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N esta Edição Especial do Boletim ABRADEP trazemos um tema especial, em torno 
do qual todos os textos estão dedicados. A Academia tem como propósito fo-
mentar um debate equilibrado, transparente, objetivo e qualificado sobre demo-

cracia, promovendo o estudo, a capacitação e a difusão de temas referentes ao Direito 
Eleitoral e a intersecção entre direito e política. Considerando esse objetivo, o Boletim 
traz um compilado de artigos altamente qualificados para tratar de um dos mais tristes 
momentos da nossa democracia.

O ano de 2023 deu início não apenas a um novo governo, mas ao mais grave episódio de 
ataque contra as instituições da República, causando destruição às sedes dos poderes 
constituídos. 

Entre uma análise da Legitimidade Política no Brasil, da releitura de formas de abuso e 
da legitimidade do pleito, da necessidade de restauração da Democracia brasileira e da 
intervenção estatal diante da radicalização do discurso nas redes, a 1ª Edição de 2023 e 
a 1ª Edição Especial do BOLETIM ABRADEP discorre exclusivamente sobre os atos ocor-
ridos em 08 de janeiro de 2023. 

A interpretação do art. 142 da Constituição através de reflexões jurídico-políticas, a (in)
aplicabilidade do artigo 296 do Código Eleitoral aos eventos do domingo ultrajante e a 
resposta da Democracia para a tentativa de Golpe dão o tom sobre o que estamos viven-
ciando e o histórico para chegarmos até aqui. Além dos autores da própria ABRADEP, 
essa edição tem um convidado especial: o Professor Doutor Rodrigo Sánchez Ríos, uma 
voz muito importante ecoando conosco em defesa da nossa democracia.

A missão da ABRADEP de atuar na defesa da Constituição, do Estado Democrático de Di-
reito e dos direitos políticos fundamentais – sem querer parecer petulante, mas também 
sem cerimônia – é tarefa de todos(as) e de cada um dos(as) membros(as). 

É neste contexto que a Edição Especial Precisamos falar sobre Democracia” do BOLETIM 
ABRADEP demonstra a importância – cada vez maior - da produção acadêmica respon-
sável 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 



1. Introdução

O ano de 2022 foi de eleição geral 
no Brasil. E foi um ano turbulen-
to. A eleição, contudo, transcor-

reu. Houve vencedores e vencidos. Mas, 
para muitos, o processo eleitoral não ter-
minou. Esse estado de coisas acabaria, 
então, por desembocar em um cenário 
marcado por tensões muito concretas, 
com ameaças de ataques terroristas, in-
clusive. Até que o fatídico domingo de 08 
de janeiro de 2023, marcado pela mesma 
recusa de aceite do resultado do pleito 
e por brabos por um golpe de Estado, 
se consumou. O texto que ora apresen-

to encontra o seu assento nesse tempo 
e contexto, de modo que buscarei aqui 
um resgate do passado, para iluminar o 
presente, além de uma intersecção entre 
Direito e Literatura, trazendo alertas acer-
ca dos preços a serem pagos pelo des-
respeito à legitimidade no exercício do 
poder representativo. 

2. O Brasil e os seus “soluços 
democráticos” - ou de como nós, 
os brasileiros, não fomos (ou não 
somos?) tão “democratas” assim: 

“[...]. Mas em verdade, vos digo, senho-
res: o poder forte é aquele, cujo amor-

Democracia, eleições e 
legitimidade política no Brasil: 

algumas pontes entre 
passado e presente e entre 

Direito e Literatura

Guilherme Barcelos Doutorando em Direito pelo IDP/DF, 
Mestre em Direito Público pela UNISINOS/RS, Pós-graduado 
em Direito Constitucional e em Direito Eleitoral, Membro-
fundador da ABRADEP, Advogado.

DESTAQUE

Resumo O texto encontra o seu assento em tempo e contexto bem delineados: o proces-
so eleitoral de 2022 e os eventos daí subsequentes, até o fatídico 08 de janeiro. Nele bus-
carei um resgate do passado, para iluminar o presente, além de uma intersecção entre 
Direito e Literatura, trazendo alertas acerca dos preços a serem pagos pelo desrespeito à 
legitimidade no exercício do poder representativo, que se concretiza hoje, não pela força, 
mas por eleições. 
Palavras-Chave: Democracia. Soberania popular. Eleições. História política. Legitimida-
de. Estado Democrático de Direito. Literatura.
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-próprio capitula à boa mente diante da 
lei. A força da força tem a sua fraqueza 
incurável na desestima da nação, que a 
odeia. Quereis a estabilidade do poder? 
Fazei-o dócil à justiça. [...]”. 1

O Brasil, ao longo da sua história, nun-
ca foi um país caraterizado por uma es-
tabilidade democrática. A verdade é que 
nunca fomos democráticos, ao menos 
não em maioria significativa, considera-
da a régua do tempo e os acontecimen-
tos que acabaram por preenchê-la desde 
a Independência, em 1822. Os exemplos, 
a esse respeito, são vários e variados, a 
materializar uma vivência cercada de gol-
pes e contragolpes, marcada, no entre-
meio, por meros “soluços democráticos”. 

Consumada a Independência foi con-
vocada a Assembleia Constituinte. Ela foi 
fechada, à pata de cavalo e com espadas 
em punho, por ordem do Imperador Pe-
dro I, naquilo que poderia ser reconhecido 
como o primeiro golpe militar da história. 
Daí em diante houve: a “proclamação” da 
República, um golpe militar. A “Revolução 
de 30” que, sob a liderança do Presidente 
Getúlio, derrubou a primeira República. A 
“Intentona Comunista”, em 1934. O Golpe 
do Estado Novo, em 1937. O “movimento 
integralista”, de feição fascista. A tentati-
va de golpe, em 1955. O “golpe brando”, 
de 1961 (parlamentarismo a fórceps). E 
o golpe militar de 1964, com as suas con-
sequências todas, dentre elas o AI-5, de 
1968. Para ficar apenas aqui... e de modo 
bem superficial. 

A redemocratização se consumou e 
foi coroada com a Constituição de 1988, 
aquela que garantiu a maior estabilidade 
da história brasileira. Com ela, não sem 
1  BARBOSA, Ruy. Pensamento e ação de Ruy Barbosa. Brasília: Senado Federal, 1999, p. 115.
2 MILTON, John. Paraíso Perdido. Trad.: Antônio José de Lima Leitão. Vol. XIII. Rio de Janeiro: Clássicos Jackson, 1956, p. 129.

arranhões, são trinta e quatro anos de re-
gime democrático. Por esse marco civili-
zatório, verdadeira condição de possibili-
dade de uma convivência em civilidade, 
no fim das contas, devemos zelar.

E, para tanto, basta que olhemos para 
o retrovisor. Ele trará duas mensagens: 
a primeira é a de que nunca fomos mui-
tos democráticos ao longo da história, o 
que requer, da gente, um contínuo “sinal 
de luz alta”; a segunda, a seu turno, é a 
de que lembrando o passado, não dese-
jaremos, ao menos em grande maioria, 
repeti-lo. 

3. A Constituição de 1988 e o alvorecer 
de uma nova era - mais do que uma Car-
ta, a vitória de um paradigma democrati-
zante: 

“[...]. De uma árvore fatal comer não po-
dem. E essa... Árvore da Ciência se inti-
tula. Vedar a ciência? Absurdo suspei-
toso! E Deus, por que lhe veda? É culpa 
a ciência? Da ciência pode germinar a 
morte? Só na ignorância lhes é dada a 
vida?”.2

Precedo a Constituição em três meses 
aproximados. Vim ao Mundo em 07 de 
julho de 1988. Ela, a Constituição Fede-
ral, em 05 de outubro do mesmo ano. Por 
ela, entretanto, fui recepcionado. E dela 
sou um defensor. Da mesma que, a partir 
do seu artigo 1°, proclamou, desde já, de 
modo a fazer vencer um passado nebulo-
so na história brasileira, a instituição de 
um Estado Democrático de Direito. Po-
rém, o que é isto, o Estado Democrático 
de Direito? 

A Segunda-Guerra Mundial trouxe à 
tona um cenário de absoluta falência do 

Democracia, eleições e legitimidade política no Brasil: algumas 
pontes entre passado e presente e entre Direito e Literatura
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Direito. O Direito foi tragado pela política 
e por um modo totalitário de fazer polí-
tica. Dos escombros de guerra, então, 
surgiria esse novo paradigma, que é, ao 
mesmo tempo, resgate e construção. O 
EDD concilia Estado Democrático e Esta-
do de Direito, não apenas na reunião for-
mal dos seus elementos, mas na criação 
de um conceito novo, com forte carga 
transformadora, que surge justamente 
para resgatar todas as promessas não 
cumpridas da Modernidade – respeito 
aos direitos individuais, respeito aos di-
reitos sociais de mínima subsistência, 
democracia etc. 

Já o conteúdo das Constituições, nesse 
caminho, passa a ser materialmente rei-
vindicável. A Constituição de um Estado 
Democrático de Direito veicula consen-
sos mínimos, que lidam com a proteção 
do regime democrático, da separação 
dos poderes, da dignidade humana, dos 
direitos fundamentais. Trata-se de um 
controle da política pelo Direito, que con-
sagra pré-compromissos vinculantes. 

A noção de Estado Democrático de Di-
reito, ao fim e ao cabo, valendo-me dos 
ensinamentos de Lenio Streck, possui um 
caráter transformador, que está indisso-
ciavelmente ligado à realização dos direi-
tos fundamentais. E é desse liame indis-
sociável “que exsurge aquilo que se pode 
denominar de plus normativo do Estado 
Democrático de Direito, [...] a construção 
das condições de possibilidade para su-
prir as lacunas das etapas anteriores”,3 
dentre elas a democracia em si mesma.

4. Direito e Literatura: a importância do 
respeito à legitimidade no exercício do 
poder e à legalidade constitucional a par-

3 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 54.
4 BOLT, Robert. O homem que não vendeu a sua alma. Citado por: ABBOUD, Georges. Democracia para quem não acredita. Belo 
Horizonte: Letramento. 2021, p. 284-285.

tir de outro ramo do conhecimento: 
“[...]. Ele se revolta e afirma, com todas 
as letras, que More seria capaz de dar 
até ao Diabo a cortesia da lei. More pro-
voca-o, dizendo que o jovem não hesi-
taria em acabar com todas as leis da 
Inglaterra para ir atrás do Diabo, o que 
seria arriscado demais. Isso porque, 
nesse mundo sem lei, de cara a cara 
com o Diabo, ‘crês realmente que pode-
rias resistir com bravura aos ventos que 
se levantariam contra ti?’”4

Muito se discute acerca das relações 
entre Direito e Política e entre Direito e 
Moral. Mas, e quanto ao Direito e a Lite-
ratura? 

Ambos são linguagem. O Direito garan-
te a Literatura (liberdade de expressão do 
pensamento, de criação). Muitas ques-
tões jurídicas são abordadas pela Litera-
tura, no mais. E a Literatura pode atribuir 
ao Direito um embelezamento que, vez 
ou outra, lhe falta, além de servir para ex-
plicar algumas questões complexas do 
universo das leis. 

Shakespeare talvez tenha sido o maior 
de todos no desenvolvimento dessa in-
terseção. A sua extensa obra tratou, em 
muito, de soberania, autoridade e indi-
víduo. E noutras a questão da legitimi-
dade política salta aos olhos, como em 
“Macbeth” – pode um Rei, como Duncan, 
governar em prol de todos? Já o fato de 
Macbeth ser mais apto politicamente le-
gitimaria o regicídio, verdadeiro golpe de 
Estado? Não, não justificaria. E a peça 
traz de modo muito contundente a san-
ção pela usurpação: Macbeth, tornado 
um tirano, depara-se com o “Bosque de 

Democracia, eleições e legitimidade política no Brasil: algumas 
pontes entre passado e presente e entre Direito e Literatura
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Birnam” se erguendo contra si. E com 
o Reino em chamas, que o consomem, 
transformando-o em ruínas.  

Pois refletindo cá sobre a legitimidade 
no exercício do poder só posso alcançar, 
a partir da pena de Shakespeare, que a 
tentativa de quebrá-la gera o caos. E que, 
por essas e outras, a legitimidade políti-
ca, que hoje se impõe via eleições livres, 
periódicas e autênticas, deve ser respei-
tada – do contrário, cedo ou tarde, as 
chamas virão. E a ruína.

5. À guisa de conclusão – pelo neces-
sário resgate da relação entre significan-
te e significado e de como “não se pode 
dizer qualquer coisa sobre qualquer coi-
sa”:5

Volto à Literatura. Em “Alice através do 
espelho”, de Lewis Caroll, podemos pre-
senciar, a partir de “Humpty Dumpty”, o 
modelo de sujeito que dá às palavras o 
sentido que quer -

“Quando eu uso uma palavra, ela signifi-
ca exatamente o que quero que ela sig-
nifique: nem mais, nem menos”

As palavras são minhas, faltou ele di-
zer. 

É mais ou menos o que verificamos 
já há um tempo, na política e no Direito. 
Quanto ao Direito e a sua interpretação ju-
dicial, não irei falar aqui. Já critiquei bas-
tante. E retornarei a isso. Falo, por outro 
lado, sobre os discursos inflamados em 
defesa deslocada do conceito de sobera-
nia popular – “supremo é o povo”, assim 
como da insistente defesa do artigo 142 
da CF como mecanismo legitimador da 
atuação das forças armadas como “mo-
derador” da institucionalidade nacional. 

5 O termo entre aspas é de Lenio Streck.

Ocorre que a soberania popular, ao con-
trário daqueles que pensam ser possível 
fazer qualquer coisa a partir dela, é dú-
plice: se manifesta no exercício do poder 
constituinte originário e, depois, na esco-
lha dos representantes e a partir de al-
guns mecanismos de participação direta. 
Esta, a seu turno, é uma manifestação da 
soberania que não surge do vácuo, mas é 
garantida pelo fruto da primeira, ou seja, 
da Constituição. É uma soberania dentro 
da Constituição, não fora ou contra ela. 

Já quanto ao artigo 142 da CF, também 
não é preciso muito esforço para ver que 
o texto jamais conferiu às forças armadas 
o papel de “moderação” ou de “fiador” da 
democracia constitucional brasileira. As 
razões são várias: as forças armadas es-
tão submetidas ao poder civil; as forças 
armadas são reconhecidas pela Consti-
tuição, com funções delimitadas, não po-
dendo agir contra ela, por si ou a mando 
de alguém; os poderes republicanos são 
três, apenas; a guarda mor da Constitui-
ção é do STF. Fora daí, é diversionismo. 
Ou a tentativa de instaurar uma espécie 
de “Império de fardas” – se às forças ar-
madas cabe à garantia dos poderes cons-
titucionais, essa garantia é de todos e 
para todos, não podendo ser contra todos 
ou contra algum deles. Simples...

É preciso, então, resgatar a relação in-
trínseca entre significante e significado. 
Não se pode, definitivamente, atribuir às 
palavras qualquer sentido – experimente 
chamar um copo de água de ônibus; ao 
matar a sede poderás ser atropelado.  

Por que chegamos aonde chegamos? 
Eis uma estrada que possui vários obrei-
ros, de diversos matizes e postos, quiçá. 
Precisaremos, enfim, falar acerca deste 

Democracia, eleições e legitimidade política no Brasil: algumas 
pontes entre passado e presente e entre Direito e Literatura
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caminho, talvez em um texto futuro, lem-
brando as sutis advertências de Dostoie-
vski em famoso conto: a verdade não é 
aquilo que tu queres que ela seja...
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A competência por pertinência
do bem jurídico tutelado:

uma necessária releitura de formas
de abuso e da legitimidade do pleito

A demarcação cronológica de “pro-
cesso eleitoral” em sentido lato, 
ou seja, aquele em que se desen-

volvem os atos de registro, campanha e 
toda sorte de contencioso eleitoral, não é 
algo muito preciso. Há teses que defen-
dem o seu marco inicial um ano antes da 
eleição, em respeito ao princípio da anua-
lidade, previsto no artigo 16 da Constitui-
ção Federal. Por outro lado, há linhas que 
preferem um lapso temporal mais enxu-
to, iniciando o processo eleitoral: i) ou 

com o prazo de seis meses antes do plei-
to, vez que é o período mínimo de filiação 
partidária; ii) ou com as convenções par-
tidárias, haja vista que nelas se escolhem 
de fato os candidatos ou, ainda iii) com o 
último dia para registro dos candidatos, 
prazo no qual se fixa, no dia consecutivo, 
o início da propaganda eleitoral. 

Essa dificuldade, porém, em se preci-
sar o começo do processo eleitoral não 
é razão o bastante para afastar compe-
tências da Justiça Eleitoral atraídas pelo 

Patrícia Gasparro Sevilha Greco Doutoranda e Mestra em Direito 
Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Analista judiciário 
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com a função de chefia de 
cartório. Professora de Direito Eleitoral. Palestrante e escritora na 
área de Direito Eleitoral e Constitucional e Filosofia Política. Membra 
da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político - ABRADEP

ARTIGO

Resumo O presente artigo analisa a questão da competência eleitoral, tomando por base 
a pertinência do bem jurídico tutelado. Se ações que, inicialmente, não seriam da alça-
da da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, aquelas afetas às questões interna corporis, 
passam a sê-lo dada a pertinência temática, ao poder afetar o processo eleitoral. Seguin-
do essa mesma lógica, propõe-se uma releitura do período para ajuizamento de AIJEs, 
a partir da diferenciação dos bens jurídicos tutelados em relação aos abusos verticais, 
previstos nos artigos 19 a 21 da LC 64/1990, daqueles já conhecidos abusos horizontais, 
constantes no artigo 22 desta mesma lei. Com isso, o abuso que se volte contra a liber-
dade do voto e da legitimidade do pleito precisariam de um elastecimento do período de 
propositura de AIJEs para que sua finalidade seja atingida.
Palavras-chave: abuso eleitoral; processo eleitoral; legitimidade e normalidade do pleito; 
prazo decadencial de AIJEs.
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impacto que certa contenda possa vir a 
produzir nas eleições. Um exemplo acer-
ca disso recai na possibilidade desta Jus-
tiça especializada julgar questões interna 
corporis de partidos políticos, o que seria, 
inicialmente, competência da Justiça co-
mum. Ocorre que tais questões podem 
se desdobrar em dissidências partidárias 
e cujos reflexos no pleito são imediatos: 
lançamento de candidaturas, realização 
de coligações, tempo de exposição no 
horário gratuito etc.

Para se evitarem decisões morosas, 
conflitantes e que possam periclitar o an-
dar do processo eleitoral, a mão que car-
rega a competência da Justiça Eleitoral 
se estica para alcançar fatos que sejam 
afetos ao pleito, ainda que relativos à or-
ganização e funcionamento interno parti-
dário. Foca-se, aqui, na competência por 
pertinência do bem jurídico tutelado.

Por outro lado, se a demarcação inicial 
do período de processo eleitoral é nebu-
losa, seu termo não o é: com a diploma-
ção, decai a possibilidade de ajuizamento 
de AIJES, inicia-se o prazo para AIMES e 
RCEDS. Qualquer abuso de poder que não 
seja econômico ou qualquer estratagema 
fraudulento e corrupto, se não for arguido 
em AIME, não se questiona mais. Abuso 
de poder político, única e exclusivamente, 
então, não se cogita após a diplomação. 
Ocorre que esta espécie de “ponto final” 
no processo eleitoral não deriva, propria-
mente, de nenhuma estipulação legal, 
mas de uma construção lógica jurispru-
dencial, já que há a necessidade da esta-
bilização das relações jurídicas e das de-
cisões judiciais, não se podendo colocar 
um mandato em xeque indefinidamente.
1 Para maior aprofundamento acerca destes conceitos de abuso de poder vertical e horizontal, sugere-se a leitura do seguinte artigo: 
VOLPI, Jacqueline Piton; GRECO, Patrícia Gasparro Sevilha. O abuso de poder econômico e político em detrimento da liberdade de 
voto: a perspectiva da tutela dos arts. 19 a 21 da LC 64/90. Revista Brasileira de Direito Eleitoral [Recurso Eletrônico], Belo Horizonte, 
v.13, n.25, jul./dez. 2021.

Ocorre que, recentemente, há fatos no-
vos que vêm demandando uma leitura 
mais acurada dos dispositivos 19 a 22 
da Lei Complementar 64/1990, porquan-
to há duas proteções distintas em seus 
dispositivos e que sempre foram vistos 
como uma única manifestação de tutela, 
seja pela jurisprudência, seja pela doutri-
na. Tal diferenciação pode, por sua vez, 
atrair a competência da Justiça Eleito-
ral, em sede de AIJE, dada a pertinência 
temática de uma de suas espécies – os 
abusos verticais.

Numa análise dos artigos 19 a 21, ve-
mos que eles trazem um rito próprio – o 
das Leis nºs 1.579/1952 e 4.410/1964, 
com as modificações da LC 64/1990 – o 
qual difere da previsão do artigo 22, cujo 
rito consta neste mesmo dispositivo. As 
diferenças não cessam aí. Em verdade, a 
proposta de ritos diversos ainda revela a 
tutela de bens jurídicos diversos. Enquan-
to os artigos 19 a 21 se ocupam de evitar 
abusos e, com isso, “proteger a normali-
dade e legitimidade das eleições”, o arti-
go 22 visa evitar estes mesmos abusos 
que impliquem “benefício de candidato 
ou de partido político”. 

Pode não parecer tão grande a dife-
rença, haja vista que são, até certo pon-
to, complementares, todavia, os artigos 
19 a 21 evitam o que chamo de “abuso 
vertical” de poder,1 pois que, para sua 
configuração, pouco importa que tenha 
havido algum desequilíbrio na paridade 
de armas entre os candidatos – isso sim, 
objeto de tutela do artigo 22, o qual ataca 
o abuso de poder “horizontal”. O abuso 
de poder vertical se volta diretamente ao 
eleitor e à sua liberdade de voto.

A competência por pertinência do bem jurídico tutelado: uma 
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Assim, veja-se, temos uma tutela pró-
pria para o abuso de poder previsto nos 
artigos 19 a 21, com rito diferenciado do 
artigo 22 e que visam resguardar a liber-
dade do voto e a normalidade e a legiti-
midade das eleições e, neste ponto, ini-
cia-se o cerne de um desdobramento: se 
o que se tutela é a legitimidade da elei-
ção, a estabilidade jurídica da diploma-
ção seria razão o bastante para afastar 
ataques, por exemplo, à credibilidade do 
próprio processo eleitoral?

O legislador, em 1990, logo após a pro-
mulgação constitucional e ao término de 
um regime ditatorial, acautelou-se e dife-
renciou o abuso de poder efetuado contra 
o processo eleitoral e não apenas contra 
oponentes políticos. Com a caminhada 
democrática, esta preocupação foi se 
esvaziando e, até há pouco tempo, pare-
cia inócua. Os eventos de 8 de janeiro de 
2023, entretanto, revelaram que as senti-
nelas da democracia não encontram des-
canso e os instrumentos jurídicos postos 
a seu favor não podem ser olvidados.

Veja-se que o nó górdio dos atenta-
dos se valia, exatamente, do discurso 
de descrédito ao processo eleitoral, ata-
cando-lhe, visceralmente, a legitimidade 
e a normalidade das eleições. Mas tal 
discurso, longe de ter sido centrífugo, ou 
seja, algo que nasceu no seio popular e 
ganhou discursos de figuras e autorida-
des públicas, em verdade, foi centrípeto, 
porquanto incutiu-se, por meio de desin-
formação maciça e arquitetada, na ideia 
do eleitorado, de que o processo eleitoral 
havia sido maculado e as urnas eletrôni-
cas não eram confiáveis.

Com isso, o caso em análise configura, 
exatamente, a possibilidade de abuso de 
poder vertical e atinge um bem jurídico ín-

sito ao próprio processo eleitoral, esface-
lando a sua própria estabilidade. Como, 
então, o bem jurídico tutelado nos artigos 
19 a 21 podem ser salvaguardados se a 
barreira temporal fictícia da diplomação 
vem lhe esvaziar o sentido, via AIJE? 

Não que outras searas, como as crimi-
nais e administrativas, não possam com-
bater o fenômeno, mas ignorar a tutela 
eleitoral sob este pretexto é, mais uma 
vez, permitir que o processo eleitoral seja 
achincalhado em seu próprio campo. É o 
mesmo que dizer que não se admite de-
sestabilizar o resultado diplomado por 
meio de novas demandas eleitorais, mas 
ignorar que o que se pretende é defender 
exatamente esta estabilidade e, mais ain-
da, garantir que quem afete a legitimida-
de seja punido com a inelegibilidade, o 
que, de per si, tira de cena novas figuras 
políticas cultivadoras de polêmicas.

Por mais que a via criminal ou de res-
ponsabilidade sejam complementares, 
novamente, o processo eleitoral (este, 
agora, em sentido estrito e de contencioso 
judicial) usualmente se demonstra mais 
célere na tutela de seus bens jurídicos. 

Uma visão de competência, portanto, 
não focada apenas em critérios tempo-
rais, mas, sobretudo, na pertinência do 
bem jurídico tutelado, parece apontar para 
um caminho mais eficiente e eficaz na 
defesa democrática, ainda que derruban-
do-se a barreira temporal da diplomação.

Apenas com esta visão de competên-
cia por pertinência temática de defesa 
da própria estabilidade das eleições po-
de-se evitar que a legitimidade delas seja 
atacada e não saia impune no cenário de 
disputas políticas, o qual, bem se sabe, 
desconhece prazos decadenciais e é 
contínuo.
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Desde a independência, os milita-
res estão intimamente relacio-
nados com o poder político. Em 

cinco das sete Constituições brasileiras 
encontram-se representados, sobretudo, 
com a prerrogativa da garantia da lei e da 
ordem. 1 A República nasce de um ato mi-
litar, com sua proclamação por parte de 
um marechal. O Estado novo se encerra 
com um general assumindo o poder por 
meio do voto popular. As supostas ame-
aças representadas pelas reformas de 
base, propostas por João Goulart, são 

1 CARVALHO, José Murilo. Forças armadas e política no Brasil. São Paulo: Todavia, 2021, p. 23-25.
2 “Liderados por Leônidas [Pires Gonçalves] (para Sarney, ‘o melhor ministro do Exército que já tivemos’), os militares impuseram 
sua agenda na Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1987 em por extensão, na Constituição de 1988.” Cf. VICTOR, Fábio. 
Poder Camuflado: os militares e a política. São Paulo: Companhia das Letras, 2022, p. 50.

contidas por meio de um golpe militar em 
abril de 1964. A redemocratização passa 
por uma anistia gestada de dentro da ca-
serna. E, não poderia ser diferente, exer-
cem considerável influência na redação 
da Constituição de 1988, relativamente a 
seus atributos institucionais. 2

Recentemente, alguns episódios me-
recem ser relembrados. O primeiro é a 
reação negativa de alguns militares, so-
bretudo do general da ativa Sérgio Et-
chegoyen, ao relatório final da Comissão 
Nacional da Verdade, patrocinado pela 

As quatro linhas “imaginárias” 
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interpretação de seu art. 142: 
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ex-Presidente Dilma Rousseff. 3 Com o 
impeachment desta última, o militar foi 
conduzido à chefia do Gabinete de Se-
gurança Institucional pelo seu sucessor, 
o Presidente Michel Temer. O segundo 
fato relevante ocorreu quando o então 
comandante do Exército, general Villas 
Bôas, publicou um tweet direcionado 
ao Supremo Tribunal Federal em 2018, 
quando essa Corte se preparava para 
julgar um Habeas Corpus que decidiria, 
dentre as consequências daí advindas, 
a possibilidade ou não de Lula disputar 
o pleito de 2018. 4 Denegada a ordem, 
com o candidato impossibilitado de con-
correr, abriu-se a viabilidade da eleição 
de Jair Bolsonaro, um militar reformado.  

Tal perspectiva histórica demostra 
não ser nova a participação das forças 
armadas na vida democrática brasilei-
ra. No entanto, não tão fácil é concluir, 
dessa lógica temporal, a colonização do 
poder político pelos quarteis nos últimos 
4 anos. Dados do Tribunal de Contas da 
União apontam que no último ano do 
governo do ex-presidente Michel Temer, 
2.765 militares ocupavam cargos do go-
verno federal. Em contrapartida, na apu-
ração do TCU de 2021, 6.175 membros 
das forças armadas estavam em postos 
do serviço público federal em 2020.5 Em 
decisão inédita de 2021, o então presi-
dente liberou, por meio de decreto, a as-
sunção de cargos civis no Executivo fe-
deral para militares da ativa, por tempo 
indeterminado.

3 Primeiro general da ativa chama relatório da Comissão da Verdade de 'leviano'. Disponível em https://www.estadao.com.br/politi-
ca/primeiro-general-da-ativa-chama-relatorio-da-comissao-da-verdade-de-leviano/. Acesso em 24 de janeiro de 2023.
4 Em livro, Villas Bôas diz que tuíte na véspera de julgamento de Lula foi planejado com Alto Comando. Disponível em https://www.
estadao.com.br/politica/em-livro-villas-boas-diz-que-tuite-na-vespera-de-julgamento-de-lula-foi-planejado-com-alto-comando/. Aces-
so em 24 de janeiro de 2023. Vide ainda, CARVALHO, José Murilo. Forças armadas e política no Brasil. São Paulo: Todavia, 2021, p. 
15-16.
5 Mais militares assumiram cargos no Executivo no governo Bolsonaro. Disponível em https://www.jota.info/jotinhas/mais-milita-
res-assumiram-cargos-no-executivo-no-governo-bolsonaro-10062022. Acesso em 24 de janeiro de 2023.
6 Disponível em https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441. Acesso em 24 de janeiro de 2023.

Foi, portanto, instituída uma verdadei-
ra simbiose entre o Poder Executivo e as 
forças armadas, refletindo-se em todas 
as esferas da vida nacional. Desses mais 
de seis mil cargos comissionados atribu-
ídos aos militares, primeiro da reserva e 
depois da ativa, destacam-se postos es-
tratégicos na estrutura do Planalto, no 
primeiro escalão, como as secretarias de 
governo e geral da Presidência, a Casa 
Civil, os ministérios da defesa, da saúde, 
além de inúmeros outros nas estruturas 
intermediárias do Executivo Federal. Tais 
cargos chamavam para si muitos atribu-
tos políticos e, ao mais das vezes, utiliza-
vam-se do verniz institucional para pro-
mover interesses corporativos.

Além disso, durante o último mandato 
presidencial, diversos militares estiveram 
no centro de inúmeras tensões institucio-
nais. Em janeiro de 2021, o general Eduar-
do Pazuello, nomeado Ministro da Saúde 
no auge da pandemia de COVID-19, além 
de promover medicamentos sem eficá-
cia comprovada, foi pivô de uma crise 
envolvendo o fornecimento de oxigênio 
para Manaus, resultando em inúmeras 
mortes por negligência no fornecimento 
de adequado serviço de saúde. O Sena-
do Federal, em função dessa e de outras 
denúncias instituiu a CPI da Pandemia, 
concluindo seu relatório em outubro de 
2021.6 Encaminhado aos órgãos de con-
trole, a Procuradoria Geral da República 
entendeu por bem arquivar as investiga-
ções sobre inúmeros fatos revelados por 
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aquela comissão parlamentar.7
Em março do mesmo ano, uma outra 

crise envolvendo o general Fernando 
Azevedo e Silva, Ministro da Defesa, se 
revela. Instado a usar de forças militares 
contra os governadores diante das de-
cretações de lockdown, na tentativa de 
controlar a expansão da pandemia, e de 
trocar o comando do Exército, o Ministro 
acaba demitido no dia 29. Na tentativa de 
evitar o uso político das tropas, afirmou 
ter “preservado as Forças Armadas como 
instituições de Estado”.8 No dia seguinte, 
os comandantes das três forças, em de-
cisão inédita na história da Nova Repú-
blica, decidiram renunciar a seus postos 
de chefia, ao discordarem da decisão do 
Presidente da República. Assumiu o Mi-
nistério o general Walter Braga Netto, que 
viria a ser candidato a vice-Presidente na 
chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022.

Estando os militares no centro das 
discussões democráticas, não tardou 
ganharem protagonismo, ativa e passi-
vamente, no pleito eleitoral de 2022. Al-
guns representantes enxergavam, dentro 
das “quatro linhas da Constituição”, uma 
interpretação criativa de seu artigo 142, 
permitindo que as forças armadas fun-
cionassem como uma espécie de poder 
moderador dos demais, chamando para 
si uma prerrogativa de tutela sobre a lisu-
ra das eleições e do sistema de votação, 
em síntese, do futuro da democracia. 

Diante de constante instigação pelo 
chefe do Executivo, o Presidente do Tri-

7 Nota pública: Manifestações por arquivamento de petições decorrentes da CPI da Covid-19 seguem requisitos legais. Disponível 
em https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nota-publica-manifestacoes-por-arquivamento-de-peticoes-decorrentes-da-cpi-da-covi-
d-19-seguem-requisitos-legais. Acesso em 24 de janeiro de 2023.
8 Politização das Forças Armadas e promiscuidade com governo gestaram crise inédita, dizem especialistas. Disponível em https://
www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/politizacao-das-forcas-armadas-e-promiscuidade-com-governo-gestaram-crise-inedita-di-
zem-especialistas.shtml. Acesso em 24 de janeiro de 2023.
9 RECONDO, Felipe. É o fim da participação torta das Forças Armadas no processo eleitoral? Disponível em https://www.jota.info/
opiniao-e-analise/analise/e-o-fim-da-participacao-torta-das-forcas-armadas-no-processo-eleitoral-10112022. Acesso em 24 de janei-
ro de 2023.

bunal Superior Eleitoral à época, o Mi-
nistro Luís Roberto Barroso, convidou 
os militares a integrarem a comissão 
de transparência do TSE a fim de con-
ter as supostas dúvidas diuturnamente 
levantadas.9 Essa iniciativa, dotada das 
melhores intenções, acabou gerando 
um imbróglio ao guarnecer a narrativa 
bolsonarista, culminando em um dúbio 
relatório divulgado pelo Ministério da De-
fesa e no subsequente questionamento 
ao pleito eleitoral por parte do Partido 
do candidato derrotado, em novembro 
de 2022. Paralelamente a isso, milhares 
de pessoas armavam acampamento em 
frente aos quarteis do Exército, claman-
do pela aplicação imediata do art. 142 da 
CF, agora interpretado como autorizador 
de uma intervenção militar direta nos po-
deres constitucionais.

Frente a tal quadro, não se pode atri-
buir a recente atuação política das forças 
armadas ao acaso. Foi um processo ges-
tado e construído com o objetivo de ar-
quitetar uma narrativa apta a ensejar sua 
necessidade na tutela democrática de um 
país supostamente à beira da desagrega-
ção social. Fragmentação que encontrou 
seu ápice nas manifestações golpistas e 
antidemocráticas do dia 8 de janeiro. E 
tudo isso amparado por um argumento 
jurídico: o art. 142 da Constituição Fede-
ral. Nos moldes de uma democracia tu-
telar, acredita-se ser atribuição castrense 
o poder de intervenção em momentos 
de crise institucional no país, a fim de 
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pacificar conflitos entre os três poderes 
constitucionais. O general Leônidas Pires 
Gonçalves, Ministro da Guerra de Sarney, 
teria dito ao tempo da Constituinte: “no 
Brasil, quando tem desordem, chama o 
Exército, chama as Forças Armadas”.10

Contudo, desde há muito, tanto a dou-
trina quanto a jurisprudência têm contes-
tado tal interpretação, apontada como 
inconstitucional, tudo a demonstrar não 
estarem as chamadas “quatro linhas” 
suscetíveis à caneta do mandatário de 
ocasião. Aliás, sustentar a prerrogativa 
de guardião da Constituição ao chefe 
do Poder Executivo lembra, vagamente, 
suportes teóricos utilizados por regimes 
autoritários de outrora.11 Em realidade, 
se comprovado seu envolvimento na ins-
tigação, ou na não evitação, da prática 
de atos envolvendo qualquer tentativa de 
ruptura democrática, com a participação 
de alguns oficiais das Forças Armadas, 
há de se promover a devida responsabi-
lização, já que as circunstâncias, em mo-
mento anterior, não o permitiram.

Chamado a se manifestar por meio da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
6457, o Min. Luiz Fux, em decisão liminar 
de 16 de junho de 2020, consignou não 

10 Vide VICTOR, Fábio. Poder Camuflado: os militares e a política. São Paulo: Companhia das Letras, 2022, p. 51.
11 Por todos, vide SCHMITT, Carl. O Führer protege o Direito – sobre o discurso de Adolf Hitler no Reichtag em 13 de julho de 1934. 
In.  MACEDO JR., Ronaldo Porto. Carl Schmitt e a fundamentação do Direito. São Paulo: FGV/Saraiva, 2011, p. 177-178.
12 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6457, Rel. Min. Luiz Fux. Decisão liminar, DJE 12/06/2020. 
Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5934738.
13 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. Baron de Brède et de. O espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 156.

ser missão constitucional das Forças Ar-
madas o exercício de poder moderador 
entre os poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Constitui, isso sim, “poder 
limitado, excluindo-se qualquer interpre-
tação que permita sua utilização para 
indevidas intromissões no independente 
funcionamento dos outros Poderes”.12  

A Constituição não é composta de 
quatro margens de um papel em branco, 
preenchido ao sabor das circunstâncias. 
Antes disso, é um documento instituinte, 
resultado das forças político-democráti-
cas envolvidas em sua elaboração desde 
1985, por meio de assembleia constituin-
te. Consolidou-se em um texto denso, 
longo e descritivo, garantidor de direitos 
fundamentais, bem como dos limites ao 
poder de atuação do ente público, que 
muito pode, mas não pode tudo. Eis o 
princípio de qualquer Estado de Direito, 
sobretudo democrático e liberal. Não é 
demais recordar a perene lição de MON-
TESQUIEU, segundo o qual, “para que não 
se possa abusar do poder, é preciso que, 
pela disposição das coisas, o poder freie 
o poder”.13 
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Introdução

O uso da desinformação como ar-
tifício em disputas presidenciais 
não é uma novidade no Brasil. 

Em 1922 Artur Bernardes foi colhido por 
uma carta falsa distribuída à imprensa e 
atribuía a si. Em 1945 ocorreu o clássico 
episódio entre Brigadeiro Eduardo Go-
mes e os marmiteiros, o que pode ter lhe 
custado a eleição. Em 1989 Lula foi acu-
sado de ter forçado uma antiga namora-
da a abortar o que maculou sua imagem 
entre os conservadores. 

Apesar desse retrospecto pouco li-
sonjeiro, é indubitável que há um quê 
de ineditismo naquilo que aconteceu na 
eleição de 2018. Naquela oportunidade, 
houve uma profissionalização do proces-
so de difusão da desinformação, o que 
potencializou a capacidade de influir na 
decisão política dos cidadãos com uma 
profundidade e eficiência até então des-
conhecida. 

Além disso, as pessoas se descobri-
ram capazes de produzir e difundir quais-
quer informações, inclusive algumas sem 
nenhum compromisso com a realidade. 

Com uma ideia na cabeça e um celular 
na mão, surgiram milhares de produtores 
de conteúdo, alguns de qualidade e vera-
cidade questionáveis.

Após a eleição, estava aberta a caixa 
de Pandora. A difusão de desinformação 
tornou-se quase um modo de vida e pas-
sou a abranger todas as áreas de interes-
se humano, do futebol à medicina. Esse, 
aliás, foi mais um ponto de inflexão no 
processo, tendo em vista que, no curso 
da pandemia de Covid-19, a divulgação de 
informações falsas criou obstáculos re-
ais que dificultaram o combate à doença.

No pleito de 2022 estava claro que o 
Brasil possuía uma sociedade em que a 
desinformação era endêmica. Se no bi-
ênio anterior a ameaça rondava a saúde 
pública, a nova vítima em potencial é a 
democracia. 

O processo eleitoral foi marcado pela 
difusão de informações que desacredi-
tavam o sistema eletrônico de votação, 
questionavam ministros das cortes supe-
riores e defendiam medidas inconstitu-
cionais para a manutenção do poder em 
caso de resultados desfavoráveis nas ur-
nas. O desfecho foi um ambiente que não 
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é democraticamente saudável ou aceitá-
vel sob o prisma da Constituição Federal 
de 1988.

Esse cenário atingiu seu anticlímax em 
8 de janeiro, quando Brasília esteve sob 
ataque. Os eventos causaram revolta, 
perplexidade e uma sensação de impo-
tência nos brasileiros. A visão da des-
truição física e moral das sedes dos três 
Poderes representou, em certo sentido, o 
debacle da democracia liberal brasileira. 

A destruição dos símbolos nacionais 
é resumida pelo Direito Penal através do 
uso de uma palavra: ultraje. Desse modo, 
o vergonhoso episódio ocorrido na Ca-
pital Federal pode ser cognominado de 
Domingo Ultrajante, por seus objetivos, 
modo de ação e efeitos.

Nesse cenário de ruína material e moral 
grande parte da comunidade anseia pela 
responsabilização criminal dos agentes 
do caos, contudo, o ambiente de consen-
so encerra-se neste ponto. Há intenso 
debate acerca da possibilidade de enqua-
drar as ações no tipo penal previsto no 
artigo 296 do Código Eleitoral. O presente 
artigo destina-se a verificar a pertinência 
jurídica de tal caminho. 

1. A anatomia do crime 
previsto no artigo 296 do 
código eleitoral sob a ótica dos 
tribunais regionais eleitorais

O artigo 296 do Código Eleitoral é 
bastante sucinto e determina: “Art. 296. 
Promover desordem que prejudique os 
trabalhos eleitorais; Pena - Detenção até 
dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-
-multa”. O tamanho reduzido do verbete 
contrasta com o espaço interpretativo 
que dele decorre.

De início, deve-se ter em mente que o 

crime perfaz-se apenas na modalidade 
dolosa, ou seja, diante da presença de 
vontade livre e consciente de realizar 
atos que tumultuem o processo eleitoral. 
Nesse sentido, caminha a jurisprudência: 
“Não pratica promoção de desordem que 
prejudica os trabalhos eleitorais (art. 296 
do CE) aquele que age de forma culposa, 
sem a comprovação do dolo”. (TRE-AC, 
Recurso Criminal Eleitoral nº 060000118, 
Rel. Des. Jose Geraldo Amaral Fonseca 
Junior, 25/08/2022)

Quanto à natureza do dolo exigido a ju-
risprudência se divide. Há tribunais que 
exigem, para a existência do ilícito, que 
as ações busquem concretizar ambição 
específica direcionada a tumultuar o pro-
cesso eleitoral: 

[...] A configuração do tipo descrito no 
art. 296 do Código Eleitoral exige cabal 
comprovação do dolo específico da 
conduta - fatos e/ou circunstâncias que 
demonstrem a deliberada finalidade de 
obstar ou desordenar os trabalhos elei-
torais. Somente a injustificada recursa 
ou o abandono dos serviços eleitorais 
são criminalmente tipificados (art. 344 
do CE). Mera ausência aos trabalhos 
eleitorais pode sujeitar o eleitor faltoso 
apenas a sanção administrativa (art. 
124 do CE). (TRE-GO, Recurso Criminal 
nº 213, Rel. Des. Luciano Mtanios Han-
na, 26/07/2016)

Por outro lado, algumas cortes com-
preendem ser suficiente o dolo genérico: 

Para configuração do delito descrito no 
tipo penal do artigo 296, do Código elei-
toral, prescindível se torna a deliberada 
intenção de causar prejuízo aos traba-
lhos eleitorais. Faz-se necessária, tão 
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somente, a existência da perturbação 
da ordem eleitoral. (TRE-PB, Recurso 
contra decisão de Juiz Eleitoral nº 3001, 
Rel. Des. Marcos Antônio Souto Maior, 
12/03/2005)

Ademais, trata-se de um crime que 
exige resultado naturalístico, ou seja, 
é preciso que emerjam consequências 
reais da desordem promovida. Não ne-
cessariamente consequências materiais 
como a destruição de algo a agressão de 
alguém, mas é preciso que algo perceptí-
vel tenha ocorrido a fim de comprovar a 
subversão da ordem. Assim:

O delito tipificado no art. 296 do Código 
Eleitoral é crime material, necessitan-
do de prova do resultado naturalístico 
consistente no efetivo prejuízo aos tra-
balhos eleitorais para sua consuma-
ção. (TRE-PB, Recurso Criminal nº 397, 
Rel. Des. Arthur Monteiro Lins Fialho, 
07/06/2019)

Quanto ao alcance da desordem apta 
a consumar o delito, não se exige a com-
pleta inviabilização do pleito, sendo su-
ficiente o simples afastamento da sua 
marcha normal:

Crime previsto no art. 296 do Código 
Eleitoral Brasileiro [desordem dos tra-
balhos eleitorais]. É cediço que a con-
duta delituosa deve ter o condão de 
atrapalhar a votação e ou apuração 
causando transtorno ao seu regular fun-
cionamento, não necessariamente pre-
cisa inviabilizar totalmente os trabalhos 
eleitorais, sendo suficiente que retarde 
o seu desenvolvimento. (TRE-MT, Re-
curso Criminal nº 60066254, Rel. Des. 
Luiz Otávio de Oliveira Saboia Ribeiro, 

13/07/2022)

A suspensão das atividades, indepen-
dentemente do tempo, é uma circunstân-
cia anotada para a configuração do deli-
to:

[...] II - Se o acusado, no dia da eleição, 
causou desordem deletéria aos ser-
viços eleitorais, a ponto, inclusive, de 
paralisar a votação, houve agressão 
a objetividade jurídica: a marcha, a re-
gularidade e a ordem dos trabalhos 
eleitorais, no dia da votação. III - A efe-
meridade da suspensão dos trabalhos 
não arreda o dano configurado. Critério 
temporal, de duração da suspensão 
causada pelo agente, é irrelevante à ti-
picidade. A maior ou menor extensão 
constitui circunstância a ser aferida ao 
ensejo da dosimetria penal. (TRE-RO, 
Recurso Criminal nº 77, Rel. Des. Ivanira 
Feitosa Borges, 11/09/2008)

De outra banda, a jurisprudência tem 
sido compreensiva com eventos que, 
possuindo gravidade ínfima, modificam a 
normalidade do processo, mas não che-
gam a ser apontadas como desordem 
suficiente a configurar crime:

Para a configuração do delito previsto 
no art. 296 do Código Eleitoral, exige-se 
o efetivo prejuízo aos trabalhos eleito-
rais. Tumulto causado por insatisfação 
com a fila de votação, ocasião em que 
proferiu palavras de baixo calão aos 
mesários. Circunstância resolvida sem 
a necessidade de intervenção policial. 
Desta forma, apesar de reprovável a 
conduta, afastado o enquadramento na 
figura delitiva. (TRE-RS, Recurso Crimi-
nal nº 620, Rel. Des. Eduardo Augusto 
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Dias Bainy, 02/04/2019)

Quanto às condutas pelas quais se per-
faz o delito, trata-se de crime de tipo aberto, 
podendo ser concretizado através de dife-
rentes ações e omissões. É, portanto, indi-
ferente a forma como o agente se portou:

Havendo prejuízos aos trabalhos elei-
torais, a forma como o réu os causou 
é irrelevante, bastando que se consta-
te que suas ações levaram ao resulta-
do previsto no tipo do art. 296, do CE. 
(TRE-MA, Recurso Criminal nº 344, Relª 
Desª. Lavínia Helena Macedo Coelho, 
17/06/2021)

Nessa via, a desordem prevista no tipo 
penal poderá ser de qualquer natureza, 
incluindo desde condutas menos gra-
ves tais como altercações orais, uso de 
termos e expressões ofensivos ou obs-
trução do acesso a determinados locais 
sem uso de violência ou ameaça.

Do mesmo modo, pode-se cometer o 
crime valendo-se de condutas mais gravo-
sas, cujos efeitos são sentidos em maior 
impacto pela coletividade. Exemplo disso 
pode ser verificado no seguinte julgado:

Crimes de desordem eleitoral (CE, art. 
296) e desacato (CP, art. 331). Dia da 
eleição. Repressão à propaganda de 
"boca-de-urna": atuação legítima de 
agentes públicos. Sublevação defla-
grada e capitaneada pelos recorrentes, 
coadjudados por populares, defronte ao 
local de votação, ensejando arremesso 
de objetos contra policiais e Juiz Eleito-
ral, contra quem, ainda, desfechou-se 
um tapa nas costas. Tentativa, até, de 
se obstar a retirada das urnas. (TRE-RO, 
Recurso Criminal nº 63, Rel. Des. Fran-

cisco Martins Ferreira, 19/04/2007)

O tema de maior dúvida entre os ana-
listas do artigo 296 diz respeito ao alcan-
ce da expressão “trabalhos eleitorais”. É 
certo que existem julgados que se debru-
çam sobre este ponto específico, como o 
seguinte:

Para configuração do crime, a desor-
dem deve prejudicar os trabalhos reali-
zados na fase do alistamento, votação, 
apuração ou diplomação dos eleitos, 
inclusive nas etapas da propaganda 
política partidária ou eleitoral, registro 
de candidatos, prestação de contas, 
direito de resposta e pesquisas elei-
torais. (TRE-RS, Recurso Criminal nº 
189, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 
18/08/2014)

Contudo, é preciso avançar ainda mais 
na discussão acerca dos marcos tem-
porais necessários e suficientes para a 
configuração do tipo. Parte da doutrina 
compreende, em dissonância com o jul-
gado alhures referido, que o termo deve 
ser interpretado de forma mais ampla.

Assim, o processo eleitoral englobaria, 
também, o momento posterior ao pleito 
em que a sociedade aceita os resultados 
que emergiram das urnas o que resulta 
na transmissão pacífica e republicana de 
poder. 

Do mesmo modo, existem defensores 
da ausência de marco temporal para os 
crimes que se referem à regularidade de 
um pleito, podendo identificá-los prévia 
ou posteriormente à disputa.
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2. A (in)adeuqação dos eventos 
do domingo ultrajante ao 
crime previsto no artigo 
296 do código eleitoral 

Um dos pressupostos basilares para 
existência de um crime é a tipicidade, 
ou seja, a conjugação perfeita ao fato da 
realidade a um tipo penal previamente 
delineado pelo legislador. No caso dos 
eventos ora analisados, não há dúvida de 
que os atos perpetrados foram movidos 
pela vontade livre e consciente de causar 
desordem e que na forma e montante re-
alizados conseguiram exitosamente al-
cançar seu fito.

Resta, entretanto, responder se tais 
medidas ocorreram no ambiente do pro-
cesso eleitoral, ponto nevrálgico para o 
correto enquadramento das condutas. 
Em primeiro lugar, não existem dúvidas 
de que o motor de todo o conflito foi o 
resultado das eleições presidenciais de 
2022, os agressores assim agiram mo-
vidos pela insatisfação com o nome do 
candidato que saiu vitorioso das urnas. A 
fagulha que desencadeou tudo certamen-
te possui matriz eleitoral, mas isso não 
é o suficiente para solucionar a dúvida.  

Observando a legislação eleitoral, não 
apenas o Código Eleitoral, mas um con-
junto maior de normas incluindo, por 
exemplo a Lei nº 9.504/97 (Lei das Elei-
ções) e algumas Resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral, em quase todas as 
oportunidades em que há referência à ex-
pressão “processo eleitoral” o legislador 
quer tratar de um espaço de tempo topo-
graficamente delimitado entre o registro 
de candidatura e a diplomação dos elei-
tos e seus suplentes.

Essa opção pode ser dilatada quanto 

ao ponto inicial, incluindo, alguns marcos 
como a escolha dos candidatos em con-
venção, o fechamento do cadastro elei-
toral ou, até mesmo, o prazo fatal para 
definição do domicílio eleitoral e filiação 
partidária de quem pretende participar do 
pleito. Contudo, não há referências a dila-
tação temporal após a diplomação, isso, 
decorre do fato de que nesse momento 
habilitam-se os eleitos ao exercícios dos 
seus mandatos e inicia-se um novo ciclo 
eleitoral, quando, inclusive, reabre-se a 
possibilidade de realização de operações 
eleitorais para quem deseja participar, 
como eleitor ou candidato, do próximo 
pleito.

É uma construção difícil de ser susten-
tada a ideia de que o processo eleitoral, 
na forma necessária para a configuração 
do crime do artigo 296, seja contínuo não 
conhecendo limites temporais. Talvez 
fosse até compreensível que atos de tal 
ordem pudessem configurar o delito re-
ferido se realizados com olhos e funda-
mento no pleito vindouro de 2024.

Sob outra perspectiva, cabe ainda uma 
análise da adequação ao tipo penal com 
fundamento nos efeitos da pena. O tipo 
penal inserto no artigo 296 do Código 
Eleitoral é de menor potencial ofensivo, 
com pena máxima de 2 meses de deten-
ção, o que o torna apto a atrair todas as 
medidas despenalizadoras lato sensu: 
transação penal, acordo de não persecu-
ção, suspensão condicional do processo 
e penas restritivas de direitos.A gravida-
de dos atos é incompatível com tal puni-
ção, sob pena de não serem alcançados 
os efeitos das sanções penais: punir o 
agente, criar um exemplo social e reedu-
car o autor do delito. 
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Conclusão

Os eventos do Domingo Ultrajante mo-
bilizaram a sociedade brasileira em busca 
da punição dos agentes que perpetraram 
os atos de agressão ao patrimônio públi-
co. Nesse cenário, há um grupo valioso 
de pessoas que defende a aplicação das 
penas previstas no artigo 296 do Código 
Eleitoral aos autores dos atos.

Analisando o tipo penal às minucias 
com foco direcionado ao comportamen-
to jurisprudencial dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais é possível observar que, 
embora estejam os fatos se adequem a 
muitas características do referido ilícito, 
falta-lhe cumprir a diretriz caracterizada 
pela elementar “processo eleitoral”. 

Nesse cenário, a solução penal para 
os eventos de 8 de janeiro não emergi-
rá da seara eleitoral, mas do âmbito dos 

crimes previstos no Código Penal, mais 
especificamente os delitos insculpidos 
nos artigos 359-L e 359-M, que afirmam 
respectivamente: 

Art. 359-L. Tentar, com emprego de vio-
lência ou grave ameaça, abolir o Estado 
Democrático de Direito, impedindo ou 
restringindo o exercício dos poderes 
constitucionais: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, além da pena correspondente à 
violência.  

Art. 359-M. Tentar depor, por meio de 
violência ou grave ameaça, o governo 
legitimamente constituído: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 
(doze) anos, além da pena correspon-
dente à violência. 
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1. O problema está posto

8 de janeiro de 2023 ficará, para sem-
pre, marcado na memória dos bra-
sileiros e brasileiras. Tal qual se dá 

com todo grande evento histórico signifi-
cativo, acredito que, daqui a alguns anos, 
continuaremos a nos lembrar de onde 
estávamos e de como tivemos a notícia 
de que a Praça dos Três Poderes estava 
sendo invadida por golpistas, das ima-
gens do plenário do STF sendo destruído 
por pessoas vestidas com as cores da 
bandeira do Brasil, e do terror que tomou 
conta de Brasília. Certamente, vivemos, 

de maneira muito traumática, a história. 
 Contudo, não se pode dizer que o aten-

tando à nossa capital foi imprevisível. 
Pelo contrário, o clima de tensão em re-
lação ao reconhecimento do resultado 
eleitoral e quanto à posse do novo pre-
sidente se fez presente desde o primeiro 
momento após a divulgação da chapa 
vencedora. A origem dessa instabilidade, 
sem sombra de dúvidas, remonta a um 
projeto desinformativo que tinha, dentre 
os alvos centrais, o Tribunal Superior Elei-
toral e o sistema eletrônico de votação.

Muitos dos golpistas que destruíram 
Brasília, em seus imaginários, estavam 
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defendendo a verdadeira vontade popu-
lar, que teria sido invalidada por meio de 
uma eleição fraudulenta. Isso só foi pos-
sível em razão de um longo processo de 
descredibilização das instituições e, tam-
bém, de mídia tradicional. Nesse mundo 
fabricado e paralelo, em que não se pode 
confiar nos juízes, nos mecanismos de-
mocráticos e na imprensa, restou à cren-
ça em mensagens que confirmavam 
ideias pré-estabelecidas, recebidas em 
grupos de WhatsApp, Telegram e redes 
sociais em geral. 

A ascensão de narrativas conspiracio-
nistas e antidemocráticas não é exclusi-
va do caso brasileiro. É impossível falar 
do episódio nacional sem remontar à 
invasão do Capitólio por manifestantes 
pró-Trump, em 6 de janeiro de 2021. As-
sim como o Brasil, os EUA também foram 
vítimas de uma tragédia eclodida pela de-
sinformação. 

O problema está posto: a desordem 
informacional é um mal com potencial 
destrutivo. Sendo assim, o direito preci-
sa agir e solucionar os conflitos que ve-
nham a surgir. Se é certo que, no pleito 
de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral teve 
uma posição de destaque no combate às 
notícias fraudulentas, tanto em sua com-
petência jurisdicional como nas compe-
tências administrativa e normativa, este 
também foi alvo de questionamentos so-
bre uma postura ativista e potencialmen-
te cerceadora à liberdade de expressão. 

O presente artigo, portanto, objetiva (i) 
trazer uma contextualização a respeito 
do atual panorama envolvendo a desor-
dem informacional; (ii) distinguir o fenô-
meno atual das práticas passadas envol-
vendo mentira na política; bem como (iii) 

1 Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral no 0603975-98.2018.6.16.0000. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 
de 10/12/2020.

trazer um arcabouço teórico a justificar 
uma postura intervencionista estatal no 
debate público, diferenciando, assim, as 
ideias que estão protegidas pelo ideal da 
liberdade de expressão daquelas que não 
devem ser toleradas. 

Para isso, passa-se, inicialmente, a ela-
borar uma breve contextualização a res-
peito do atual panorama envolvendo as 
práticas desinformativas. 

2.Contextualizando: do boato 
à desordem informacional 

O uso da mentira na política é um velho 
conhecido das campanhas eleitorais. No 
entanto, o fenômeno atual da desordem 
informacional fez essa problemática ser 
revisitada, que agora aparece como uma 
questão capaz de afetar o modelo da de-
mocracia liberal. Isso ficou claro para o 
mundo durante as eleições presidenciais 
norte-americanas de 2016 e também na 
campanha do Brexit, referente à saída do 
Reino Unido da União Europeia.

Desde as eleições gerais de 2018, no 
Brasil, o tema também passou a ganhar 
destaque perante o poder judiciário. Es-
pecificamente no direito eleitoral pátrio, 
as inverdades deixaram de ocupar as 
pautas do direito de resposta e passaram 
a ser vistas como fator capaz de violar a 
legitimidade do pleito, maculando a liber-
dade do voto do eleitor. Em outubro de 
2020, o Tribunal Superior Eleitoral cas-
sou, pela primeira, o diploma de um man-
datário em razão da prática de dissemi-
nação de desinformação em rede social.1 
Além disso, a atividade igualmente pas-
sou a ser objeto de investigação criminal, 
da qual se destaca o “Inquérito das Fake 
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News”, em trâmite no STF.2
De modo objetivo, tem-se que não se 

pode comparar os danos causados pelas 
campanhas de boataria até então existen-
tes em eleições do que se vê atualmente. 
As diferenças entre as práticas do passa-
do e do presente remontam ao alcance 
das notícias, que agora possuem escala 
global, a rapidez com que estas se difun-
dem através dos novos meios de comuni-
cação, bem como em relação às técnicas 
que aceleram essa difusão, o que leva 
em consideração a própria engenharia 
das redes sociais, que, por meio dos al-
goritmos, privilegia conteúdos familiares 
aos seus usuários, contribuindo para a 
polarização e formação de comunidades 
digitais hegemônicas, e também práticas 
que geram um falseamento do debate, 
mediante o uso de robôs (inteligência 
artificial) e exército de perfis falsos.3

Estamos vivendo o que pode ser cha-
mado de era da pós-verdade, na qual os 
acontecimentos objetivos já não mais 
importam para a formação da convicção, 
que passa a se basear nas emoções e 
crenças pessoais dos sujeitos.4 Como 
dito por Anne Applebaum: “as pessoas 
sempre tiveram opiniões diferentes. Ago-
ra, tem fatos diferentes”.5

A divisão da sociedade com base em 
versões iguais dos fatos e do mundo é, 
assim, impulsionada pelo uso das redes 
sociais, que categoriza os seus usuários 
de acordo com as suas preferências, as-

2 Trata-se do Inquérito 4781.
3 MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso do poder no direito eleitoral: uma necessária revisitação ao instituto. Belo Horizonte: Fó-
rum, 2022, p. 114.
4 D’ANCONA, Matthew. Pós-verdade: a nova guerra contra a desinformação em tempos de fake news. Barueri: Faro Editorial, 2018, 
p. 20.
5 APPLEBAUM, Anne. O crepúsculo da democracia: como o autoritarismo seduz e as amizades são desfeitas em nome da política. 
Rio de Janeiro: Record, 2021. pp. 94-95
6 EMPOLI, Giuliano da. Os engenheiros do caos. 1. ed. São Paulo: Vestígio, 2022. p. 175.

segurando que visões antagônicas ra-
ramente se cruzem. Ademais, as redes 
sociais igualmente fomentam a radica-
lização dos usuários, vez que discursos 
extremistas geram mais engajamento e, 
consequentemente, mais tempo na pla-
taforma, o que faz com que estes sejam 
privilegiados. 

Em “Engenheiros do Caos”, essa ideia é 
sintetizada da seguinte forma: 

Segundo a sabedoria popular, para se 
entender seria necessário “colocar-se 
no lugar do outro”, mas na realidade dos 
algoritmos essa operação se tornou im-
possível. Cada um marcha dentro da 
sua própria bolha, no interior da qual 
certas vozes se fazem ouvir mais do 
que outras e alguns fatos existem mais 
do que outros. E nós não temos nenhu-
ma possibilidade de sair disso, e menos 
ainda de trocar com outra pessoa. “Nós 
parecemos loucos uns para os outros’, 
diz Jaron Lanier, e é verdade”.6

Isto posto, parece não haver mais es-
paço para uma visão pouco intervencio-
nista a respeito da desinformação no 
debate público digital. De certo, há, na 
doutrina, posicionamento no sentido de 
que mentira se combate com verdade, 
cabendo ao próprio cidadão, por meio 
de um processo racional, filtrar as infor-
mações e optar por aquela fidedigna, fa-
zendo com que esta seja a vencedora no 
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“livre mercado de ideias”.7
No entanto, tal teoria encontra falhas 

na medida em que, como bem explicita-
do pelo conceito de pós-verdade, as pes-
soas já não parecem mais interessadas 
na verdade objetiva, mas sim em confir-
mar as suas próprias visões de mundo. 
Demais disso, em razão dos algoritmos, 
inúmeros usuários sequer têm acesso 
à informação verdadeira ou “verificada” 
por meio de agências de checagens.

Assim, é necessário que se discuta o 
papel do poder judiciário no combate à 
disseminação de notícias fraudulentas 
no mundo digital, bem como a justa cau-
sa para esse tipo de intervenção, sem 
perder de vista a necessária proteção 
à liberdade de expressão dos usuários, 
e nem cair na armadilha de que toda e 
qualquer limitação ao debate é injusta e 
cerceadora a esse direito fundamental. 

3.Liberdade de expressão x 
desinformação: a intervenção do 
judiciário no debate público digital

Conforme ensinamento de Luna Bar-
roso, a proteção à liberdade de expres-
são, tradicionalmente, justifica-se com 
base em três principais fundamentos: 
(i) a busca da verdade, (ii) a garantia da 
dignidade humana e da autonomia indivi-
dual, e (iii) a realização da democracia.8  
Pela busca da verdade, entende-se que a 

7 SILVEIRA, Marilda de Paula. As novas tecnologias no processo eleitoral: existe um dever do estado de combate à desinformação 
nas eleições: In: ABBOUD, Georges; NERY JUNIOR, Nelson; CAMPOS, Ricardo (org.). Fake News e regulação. 2 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2020, p. 312.
8 BARROSO, Luna Van Brussel. Liberdade de expressão e democracia na era digital. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 46.
9 Segundo Elder Goltzman: “a liberdade de expressão, portanto, permite que a sociedade tenha a oportunidade de, através do deba-
te, rever seus posicionamentos e trocar por outros que entenda mais acertados. Se todos os seres humanos são falhos, não existe 
garantia objetiva de que o ponto de vista que se adota é o adequado. O diálogo, por meio de exposição de ideias diferentes, abre a 
possibilidade de percepção da inadequação do pensamento adotado”. In: GOLTZMAN, Elder Maia. Liberdade de expressão e desinfor-
mação em contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de Direito Humanos. 
Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 26.
10 BARROSO, Luna Van Brussel. Op. Cit. p. 47.
11 Ibidem. p. 53. 

verdade prevalecerá no livre mercado de 
ideias e sairá vencedora do escrutínio pú-
blico quando em oposição a argumentos 
piores.9 A garantia da dignidade humana 
e da autonomia individual dispõe que os 
indivíduos apenas podem ser plenamen-
te realizados quando conseguem expri-
mir suas ideias e opiniões, e quando têm 
acesso às ideias e opiniões dos outros, 
de modo que a liberdade de expressão é 
vista como imprescindível à autodeter-
minação dos sujeitos.10 Entende-se pelo 
fundamento da realização da democra-
cia que, com o livre discurso, as pessoas 
podem vir a conhecer todas as opções 
políticas disponíveis e, assim, vir a exer-
cer o direito de voto de forma mais em-
basada e livre.11

Não obstante, na era das plataformas 
digitais, inúmeras questões que surgiram 
desafiam a teoria tradicional da liberdade 
de expressão e, muitas vezes, atentam 
contra os seus próprios fundamentos. 
Destaca-se, neste artigo, a questão do 
uso do “discurso como arma”. 

Para Luna Barroso, apesar de não se 
tratar de um mecanismo de censura 
clássico, porque não retira o conteúdo 
publicado, essa nova tática que envol-
ve campanhas de cancelamento contra 
opositores (o que inclui as instituições 
democráticas), ataques pessoais exe-
cutados por trolls,  inundação do debate 
com notícias fraudulentas, inclusive por 
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meio de bots, etc. podem ter o mesmo 
efeito censurador na prática, pois retira 
a credibilidade do que foi publicado, e 
disfere inúmeras ameaças aos que pen-
sam diferente, o que pode gerar a sua 
paralisação ou silenciamento. Em suas 
palavras: “o que se observou é que, pa-
radoxalmente, o baixo custo do discurso 
permitiu o seu uso como um mecanismo 
de controle e supressão do discurso de 
quem pense diferente, ou de ataques às 
instituições e opositores”.12

Nesse contexto, nasce a discussão a 
respeito do uso do discurso como arma 
estar ou não acobertado pelo manto pro-
tetor da liberdade de expressão. Para a 
citada professora, a resposta é negativa, 
na medida em que este, ao invés de pro-
mover os fundamentos desse direito fun-
damental, ao contrário, os afronta. Assim, 
ela aduz que a desinformação, compre-
endida como a disseminação de notícias 
falsas, de forma consciente e deliberada, 
com o objetivo de causar dano a pesso-
as, grupos ou instituições, (i) não promo-
ve a verdade ou o conhecimento, (ii) não 
assegura a dignidade humana ou a auto-
nomia, as quais são incompatíveis com 
discursos que buscam induzir reações 
impulsivas e mal informadas, bem como 
(iii) não promove a democracia, que de-
pende de conhecimento técnico e cientí-
fico, e de eleições cujos resultados não 
sejam influenciados ou manipulados.13

Uma vez que se assente que esses dis-
cursos não devem ser tolerados, cresce a 

12 Ibidem. p. 103.
13 Ibidem. pp. 109-110.
14 Nesse sentido, é o ensinamento de Gustavo Binenbojm: “[...] a alegação de enfrentamento ao fenômeno das fake news pode se 
tornar um pretexto para a exclusão de posições inconvenientes, antieconômicas ou politicamente incorretas.” In: BINENBOJM, Gusta-
vo. Liberdade igual: o que é e por que importa. Rio de Janeiro: História Real, 2020. p. 66.
15 Nesse sentido: RAIS, Diogo; SALES, Stela Rocha. Fake news, deepfakes e eleições. In: fake news: a conexão entre a desinforma-
ção e o direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 27.
16 DERAKHSHAN, Hossein; WARDLE, Claire. Information Disorder: Definitions. In: Proceedings of Understanding and Addressing the 
Disinformation Ecosystem. Annenberg: University of Pennsylvania, 2017, p. 5-12.

preocupação a respeito de uma manipu-
lação do conceito de desinformação, que 
poderia ser utilizada indiscriminadamen-
te para banir discursos desagradáveis ou 
minoritários.14 Essa preocupação, inclu-
sive, fez com que parcela da doutrina su-
gerisse o abandono do termo fake news, 
que se tornou uma expressão polissêmi-
ca muito utilizada para descredibilizar os 
veículos tradicionais de comunicação e 
as informações que eventualmente desa-
gradem a uma pessoa ou grupo.15

Sendo assim, para que se defina, longe 
de arbitrariedades, quais discursos de-
vem ser considerados desinformação e, 
portanto, não estariam acobertados pelo 
manto da liberdade de expressão, pode-
-se utilizar a classificação dos três tipos 
de desordem informacional, consistente 
em misinformation, disinformation e ma-
linformation, cunhado por Claire Wardle e 
Hossein Derakhshan.16

 Por misinformation tem-se uma infor-
mação que é falsa, mas não foi criada 
com a intenção de causar algum dano, 
ou seja, quando erros são cometidos de 
modo não intencional, o que se dá, por 
exemplo, quando datas, estatísticas e 
traduções não são fidedignas ou quando 
uma sátira é levada a sério; dis-informa-
tion remete a uma informação falsa que 
foi criada deliberadamente com a inten-
ção de provocar dano à pessoa, grupo 
social, organização ou país, como é o 
caso de vídeo ou áudio com conteúdo to-
talmente fabricado ou deliberadamente 
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manipulado, ou a criação intencional de 
teorias da conspiração ou rumores; ma-
linformation é a informação que é base-
ada na realidade, mas utilizada para cau-
sar dano à pessoa, organização ou país, 
o que é o caso de pornografia da vingan-
ça ou quando o contexto, data ou tempo 
é deliberadamente alterado.17

Essa classificação ajuda na medida em 
que parcela da doutrina, como visto, afir-
ma que o que não desafia os limites da 
liberdade de expressão são os casos de 
desinformação propagada de forma do-
losa, e que provoca danos a terceiros, se-
jam eles pessoas ou instituições – e isto, 
dentre as tipologias acima elencadas, pa-
rece assumir a forma de disinformation 
e, em alguns casos, de malinformation. 

Portanto, como visto, não é qualquer 
intervenção no debate público que con-
figura uma limitação ao ideal da liberda-
de de expressão. Existem discursos que 
não gozam de proteção constitucional e, 
nestes casos, justifica-se a retirada deles 
da esfera pública pelo poder judiciário. A 
desinformação, que deve ser entendida 
como um conceito estrito e que remonta 
à disseminação de conteúdos fabricados 
ou manipulados, com o dolo de causar 
dano à pessoa, grupos ou instituição, 
não encontra espaço na ordem constitu-
cional brasileira. Isso ocorre porque esta 
prática afronta os próprios fundamentos 
da teoria clássica da liberdade de expres-
são: ao invés de produzir um diálogo ho-
nesto, pautado na veracidade e no conhe-
cimento, produz o radicalismo e o ódio.

17 Ibidem.

Conclusão

Conforme assentado ao longo do pre-
sente artigo, vive-se, atualmente, uma 
nova era no que tange à mentira na políti-
ca. Os antigos boatos deram lugar àquilo 
que se entende como desordem infor-
macional, que se diferencia, em relação 
às práticas do passado, em relação ao 
alcance, à rapidez e os mecanismos que 
facilitam a sua difusão. O poder judiciá-
rio, como demonstrado, não deve assu-
mir uma postura de mero espectador da 
deterioração do debate público de ideias, 
principalmente quando determinados 
discursos são fabricados com a intenção 
deliberada de causar um dano a pessoas 
ou instituições. A liberdade de expressão, 
como qualquer direito fundamental, não 
é absoluta, e encontra limitações. 

Portanto, conclui-se que a dissemi-
nação de desinformação, cujo conceito 
deve ser entendido de modo estrito, a fim 
de evitar a sua usurpação por grupos de 
interesse, não encontra espaço na ordem 
constitucional, e deve sim ser expurgada. 
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A situação é realmente extrema-
mente preocupante e já no início 
de 2019, logo após a eleição de 

Jair Bolsonaro, ressaltávamos que o que 
estava por vir não se tratava de um mero 
embate ideológico entre as forças con-
servadoras e a esquerda. O erro estava 
exatamente em acreditar nisso.

Muitos grupos sociais, sem o olhar 
atento dos permanentes defensores da 
democracia, viram na ascensão de Bol-
sonaro uma mera derrota da esquerda e 
o advento do conservadorismo no poder. 
No entanto, alertamos que corríamos o 
risco de um colapso institucional. A de-
mocracia brasileira vivia um momento de 
fragilidade que demandava muita proa-
tividade na defesa da Constituição e do 
chamado “Estado de Direito”.

Enfrentamos uma notável regressão 
política. Nos governos anteriores a Bol-

sonaro, o país viveu um momento de re-
descoberta da legitimidade democrática 
e da normalidade, após anos de ditadu-
ra militar e graves violações de direitos 
humanos. A eleição presidencial de 2018 
não poderia ser vislumbrada de forma 
simplista, pois não se tratava do câmbio 
natural de um governo de direita ou de 
esquerda, mas o perigo de uma ruptura 
institucional que causou muitos prejuí-
zos à democracia e os direitos humanos 
tão penosamente conquistados por so-
ciedade brasileira.

Já naquela época, deu-se início a um 
plano permanente para a concretização 
de um golpe de estado.  Por quatro anos 
consecutivos, vivemos um “cabo de guer-
ra”, onde as instituições estatais e a so-
ciedade civil tentaram sobreviver, através 
de lutas muito duras, com o horror do 
desmonte da máquina estatal e o aumen-
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to gradativo da desinformação, do obs-
curantismo, da negação da Ciência, da 
negação dos Direitos Humanos, da contí-
nua destruição das florestas e da matan-
ça sem precedentes dos povos indíge-
nas. A impunidade atingiu seu ápice com 
os assassinatos da parlamentar MARIEL-
LE FRANCO e da dupla BRUNO e DON. 

Mas esses trágicos acontecimentos 
brasileiros têm um legado histórico que 
não pode ser esquecido. Em primeiro lugar, 
os golpes sempre fizeram parte da trágica 
trajetória política do Brasil, marcada por 
períodos ditatoriais fortemente marca-
dos por poderes paralelos e torturadores. 

Durante o período da ditadura militar 
no Brasil, professores e intelectuais fo-
ram sequestrados nas ruas e desapare-
ceram nos porões de torturadores como 
Ustra, o herói de Bolsonaro, famoso por 
torturar mulheres com ratos inseridos 
em seus órgãos genitais. 

Mas quais são as bases de sustenta-
ção de Bolsonaro?

Seus apoiadores caracterizam-se basi-
camente por uma classe média, com as-
pirações marcadamente golpistas e que 
sempre rejeitou qualquer benefício social 
para a implementação de políticas públi-
cas cidadãs para as classes mais desfa-
vorecidas.

Muitos jovens oficiais do exército se for-
maram com professores da época da di-
tadura, que lhes trouxeram valores como 
o medo insano da implementação de um 
comunismo, como se o Brasil vivesse 
concretamente esse tipo de perigo, além 
de preconceitos como machismo, ho-
mofobia e racismo com negros e índios.

Além disso, possuem uma educação 
mais tecnocrática, desprezando a im-
portância nas escolas de humanidades 
e ciências sociais. Também é importan-

te lembrar a defesa dos privilégios que o 
grupo possui, principalmente na área pre-
videnciária. 

Também podemos lembrar dos funda-
mentalistas religiosos. No Brasil, o hiato 
de uma ação governamental verdadeira-
mente efetiva de apoio aos menos favo-
recidos, principalmente nas áreas peri-
féricas, proporcionaram uma “explosão” 
para fazermos uma metáfora, de uma 
grande quantidade de igrejas em apoio 
de Jair Bolsonaro.

A considerável ascensão, muito rápida, 
dessas igrejas, muitas sob o discurso da 
teologia da prosperidade e a repressão a 
todos os tipos de movimentos minoritá-
rios, levou não só o Brasil, mas também 
outros países latino-americanos, a um 
sensível revés político, pois muitos reli-
giosos, por mais impressionante que isso 
possa significar, estão acolhendo ideias 
e discursos de ódio, com uma “agenda 
moralista” sectária e despida de respei-
to à diversidade (o difere de uma agenda 
conservadora). 

Em uma sociedade democrática, para-
fraseando o Ministro BARROSO, há espa-
ço para conservadores e progressistas. 
Só não há espaço para quem combate a 
Democracia. 

 E esses grupos atentatórios a uma 
sociedade plural atacam o estado de opi-
nião. A radicalidade de suas ideias con-
traria com as conquistas da sociedade 
civil tais como: a abolição da pena de 
morte, a autodeterminação das mulheres 
e o respeito aos direitos das minorias, vi-
lipendiado como uma suposta "ideologia 
de gênero" que estaria falaciosamente a 
destruir a família e a moral tradicionais.

Na realidade, essas pessoas sempre 
tiveram muita dificuldade em aceitar der-
rotas eleitorais e em vários momentos da 
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história brasileira participaram de atos 
que culminaram ou pelo menos tentaram 
golpes.

Assim aconteceu na tentativa de depo-
sição de Vargas em 1954, cujo golpe foi 
contido pelo suicídio do Presidente e pela 
intervenção dos setores nacionalistas do 
Exército; em 1961, quando tentaram im-
pedir a posse do presidente João Gou-
lart, sendo momentaneamente contidos 
pela Campanha da Legalidade, liderada 
pelo então Governador do Rio Grande do 
Sul Leonel Brizola, mas posteriormente 
culminando no golpe de 1964 que impôs 
uma longa ditadura militar no Brasil. Pos-
teriormente, também no impeachment 
de 2016, quando se expurgou do cargo 
uma ex-presidente eleita pelo voto popu-
lar, inocente das acusações que lhe ten-
taram impor.

O fato é que após o período de redemo-
cratização, o Brasil viveu um excelente 
período de eleições pacíficas, com um na-
tural embate de forças políticas divergen-
tes que aceitaram as regras do jogo elei-
toral, cientes de que quando se entra em 
uma disputa eleitoral se ganha e se per-
de, porque é parte do jogo democrático.

Ao se romper com esse momento de 
estabilidade democrática, tais grupos 
antidemocráticos passaram a tarefa de 
destruir as estruturas institucionais da 
política brasileira. Tal vetor se inicia com 
a própria promoção do impeachment de 
2016, imposto a qualquer preço, e que 
forjou toda sorte de alianças sórdidas 
com os esgotos adormecidos da Política.

Mais tarde, na sucessão de Temer, a 
eleição de Bolsonaro foi um “acidente de 
percurso” que pegou de surpresa até a 
classe dominante que queria derrotar os 
governos petistas. Ao planejar já desde 
muito tempo atrás um golpe, eles forja-
ram uma aliança frágil com todos aque-

les que estavam descontentes. E, nes-
se momento, Bolsonaro começou a ser 
pressionado a fazer o “trabalho sujo”, até 
necessário, para o golpe. Só não espera-
ram o sucesso eleitoral do então colabo-
rador. Vale a lembrança que muitos de 
seus apoiadores já praticavam violência 
nas ruas e nas redes sociais e todo tipo 
de comportamento desprezível.

Outro ponto estruturante da tentativa 
do golpe a ser executado foi a contrata-
ção de milhares de militares e familiares, 
de todos os ramos e patentes, para car-
gos de confiança, com altos salários que 
seriam somados ao salário-base. Além 
disso, de acordo com o Tribunal de Con-
tas da União (TCU), mais de 79 mil milita-
res foram identificados como tendo rece-
bido indevidamente o auxílio emergencial 
que deveria ser destinado aos menos fa-
vorecidos pela COVID-19, em claro des-
vio do objetivo da ordem pública e polí-
tica cooptação através do recebimento 
de recursos para as tropas armadas das 
forças de segurança brasileiras.

Isso cria uma lógica de militarização 
nunca antes vista em todos os departa-
mentos do governo. Do meio ambiente, 
passando pela saúde, educação e cultu-
ra, estiveram presentes em todos os car-
gos do governo com adicionais salariais 
invejáveis e o grande desafio será conse-
guir retirá-los já que não querem perder 
seus privilégios.

E então chegamos aos acampamen-
tos montados à porta dos quartéis que 
não foram desmantelados pelos milita-
res nem pelas forças da ordem, porque 
lá encontravam-se as suas próprias mu-
lheres e familiares que promoviam os 
atos antidemocráticos apelando à inter-
venção militar e a um golpe de estado. 
Uma situação nunca antes vista no Bra-
sil, com leniência e impunidade, consi-
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derando-se que absolutamente nada foi 
feito para conter esses grupos que foram 
fortemente financiados e apoiados com 
infraestrutura de alto nível. Ao invés de 
serem reprimidos, eles foram protegidos 
e encorajados a continuar fomentando 
apelos ao golpe.

Vale ressaltar que essa lógica permis-
siva já tem sido há muito tempo auxilia-
da por uma interpretação absolutamente 
equivocada acerca do alcance da liberda-
de de expressão.

Liberdade de expressão não é liberda-
de de agressão, porque a sociedade não 
é uma “selva” permissiva de atos antide-
mocráticos e movimentos extremistas. 
Não dá para defender a volta do Ato Ins-
titucional nº 5, o AI-5, da Ditadura Militar, 
que garantiu a tortura de pessoas, a mor-
te de pessoas, o fechamento do Congres-
so e do Judiciário.

O fato principal aqui é que não estamos 
lidando com suposições ou deduções 
fantasiosas. Havia de fato um plano de 
desmantelamento pronto para justificar 
o golpe.

Quando o presidente Lula assumiu, a 
infraestrutura de segurança funcionava 
perfeitamente, de forma muito eficiente e 
satisfatória. Desesperados, então foram 
ao último grau do desespero golpista.

Logo após assumir o cargo, o gover-
nador do Distrito Federal, aliado de Bol-
sonaro, ignorou as recomendações da 
Polícia Federal do Brasil e dos grupos de 
inteligência institucional e nomeou o ex-
-ministro da Justiça e Segurança Pública 
de Bolsonaro como secretário de Segu-
rança de Brasília. Essa atitude claramen-
te favoreceu a conspiração para fomen-
tar o caos que logo seria presenciado.

Após interromper totalmente o plane-
jamento de segurança, apesar de relatos 
das agências de inteligência, o supracita-

do Secretário foi para os Estados Unidos 
e o Governador do DF não cumpriu as me-
didas acordadas com o comando federal.

Em vez de conter os atos antidemo-
cráticos, a polícia de Brasília conduziu a 
multidão terrorista para a Praça dos Três 
Poderes. E o resto todo mundo viu. As 
cenas impressionantes dos policiais, em 
flagrante, se somando à multidão, foto-
grafando e filmando o que acontecia, até 
com alegria, em vez de proteger o patri-
mônio e os poderes constituídos do esta-
do brasileiro.

Logo após os incidentes, a Democra-
cia resistiu ao golpe. Instituições como a 
Presidência da República, o Senado Fede-
ral, a Câmara dos Deputados, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) e os Governado-
res das 27 unidades da Federação, to-
dos unidos, apesar de suas diferenças e 
divergências ideológicas, levantaram-se 
em reação e se uniram para identificar, 
julgar e punir os perpetradores, em uma 
sequência de criminosos que vão desde 
instigadores, organizadores, financiado-
res, policiais e militares facilitadores até 
vândalos terroristas, todos agressores.

O Governador do Distrito Federal é afas-
tado do STF e  Anderson Torres, ex-mi-
nistro da Defesa de Bolsonaro, é preso. 
Um documento escondido é encontrado 
em sua casa. Tratava-se de um projeto 
de decreto presidencial para impor es-
tado de defesa contra o Tribunal Supe-
rior Eleitoral brasileiro com o objetivo de 
exigir uma intervenção inconstitucional 
no governo e a alteração de resultados 
eleitorais com o argumento, segundo o 
texto, de “equidade e veracidade dos re-
sultados ”.

Era o golpe de estado planejado e que 
não teve clima político e institucional 
para se concretizar. Enfim, a DEMOCRA-
CIA derrotou o golpe e venceu!
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A s sete punhaladas nas Mulatas de 
Di Cavalcanti foram a cruel e do-
lorosa imagem do quão profunda 

a ignorância, o fascismo e o radicalismo 
político podem alcançar. 

O “8 de janeiro de 2023” não será ape-
nas o Dia da Vergonha Nacional ou o 
crepúsculo de uma quadra histórica na 
qual o ódio e a ignobilidade tentaram, ao 
longo de anos, turvar e dominar as men-
tes brasileiras, por intermédio das novas 
ferramentas difusas de manipulação das 
massas oferecidas no mundo digital pela 
tecnologia da informação e comunicação. 

Cada vidraça quebrada, cada móvel 
destruído, cada centímetro quadrado dos 
Três Poderes em Brasília invadido e ar-
rasado; a cada avanço das hordas, dos 
bárbaros e dos criminosos se tornava 
ainda mais translúcida a inevitabilidade e 
a necessidade de um Basta!, da ativação 
de mecanismos de autoproteção das ins-
tituições democráticas brasileiras.

E essa reação não é, nem nunca será, 
a invocação da interpretação leviana e 

deturpada do art. 142, da Constituição 
Federal, tampouco o gesto covarde e 
condescendente de se entregar aos en-
cantos e seduções do poder camuflado 
que ainda insiste em influenciar os pen-
samentos de saudosistas (ou ufanistas) 
dos pantanosos tempos de chumbo. 

Por isso, este será o primeiro grande 
teste de efetividade da Lei de Defesa do 
Estado Democrático de Direito (Lei n° 
14.197/2021) e da necessária superação 
da visão parcimoniosa de grande parte 
sociedade brasileira que insiste em não 
responsabilizar, com rigor, aqueles que 
violam os princípios e valores mais signi-
ficativos de nossa república democrática. 

Porém, o contragolpe institucional não 
deve se restringir à retomada e à reinte-
gração da posse das sedes do Executi-
vo, Legislativo e Judiciário, aos eventos 
de retorno à normalidade, bem como às 
investigações e consequentes responsa-
bilizações cíveis e criminais dos envolvi-
dos, aqui incluídos seus patrocinadores e 
incentivadores.

As sete punhaladas 
e a necessidade 
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democracia brasileira
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É preciso ir além. O processo de res-
tauração da democracia brasileira não se 
limita ao plano estético e funcional. Exige 
medidas transformadoras mais densas e 
estruturais, que não se restringem ao pla-
no jurídico e institucional, mas que tam-
bém enfrentem diversas chagas sociais, 
como a fome, a má distribuição de renda 
e trabalho, a estagnação econômica, a 
desigualdade social e a baixa qualidade 
educacional.

Para cada punhalada, uma sugestão 
de remédio.

O restauro que enalteça não um pseu-
do patriotismo falso, tacanho e febril, 
mas que volte a realçar a intensidade dos 
valores e sentimentos constitucionais, 
das cores do pluralismo político constru-
tivo e respeitoso. 

Restituir, das redes sociais aos ban-
cos escolares, a cultura democrática, o 
prazer do diálogo e do respeito às dife-
renças. Proporcionar meios de aprendi-
zagem que desenvolvam na população a 
habilidade de viver, com senso crítico, no 
ambiente digital, aptos a enfrentar suas 
mazelas, perigos e riscos desinformacio-
nais, por exemplo.

Não se pode olvidar, ademais, a própria 
ressignificação dos contornos da liberda-
de de expressão no universo superveloz 
das redes, dos algoritmos e da inteligên-
cia artificial. A superação do dogmatis-
mo constitucional no qual o direito à li-
berdade de expressão deteria um status 
diferenciado, construindo-se, assim, for-
mas de proteção jurisdicional e extrajudi-
ciais inibitórias, preventivas e de conten-
ção antecipada dos reflexos negativos e, 
muitas vezes, irreversíveis de conteúdos 
com incitação criminosa, discriminatória 
e antidemocrática.

A Federação brasileira e suas insti-

tuições deram, nos primeiros dias após 
08.01.2023, uma importante demonstra-
ção de unidade e harmonia, mas que isso 
não seja fugaz e efêmero. Faz-se neces-
sário permanecerem firmes e fortes, em 
constante interação e com espírito públi-
co elevado.

Um dos pontos mais sensíveis na rela-
ção federativa está no campo da defesa 
da Soberania e da Ordem e na Seguran-
ça Pública, em especial na descontami-
nação político-partidária das Forças Ar-
madas e das Polícias Cíveis e Militares, 
sem contar os desafios que virão ao se 
rediscutir o pacto federativo e a divisão 
das receitas tributárias.

Este estado de vigilância não exime 
o enfrentamento da modernização das 
próprias instituições, algo que também 
passará pela forma como essas se co-
municam e interagem com a sociedade 
(e como são enxergadas). 

No plano legislativo, destacam-se três 
grandes projetos que podem contribuir, e 
muito, com o ambiente pós 08.01.2023, 
quais sejam: (1) o Novo Código de Pro-
cesso Penal – atualmente na Câmara dos 
Deputados; (2) o Novo Código Eleitoral e 
Processo Eleitoral – atualmente no Sena-
do Federal; e (3) o Código de Processo 
Constitucional – ainda em fase de elabo-
ração final do anteprojeto pela Comissão 
de notáveis constituída pela Câmara dos 
Deputados em 2020. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal 
faz-se necessário consignar o efeito posi-
tivo das alterações regimentais que prio-
rizam a colegialidade de suas decisões 
em detrimento de manifestações isola-
das e monocráticas. Nos unum sumus! 

Por outro lado, a campanha organi-
zada, sistemática e difusa de “diaboli-
zação” do TSE (nos três últimos ciclos 
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eleitorais - 2018, 2020 e 2022) promoveu, 
infelizmente, um ambiente de descrédito 
para qualquer decisão tomada, singular 
ou plenária. A população, de maneira ur-
dida e premeditada, foi levada a absorver 
a falsa ideia de que o órgão de cúpula 
da Justiça Eleitoral é o bad cop ou uma 
mera extensão político-partidária.

A desconstrução deste cenário de ten-
tativa de deslegitimação está, justamen-
te, na incorporação do dever de combate 
à desinformação por toda a Justiça Elei-
toral e não apenas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Compreender que a guerra in-
formacional se enfrenta não só nas elei-
ções presidenciais, mas nos respectivos 
microcosmos das eleições municipais e 
embates regionais e estaduais, regulan-
do os excessos das candidaturas ma-
joritários ou proporcionais. Por isso, as 
regras eleitorais, materiais e procedimen-

tais, devem estar atualizadas para os de-
safios contemporâneos, sem prejuízo do 
devido processo legal e da individualiza-
ção das responsabilidades e sanções.

Desinformação que não é combatida 
apenas pelo Poder Judiciário, mas tam-
bém Executivo e Legislativo, em todas 
as esferas federativas, desde a análise 
e aprovação de uma legislação de regu-
lação das redes sociais até a criação de 
uma rede permanente de proteção da de-
mocracia, com atores públicos e da so-
ciedade civil organizada.

As feridas abertas nas Mulatas de Di 
Cavalcanti ainda serão visíveis no futu-
ro mas dão espaço para a construção 
de uma memória coletiva que valorize 
as instituições como símbolo de nossa 
brasilidade, exigindo de cada cidadão o 
compromisso diuturno com o desenvol-
vimento e aperfeiçoamento democrático.
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