de fazer". 
"Não é livre para votar quem pode ser 
chamado a prestar contas do seu voto, 
e o cidadão não deve nada a ninguém, 
a não ser a sua própria consciência". 
A Min. Cármen Lúcia ressaltou que a 
cabine de votação garante ao cidadão 
uma "escolha livre e inquestionável por 
quem quer que seja". [...] (TRE-GO, Re-
curso Criminal nº 060001322, Rel Des. 
Luiz Eduardo de Sousa, 03/03/2021)

O sigilo do voto foi alocado em condi-
ção tão especial na Constituição porque 
deve ser compreendido como um meca-
nismo assegurado ao eleitor para que 
possa efetivamente usufruir da sua liber-
dade de escolha política, mantendo-se 
infenso a pressões e ameaças externas 
que possam conspurcar sua vontade. 
Nessa linha de pensamento:

[...] 4. Ao apreciar medida cautelar na 
ADI 5889, o STF, nos termos do voto do 
Min. Alexandre Moraes, registrou que "a 
Democracia exige mecanismos que ga-
rantam a plena efetividade de liberdade 
de escolha dos eleitores no momento 
da votação, condicionando a legítima 
atividade legislativa do Congresso Na-
cional na adoção de sistemas e pro-
cedimentos de escrutínio eleitoral que 
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preservem, de maneira absoluta, o sigi-
lo do voto (art. 14, caput, e art. 60, § 4°, 
II, CF)". 5. Naquele julgamento, o Min. 
Alexandre de Moraes consignou que "o 
direito de sufrágio, no tocante ao direito 
de eleger (capacidade eleitoral ativa), 
e exercido por meio do direito de voto, 
instrumento de exercício do direito de 
sufrágio, que e um direito público sub-
jetivo, sem, contudo, deixar de ser uma 
função política e social de soberania 
popular na democracia representativa. 
Assim, a natureza do voto também se 
caracteriza por ser um dever sociopolí-
tico, pois o cidadão tem o dever de ma-
nifestar sua vontade", "o sigilo do voto e, 
consequentemente, a liberdade de esco-
lha, emergem como características que 
devem ser garantidas antes, durante e 
depois do escrutínio, afastando-se qual-
quer potencialidade de identificação do 
eleitor". Asseverou que "a legislação 
eleitoral deve estabelecer mecanismos 
que impeçam que se coloque em risco 
o sigilo da votação, pois eventual pos-
sibilidade de conhecimento da vontade 
do eleitor pode gerar ilícitas pressões 
em sua liberdade de escolha ou futuras 
retaliações". [...] (TRE-GO, Recurso Cri-
minal nº 060001322, Rel Des. Luiz Edu-
ardo de Sousa, 03/03/2021)

Cabe notar, para além do exíguo ins-
tante de manifestação política realizado 
no sigilo da cabine de votação, que toda 
a estrutura eleitoral criada a partir da 
urna eletrônica foi desenvolvida para as-
segurar a proteção integral do conteúdo 
do voto de cada pessoa, sendo incoeren-
te que se permita a devassa desse objeto 
por outros meios que fragilizem as prote-
ções do sistema.

[...] 6. Para assegurar o sigilo do voto, o 
seu registro é realizado de forma alea-
tória, sem a identificação do eleitor. As 
assinaturas digitais dos sistemas de in-
formática e a lacração destes sistemas 
são realizadas na presença de represen-
tantes da OAB, do MP e dos partidos e 
coligações, em cerimônia pública. Audi-
ência pública é convocada para a gera-
ção de mídias e verificação dos dados e 
fotos dos candidatos. A urna eletrônica 
fica sob a guarda e proteção da Polícia, 
após a lacração até o início da votação. 
É realizada votação paralela, com intui-
to de verificar a regularidade do proces-
so de votação. [...] (TRE-GO, Recurso 
Criminal nº 060001322, Rel Des. Luiz 
Eduardo de Sousa, 03/03/2021)

Por fim, não cabe defender que a exis-
tência de punição na esfera administra-
tivo-eleitoral funcionaria como verda-
deira excludente de ilicitude, afastando 
a existência do delito. Essa formulação 
aplica-se, na seara eleitoral, apenas ao 
crime de desobediência, não podendo 
ser transplantada aleatoriamente para 
outros tipos penais. 

[...] 7. A infração cível–eleitoral expres-
sa no art. 91-A da LE, não exclui o de-
lito previsto no art. 312 do CE, assim 
como, v.g, a captação de sufrágio pre-
vista no art. 41-A da LE não inviabiliza 
o reconhecimento da prática do crime 
de corrupção eleitoral, capitulado no 
art. 299 do CE, ou seja, eventual práti-
ca de infração de natureza cível não 
exclui o crime eventualmente pratica-
do. [...] (TRE-GO, Recurso Criminal nº 
060001322, Rel Des. Luiz Eduardo de 
Sousa, 03/03/2021)
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A corte arremata com precisão afir-
mando:

[...] 9. A avaliação que se faz é de que 
o registro documental do voto viola 
direito fundamental do sigilo assegu-
rado pela CF, conquista inconcebível 
de retroação. Assim, consentir que o 
próprio eleitor faça o registro de sua 
votação (fotografar no interior da cabi-
ne) representa ameaça à livre escolha 
do eleitorado como um todo, colocando 
em risco a probidade e a lisura do pro-
cesso eleitoral, por fim, da democracia, 
a qual exige mecanismos que garan-
tam a plena efetividade de liberdade de 
escolha dos eleitores no momento da 
votação. (TRE-GO, Recurso Criminal nº 
060001322, Rel Des. Luiz Eduardo de 
Sousa, 03/03/2021)

À guisa de conclusão

Falar acerca do sigilo do voto é dialo-
gar com um processo civilizatório longo 
que buscou o reconhecimento de um nú-
cleo mínimo de direitos para os eleitores, 
de modo a garantir-lhes efetivamente a 
liberdade para a escolha dos seus repre-
sentantes políticos segundo os critérios 
que melhor lhes aprouver. 

Um dos mecanismos de proteção des-
se direito foi a tipificação de um delito 
que pretende punir aqueles que rompem 
ou tentam romper o sigilo do voto. O pon-
to nevrálgico da matéria diz respeito á 
possibilidade de rompimento do sigilo do 
próprio voto.

É certo que interessa ao eleitor, em 
primeiro lugar, a defesa do conteúdo in-
devassável que depositou na urna, con-
tudo, ele não é o único envolvido nesse 

processo. A coletividade também é parte 
interessada na manutenção do sigilo do 
voto, uma vez que essa é uma das pilas-
tras que sustenta o edifício democrático. 
Devassar livremente o voto de todos os 
cidadãos ou permitir que se faça isso é 
um meio eficiente para dinamitar qual-
quer regime democrático e estimular o 
arbítrio. 

Ao tempo em que o Estado protege o 
conteúdo do voto de cada cidadão, ele 
igualmente impede que esses cidadãos 
possam ferir toda a estrutura de seguran-
ça eleitoral desenhada para assegurar 
que as urnas sejam indevassáveis. 

Aqueles que pretendem revelar suas 
preferências político-eleitorais devem 
utilizar os meios legalmente admissíveis 
para tanto, tais como: paramentar-se 
com símbolos do candidato ou partido de 
preferência no momento em que for vo-
tar ou simplesmente enunciar oralmente 
ou por escrito a sua decisão. 

Nessa senda, é possível enxergar uma 
diferença relevante que deve ser respei-
tada. Há o conteúdo material do voto e 
um conteúdo ideológico. O conteúdo ma-
terial é voto propriamente dito a cédula 
depositada na urna de lona e os dados 
digitados na urna eletrônica. Essas infor-
mações são indevassáveis e não podem 
ser rompidas em nenhuma circunstância, 
não importa por quem seja.

De outro lado, há o conteúdo ideológi-
co que representa a escolha político-elei-
toral realizada, o conteúdo propriamente 
dito do voto, esses dados podem ser li-
vremente apresentados pelo eleitor oral-
mente ou por escrito. Contudo, não po-
dem ser comprovados faticamente, pois 
o rompimento do sigilo material sempre 
implicará no delito do artigo 312. Nesse 
sentido, sempre que o eleitor filmar, fo-
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tografar e postar o conteúdo do seu voto 
haverá o crime tipificado no Código Elei-
toral. 
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1. Introdução: a cada ano ímpar 
uma nova reforma eleitoral

O art. 16 da Constituição determina 
que “não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data 

de sua vigência”, de modo que consiste 
na preservação do processo eleitoral. Por 
mais que as leis que alteram o processo 
eleitoral entrem em vigor de imediato (na 
data de sua publicação), a sua aplicação 
para as eleições só pode ocorrer após 
um ano a partir desta data.

Também conhecido como o princípio 
da anualidade eleitoral, o objetivo prin-
cipal é impedir alterações na legislação 
eleitoral que configurem surpresa aos 
participantes e candidatos, não benefi-
ciando ou prejudicando os concorrentes 
ao pleito. De modo a fazer valer a estabi-
lidade e a segurança jurídica ao predeter-
minar as regras da disputa. 

O artigo constitucional se traduz em 
um princípio é estruturante, no sentido 
que “esse artigo configura uma ‘muralha 
da democracia’, uma exigência da prede-
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terminação das regras do jogo da dispu-
ta eleitoral com um ano de antecedência 
para evitar casuísmos e surpresas, em 
nome da estabilidade” (SALGADO, 2010, 
p. 222). Ou seja, é fundamental que os 
atores conheçam as regras para pode-
rem atuar na arena de disputa. Dessa 
forma, não se pode surpreender, assim, 
é inadmissível que as regras se alterem 
de acordo com quem está disputando o 
pleito. 

Em que pese o dispositivo constitucio-
nal mencionar lei, a interpretação deve 
ser ampla, aplicável a qualquer norma 
capaz de alterar o ordenamento jurídico. 
Retirando os regulamentos que estabele-
cem apenas a execução da lei, não ultra-
passando seus limites. 

Sucede-se que as atualizações da le-
gislação eleitoral, a cada ano anterior às 
eleições, geram uma regulamentação 
descomedida, tornando a legislação elei-
toral brasileira excessiva e restritiva com-
parada aos outros países, por mais que 
seja uma medida para não surpreender 
aqueles que participarão das eleições, as 
reformas e resoluções criadas se encon-
tram-se esparsas, não havendo coerên-
cia e sistematização. 

De acordo com Aline Osório, cada alte-
ração tende a restringir cada vez mais as 
atividades de campanha (OSÓRIO, 2017, 
p. 137.). Ou seja, as regras referentes a 
legislação eleitoral estão sempre em mu-
dança e apesar de ser importante acom-
panhar a realidade de uma campanha 
eleitoral é importante ressaltar a instabi-
lidade na aplicação das normas eleitorais 
e de que forma as restrições se tornam 
apenas regramentos sem propósito. 

2. Regulamentação da 
propaganda eleitoral

José Jairo Gomes afirma existirem 
quatro tipos de propaganda política: a 
intrapartidária, a partidária, a eleitoral e 
a institucional (GOMES, 2012, p. 333). A 
propaganda intrapartidária passou por 
alterações, de modo que em 2017 foi 
extinguida e em 2022 retomou a exis-
tência. Porém, a propaganda eleitoral é 
a que passa por maiores e mais expres-
sivas restrições. Facilmente é recordado 
o tempo em que os candidatos faziam 
suas propagandas por meio de entrega 
de brindes aos eleitores (camisetas, abri-
dores de garrafa, canetas, etc), contudo, 
referida prática foi considerada irregular 
por se entender que poderia significar 
uma compra de votos. Ocorre que desde 
2015 as propagandas eleitorais foram 
passando por restrições mais expressi-
vas. Limitações de tamanho, de formato 
e de horário de circulação. 

A festejada restrição aos cavaletes, 
em 2015, inaugurou uma série de proibi-
ções, placas e muros pintados. A resolu-
ção de 2021, por sua vez, limitou a 0,5m² 
as propagandas, excetuando bandeiras 
e placas do comitê central. Ocorre que 
mesmo com tanta restrição, ainda sobre 
materiais impressos, ficou a questão so-
bre os banner-vela (wingbanner). A reso-
lução afirma que a bandeira/material tem 
que ser removível, não especificando que 
deve estar sendo segurada por alguém. 
Logo, esses materiais são móveis e se 
colocados sem perturbar o trânsito de 
pessoas não se enquadram nas restri-
ções explícitas da resolução. Assim, em 
2022 cada Tribunal Regional definiu se 
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era um material permitido ou não. 
Se o material físico já é passível de 

inovação, os meios de propaganda pela 
internet são ainda mais inovadores, e 
desafiadores. Não se pode negar que a 
internet tem se demonstrado como um 
desafio para a regulamentação. A moder-
nização dos meios é mais célere que a 
normatização, bem como as inovações 
e possibilidades desse novo mundo. Po-
rém, em que pese o Direito estar sempre 
alguns passos atrás da realidade ciberné-
tica, ele é um importante mecanismo de 
participação. Afinal, “há algo de positivo 
na própria característica da comunica-
ção na internet, que permite que todos 
tenham um espaço para a fala, de modo 
que esta se apresenta como uma alterna-
tiva aos meios de comunicação tradicio-
nais.” (MENDES, 2022, p. 111)

Em relação especificamente às cam-
panhas eleitorais, a possibilidade de di-
vulgação e uso da internet na propagan-
da é uma via de difusão para minorias e 
partidos pequenos, esses ficam alheios a 
um tempo efetivo nas mídias tradicionais 
(MENDES, 2022, 111), e, com a alteração 
na legislação de 2022, com a inclusão da 
cláusula de desempenho, segundo dados 
do Tribunal  1 terão acesso a tempo de 
rádio e televisão nos anos subsequentes. 
Ou seja, a internet vai e tornar ainda mais 
relevante para a manutenção daqueles 
que não terão acesso aos horários gra-
tuitos. 

Nesse ponto, sobre as propagandas 
eleitorais na internet, a resolução não 
estabelece as mesmas exigências para 
o material impresso, porém algumas de-

1 PL, Federação PT/PC do B e PV, União Brasil, PP, PSD, MDB, Republicanos, Federação PSDB/Cidadania, PDT, Federação PSOL/
Rede, PSB e Podemos.
2 SÃO PAULO. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Representação Eleitoral nº 0607980-48.2022.6.26.0000. Representante: 
Coligação Juntos Por São Paulo. Representado: Rodrigo Garcia. Relator: Juiz Regis de Castilho Barbosa Filho. Publicado em mural 
eletrônico 03 out. 2022.

cisões passaram a exigir que nas redes 
constassem os dados de vice e CNPJ.2  
Na internet passou a ser permitido o im-
pulsionamento de conteúdos, desde que 
não seja de conteúdo negativo, sendo 
obrigatória a retirada do investimento as 
vésperas da eleição. Isso traz uma nova 
realidade, de modo que as candidatu-
ras podem optar por investir seu limite 
de gastos nessa modalidade. Dentre as 
plataformas de mídia, existem inúmeras, 
que comunicam com eleitorados distin-
tos. Nas prestações de contas das elei-
ções de 2022 será possível identificar no-
vas situações que não foram previstas na 
resolução, mas que irão gerar questões 
jurídicas.

A regulamentação em vários atos de 
propaganda eleitoral restringe, com as 
devidas cautelas, a ideia de liberdade 
de expressão. A justificativa para tantas 
restrições é evitar abusos, seja ele dos 
meios de comunicação ou econômico. 
Assim, compreendendo a liberdade de 
expressão como o direito de manifes-
tar ideias e informações (RAMOS, 2017, 
p.617), a sua restrição deve estar muito 
bem fundamentada. A restrição não sig-
nifica somente a limitação de conteúdo, 
refere-se também a forma como limitar. 
Em relação à imprensa, destaca-se que 
os abusos podem causar efeitos drásti-
cos na democracia, de modo a interferir 
desvirtuando a opinião pública e, por con-
sequência, interferir na liberdade de voto 
(MENDES, 2022, p. 68). 

A legislação eleitoral prevê a tipifica-
ção da “utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação, em benefício de 
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candidato ou de partido político”, a ideia 
desse abuso deriva da repressão à utili-
zação dos meios de comunicação com 
potencial para afetar a normalidade e a 
legitimidade do pleito eleitoral (MENDES, 
2022, p.67). Porém, para configuração 
do abuso, deve-se ponderar a gravidade 
da conduta, de modo a ser apta a inter-
ferir na legitimidade do pleito, “não ha-
vendo espaço, assim, para punições de 
manifestações isoladas de pensamento, 
o que cercearia desproporcionalmente a 
liberdade de expressão.” (MENDES, 2022, 
p. 81).

Com o avanço das tecnologias, a circu-
lação de informações ganhou velocidade, 
o que nem sempre reflete em veracidade. 
Assim, ascendeu a circulação de fatos 
inverídicos, notícias falsas ou fakenews. 
A questão do uso dessas inverdades dei-
xou de estar apenas na esfera de direitos 
da honra, ensejando direito de resposta, e 
passou a ser entendido como um possí-
vel elemento deslegitimador das eleições 
(MENDES, 2022, p. 114). O uso da inver-
dade para convencimento do voto ou 
para perturbar o pleito passou a ser du-
ramente combatido, tanto que em 2021 o 
Tribunal Superior Eleitoral cassou o depu-
tado estadual mais votado do Paraná, no 
pleito de 2018, em razão da propagação 
de desinformação (TSE, RO 060397598).

Se de um lado há a questão do conte-
údo da propaganda, de outra há a justi-
ficativa do excesso de gastos, para se 
evitar o abuso de poder econômico. A 
legislação determina que a a Justiça Elei-
toral estabeleça o limite de gastos para 
cada cargo, o que é realizado com base 
no pleito anterior. Para que não haja ar-
bitrariedades judiciais é necessário que 
se analise bem o conceito de abuso de 
poder econômico, não permitindo dessa 

forma a prática de abusos, que violam o 
princípio da isonomia, o princípio da efici-
ência, o princípio da moralidade e repre-
sentando um desrespeito à coisa pública, 
o que ocorre pela extrapolação, seja pelo 
recebimento de verbas de fontes veda-
das ou em gastos vedados pela legisla-
ção eleitoral. 

Assim, a partir da limitação geral de 
gastos, a análise do abuso deve ser reali-
zada com os gastos exacerbados, fontes 
vedadas e gastos ilegais.  

3. Conclusão: limitação é a solução?

A excessiva regulamentação, punindo 
em razão de descumprimento de cen-
tímetros ou de minutos da postagem, e 
a possível interpretação no decorrer do 
período de campanha eleitoral culmina 
no desafio da realização da propagan-
da eleitoral. Esse fenômeno infantiliza 
o eleitorado e deixa em outro plano dis-
cussões que de fato podem interferir no 
pleito eleitoral. O uso de notícias fraudu-
lentas para deturpar a vontade do eleitor 
é muito mais alarmante que o fato de um 
cavalete na esquina. 

Veja-se que de fato a internet é um 
canal excelente de campanha eleitoral, 
porém, ainda desconhecidas as suas 
possibilidades e, além disso, nem todo 
conteúdo lá compartilhado chega a to-
dos. O Brasil é um país com inúmeros 
excluídos digitalmente, pessoas cidadãs 
que não podem ficar alheias ao debate 
político-eleitoral, sendo que as formas 
convencionais de propaganda ainda são 
as que atingem essa parcela da popula-
ção. 

A respeito da questão sobre eventuais 
abusos, há a limitação dos gastos, de 
modo que, deveria caber à candidatura 
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escolher como melhor utilizar esse recur-
so. Porém, com as inúmeras restrições, 
a campanha eleitoral fica marginalizada, 
como se fosse pressuposta a sua irregu-
laridade desde a origem. As alterações 
sobre as regras de propaganda são di-
versas, ocorrendo a cada ano ímpar, de 
modo que a cada novo pleito novas re-
gras estão vigentes, de maneira que até 
os mais vinculados à área acabam por 
serem surpreendidos. Os mecanismos 
de denúncia aumentam, porém diante 
das inúmeras regras até mesmo a fisca-
lização pelo cidadão é difícil de realizar, 
e a atenção é direcionada para assuntos 
que não necessariamente irão interferir 
na legitimidade do pleito eleitoral.
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A  s alterações promovidas pela Lei 
14.230/21 na Lei de Improbida-
de Administrativa trouxeram im-

portantes avanços em matéria de Direito 
Sancionador. E não só adstritos ao regi-
me de apuração dos ilícitos de improbida-
de, mas a todos os microssistemas afe-
tados por eles, notadamente o eleitoral.

Dentre as principais mudanças está o 
reconhecimento de que o regime da Im-
probidade Administrativa pertence ao 
regime de Direito Administrativo Sancio-
nador (DAS), a exclusão das figuras cul-
posas e a instituição da prescrição inter-
corrente.

Ora, tratando-se de direito sanciona-
dor, passam a ser aplicados ao regime 
das improbidades, invariavelmente, as 
demais regras de direito sancionador em 
geral previstas no ordenamento jurídico, 
que decorrem do devido processo legal, 
constitucional e convencional. Para o 
caso em questão, destaca-se, a irretroati-
vidade de regra maléfica e a retroativida-
de de norma benéfica, como decorrência 
direta do princípio da segurança jurídica. 

Apesar destas previsões expressas, 

e da linha de julgamento acima expos-
ta, a questão sobre a retroatividade ou 
não das novas regras, princípio basilar 
atrelado ao direito sancionador, preci-
sou ser judicializada perante o próprio 
STF no Agravo em Recurso Extraordiná-
rio 843989, o que reflete ainda a falta de 
amadurecimento na matéria. 

É de notório conhecimento que há uma 
resistência interna das instituições, e até 
de ainda certa parte da doutrina, em re-
conhecerem a natureza sancionatória 
de uma série de ilícitos previstos no or-
denamento, como os de improbidade, os 
quais, por não serem previstos como cri-
mes em espécie, são tratados como me-
ros ilícitos cíveis. 

A resistência torna-se ainda mais acen-
tuada quando os principais parâmetros 
para confrontar esse status quo advém 
dos standards dos Tribunais Internacio-
nais de Direitos Humanos, cujos trata-
dos, em que pese sua força vinculante, 
são reiteradamente ignorados no direito 
brasileiro.

No julgamento levado a cabo pelo STF, 
embora essas duas questões tenham se 
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feito presentes, não restaram refletidas 
adequadamente no entendimento que 
predominou na Corte, o que demonstra 
que apesar do fixado quando da discus-
são do Tema 897 , a matéria ainda não 
consegue avançar adequadamente.

Pelo teor de alguns votos, inclusive, po-
de-se perceber a confusão que ainda se 
faz na matéria e a dificuldade, ou recal-
citrância, em se operacionalizar alguns 
conceitos. 

Conforme amplamente noticiado, o 
julgamento definitivo fixou as seguintes 
premissas : i) a exigência de dolo para 
caracterização dos atos de improbidade 
passa a valer para os casos sob vigên-
cia da nova lei e para aqueles ainda em 
tramitação, não atingindo somente os 
processos com trânsito em julgado; e ii) 
as novas regras de cálculo prescricional 
não retroagem, mas aplicam-se aos pra-
zos supervenientes dos processos ainda 
em curso.

De um lado, os Ministros Edson Fachin, 
Rosa Weber, Carmen Lúcia e o próprio 
Luís Roberto Barroso, em interpretação 
restritiva do art. 5º, XL, da Constituição 
que prevê a retroatividade benéfica ao 
réu, entenderam que ela não se aplicaria 
para as improbidades administrativas, 
ante sua natureza civil.

Entretanto, os Ministros se eximiram 
do ônus argumentativo acerca do reco-
nhecimento expresso promovido pela Lei 
14.230/2021 de que os ilícitos de impro-
bidade administrativa são manifestação 
do direito administrativo sancionador. 
Inclusive contra os próprios precedentes. 

Nesse sentido, percebe-se uma atecnia 
nos votos dos Ministros, cujo exemplo 
mais proeminente é o voto do Min. Rober-
to Barroso, o qual, apesar de reconhecer 
que a retroatividade é matéria exclusiva-

mente penal, por ser constitucional afir-
ma que se aplica em algumas situações 
ao DAS, mas não considera ser esse o 
caso das improbidades administrativas.

Todavia, ao final de seu voto, reforça 
que a natureza das improbidades não é 
sancionatória e faz aparente confusão 
entre o que é o DAS e o âmbito cível.

A confusão é até compreensível, vez 
que a literalidade conferida ao dispositi-
vo pode levar a crer que seja atrelado so-
mente ao âmbito penal. Todavia, à época 
da constituinte ainda não se enfrentava 
o fenômeno de extravasamento de con-
dutas sancionatórias para além do âmbi-
to penal, numa irreversível expansão do 
próprio direito penal a outras esferas, na 
feliz expressão de Silva Sanchéz.

 Há que se interpretar teleologicamen-
te a Constituição e compreender estas 
regras como afetas a um Direito San-
cionador uno, que decorre da faculdade 
exclusiva do Estado de impor sanções e 
dos quais o direto penal e o direito admi-
nistrativo sancionador são espécies. 

Isso é consequência lógica do fato de 
que não há diferenças ontológicas entre 
os mais diversos tipos de ilícitos no or-
denamento jurídico brasileiro, sendo pos-
sível enquadrá-los igualmente como atos 
típicos, ilícitos e culpáveis, sendo apenas 
critério do legislador, aliado a questões 
de tempo e espaço, defini-los como cí-
veis, administrativos ou penais . 

Foi justamente nesse sentido que de-
fendeu o próprio Min. Luís Roberto Bar-
roso, no Mandado de segurança 32201, 
quando o Supremo Tribunal Federal de-
bateu o Tema 897 e a natureza não san-
cionatória do ressarcimento ao erário, ao 
afirmar que “as sanções administrativas 
estão sujeitas, em suas linhas gerais, a 
um regime jurídico único, um verdadei-
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ro estatuto constitucional do poder pu-
nitivo estatal, informado por princípios 
como os da legalidade (CF, art. 5o, II, e 
37, caput); do devido processo legal (CF, 
art. 5o, LIV); do contraditório e da ampla 
defesa (CF, art. 5o, LV); da segurança 
jurídica e da irretroatividade (CF, art. 5o, 
caput, XXXIX e XL) [...]”

 Ora, se às sanções administra-
tivas, atreladas tradicionalmente às in-
frações disciplinares de servidores pú-
blicos, são estendidas as garantias de 
direito sancionador vinculadas ao direito 
penal, que dirá ante os ilícitos de improbi-
dade administrativa, cujas penas são so-
bremaneira mais gravosas, atingindo até 
direitos políticos fundamentais!

 Nesse aspecto, com a devida 
vênia, incorre em contradição, e em fla-
grante desproporção, o Min. Barroso, le-
vando-se em consideração o próprio en-
tendimento já fixado na matéria.

Além disso, destaca-se a fala da Min. 
Rosa Weber, que curiosamente mencio-
na, a corroborar o argumento ao redor da 
não aplicação da retroatividade benéfica 
ao âmbito sancionador porque voltada 
ao âmbito penal, o art. 9º. da Convenção 
Americana de Direitos Humanos .

Ignora a Ministra, a corroborar o já afir-
mado de que há uma falta de expertise 
para lidar com os precedentes do Siste-
ma Interamericano de Direitos Humanos, 
que a Convenção precisa ser lida segundo 
a jurisprudência da Corte Interamericana, 
sua fiel legítima intérprete, da mesma for-
ma que o STF da Constituição Brasileira, 
que está a frente na temática e reiterada-
mente estende as garantias penais aos 
demais processos sancionadores .

De outra banda, apesar de o julgamen-
to não ter, na compreensão dessa subs-
critora, aplicado como deveria a retroati-

vidade benéfica, é preciso reconhecer os 
avanços.

Nesse sentido, tem seus méritos a 
corrente vencedora capitaneada pelo 
Ministro Relator, Alexandre de Moraes, 
e os Ministros André Mendonça, Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Fux, 
Nunes Marques e Dias Toffoli, os quais 
votaram pelo reconhecimento da nature-
za sancionatória dos ilícitos de improbi-
dade, em que pese terem modulado os 
efeitos da incidência das novas regras, 
conforme já delimitado acima.

Em matéria sancionadora, especial-
mente, ganham destaque os votos profe-
ridos por Nunes Marques e Dias Toffoli.

O primeiro, de forma precisa, fixa as 
seguintes premissas: a) o DAS pode ser 
reconhecido como o direito do Estado, 
por meio da Administração, de punir o 
administrado com sanções não penais; 
b) não há diferença ontológica entre os 
ilícitos, apenas formal e as improbidades 
administrativas estão mais próximas dos 
crimes em espécie do que dos ilícitos ci-
vis; c) as garantias penais, e a retroativi-
dade prevista constitucionalmente, são 
aplicáveis ao DAS, inclusive por expressa 
previsão do  art 1º. Par. 4º da nova LIA.

Não obstante, o Min. Nunes Marques 
rebate a menção da Min. Rosa Weber so-
bre a Convenção Americana, mencionan-
do justamente que o art. 9º não proíbe 
expressamente a retroação a outros gru-
pos sancionadores. Nesse aspecto, cita 
justamente casos em que a Corte Inte-
ramericana estendeu as regras penais a 
demais processos sancionadores, como 
nos Casos Tribunal Constitucional vs 
Peru e Maldonado Ordonez vs Guatemala. 

Ainda, menciona o paradigmático caso 
do Tribunal Europeu de Direitos Huma-
nos, Osturk vs Alemanha, em que pela 
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primeira vez aquela Corte estendeu as 
garantias penais a um processo sancio-
nador, e, frisa-se, administrativo sancio-
nador, o qual influenciou também a cons-
trução da jurisprudência interamericana, 
no que é conhecido pelos internacionalis-
tas como “diálogo entre cortes”.    

Com relação ao Min. Tóffoli, este foi 
enfático ao questionar o porquê de não 
se aplicar a retroatividade para as impro-
bidades, vez que de caráter sancionador 
e com sanções similares às do direito 
penal. Ressaltou que as matérias discuti-
das, extinção de figuras culposas e pres-
crição, são igualmente questões de direi-
to material e não processual, operando 
efeitos comparáveis às de uma abolitio 
criminis. 

Destacou ainda que, tratando-se de 
regras de direito público de cunho pena-
lizador sobre direitos fundamentais, as 
improbidades não poderiam ser apura-
das mediante a lógica processual civil, 
porque não impõem somente restrição 
a direitos e sim caráter eminentemente 
repressivo.

Por conseguinte, o Min. cita como refe-
rência os estudos do também abradepia-
no Fernando Neisser, que dedicou uma 
obra ao tema , justamente para afirmar 
que a gravidade das sanções aplicadas 
na Lei de Improbidade ultrapassa às dos 
ilícitos cíveis em geral, que visam somen-
te a reparação do status quo ante.

Essa é justamente o ponto de inflexão 
que reiteradamente se defende para dife-

renciar o campo cível/reparador e o san-
cionatório: a imposição de medidas que 
visem, para além do reestabelecimento 
do bem jurídico violado, uma medida re-
tributiva.

Dessa forma, não há que se falar em 
institutos civilistas como “tempus regis 
actus”, amplamente invocado pelos Mi-
nistros contrários. Por fim, defendeu que 
esse foi justamente a vontade do legisla-
dor ao promover as alterações na nova 
LIA e expressamente prever que elas per-
tencem ao regime de direito administra-
tivo sancionador, o qual decorre de um 
único jus puniendi estatal.

Diante do exposto, pode-se considerar 
que o julgamento do STF estabeleceu im-
portantes parâmetros para o tratamento 
do regime das improbidades. Todavia, 
tratando-se de direito sancionador, perce-
be-se que há uma resistência em incorpo-
rar o regime jurídico compatível com o re-
conhecimento realizado pelo legislador.

Além disso, percebe-se igualmente 
uma necessidade de se aprimorar, e de 
se observar com o devido cuidado, a for-
ma com que são tratadas as cláusulas 
convencionais, que devem ser interpreta-
das em conjunto com os standards fixa-
dos pela Corte Interamericana.

Sendo assim, pode-se considerar, ain-
da que de forma tímida, um avanço no tra-
to de matérias tão sensíveis e no regime 
das improbidades administrativas, pau-
tas que vinham sendo de forma reiterada 
pleiteadas pela doutrina especializada.
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1. Introdução

A  legislação eleitoral possui uma 
problemática que gera inúmeros 
desdobramentos durante e após o 

pleito: a data-limite para o registro de can-
didaturas praticamente coincide com o iní-
cio da realização de propaganda eleitoral.

A situação brasileira destoa, inclusive, 
de outros países. Na França, que também 
possui período limitado de campanha 
eleitoral, além de ser proibido o registro 
de candidato inelegível, a decisão do tri-
bunal a respeito da negativa só pode ser 
contestada antes que o conselho consti-
tucional se encarregue da eleição (Article 
LO160 do Código Eleitoral francês).

Na Colômbia, a Ley 996/005, que dis-
põe sobre a eleição para presidente da 

República, prevê que a inscrição de candi-
datos inicia 4 meses antes das eleições. 
Já no Equador, os registros dos candi-
datos devem ser feitos pelo menos cem 
dias antes do pleito (Artículo 98 da Ley 
Orgánica Electoral).

No Brasil, nenhuma candidata ou candi-
dato possui o registro de candidatura de-
ferido quando começa a fazer campanha. 
Tal cenário gera uma insegurança tanto 
para os candidatos e partidos quanto 
para os eleitores, que não possuem cer-
teza a respeito da elegibilidade de muitos 
concorrentes ao pleito.

E mais: apesar da determinação de que 
os registros sejam julgados em até 20 
dias antes da eleição (art. 16, §1º da Lei 
n.º 9.504/97), o curto período eleitoral, de 
apenas 45 dias, inviabiliza a apreciação 
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de todos os registros de candidatura den-
tro do prazo (nas eleições de 2022, a Jus-
tiça Eleitoral teve do dia 16 de agosto ao 
dia 12 de setembro para tanto). Na prá-
tica, trata-se de prazo exíguo para julgar 
milhares de registros.

Assim, centenas ou milhares de candi-
datos participam do pleito por sua conta 
de risco, albergados pelo art. 16-A da Lei 
n.º 9.504/97, que permite a realização de 
todos os atos de campanha mesmo na 
pendência de análise do registro de candi-
datura, “ficando a validade dos votos a ele 
atribuídos condicionada ao deferimento 
de seu registro por instância superior”. 

Não havia consenso na jurisprudência a 
respeito do termo final para cessar a con-
dição sub judice. Assim, em 2018, para as 
eleições gerais, o Tribunal Superior Eleito-
ral determinou que a condição de candi-
dato sub judice cessa a) com o trânsito 
em julgado da decisão de indeferimento 
do registro ou b) com a decisão de inde-
ferimento do registro proferida pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral. Em regra, a decisão 
deve ser tomada pelo Plenário da Corte 
(RO n.º 0600919-68.2018.6.12.0000, Rela-
tor Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. 
Publicado em sessão, data 09/10/2018). 

Apesar da dificuldade prática de que 
todas essas etapas ocorram antes da 
eleição, a Lei n.º 9.504/97 faculta a subs-
tituição de candidaturas desde que o pe-
dido de registro do(a) substituto(a) seja 
feito em até 10 dias contados do fato ou 
da notificação do partido da decisão ju-
dicial que deu origem à substituição (art. 
13, §1º) e em até 20 dias antes do pleito 
(art. 13, §3º).

O Tribunal Superior Eleitoral já desta-
cou que o prazo de 20 dias é peremptório 

1 VITAL, Danilo. Eleitor brasileiro deu 3,8 milhões de votos a candidatos sub judice em 2022. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2022-out-05/eleitor-brasileiro-deu-38-milhoes-votos-candidatos-sub-judice. Acesso em 10 de outubro de 2022.

e, em regra, não pode ser flexibilizado (Re-
curso Especial Eleitoral n.º 060068797, 
Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publi-
cação: 14/06/2021). Assim, partidos, fe-
derações ou coligações devem fazer uma 
análise de risco a respeito da possibilida-
de de êxito no deferimento do registro do 
candidato sub judice.

Porém, muitas vezes, a opção é pela 
manutenção da candidatura. Ainda, exis-
tem casos nos quais o julgamento do re-
gistro ocorre tão somente após a eleição. 
Em 2022, conforme dados do Tribunal 
Superior Eleitoral, 3,8 milhões de votos 
foram destinados a 745 candidatas e 
candidatos sub judice. A maioria dos ca-
sos corresponde a registros indeferidos e 
pendentes de análise de recursos.1

O que ocorre, então, quando uma candi-
data ou candidato for declarado(a) inele-
gível após ter vencido o pleito?

2. Desdobramentos posteriores 
e a destinação dos votos: 
eleição majoritária

O Código Eleitoral estabelece que se-
rão nulos, para todos os efeitos, os votos 
dados a candidatos inelegíveis ou não 
registrados (art. 175, §3º). Mais especifi-
camente, de acordo com a Resolução n.º 
23.677/21 do TSE, existem três situações 
para os votos: a) válidos; b) nulos; c) anu-
lados sub judice e d) anulados em caráter 
definitivo.

No momento da totalização dos votos, 
serão computados como válidos inclusi-
ve os votos dados à chapa deferida por 
decisão objeto de recurso (ex: insurgên-
cia do impugnante em AIRC) e à chapa 
que tenha candidato cujo registro ainda 
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não foi apreciado pela Justiça Eleitoral 
(art. 16, II e III). A validade definitiva dos 
votos está condicionada ao trânsito em 
julgado da decisão de deferimento da 
chapa (art. 16, §3º). 

A situação dos votos pode mudar de “vá-
lido” para “anulado sub judice” se, após a 
eleição, a candidatura for indeferida, can-
celada ou não conhecida (art. 18, §1º). 
Também são considerados anulados sub 
judice os votos dados à chapa que con-
tenha candidato que, no dia do pleito, es-
teja com o registro indeferido, cancelado 
ou não conhecido por decisão que tenha 
sido objeto de recurso, salvo se já profe-
rida decisão colegiada pelo TSE (art. 18). 

Por outro lado, são nulos os votos da-
dos à chapa que, entre o fechamento do 
Sistema de Candidatura e o dia da eleição 
esteja: I) indeferido, cancelado, ou não co-
nhecido por decisão transitada em julga-
do ou por decisão colegiada do TSE, ain-
da que objeto de recurso; II) cassado, em 
ação autônoma, por decisão transitada 
em julgado ou após esgotada a instância 
ordinária, salvo se atribuído, por decisão 
judicial, efeito suspensivo ao recurso e III) 
irregular, em decorrência da não indica-
ção de substituta ou substituto para can-
didata ou candidato falecido(a) ou renun-
ciante no prazo e forma legais (art. 17).

Por fim, os votos serão considerados 
anulados em definitivo se I) a decisão de 
indeferimento, cancelamento ou não co-
nhecimento transitar em julgado ou for 
confirmada pelo TSE e se II) a decisão de 
cassação do registro de candidatura de 
componente da chapa transitar em julga-
do ou adquirir eficácia em função da ces-
sação ou revogação do efeito suspensi-
vo (art. 19).

A partir de tais constatações, serão 
convocadas novas eleições se os votos 

dados à chapa primeira colocada e à cha-
pa cujos votos alcançarem mais de 50% 
forem anulados em caráter definitivo (art. 
30, I e II). A eleição será indireta apenas 
se a vacância ocorrer a menos de 6 me-
ses do final do mandato de governador, 
15 meses do mandato de senador e 2 
anos do mandato de presidente (art. 30, 
parágrafo único, I, “a” a “c”).

Para as eleições proporcionais, o cená-
rio é um pouco diverso. 

3. A destinação dos votos 
em eleição proporcional

As hipóteses de consideração de votos 
válidos são semelhantes para candidatu-
ras majoritárias e proporcionas. Contu-
do, no segundo caso, se a candidata ou 
candidato tiver seu registro indeferido ou 
cancelado após a eleição, os votos serão 
contados para a legenda no qual concor-
reu (art. 20, §2º).

No mesmo sentido, o Código Eleitoral 
dispõe que a nulidade dos votos atribuí-
dos a candidatas e candidatos inelegíveis 
não se aplica “quando a decisão de inele-
gibilidade ou de cancelamento de registro 
for proferida após a realização da eleição 
a que concorreu o candidato alcançado 
pela sentença, caso em que os votos se-
rão contados para o partido pelo qual tiver 
sido feito o seu registro” (art. 175, §4º). 

Contudo, o art. 275, §4º não se aplica 
nos casos de cassação de mandato por 
ilícitos eleitorais, como fraude e coação 
(art. 222 do CE) e interferência do poder 
econômico e o desvio ou abuso do poder 
de autoridade (art. 237 do CE). Em tais 
casos, não é possível aproveitar os votos 
para a legenda, conforme já destacou o 
TSE (Recurso Ordinário n.º 0601403-
89, relator Min. Edson Fachin, Publica-
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ção: 4/12/2020 e Recurso Ordinário n.º 
0603900-65, relator Min. Sérgio Banhos, 
Publicação: 26/11/2020).

Em relação aos votos anulados sub judi-
ce, a Resolução n.º 23.677/21 estabelece 
que tal situação não impede a distribuição 
das vagas, considerando-se para os cál-
culos os votos válidos e os votos de legen-
da em situação equivalente (art. 22, §5º).

A situação dos votos nulos e dos anula-
dos em definitivo também são semelhan-
tes à eleição majoritária (art. 21 e 23). Na 
segunda hipótese, os votos não são con-
siderados para os cálculos de distribuição 
das vagas (art. 27, parágrafo único), sendo 
necessário realizar nova eleição caso os 
votos anulados superarem 50% (art. 28). 

Se o reprocessamento de dados for 
realizado após a diplomação e houver 
alteração dos eleitos e da ordem de su-
plência, serão expedidos novos diplomas 
e cancelados os anteriores (art. 29, §2º). 

4. Conclusão

Percebe-se que a questão é complexa. 
Existem inúmeros desdobramentos, a de-
pender da situação e do momento do jul-
gamento. 

A problemática da simultaneidade en-
tre os pedidos de registro e a realização 
de propaganda, bem como o curto pe-
ríodo eleitoral, é amplamente debatida. 
Tanto é assim que na proposta inicial do 
novo Código Eleitoral (PLP 112/2021), su-
geriu-se o dia 1º de junho do ano eleitoral 
como o marco final para os registros de 
candidatura. 

Após apresentação de substitutivo, o 
texto que aguarda aprovação foi alterado 
no ponto, indicando-se o dia 14 de agosto 
como data-limite, o que não gera altera-

ções práticas.
De qualquer forma, a discussão perma-

nece relevante. Os impactos da insegu-
rança a respeito das candidaturas refle-
tem não só nos participantes do pleito, 
mas também nos próprios eleitores.

No entanto, não há solução simples. 
Qualquer alteração na legislação eleitoral 
deve ser precedida de inúmeros debates 
e englobar os reflexos da mudança nas 
datas de filiação, domicílio eleitoral e con-
venções partidárias, diretamente afeta-
das em relação ao tema.  
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Necropolítica, biopoder e as cotas 
raciais de candidaturas

A manutenção da soberania a custo da condenação 
da população negra à condição de “mortos-vivos”. 

M uito tem se falado sobre a decla-
ração racial dos (as) candidatos 
(as) para concorrerem a cargos 

eletivos nas eleições de 2022. Essa foi a 
primeira eleição com a EC 111/2021 em 
vigor, que dispõe em seu art. 2º que, “os 
votos dados a candidatas mulheres ou 
a candidatos negros para a Câmara dos 
Deputados nas eleições realizadas de 
2022 a 2030 serão contados em dobro”, 
para fins de distribuição dos recursos pú-
blicos (FP e FEFC). Daí o aumentado inte-
resse no tema.

A política de ação afirmativa para a 
maior inserção de pessoas negras nos 
cargos de poder, uma das expressões 

máximas da soberania, visa corrigir o apa-
gamento a que submetida essa parcela 
da população em razão da discriminação 
racial. Uma das vertentes da soberania é 
a capacidade de definir quem importa e 
quem não importa, quem é “descartável” 
e quem não é (MBEMBE-2016). 

Conforme nos ensina Achille Mbem-
be, “a expressão máxima da soberania 
reside, em grande medida, no poder e 
na capacidade de ditar quem pode viver 
e quem deve morrer”. Prossegue o autor 
a afirmar que, a defesa do poder “pare-
ce funcionar mediante a divisão entre as 
pessoas que devem viver e as que devem 
morrer”, conceito formulado a partir de-
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finição de Foucault de biopoder. Ainda, 
“Esse controle pressupõe a distribuição 
da espécie humana em grupos, a subdi-
visão da população em subgrupos e o es-
tabelecimento de uma censura biológica 
entre uns e outros. Isso é o que Foucault 
rotula com o termo (aparentemente fami-
liar) ‘racismo’”.  

Em artigo publicado no portal JOTA em 
janeiro , iniciamos os debates sobre as co-
tas raciais nas eleições alertando quanto 
à insuficiência de se utilizar apenas o cri-
tério da autodeclaração para aferição do 
pertencimento à raça declarada. Ainda 
havia tempo hábil para a Justiça Eleitoral 
preparar Resolução que melhor equacio-
nasse o problema, para que a ação afir-
mativa não fosse apenas uma regra for-
mal e sim cumprisse o papel da inserção 
material de mais candidaturas negras. 

Para além disso, em maio de 2022, o 
TSE realizou a audiência pública com o 
tema “Desigualdade Racial e Sistema 
Eleitoral” , oportunidade em que, repre-
sentando o grupo de pesquisa LiderA – 
observatório eleitoral IDP, apresentamos 
a proposta para que a Justiça Eleitoral 
criasse “uma comissão de heteroiden-
tificação para auxiliar os partidos políti-
cos na implementação de suas próprias 
comissões com vistas ao adequado pre-
enchimento das autodeclarações e evi-
tando a ocorrência de fraude, tal qual já 
utilizado em sede de concursos públicos 
e processos seletivos de ingresso em 
universidades públicas”, além de sugerir 
a edição de resolução que normatizasse 
o procedimento para eventual impugna-
ção à autodeclaração.

Fato é que o processo eleitoral seguiu 
apenas com a exigência de autodeclação 
por parte dos candidatos, de sua cor/
raça. 

Segundo dados disponíveis na página 
de estatística do TSE, 1.348 candidatos 
(as):

“alteraram a autodeclaração de cor, ou 
seja, 1 em cada 5 candidatos. A maior 
mudança aconteceu entre as catego-
rias de cor branco e pardo. Em 551 ca-
sos, candidatos antes autodeclarados 
brancos, agora se afirmaram como par-
dos. Em 401 oportunidades, candidatos 
pardos modificaram a identificação de 
cor para branco. O Brasil registrou 31 
pessoas que mudaram a identificação 
racial de branco para preto. Em 10 opor-
tunidades, candidatos foram de pretos 
para brancos” .

Essa mudança de autodeclaração de 
raça/cor tem sido um dos temas a ge-
rar bastante polêmica nas eleições. Em 
geral, as pessoas tendem a achar que 
qualquer alteração realizada, seja de uma 
eleição para outra ou após o registro de 
candidatura, possui a tendência a ser 
considerada fraudulenta. Porém, há críti-
cas inclusive quanto a autodeclaração de 
pessoas que sempre se declararam par-
das, por exemplo.

É o caso do candidato ao governo da 
Bahia ACM Neto que, pelo menos des-
de 2016, se autodeclara pardo . Quando 
questionado em entrevista à TV Bahia 
sobre a sua autodeclaração, o candidato 
afirmou: “Eu me considero pardo. Você 
pode me colocar ao lado de uma pessoa 
branca, há uma diferença bem grande. 
Negro não, jamais diria isso” . 

Segundo a classificação adotada pelo 
IBGE, são considerados negros os pretos 
e os pardos. Daí porque, ao se declarar 
pardo, porém não negro, é que alguns es-
pecialistas afirmam estar a sua autode-
claração equivocada. 
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A Promotora de Justiça Lívia Maria 
Sant’Anna Vaz, ao analisar as cotas de 
acesso às universidades públicas e con-
cursos públicos, chama atenção para o 
fato de que:

“Muitos candidatos argumentam judi-
cialmente que, embora não sejam ne-
gros, são pardos e, portanto, beneficiá-
rios das cotas raciais. A compreensão 
do objetivo essencial das ações afir-
mativas raciais permite concluir que, se 
refutam a condição de negro, tais can-
didatos também não deveriam pleitear 
o status de cotistas. É que, quando um 
candidato afirma “não sou negro, mas 
sou pardo”, significa dizer que não se 
reconhece como negro, embora acredi-
te haver na categoria pardo uma brecha 
para sua aprovação pelo sistema de 
cotas. [...] as cotas raciais destinam-se 
aos pardos negros e não aos pardos 
socialmente brancos, conclusão que 
demanda a observação da cor da pele 
associada às demais marcas ou carac-
terísticas que, em conjunto, atribuem ao 
sujeito a aparência racial negra.”   
 

Essa percepção quanto a existência 
de “pardos negros” e “pardos socialmen-
te brancos”, traduz a ideia do professor 
Kabengele Munanga que, ao tratar da 
miscigenação da população brasileira, 
apontou que “brancos tem vários tons de 
cor, como brancos mais claros, ou escu-
ros” . E, como o racismo no Brasil é um 
preconceito de marca (NOGUEIRA-2007), 
as cotas raciais que visam reparar a de-
sigualdade histórica que os negros expe-
rimentam há séculos deveriam ser desti-
nadas aos “pardos negros” e aos pretos. 
E não aos “pardos socialmente brancos”.

Daí porque, a nosso sentir, casos como 

o mencionado do candidato ACM Neto, 
não se tratam de autodeclaração por 
“afro-conveniência ou afro-oportunismo” 
(VAZ-2018).

Isso porque, o candidato sempre se re-
conheceu como pardo e o cargo por ele 
em disputa não alcança a ação afirmati-
va do voto em dobro para fins de distri-
buição de recursos dos Fundo Partidário 
e Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC), razão pela qual a sua 
autodeclaração não visa propriamente 
obter vantagem na ação afirmativa. Mas 
há que se verificar se este é socialmente 
aceito como se autodeclara. 

Não há dúvidas de que o próprio can-
didato não se reconhece como uma pes-
soa negra, eis que declarou publicamente 
isso. E, não possuindo o autopertenci-
mento à raça negra, tanto a percepção 
pessoal como a social do indivíduo se-
riam de alguém considerado “socialmen-
te branco”. Como afirma Lívia Sant’Anna, 
“as cotas raciais – como medida de jus-
tiça distributiva voltada para a neutraliza-
ção de iniquidades raciais persistentes 
na sociedade brasileira – devem ter apli-
cabilidade restrita às potenciais vítimas 
diretas do racismo e da discriminação 
racial” (VAZ – 2018). 

Daí porque, para verificar a pertença de 
um candidato à determinada raça/cor, 
faz-se necessário analisar, além da sua 
autodeclaração, as sus características fí-
sicas, tais como cor da pele, textura dos 
cabelos, traços do nariz, boca, testa, tudo 
isso considerado, ainda, o contexto local. 

Tal fato certamente explica a grande 
crítica feita aos candidatos que se auto-
declaram pardos, mas, aos olhos da so-
ciedade em que estão inseridos, são con-
siderados socialmente brancos. 

Qual seria a razão para pessoas consi-

Necropolítica, biopoder e as cotas raciais de candidaturas

30 abradep.org Boletim ABRADEP #5 • Outubro/2022



deradas socialmente brancas se autode-
clararem pardas? 

Conforme dissemos no início do texto, 
a soberania e o poder são controlados 
pela subdivisão da população em sub-
grupos. Em seu ensaio, Mbembe traz a 
contribuição de Arendt que “sugere que 
a política da raça, em última análise, está 
relacionada com a política da morte”, e 
prossegue dizendo que “em termos fou-
caultianos, racismo é acima de tudo uma 
tecnologia destinada a permitir o exercí-
cio do biopoder, “aquele velho direito so-
berano de morte’” (MBEMBE-2016). 

E há condenação à morte sempre que 
pessoas e/ou grupos são privados de 
ocuparem os espaços de poder de forma 
democrática, sendo a burla ao sistema 
de cotas raciais para a manutenção do 

status quo expressões da “necropolítica” 
e do “necropoder” que no mundo con-
temporâneo constituem novas formas 
da criação de “mundos de morte”, em 
que “vastas populações são submetidas 
a condições de vida que lhes conferem o 
status de “mortos-vivos”. 

É preciso implementar mecanismos 
que visem coibir a fraude à cota racial 
a fim de que a população negra se sinta 
efetivamente representada nas pessoas 
autodeclaradas negras e eleitas e que a 
ação afirmativa, destinada às pessoas 
negras, incluindo-se os pardos social-
mente negros, não seja apenas uma regra 
formal. Mas, antes de tudo, uma efetiva 
forma de acesso ao poder representativo 
de significativa parcela da população.
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D esde 2018, verifica-se uma esca-
lada mundial do questionamento 
da validade de informações obje-

tivas, criando-se artificialmente um am-
biente de insegurança sobre conquistas 
advindas dos conhecimentos científicos, 
nos seus mais diversos alcances.

Esse cenário se intensificou com a 
pandemia de Covid em 2020, cujos mé-
todos de prevenção orientados, como o 
isolamento e uso de máscara, eram refu-
tados por grupos de negação dos fatos e 
da ciência. Opiniões e jogos de palavras 

foram contrapostos a constatações em-
píricas, com exposição da própria vida, 
numa luta de narrativas. 

As soluções desenvolvidas por pesqui-
sadores e antes aceitas e adotadas na hu-
manidade, passaram a ser questionadas 
por personalidades políticas, blogueiros 
e youtubers, cujo protagonismo na toma-
da de decisão da coletividade passou a 
ser determinante, com tutorias em redes 
sociais, padronizando rotinas, verdades e 
certezas. Como observou Michiko Kaku-
tani, a ´sabedoria de multidões’ tomou o 

Tribunal Superior Eleitoral 
e a escalada institucional

Resumo Partindo da constatação do ataque à ciência e às instituições no contexto da 
chamada pós-verdade, o artigo analisa a evolução da conjuntura política nacional até a 
fixação do cenário atual de fragilidades comunicacionais, com grave processo de desin-
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lugar do conhecimento legítimo.1 A ver-
dade coletiva, muitas vezes, deixou de 
ter embasamento factual, para ter refe-
rencial subjetivo imposto pelas vozes in-
fluentes no espaço cibernético e político.    

Até mesmo a terra redonda, imaginada 
por Pitágoras, Cristóvão Colombo e com-
provada por Fernão de Magalhães, pas-
sou a ser incontestavelmente plana, para 
um grupo de pessoas, bem como as va-
cinas de proteção de patologias, viraram 
riscos no novo imaginário, com alegação 
de possuírem chips e deixarem as pesso-
as magnetizadas. 

Essa conjuntura deixou um legado de 
retorno de morte por poliomielite2 depois 
de 38 (trinta e oito) anos sem registro, 
bem como baixa na vacinação de hepa-
tite A, sarampo, BCG, rotavírus, meningo-
cócica C e pentavalente,3 cujas patolo-
gias evitáveis, passaram de um status de 
insignificância a sinais alarmantes, oriun-
da de um movimento articulado e siste-
matizado de implantação de descrença 
“nas instituições, somada à possibilidade 
de acesso pessoal e direto a informações 
sem intermediários, por meio de mídias 
sociais”.4 De forma que o valor da vida, 
passou a ser regateado em prol de afir-
mações disseminadas nas redes sociais. 

Somado a tudo isso, aperfeiçoaram-
-se os mecanismos de desinformação, 
por formas mais sofisticadas e efetivas, 
mesclando informação autêntica, com 
desinformação, comprometendo sobre-

1 KAKUTANI, Michiko. A morte da verdade. Rio de Janeiro: Intríseca, 2018, p. 39.
2 BRASIL, senado https://www12.senado.leg.br/tv/programas/noticias-1/2022/10/baixa-vacinacao-contra-poliomielite-preocupa-
-especialistas-e-autoridades
3 TESTONE, Marcelo, Negacionismo prejudica não só a saúde como conquistas e avanços da medicina. 21 de maio de 2020, dis-
ponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/21/negacionismo-prejudica-nao-so-a-saude-como-conquis-
tas-e-avancos-da-medicina.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola, acesso em 23 de out de 2022.
4 MARINELI, Fabio, O terraplanismo e o apelo à experiência pessoal como critério epistemológico,  site: https://periodicos.ufsc.br/
index.php/fisica/article/view/74933/44880
5 BRASIL. TSE. https://www.tse.jus.br/ comunicacao/noticias/ 2022/Junho/ pilulas-contra-a-desinformacao-noticias- falsas-circu-
lam-70-mais-rapido-do- que-as-verdadeiras, 
6 GOLTZMAN, Elder Maia, Liberdade de Expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento com 
base nas sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2022, pag.96.

maneira o acesso do cidadão comum 
aos dados reais, fazendo da distorção a 
regra, favorecidos pelo fato de que “as 
notícias falsas circulam 70% mais rápido 
do que as verdadeiras”.5 

Nessa toada, o discurso de descrédi-
to nas instituições, o poder exponencial 
das mídias sociais e o papel de orienta-
ção existencial desempenhado por You-
tubers e bloggers, definiram a tônica das 
Eleições presidenciais no Brasil em 2022, 
instaurando desafios de comunicação, 
suscitando questionamentos diários 
acerca dos principais veículos democráti-
cos, como a urna eletrônica, os ministros 
da Corte e os servidores da justiça eleito-
ral, demandando medidas emergenciais 
e inovadoras de proteção ao exercício li-
vre do voto.

Tornou-se corriqueira a veiculação, em 
mídias sociais, de ameaças de atentado 
a vida dos ministros das cortes superio-
res, assim como a organização de movi-
mentos de ruptura institucional, transfor-
mando o cometimento de crime de fake 
news e violação ao artigo 5º, inciso XLIV 
da Constituição, lugar comum dos discur-
sos e do exercício de expressão, inibindo, 
sobremaneira, a qualidade democrática.

O abuso de exercício de direitos tor-
nou-se alarmante e a necessidade de tra-
cejo de limites ao movimento de orques-
tração de desinformação se apresentava 
evidente, uma vez que “a liberdade de 
expressão não é direito absoluto”6 e tal 
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qual o dever do Estado de garantir a liber-
dade de expressão, é o dever do Estado 
de “possibilitar que cidadãos comuns to-
mem conhecimento das questões à sua 
frente”,7 visto que o direito de expressão 
está no mesmo patamar do direito que 
os cidadãos possuem de obter informa-
ção verdadeira e livre de manipulação.

E uma vez violadas essas premissas, “o 
Estado pode ter que agir para promover a 
robusteza do debate público em circuns-
tâncias nas quais poderes fora do Estado 
estão inibindo o discurso”,8 podendo “si-
lenciar as vozes de alguns para ouvir as 
vozes dos outros”,9 porque “simplesmen-
te não há outra forma”.10

No intuito de “acomodação de inte-
resses conflitantes”,11 outorga-se “ao 
Estado suprimir os discursos que gerem 
“perigo claro e presente” (clear and pre-
sente danger)”12 promovendo medidas 
que protejam a democracia e combatam 
a desinformação, evitando ataques diá-
rios e reiterados de fake news, sobretudo 
contra as instituições democráticas. Uma 
das respostas veio através da edição da 
Resolução 23.714/22 de enfrentamento 
à desinformação que atinja a integridade 
do processo eleitoral.

A medida foi objeto de inúmeros ques-
tionamentos acerca da constitucionali-
dade e possível desrespeito à liberdade 
de expressão mais especificamente o 
art. 3º   13que prevê a possibilidade de 

7 FISS, Owen M. A ironia da liberdade de expressão: estado, regulação e diversidade na esfera pública. Tradução e prefácio de Gus-
tavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. 2 ed- Rio de Janeiro: FGV Editora, 2022, pag.35
8 Ob cit, pag. 36
9 Ob cit, pag. 36
10 Ob cit, pag. 36
11 Ob cit, Pag.37
12 Ob cit, pag. 38
13 Art. 3º A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão de decisão colegiada proferida pelo Plenário 
do Tribunal sobre desinformação, para outras situações com idênticos conteúdos, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 2º, 
inclusive nos casos de sucessivas replicações pelo provedor de conteúdo ou de aplicações.
14 BERCOVIVI, , Gilberto. Soberania e constituição: para uma crítica do constitucionalismo. . São Paulo: Quartier Latin, 2013

extensão de decisão do Presidente do 
TSE, para casos idênticos, que na leitura 
de alguns juristas e do novo segmento de 
opinião (Youtubers e Influenciadores di-
gitais) implicaria em censura a liberdade 
de expressão. 

Aparentemente o ato é desdobramento 
do poder de polícia, que não foi inaugura-
do pela Resolução, mas previsto no Códi-
go Eleitoral e decorrente da atividade es-
tatal, havendo uma intensificação desse 
poder, como alternativa de celeridade e 
efetividade para contenção do projeto de 
dizimação da verdade, por mecanismos 
estruturados de deturpação da informa-
ção, já que “situações ordinárias exigem 
a justiça ordinária, as excepcionais exi-
gem medidas excepcionais”.14

Em que pese a necessidade de visua-
lização prática da aplicação dessa res-
posta institucional, o ato parece tentar 
resolver a problemática corriqueira dos 
disseminadores de postagens irregula-
res, que mesmo diante da proibição, re-
plicam de forma pulverizada o conteúdo 
irregular, sem colaboração de inibição 
das plataformas e provedores de conte-
údo, através de atos coordenados com 
suspeitável má-fé. 

A resposta de regulamentação pelo 
TSE aparenta ser razoável, pois “o Esta-
do é o órgão de controle social, por ex-
celência, já porque exerce ação incondi-
cional sobre todos os que habitam o seu 
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território e todos os agrupamentos nele 
organizados”15 configurando genuína 
preservação da razão de ser do próprio 
judiciário eleitoral, no exercício de sua 
missão institucional, garantindo o “res-
peito aos princípios e valores da ordem 
jurídica estabelecida”. 16
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1. Introdução

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

23, XVIII do Código Eleitoral, é permanen-
te objeto de discussão no paradigma do 
Estado Democrático de Direito. Há res-
peitáveis argumentos no sentido de que 
a Justiça Eleitoral não pode editar quais-
quer normas, ainda que secundárias, que 
produzam  efeitos sobre particulares, por 
ausência de expressa previsão constitu-
cional (SALGADO, 2015, p. 252–253). 

Na América Latina - particularmente 

nas últimas duas décadas - tem-se reve-
lado um processo de crise nos sistemas 
de representação democrática, que tem 
provocado cenários de reorientação da 
preferência eleitoral, que buscam novas 
alternativas políticas, mas também o 
questionamento da legitimidade e do fun-
cionamento da própria democracia.  

Embora uma série de ajustes institu-
cionais tenham sido realizados com rela-
tivo sucesso para melhorar os sistemas 
políticos, seus limites também foram re-
velados, relacionados sobretudo à sua 
capacidade de representar uma realidade 
diversa e não resolvido com a fórmula de 
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um voto individual. 
Dentro desta perspectiva, o caminho de 

aprofundamento e legitimação da demo-
cracia não pode ser concebido sem inclu-
são social, e sem interação com outras 
formas de exercício político e práticas 
culturais advindas de processos de cons-
trução histórica paralelos ao liberal repre-
sentativo, como é o caso dos sistemas de 
exercício político e autogoverno vigentes 
nas comunidades e povos indígenas.

Em outras palavras, uma questão não 
resolvida nas democracias é a persisten-
te exclusão social da esfera decisória e 
da esfera política institucional de grupos 
sociais historicamente marginalizados e 
considerados vulneráveis, como é o caso 
de povos indígenas, mulheres e comuni-
dade LGBTQIA+. 

2. Da evolução participativa 
dos povos originários no 
cenário da Política Brasileira

Após a chegada do novo mundo e de 
seus habitantes, a missão católica dos 
espanhóis em relação à sujeição massiva 
para com os indígenas serviu de pano de 
fundo para a construção da consciência 
moral para a ação, atribuindo-se então aos 
povos tradicionais a capacidade cogniti-
va em relação à formação de sua consci-
ência moral, pois acreditava-se que estes 
seriam irracionais, não possuindo condi-
ção de exercício da capacidade de pensar. 

Para melhor análise da participação 
política dos indígenas, imperioso se faz 
percorremos a evolução histórica desses 
povos, de sua organização, de sua rela-
ção com os estados nacionais, suas lu-
tas e da importância das organizações e 
movimentos locais e internacionais, nes-
se processo evolutivo. Essa trajetória de 

lutas e mudanças no panorama político 
dos países se deve ao fortalecimento dos 
movimentos latino-americanos, como 
atores sociais que reivindicam os direitos 
coletivos dos povos indígenas nos diver-
sos espaços de decisão.

É neste sentido que os movimentos indí-
genas, com suas propostas de reconheci-
mento da diversidade, da constituição de 
uma sociedade multicultural e da constru-
ção de um estado plurinacional, nascem 
os novos sujeitos políticos, cujo objetivo 
remete à necessidade de se repensar a 
democracia e romper com as práticas de 
exclusão existentes e lideradas por gru-
pos hegemônicos de poder no estado.

É desta forma que os movimentos e os 
povos indígenas vem galgando cada vez 
mais espaços na sociedade e nos espa-
ços políticos, ao ponto de contrapor-se 
frontalmente ao atual estado direito e ao 
estado constitucional de direitos, ao pon-
to de detectar que tais mudanças sociais 
têm de vir desde baixo, desde a partici-
pação cidadã, da democracia direta, do 
exercício e respeito pleno dos direitos co-
letivos e individuais, da garantia dos direi-
tos humanos fundamentais, a que tanto 
a classe política que ostenta o poder tem 
sido incapaz de cessar, ante a lógica da 
democracia representativa e da exclusão 
que ora se vive.

O artigo 5.1 da Convenção 169 da OIT 
reconhece o direito dos povos indígenas e 
da participação política, de forma que “os 
governos deverão estimular por todos os 
meios possíveis a participação das popu-
lações indígenas nas instituições eletivas”.

O marco do movimento indígena é pro-
veniente de 1940, quando se realizou o 
primeiro Congresso Indigenista America-
no (Convenção de Patzcuaro), no México, 
tendo por objetivo a a criação e discussão 

O avanço da participação dos povos indígenas 
no processo eleitoral de 2022

37 abradep.org Boletim ABRADEP #5 • Outubro/2022



de políticas voltadas aos direitos dos indí-
genas na América.

No Brasil, estas manifestações de for-
ma organizada se deram somente na dé-
cada de 70, com um objetivo voltado à pro-
teção das terras em relação às políticas 
expansionistas durante a ditadura Militar.

Avaliar o papel dos indígenas como 
agentes transformadores da sociedade, 
em oportunidade de disputas, num pleito 
eleitoral, em suma, ainda constituído por 
uma minoria, só se torna possível, me-
diante a busca incansável por equidade 
e de mecanismos para que haja maior 
participação destes, no atual cenário po-
lítico-partidário.

Não obstante estes significativos avan-
ços, na prática não existe nenhum me-
canismo que promova uma participação 
consciente e de igualdade de condições 
e de oportunidades, nos mesmos moldes 
da participação feminina, vindo a causar 
ainda maior desequilíbrio no processo. É 
necessário muito mais!

Não há mecanismos nem condições su-
ficientes para que haja maior promoção e 
fomento da participação de indígenas por 
parte dos partidos políticos, em larga con-
tradição as suas próprias formas de orga-
nização, seleção e eleição diretora. 

Em importante análise sobre o tema, 
intitulada “Observando la participación 
electoral de pueblos indígenas y afrodes-
cendientes: um manual para las misio-
nes de observación electoral de la OEA”, 
a Organização dos Estados Americanos 
elenca sete condições para garantir a 
participação dos povos indígenas como 
candidatos e candidatas: i) igualdade no 
registro das candidaturas; ii) igualdade na 
criação e registro de partidos políticos; iii) 
igualdade no acesso ao sistema de finan-
ciamento público; iv) igualdade no acesso 

aos meios de comunicação; v) igualdade 
nas condições de segurança; vi) diversi-
dade na estrutura do sistema eleitoral; vii) 
representatividade em cargos eletivos. 

  Em recente estudo, Walber Sousa 
Oliveira afirma que algumas condições 
dificultam e limitam as candidaturas de 
indígenas, como a necessidade de filia-
ção partidária, a prestação de contas ao 
modo jurisdicional, a alfabetização como 
condição de elegibilidade e a necessidade 
da propaganda eleitoral em língua portu-
guesa. O autor afirma que tais condições 
são impostas sem proporcionar a “devida 
adaptação ao multiculturalismo”, prejudi-
cando as respectivas candidaturas. 

Somente em 1983 fora eleito o primei-
ro Deputado Federal indígena do país, o 
qual reforçava a ideia de que, para evoluir 
em suas lutas, os povos indígenas preci-
sariam ser representados pelos seus, por 
quem de fato detinha o conhecimento e 
vivenciava as lutas por eles travadas pe-
rante a sociedade. E aqui, ressalte-se a 
importância da constituição Federal de 
1988, que veio reforçar a multiculturali-
dade dos povos tradicionais, de forma a 
reconhecer a legalmente suas diversida-
des étnicas, seus costumes e tradições, 
linguagem e organização social, diversa 
da sociedade tradicional.

Além da previsão constitucional, a 
Convenção Internacional do Trabalho 
– OIT, de 1989, por meio do Decreto n. 
5.051/2004, confere o reconhecimento 
da organização social dos povos indíge-
nas, em detrimento de sua autonomia, de 
modo a ampliar a participação no cenário 
social como um todo.

Historicamente, é cediço que no Brasil 
o cenário político se sustenta por meio da 
predominância das grandes oligarquias 
político nacionais, em detrimento das 
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minorias, que de forma tímida tendem a 
intensificar a discussão em torno da par-
ticipação no sistema político brasileiro 
destes grupos tidos como historicamente 
oprimidos, buscando por meio do aumen-
to da organização, aumentar sua repre-
sentatividade nas instituições políticas 
tradicionais, em suas diversas esferas.

3. Eleições 2022 e as perspectivas 
de aumento da representatividade 
indígena decorrentes do pleito

Nos últimos anos, verificou-se que os 
países da América latina com maior pre-
sença de comunidades indígenas vivem 
um processo de ascensão e de maior vi-
sibilidade quanto às suas participações 
políticas, mesmo em detrimento das 
inúmeras dificuldades enfrentadas. Esta 
estratégia não são somente para lograr 
maiores espaços indígenas dentro dos 
governos, mas também para a realização 
coletiva destes povos com identidade. 

Aqui, há também a necessidade de re-
estruturação de um estado monocultural, 
para fins de uma construção de estados 
interculturais e plurinacionais. 

Em meios aos transtornos e entraves 
que a democracia brasileira enfrenta nos 
últimos anos e narrados acima, cresceu 
no pleito eleitoral deste ano a participa-
ção de indignas no processo eleitoral 
brasileiro. Ao todo, os dados do Tribunal 
Superior Eleitoral indicam a candidatura 
de 172 indígenas  e de 05 eleitos , repre-
sentando um aumento expressivo em re-
lação à atual legislatura.  

Dentre os aspectos que podem ter co-
laborado para ampliação da participa-
ção indígena no processo eleitoral deste 
ano, destaca-se a atuação do Tribunal 
Superior Eleitoral por meio da Portaria nº 

367/2022, que institui a Comissão de Pro-
moção da Participação Indígena no Pro-
cesso Eleitoral. Esse esforço da Justiça 
Eleitoral se alinha com outras iniciativas 
anteriores no sentido de garantir partici-
pação de grupos minoritários, como o 
Núcleo de Inclusão e Diversidade, bem 
como as regras fixadas pela Resolução 
nº 23.659/2021, que ampliou e flexibili-
zou a forma de realização do cadastro e 
dos serviços eleitorais correlatos. 

No documento em questão, dentre 
os avanços constatados, está a garan-
tia no art. 13, §2º de que no tratamento 
das pessoas indígenas “não serão feitas 
distinções entre "integradas" e "não inte-
gradas", "aldeadas" e "não aldeadas", ou 
qualquer outra que não seja autoatribuída 
pelos próprios grupos étnico-raciais.” 

O referido artigo também relativizou 
alguns aspectos que contribuem para 
ampliação da participação deste grupo 
no processo eleitoral, possibilitando: i) a 
flexibilização em relação à fluência da lín-
gua portuguesa, assegurando o uso de lín-
guas maternas (§3º); ii) a dispensa do do-
micílio eleitoral, desde que o atendimento 
realizado pela Justiça Eleitoral esteja den-
tro dos limites das terras ou se for notícia 
a vinculação com a comunidade (§4º); 
iii) a mudança no local de votação, den-
tro do prazo legal, desde que dentro dos 
limites da circunscrição eleitoral (§5º). 

Além desta iniciativa, destaca-se a ini-
ciativa do Tribunal Regional Eleitoral do 
Tocantins, que criou um projeto de “Inclu-
são Sociopolítica dos Povos Indígenas”, 
atuando diretamente por meio de vídeos 
e cartilhas elaboradas nas línguas mães 
dos indígenas da localidade. Esse proje-
to permite que possam compreender de 
forma didática as informações sobre o 
processo eleitoral. 
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Referidas iniciais, ao que parecem, têm 
refletido no aumento da participação dos 
povos indígenas, não apenas como eleito-
res, mas no lançamento de candidaturas 
que representem seus interesses e suas 
demandas. Essa ampliação se reflete no 
número de candidaturas que obtiveram 
êxito e atuarão diretamente no Congres-
so Eleitoral na próxima legislatura.  

4. Conclusão

Os avanços alcançados nesse campo 
remetem a uma memória de meio século 
em que, por meio de processos organiza-
cionais e ações estratégicas empreendi-
das por grupos minoritários, bem como 
a assinatura de acordos internacionais, 
abriram espaços de participação política e 
atenção estatal às demandas especificas. 

Essas conquistas incidiram fundamen-
talmente no campo normativo, tanto nas 
respectivas constituições quanto nas leis 
derivadas que regem a prática eleitoral, 
mas ainda se percebe uma distância mui-
to grande entre os dispositivos legislati-
vos e a realidade, ou em muitos casos en-
tre o acesso ao cargo e a possibilidades 
de exercê-lo efetivamente. 

Em meio à complexidade em que esse 
tema é debatido, faz-se necessário a cria-

ção de formas de convivência e compa-
tibilidade entre democracia liberal repre-
sentativa e democracia comunitária ou 
indígena, que começam a ser vislumbra-
das como alternativas ao antigo regime 
de exclusão e marginalização em que 
esses povos até algumas décadas atrás. 
Nesse sentido, o desafio é gerar um di-
álogo intersubjetivo, horizontal e trocas 
recíprocas com essas outras realidades 
para alcançar seu reconhecimento e exis-
tência plena no campo dos direitos indivi-
duais e coletivos.

Uma preocupação fundamental da so-
ciedade atual é ampliar e fortalecer as op-
ções oferecidas pelo seu sistema demo-
crático, em termos de participação cidadã 
significativa. Por várias razões históricas, 
culturais, políticas e econômicas, há 
grandes setores da população que recen-
temente se uniram aos quadros de lide-
rança política com base no voto popular. 

Como reflexo da perspectiva apresen-
tada, o processo eleitoral deste ano de-
monstrou o resultado positivo que as 
ações institucionais promovidas pela 
Justiça Eleitoral e na sociedade civil tem 
em prol da ampliação da pluralidade e 
representatividade dos povos indígenas 
nos órgãos de representação política. 
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