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O Direito está sempre em movimento. Poucas são as áreas, no 
entanto, que instigam e provocam na comunidade jurídica um 
sentimento de constante mutação legal como o Direito Eleitoral.

A conhecida celeridade do processo eleitoral, aqui compreendido 
em seu aspecto tanto administrativo quanto jurisdicional, 
imprime ritmo de difícil acompanhamento por seus operadores, 
em suas mais diversas funções.

Novos institutos são inseridos em um ordenamento consolidado, 
como no recente caso das federações partidárias. A velocidade 
da evolução tecnológica fez sofisticar o que se convencionou 
chamar de fake news — fez sofisticar, em idêntica medida, as 
formas existentes para combatê-las.

Há também o diálogo necessário com outras novidades, como 
a aplicabilidade (e a aplicação, efetivamente) da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) aos ambientes partidário e eleitoral.

A melhoria constante da democracia, enfim, requer uma 
discussão contínua.

É por isso que os membros da Academia Brasileira de Direito 
Eleitoral e Político (ABRADEP) se reúnem periodicamente para 
opinar, debater, refletir e, quando possível, concluir interpretações 
sobre os mais diversificados e sofisticados temas de afetação 
a essa vertente jurídica tão sensível que deriva, originariamente, 
de nossa Constituição Federal.

Este livro oferece muito mais do que um resumo das novidades 
legislativas e jurisprudenciais sobre o tema. É um produto 
concebido a partir de análises autônomas, refletidas e 
verticalizadas dos melhores operadores do Direito Eleitoral sobre 
os temas mais controversos e relevantes de nosso ordenamento 
jurídico.

Aqui, o leitor poderá compreender o processo de criação dos 
grupos de trabalho, os debates internos de cada grupo, as 
fontes estudadas pelos membros, os métodos de pesquisa, os 
relatórios, as discussões, a exposição em evento público, as 
conclusões e as divergências.
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A ABRADEP abriu, sem nenhum receio, todo o procedimento que 
concebe suas conclusões e posições publicamente externadas 
em momento posterior.

A ideia é expandir ainda mais o diálogo com a sociedade civil e 
as instituições, tornando tangíveis e acessíveis o mais alto nível 
de análise e o mais profundo grau de pesquisa sobre os temas 
que mais demandam reflexão.

Boa leitura!

Curitiba, novembro de 2022. 





Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro

Ministra substituta do Tribunal 
Superior Eleitoral

PREFÁCIO
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A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) 
promoveu, em meados de 2021, seu 11.º Ciclo de Debates. 
O evento, ocorrido em Brasília/DF, representou uma clara 
demonstração do compromisso da instituição com sua 
missão originária: atuar como academia, servindo à difusão do 
conhecimento especializado em Direito Eleitoral e ao fomento 
do debate qualificado nessa seara.

As profícuas discussões que ocorreram naqueles dias alcançaram 
uma gama muito ampla de temas e espelharam as mais distintas 
formas de pensar, produzindo um panorama completo do estado 
da arte do pensamento jurídico eleitoral.

Este livro historia todos os debates desenvolvidos no Ciclo de 
Debates, sendo um produto que a ABRADEP oferta à sociedade 
para incrementar os estudos em Direito Eleitoral e animar novas 
discussões, estudos e obras doutrinárias. A obra é resultado 
do trabalho cuidadoso de uma equipe composta por mais de 
70 abradepianas e abradepianos que mergulharam em temas 
candentes do Direito Eleitoral.

Assim, o trabalho realiza profunda análise dos seguintes temas: 
Detração das inelegibilidades; Destinação e controle de recursos 
públicos para cotas de gênero e cotas raciais; Os problemas 
relacionados com a questão probatória no que diz respeito às 
cotas de gênero; O papel das plataformas online nas eleições 
e a situação do Telegram no Brasil; Federações partidárias; 
Cassação de mandato por veiculação de fake news; Apuração de 
crimes conexos aos eleitorais depois do Inquérito n.o 4.435/STF 
e LGPD; e Eleições: alcances, deveres e consequências.

Certamente, os temas eleitos para discussão são centrais na 
realidade que antecedeu e emergiu das eleições de 2022. Aliás, 
o fim do pleito não significa, de modo algum, que tais questões 
tornaram-se temas superados; muito ao inverso. Doravante, 
as cortes eleitorais se debruçarão com mais detalhe sobre as 
nuances do pleito, analisando ações eleitorais que têm o condão 
de modificar o resultado que emergiu das urnas.

Nesse cenário, a obra que a ABRADEP oferta à sociedade 
serve de referencial para o aprofundamento da análise e dos 
estudos dos grandes temas do Direito Eleitoral correlacionados 
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com o pleito de 2022 e podem, inclusive, animar os debates 
nas cortes eleitorais. Que venham mais Ciclos de Debates e 
mais obras desse calibre para que a seara eleitoral permaneça 
continuamente arejada e atenta à realidade que a circunda.

Brasília, outubro de 2022. 





Caetano Cuervo Lo Prumo Lo 
Prumo

Ezikelly Barros
Pedro Corrêa Canellas

Pedro Leandro Lima Marinho
Sebastião Moreira
Volgane Carvalho

DETRAÇÃO DAS 
INELEGIBILIDADES
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

O epicentro da controvérsia acerca da aplicabilidade da detração 
eleitoral é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 
6.630, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
que se encontra sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Na 
ação, a legenda pretende que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
declare incompatível com o regime constitucional brasileiro a 
interpretação de uma pequena parte da Lei das Inelegibilidades 
(trata-se do art. 1.º, I, e).

Esse dispositivo foi modificado pela Lei da Ficha Limpa, e, a partir 
de então, antecipou-se o reconhecimento da inelegibilidade 
dos condenados criminalmente. Doravante, a decisão proferida 
por órgão colegiado passou a ser suficiente para impedir a 
candidatura, continuando com seu efeito impeditivo até o 
trânsito em julgado da decisão (prazo indeterminado) e perdendo 
sua eficácia apenas oito anos após o fim da pena.

O legislador complementar pretendia afastar das eleições 
os condenados criminalmente por um período previamente 
determinado: o tempo de pena cumprido, acrescido de mais 
oito anos. Contudo, como a inelegibilidade começa a contar 
da condenação por órgão colegiado, ela produz efeito antes 
do efetivo cumprimento da pena e alonga-se, por vezes, 
indefinidamente, notadamente nos casos em que o condenado 
recorre a tribunais de nível hierarquicamente superior.

O que se discute na ADI n.o 6.630 é a possibilidade de uma 
interpretação que reconheça a aplicação do instituto da detração 
eleitoral, ou seja, pretende-se que o tempo de inelegibilidade 
anterior ao cumprimento da pena possa ser descontado dos 
oito anos que devem ser acrescidos ao final, de modo que o 
impedimento represente apenas o somatório da pena com os 
oito anos previstos na norma.

É possível o reconhecimento do instituto da detração no 
ambiente das inelegibilidades? Em caso positivo, como ficará a 
contagem do prazo de inelegibilidade nessas hipóteses?
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2. FONTES DE PESQUISA

BARCELOS, Guilherme. Inelegibilidade, detração e ADI 6.630: a 
controvérsia acerca da modulação dos efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade. Jota, 2021. Disponível em: https://www.
jota.info/opiniao-e-analise/artigos/inelegibilidade-detracao-
adi-6630-22022022. Acesso: 25 fev. 2022.

CARVALHO, Volgane Oliveira. Descortinando a detração eleitoral 
e a premente necessidade do seu reconhecimento no Direito 
brasileiro. Revista Democrática, Cuiabá, v. 8, p. 165-179, 2021.

FERREIRA, Marcelo Ramos Peregrino. A detração, a condenação 
criminal e a Lei da Ficha Limpa: a ADI 6.630. Conjur, 2020. 
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3. DEBATES

Caetano Cuervo Lo Prumo: Os principais tópicos de discussão 
são:

- Aplicação da detração aos casos de condenação criminal.
- Limite máximo de oito anos para inelegibilidade.
- Os marcos temporais da detração.
- Modulação de efeitos.

Acerca deles, minha posição é:

- Aplicação da detração aos casos de condenação: sou 
favorável na linha apresentada na inicial da ADI e com os 
mesmos fundamentos.
- Limite máximo de oito anos para inelegibilidade: 
concordo com o limite, sem prejuízo de um tempo maior 
decorrente da suspensão dos direitos políticos, por óbvio.



24

- Os marcos temporais da detração: o primeiro marco 
inicia com o julgamento colegiado e termina com o 
cumprimento da pena; se até ali se passarem os oito 
anos, o cidadão estará elegível.
- Modulação de efeitos: entendo que não poderá aplicar-
se nas eleições de 2022; por mais que estejamos diante 
de normas fundamentais, não se pode dar tratamento 
distinto a candidatos numa mesma eleição e não se pode 
aplicar entendimento, posterior ao pleito, que altera 
jurisprudência robusta e amplamente aplicada.

Existem ainda outros pontos que compreendo como sendo 
importantes. O primeiro diz respeito ao período de inelegibilidade 
cumprido antes do trânsito em julgado. Nesse caso, não seria 
melhor que a detração ocorresse entre o julgamento colegiado 
e o cumprimento da pena? Afinal, é com o cumprimento da 
pena que o sujeito recupera direitos políticos e também é com 
o cumprimento da pena que começa a contagem dos oito anos 
de inelegibilidade. O segundo ponto se refere ao cidadão que 
cumpriu a pena integralmente antes do trânsito em julgado.

Ezikelly Barros: Defendo a existência de dois marcos temporais.

O primeiro inicia-se com a decisão colegiada condenatória e 
vai até o trânsito em julgado. Na prática, seria o equivalente ao 
tempo de recurso. Esse marco foi reconhecido na decisão do 
ministro Luís Roberto Barroso.

O segundo marco que deve ser considerado, na minha opinião, 
acontece durante o cumprimento da pena. E, nesse ponto, é 
muito importante frisar que a não incidência do art. 1.º, I, da 
Lei das Inelegibilidades não tem o condão de afastar o efeito 
da pena previsto no art. 15, III, da Constituição Federal (CF). 
O que acontece, na verdade, é que, nesse caso, afasta-se a 
possibilidade de ocorrer um bis in idem.

Essa situação se aplica aos cinco processos que estão 
sobrestados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à espera do 
julgamento da ADI n.o 6.630.

A decisão do ministro Luís Roberto Barroso propôs a modulação 
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para um ano após a publicação da ata de julgamento do acórdão.

Sebastião Moreira: Na minha opinião, a questão não é 
simplesmente aritmética, descontar ou não; são os fundamentos 
que serão usados, pois considero a simples invocação da 
proporcionalidade um pouco rasa para fundamentar a mudança 
de um marco temporal colocado pelo legislador, que, infelizmente, 
em decorrência da sanha punitivista, embarcou em uma fixação 
de penas e em temas totalmente fora do campo político. Cabe 
lembrar ainda que existem outros marcos flutuantes na Lei 
Complementar (LC) n.o 64/1990 que foram introduzidos com a Lei 
da Ficha Limpa. No caso de cassação do diploma, a depender do 
momento que ocorrer, a inelegibilidade pode variar de 8 a 12 anos.

Eu concordo quanto ao exposto na inicial. Ocorre que a detração 
é um instituto que significa desconto no abatimento, e, sem 
dúvida, a partir do momento que o cidadão perde sua capacidade 
eleitoral passiva, ele está cumprindo uma pena (muito embora o 
STF tenha afirmado que inelegibilidade não é pena). No entanto, 
fico inclinado a discordar da forma; é o aplicador do direito 
substituindo o legislador, alterando o marco inicial.

Caetano Cuervo Lo Prumo: Creio que, nesse contexto, fica 
aparente que a inelegibilidade é uma pena.

Sebastião Moreira: Eu também concordo, mas o STF disse que não 
se trata de pena no julgamento das ações referentes à Lei da Ficha 
Limpa. Tanto mais em uma lei complementar (cuja tramitação já 
exige um quórum qualificado) e sendo de iniciativa popular.

Volgane Carvalho: Com relação à aplicação da detração aos 
casos de condenação criminal, concordo integralmente, até 
mesmo como uma forma de realizar o desejo do legislador 
de fixar a restrição pelo tempo da pena somado a oito anos, 
realizando uma combinação dos dispositivos da Constituição e 
da Lei das Inelegibilidades. Manter a regra atual é perpetuar a 
inelegibilidade e desestimular o manejo de recursos.

Sobre os temas:

- Limite máximo de oito anos para inelegibilidade: 
concordo que o desenho realizado pelo legislador não 
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deixa muitas dúvidas a respeito disso, como já mencionei.
- Os marcos temporais da detração: a contagem deve ser 
iniciada com a condenação por órgão colegiado e terminar 
com a extinção da punibilidade, que é o evento que dispara 
a contagem do prazo de oito anos.

Quanto a denominar as inelegibilidades como sanção, discordo. 
Creio que são restrições aos direitos fundamentais de matriz 
constitucional, o que garante ainda mais proteção do que serem 
tratadas como pena.

Sebastião Moreira: Creio que são coisas totalmente diferentes. 
A detração nada tem a ver com a suspensão dos direitos 
políticos como efeito da condenação. Acho que não cabe 
essa discussão, são institutos diferentes. Tanto é assim que a 
suspensão se aplica, inclusive, para crimes culposos, enquanto 
a inelegibilidade do LC, apenas para um rol taxativo. A suspensão 
está condicionada, exclusivamente, ao cumprimento da pena, 
tanto que em caso de detração (por leitura, trabalho etc.) a 
recuperação dos direitos políticos ocorre de forma automática, 
com o cumprimento da pena.

Caetano Cuervo Lo Prumo: Vamos achar um ponto em comum 
para abrandar a posição do STF que limita esses direitos 
fundamentais em nome do “público”.

Volgane Carvalho: Meu ponto não seria o mote que autoriza 
a limitação, mas sua natureza jurídica em si. A construção 
constitucional aponta que as inelegibilidades se agrupam com 
outros freios que o legislador imprime ao exercício dos direitos 
fundamentais, inclusive algumas penas.

Ainda há muita confusão entre os institutos e na aplicabilidade 
na realidade jurídica, porque acabam tendo pontos de interseção. 
No caso de condenação criminal, há uma sobreposição de prazos 
que está sendo enfrentada na ADI.

Sebastião Moreira: Já vi condenação em pena pecuniária, que 
a própria sentença parcelou em 30 parcelas mensais, que 
o condenado pagou integral, comprovou o cumprimento da 
sentença e, em uma semana, recuperou os direitos políticos. O 
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mesmo ocorre com a prestação de serviços à comunidade. Às 
vezes, o juiz fixa em dois anos, com seis horas semanais, sendo 
que o apenado pode cumprir cinco dias por semana, seis horas 
diárias e ver sua pena ser cumprida em um espaço de tempo 
muito menor.

Pedro Canelas: Pessoal, acho que há uma inovação legislativa 
que pode ajudar nos argumentos favoráveis à aplicação da 
inelegibilidade a partir da decisão colegiada. Trata-se do art. 12, 
§ 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão 
dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo 
de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da 
sentença condenatória (incluído pela Lei n.º 14.230/2021).

Estamos a tratar de institutos diferentes, suspensão de direitos 
políticos e inelegibilidade, mas o efeito prático é o mesmo: 
reduzir os excessos da Ficha Limpa e adequar a sanção à 
realidade, haja vista que, desde a Segunda Instância, o candidato 
já estará tolhido de participação na vida política, mesmo que 
tenha recurso especial e recurso extraordinário ainda pendentes.

Tanto faz se a condenação é de improbidade ou criminal. 
Parece-me que a ADI busca amenizar a desproporcionalidade da 
mesma forma que fez a Lei n.o 14.230, ao computar o prazo de 
suspensão dos direitos políticos a partir da decisão colegiada.

Caetano Cuervo Lo Prumo: Muito interessante. Isso seria letra 
morta, se a detração não fosse aplicada na inelegibilidade.

Sebastião Moreira: Acho que esse é o caminho. Impossível 
pensar em cumprimento de uma sanção e uma parte dela não 
ser computada, cumprida, simplesmente porque o legislador 
fixou outra data para início de contagem.

Pedro Marinho: Entendo da seguinte forma:

- Aplicação da detração aos casos de condenação: sou 
favorável na linha apresentada na inicial da ADI e com os 
mesmos fundamentos.
- Limite máximo de oito anos para inelegibilidade: 
concordo com o limite temporal; porém, pode haver um 
tempo maior em razão da suspensão dos direitos políticos.
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- Os marcos temporais da detração: o primeiro marco 
inicia com o julgamento colegiado e termina com o 
cumprimento da pena; se até ali se passarem os oito 
anos, o cidadão estará elegível.
- Modulação de efeitos: penso que não pode ser aplicada 
no pleito de 2022, tendo em vista que estaríamos 
sufragando direitos fundamentais de um candidato.

Caetano Cuervo Lo Prumo: Ao que parece, somos unânimes em 
reconhecer que a inelegibilidade não pode ser tratada como 
penalidade.

4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

A detração eleitoral é, certamente, um tema muito polêmico, 
que fomenta debates e alimenta discursos variados, pois há, 
em seu entorno, uma série de controvérsias que merecem uma 
análise acadêmica.

O primeiro ponto, objeto de estudo, refere-se ao reconhecimento 
da possibilidade de aplicação da detração aos casos de 
condenação criminal, matéria que recebeu apoio unânime do 
grupo, especialmente quando se verifica o objetivo de afastar o 
alongamento indevido do prazo de inelegibilidade.

O segundo ponto é a fixação do limite máximo de oito anos 
para inelegibilidade decorrente da condenação criminal. Nesse 
momento, frisou-se a necessidade de diferenciar, nitidamente, 
a inelegibilidade decorrente de condenação criminal e a 
suspensão dos direitos políticos com a mesma origem. O prazo 
de inelegibilidade deve limitar-se a oito anos, como referido 
na LC n.o 64/1990. Contudo, não se pode excluir o prazo de 
suspensão que equivale ao período entre o trânsito em julgado 
da condenação e a extinção da punibilidade.

O terceiro ponto diz respeito à fixação dos marcos temporais 
da detração, restando, como início da contagem, o julgamento 
colegiado, encerrando com o trânsito em julgado da condenação. 
O próximo marco se refere ao período de cumprimento da pena 
até o reconhecimento da extinção da punibilidade.
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O quarto ponto se refere à modulação de efeitos da decisão do STF 
na ADI n.o 6.630, o que, na prática, acabou sendo desnecessário, 
tendo em mente que, de modo quase concomitante com os 
debates, a ação foi julgada e o Tribunal sequer adentrou o mérito, 
agarrando-se a questões processuais.

Por fim, o derradeiro ponto se refere à natureza jurídica das 
inelegibilidades. Embora haja sólida jurisprudência afirmando 
que não são sanções, e, sim, restrições constitucionais ao 
exercício de direitos fundamentais, o tema ainda desperta 
controvérsias, sendo possível identificar viva e produtiva 
corrente de pensamento que discorda das conclusões a que 
o Judiciário tem chegado e afirma que o instituto tem clara 
natureza sancionatória.

Enquanto as discussões seguem sem apontar um consenso, 
vale notar que não se busca definir os objetivos específicos do 
legislador com essa opção, mas identificar a natureza jurídica 
do instituto.

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

A discussão sobre a ADI n.º 6.630 e seus desdobramentos foi o 
destaque nas falas dos debatedores e convidados, em especial 
em razão de o STF ter extinguido a ação sem analisar o mérito 
da demanda um dia antes do referido debate junto à ABRADEP.

No referido julgamento, ao final dos debates, os ministros 
afirmaram que as portas da Suprema Corte estavam abertas 
para a discussão do tema; porém, deveria ser analisado caso 
a caso.

Dessa forma, diante das diversas possibilidades de interpretação 
sobre o tema, houve a necessidade de discussão dentro de um 
Grupo de Trabalho (GT-1) da academia para melhor análise da 
detração da inelegibilidade referente à alínea e do art. 1.º da LC 
n.º 64/1990.
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Após a nova redação da norma, oriunda da LC n.º 135/2010 (Lei 
da Ficha Limpa), houve um aumento de prazo em relação à 
referida inelegibilidade, que passou de três anos para oito anos 
após o cumprimento da pena.

Aberto o debate, houve unanimidade em relação à 
inconstitucionalidade da matéria, em razão da possibilidade 
de termos um afastamento exacerbado de uma pessoa da vida 
pública, caso condenado na referida alínea.

A contenda girou em torno da detração, e sua interpretação, 
tanto dos Tribunais Regionais Eleitorais quanto do TSE, os quais 
trouxeram em suas decisões a possibilidade de marcos distintos 
serem considerados na análise do caso concreto.

O primeiro marco temporal seria aquele que corresponde ao 
que vier primeiro no caso concreto de uma decisão de sentença 
criminal: o trânsito em julgado ou a decisão colegiada condenatória.

O segundo marco temporal ocorreria na hipótese de haver o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. Nessa hipótese, 
equivaleria ao período correspondente ao que está previsto 
no art. 15, III, da CF, o que diz respeito aos efeitos extrapenais 
da condenação.

Por fim, e não menos importante, foi discutido pelo GT a 
importância do desenvolvimento de uma política constitucional 
no Brasil com foco especial no papel atribuído à democracia e 
à atuação dos agentes públicos, principalmente nos temas que 
competem ao Poder Judiciário, o que resultaria, certamente, na 
construção de decisões fundamentais para a manutenção e a 
consolidação de um verdadeiro modelo político centrado em um 
Estado de Direito.

2. OPINIÃO DA DEBATEDORA INTERNA

De acordo com a debatedora interna, Ezikelly Barros, há a defesa 
da existência de dois marcos temporais no caso.

O primeiro inicia-se com a decisão colegiada condenatória e 
vai até o trânsito em julgado. Na prática, seria o equivalente ao 
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tempo de recurso. Esse marco foi reconhecido na decisão do 
ministro Luís Roberto Barroso.

O segundo marco que deve ser considerado acontece durante o 
cumprimento da pena. E, nesse ponto, é muito importante frisar 
que a não incidência do art. 1.º, I, da Lei das Inelegibilidades não 
tem o condão de afastar o efeito da pena previsto no art. 15, III, 
da CF. O que ocorre, na verdade, é que, nesse caso, afasta-se a 
possibilidade de ocorrer um bis in idem.

Dessa forma, a debatedora interna terminou afirmando que, 
com o julgamento da ADI, no dia anterior ao debate, a Suprema 
Corte deixou a possibilidade de análise dos casos concretos que 
foram sobrestados referentes às eleições de 2020. E, agora, em 
2022, temos, infelizmente, o cenário de insegurança jurídica, 
porque a Corte deixou essa questão em aberto, e, certamente, 
os candidatos vão buscar a Justiça Eleitoral. Como o tema 
tem matéria constitucional, inevitavelmente o STF terá que, 
novamente, debruçar-se, enfrentar o mérito.

3. OPINIÃO DO DEBATEDOR EXTERNO

O debatedor externo, Guilherme de Salles Gonçalves, afirma 
que é antigo o debate a respeito da natureza jurídica do 
direito político, sendo fundamental ao sufrágio passivo. Assim, 
historicamente, a doutrina se divide entre dois pontos.

Uma primeira corrente entende que ele é um direito fundamental, 
portanto, necessariamente, deveria envolver uma interpretação 
criativa. A outra corrente afere que a inelegibilidade seria uma 
condição que impossibilita qualquer pessoa de sair candidata, 
em razão de ser pensada como pena.

4. OPINIÃO DA CONVIDADA

A convidada, Marilda Silveira, ressaltou que concorda com a 
debatedora interna no sentido de que o STF poderia, sim, analisar 
a matéria em sede de controle concentrado. Porém, entende que 
a inelegibilidade não está contida dentro dos direitos políticos. 
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Aduz, dessa forma, que poderíamos ter uma contagem de prazo 
fora dos oito anos trazidos pela LC n.o 64/1990.

Afirma que os direitos políticos têm como marco a própria 
Constituição, enquanto a inelegibilidade, não necessariamente.

FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

O mote do GT foi a ADI n.o 6.630, ajuizada pelo PDT com o escopo 
de discutir a inconstitucionalidade da interpretação aplicada ao 
art. 1.º, I, e, da Lei das Inelegibilidades, que ignora a possibilidade 
de realização da detração eleitoral.

A ADI n.o 6.630 pretendia que o tempo de inelegibilidade 
anterior ao cumprimento da pena pudesse ser descontado dos 
oito anos que devem ser acrescidos ao final, de modo que o 
impedimento represente apenas o somatório da pena com os 
oito anos previstos na norma.

Os debates no GT deram-se com o objetivo de responder a 
algumas perguntas:

- É possível a aplicação da detração aos casos de 
condenação criminal?
- Há um limite máximo de oito anos para as inelegibilidades 
decorrentes de condenação criminal?
- Quais seriam os marcos temporais de uma eventual 
detração?
- Como deveriam ser modulados os efeitos da decisão do 
STF na ADI n.o 6.630?

No evento, foram acrescidas, aos debates realizados no grupo, as 
opiniões de Guilherme Gonçalves (debatedor externo) e Marilda 
Silveira (convidada).

2. CONCLUSÃO
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A detração eleitoral é, certamente, um tema muito polêmico, 
que fomenta debates e alimenta discursos variados, pois cria, 
em seu entorno, uma série de controvérsias que merecem uma 
análise acadêmica.

O primeiro ponto, objeto de estudo, refere-se ao reconhecimento 
da possibilidade de aplicação da detração aos casos de 
condenação criminal, matéria que recebeu apoio unânime do 
grupo, especialmente quando se verifica o objetivo de afastar o 
alongamento indevido do prazo de inelegibilidade.

O segundo ponto é a fixação do limite máximo de oito anos 
para inelegibilidade decorrente da condenação criminal. Nesse 
momento, frisou-se a necessidade de diferenciar, nitidamente, 
a inelegibilidade decorrente de condenação criminal e a 
suspensão dos direitos políticos com a mesma origem. O prazo 
de inelegibilidade deve limitar-se a oito anos, como referido 
na LC n.o 64/1990; contudo, não se pode excluir o prazo de 
suspensão que equivale ao período entre o trânsito em julgado 
da condenação e a extinção da punibilidade.

Marilda Silveira faz um contraponto importante às ideias 
consensuadas no GT, uma vez que compreende que a 
inelegibilidade não pode ser alocada dentro do espaço do direito 
político à elegibilidade e, por isso, comportaria uma contagem 
de prazo superior aos oito anos externalizados na Lei das 
Inelegibilidades.

O terceiro ponto diz respeito à fixação dos marcos temporais 
da detração, restando como início da contagem o julgamento 
colegiado, encerrando com o trânsito em julgado da condenação. 
O próximo marco se refere ao período de cumprimento da pena 
até o reconhecimento da extinção da punibilidade.

O quarto ponto se refere à modulação de efeitos da decisão do STF 
na ADI n.o 6.630, o que, na prática, acabou sendo desnecessário, 
tendo em mente que, de modo quase concomitante com os 
debates, a ação foi julgada e o Tribunal sequer adentrou o mérito, 
agarrando-se a questões processuais.

Por fim, o derradeiro ponto se refere à natureza jurídica das 



34

inelegibilidades. Embora haja sólida jurisprudência afirmando 
que essas não são sanções, e, sim, restrições constitucionais 
ao exercício de direitos fundamentais, o tema, contudo, 
ainda desperta controvérsias, sendo possível identificar viva e 
produtiva corrente de pensamento que discorda das conclusões 
a que o Judiciário tem chegado e afirma que o instituto tem 
clara natureza sancionatória.

Essa divisão decorre da própria interpretação que se empreende 
aos conceitos relacionados com os direitos políticos, 
notadamente com o direito à elegibilidade, o que resultaria na 
compreensão de que a inelegibilidade seja sanção ou não.

Enquanto as discussões seguem sem apontar um consenso, 
vale anotar que não se busca definir os objetivos específicos do 
legislador com essa opção, mas identificar a natureza jurídica 
do instituto.

Por fim, ficou claro para todos os participantes que a opção 
decisória tomada pelo STF apenas postergou a solução de um 
problema jurídico que não desaparecerá. Há concordância geral 
que a corte teria plenas condições jurídicas de enfrentar o 
mérito da ação sem afrontar decisões anteriores do Tribunal ou 
produzir ginásticas hermenêuticas na teoria geral do controle de 
constitucionalidade.

Na prática, os problemas certamente voltarão a ocorrer no 
pleito de 2022, e a questão será, uma vez mais, judicializada, 
trazendo um final que não era desejado por nenhuma das partes 
envolvidas no processo.
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia com relação à destinação e ao controle de 
recursos públicos para cotas de gênero e cotas raciais se deu 
em torno dos seguintes temas:

- A autodeclaração do candidato ao pleito eleitoral como 
presunção absoluta de veracidade.
- Da ausência de critérios de verificação da veracidade 
das autodeclarações.
- Da necessidade de designação de banca de 
heteroidentificação.
- Compliance eleitoral: a adoção do programa de 
conformidade como solução para a redução dos casos de 
candidaturas fictícias femininas e negras.
- Recursos financeiros como elemento de capacidade 
eleitoral do candidato.
- Do critério de verificação quanto ao cumprimento do 
repasse mínimo para negros e mulheres.
- Da importância do cumprimento das regras de 
financiamento para esses candidatos durante a campanha.

2. FONTES DE PESQUISA

ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO. 
Comissão de Trabalho 04 – CT04 – PE01.

PAES, Janiere Portela Leite. Breve histórico: legislação e 
jurisprudência sobre cotas de gênero nas candidaturas.

PAES, Janiere Portela Leite; GRECO, Patrícia Gasparro Sevilha. 
Comentário ao enunciado n.º 18 – aprovado na I Jornada de 
Direito Eleitoral (Portaria TSE nº. 348/2021), Edital n°. 05/2021 – 
ABRADEP. Brasília: ABRADEP, 2022.

PAES, Janiere Portela Leite; OLIVEIRA, Marcia Pereira Lopes. 
Análise sobre a evolução dos direitos políticos das mulheres no 
Brasil: perspectivas histórica, cultural e legislativa. 
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SILVA, Bianca Maria Gonçalves e; BUENO, Emma Roberta Palú. 
Aplicação de ações afirmativas raciais nas eleições: o desafio 
para implementar cotas raciais e o que as eleições da OAB 
podem ensinar para o pleito de 2022. Disponível em: https://
www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acoes-
afirmativas-raciais-eleicoes-27012022. Acesso em: 21 fev. 2023.

SILVA, Daniel Monteiro da. Compliance eleitoral: a adoção do 
programa de conformidade como solução para a redução dos 
casos de candidaturas fictícias femininas. 

SOARES, Rafael Morgental. Comentário ao Enunciado 62 – 
proteção jurídica de categorias sub-representadas nos partidos 
políticos – aprovado na I Jornada de Direito Eleitoral (Portaria 
TSE nº. 348/2021), Edital n°. 05/2021 – ABRADEP. Brasília: 
ABRADEP, 2022.

3. DEBATES

Marcelli Fonseca: Para darmos início às discussões, precisamos 
delimitar o problema/hipótese/tese que o Grupo de Trabalho 
(GT) pretende levantar diante do tema “A divisão das cotas 
raciais e de gênero no pleito 2022”. Ou seja, considerando que 
o tema proposto já está legislado, já temos jurisprudência, 
inclusive usada nas eleições 2020, o que, mais especificamente, 
pretendemos estudar e discutir no grupo sobre o tópico para a 
produção do relatório analítico que será apresentado?

Daniel Monteiro: De minha parte, contribuo no sentido de que a 
tecnologia do compliance eleitoral é instrumento alternativo para 
efetivar os comandos normativos e jurisprudências, evitando e 
reduzindo os casos de candidaturas fictícias femininas.

Janiere Paes: Poderíamos fazer uma breve revisão 
bibliográfica sobre financiamento eleitoral, ações afirmativas e 
representatividade feminina, o que acham? Posso compartilhar 
um breve histórico sobre a evolução da aplicação do 
financiamento de campanha na legislação e jurisprudência.

Bianca Gonçalves: Acho que seria interessante debater a questão 
do peso dois. Acho que um problema que poderemos ter será 
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em relação às impugnações quanto à raça, especialmente 
porque não há previsão de qualquer critério de análise, banca 
de heteroidentificação etc.

Escrevi este artigo com a Emma, começando a levantar 
alguns pontos sobre isso: https://ww.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/elas-no-jota/acoes-afirmativas-raciais-
eleicoes-27012022.

Cássio Leite: Esse é um ponto importantíssimo. A 
autodeclaração gera discrepâncias incorrigíveis e a própria 
manipulação da política.

Cássio Leite: Também penso no quanto é irrazoável o critério 
de verificação quanto ao cumprimento do repasse mínimo 
para candidaturas negras. Enquanto a métrica usada quanto ao 
financiamento das mulheres é a aferição em todos os partidos, 
em cada circunscrição, no que se refere às candidaturas negras 
a análise se dá somente quanto ao cumprimento da prestação 
de contas do diretório nacional, enfraquecendo o controle do 
cumprimento dessa política pública, pois facilita a concentração 
dos repasses e não exige comprometimento algum dos órgãos 
regionais na sua implementação.

Marcelli Fonseca: Se eu entendi bem, o ponto seria a métrica 
diferente para a aferição do Fundo Partidário (FP) e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e não a métrica 
de mulheres e negros; a métrica de aferição para mulheres e 
negros é a mesma.

A destinação do FEFC deve ser comprovada pelo órgão 
nacional, tanto para a cota das candidaturas femininas quanto 
para a de negros.

A destinação do FP também deve ser comprovada pelo partido 
em cada circunscrição, tanto para a cota das candidaturas 
femininas quanto para a de negros.

Com relação ao comentário sobre o enfraquecimento do 
cumprimento dessa política pública por meio da concentração 
dos repasses e não exigência de comprometimento dos órgãos 
regionais, eu concordo com esse ponto, tanto para mulheres 
quanto para negros, quando discutimos o FEFC.
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De fato, o partido tem uma maior autonomia e pode concentrar 
recursos, não só em uma região, como e algumas candidaturas, 
e o FEFC é a fonte principal do financiamento. Alguns órgãos 
regionais passam anos sem receber recursos do FP, e, 
quando chega a eleição, de fato, a aferição na circunscrição é 
praticamente zero.

Em síntese, seriam estes, então, os pontos:

- Recursos financeiros como elementos de capacidade 
eleitoral do candidato.
- Do critério de verificação quanto ao cumprimento do 
repasse mínimo para negros e mulheres.
- Da importância do cumprimento das regras de 
financiamento para esses candidatos durante a 
campanha, certo?

Cássio Leite: Certo, isso mesmo.

Rafael Morgental: De acordo. Diante disso, proponho discutir 
o verdadeiro alcance da CTA TSE 0600306-47 às eleições 
municipais. Se concordarmos com a tese de que a aferição do 
investimento em candidaturas negras deva ocorrer apenas no 
âmbito do diretório nacional, e não na circunscrição do pleito 
— o município —, estaremos militando contra o próprio objetivo 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de aumentar o incentivo 
a essas candidaturas e até mesmo inviabilizando o cálculo da 
distribuição do horário eleitoral gratuito. Afinal, como apurar 
essa distribuição em âmbito nacional, se, em cada município, 
as premissas do cálculo do tempo de rádio e TV são distintas, 
dependendo da quantidade de partidos e candidatos? Trata-se 
de um cálculo impossível.

Penso que não é esse o sentido da consulta, até porque houve 
partidos que se empenharam em cumprir os percentuais em 
âmbito municipal, o que torna injusta a tolerância com aqueles 
que, mais uma vez, ignoraram o direito dos negros de terem 
presença competitiva no processo eleitoral.

Mesmo que fosse essa a orientação da consulta, seu valor seria 
apenas referencial, pois não há efeito vinculante.
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Por isso, não vejo nenhum óbice a que juízes e Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs) examinem o cumprimento dos percentuais nas 
suas esferas de competência, até porque, atualmente, todas as 
esferas partidárias devem prestar contas em todas as eleições; 
e nenhuma delas escapa ao cumprimento das diretrizes gerais 
da prestação de contas.

Portanto, a meu ver, os juízes eleitorais podem, e devem, apurar a 
aplicação dos percentuais no âmbito de cada diretório municipal 
que tenha disputado as eleições de 2020, seja em prestação 
de contas, seja em processos por abuso de poder, fundados na 
inobservância da proporcionalidade entre brancos e negros na 
circunscrição do pleito.

Obviamente, entendo que a “limitação” do alcance do 
entendimento do TSE aos diretórios municipais pode ter sido 
uma forma de atenuar as dificuldades criadas aos partidos pela 
via pretoriana, na véspera das eleições. Realmente, não estava 
no horizonte dos partidos ter de realizar um investimento 
proporcional nas candidaturas negras, e talvez o TSE tenha 
ponderado essa situação prática, ao responder à consulta 
que buscou (e conseguiu) para os negros o mesmo critério de 
proporcionalidade reconhecido às mulheres nas eleições de 
2018. Aliás, vale lembrar que a consulta de 2020 (negros) apenas 
repetiu o entendimento consolidado em 2018 (mulheres) talvez 
sem levar em conta que havia uma diferença de circunscrição 
que muda tudo (nacional versus municipal).

Todavia, esses dados empíricos não mudam a realidade 
jurídica, que é a de obrigatoriedade constitucional de promoção 
proporcional dos candidatos negros. Vale lembrar que a 
consulta do TSE não criou direitos, apenas reconheceu o que 
a Constituição estipula desde 1998: o princípio da igualdade 
(aqui lido na sua dimensão político-eleitoral), o princípio da 
representação proporcional e o compromisso inarredável dos 
partidos com os direitos fundamentais. Sem esquecer da Lei 
Antirracismo e do Estatuto da Igualdade Racial, que também são 
vetores hermenêuticos muito contundentes a favor da inclusão 
efetiva dos negros no processo político e civilizador de nosso 
país. A esse propósito, encaminho a seguir o comentário sobre o 
Enunciado n.o 62 das jornadas TSE versus ABRADEP, que tive o 
prazer de redigir e atualmente está no prelo.



43

Diz o enunciado:

Enunciado 62
Considerando a previsão constitucional de que os partidos 
devem resguardar o regime democrático, os direitos 
fundamentais da pessoa humana, a igualdade material 
e, tendo em vista ainda a vedação à discriminação e do 
retrocesso, os partidos devem assegurar a participação de 
categorias minorizadas em todas as suas ações (art. 17, 
caput, da CF).

Penso que, se realmente temos compromisso com a inclusão, 
esta é uma boa oportunidade para reforçar a obrigatoriedade de 
respeito às categorias minimizadas.

Fico à disposição para aprofundar o debate e desde já 
parabenizo e agradeço os colegas do grupo que enviaram suas 
preciosas contribuições.

Joelson Dias: Precisamos pontuar a necessidade de 
adoção de critérios de incentivo à participação política e à 
representatividade, também, de outros segmentos social e 
historicamente vulnerabilizados em seus direitos, como pessoas 
com deficiência e segmento LGBTQIA+. 

Rafael Morgental: Sobre a valorização de outras categorias 
sub-representadas no âmbito dos partidos políticos (incluindo 
LGBTQIA+ e pessoas com deficiência), trouxe alguns subsídios 
nesse texto, o qual, segundo vim a descobrir, teve boa aceitação 
pelo atual presidente do TSE, que o leu no prelo. Se os colegas 
julgarem que há algum proveito, podemos trabalhar esse tópico 
como o quarto item da nossa lista de temas, na linha do que o 
amigo Joelson bem pontuou.

4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

As discussões acerca do tema “Destinação e controle de recursos 
públicos para cotas de gênero e cotas raciais” se realizaram a 
partir dos tópicos:
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- A autodeclaração do candidato ao pleito eleitoral como 
presunção absoluta de veracidade.
- Da ausência de critérios de verificação da veracidade 
das autodeclarações.
- Da necessidade de designação de banca de 
heteroidentificação.

Após o debate, foram levantadas algumas conclusões 
preliminares, tais como:

- Necessidade de adoção de um critério de avaliação da 
veracidade/correção da autodeclaração indicada pelo 
candidato, tomando como base os critérios já definidos 
pelas instituições de ensino para o preenchimento de 
vagas mediante o sistema de cotas: no indicativo de 
ausência de correção fenotípica, possibilidade da adoção 
de banca de heteroidentificação.
- Compliance eleitoral: a adoção do programa de 
conformidade como solução para a redução dos casos de 
candidaturas fictícias femininas e negras.
- Adoção de mecanismos de compliance eleitoral como 
forma de aprimorar a análise e combate da utilização 
de expedientes fraudulentos no preenchimento das 
vagas específicas para a candidatura feminina, além da 
autodeclaração enquanto negro/pardo, visando a proteção 
da política instaurada.
- A implantação de um programa de conformidade na 
fase da pré-campanha, campanha e pós-campanha, 
visando rastrear o caminho percorrido pelos recursos 
públicos destinados, exclusivamente, às cotas femininas 
e negras, com o intuito de resguardar e aprimorar a 
correta destinação dos recursos atribuídos às categorias 
protegidas pela política de inclusão, com a possibilidade 
de, em caso de indicação de não conformidade, reportar 
medidas de correção, evidenciando, desde já, os 
responsáveis e eventuais medidas de coerção e sanção.

Com relação aos recursos financeiros como elemento de 
capacidade eleitoral do candidato, os debates se deram em torno:

- Do critério de verificação quanto ao cumprimento do 
repasse mínimo para negros e mulheres.
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- Da importância do cumprimento das regras de 
financiamento para esses candidatos durante a campanha.

A conclusão preliminar sobre os tópicos supracitados foi:

- Adoção de meios de verificação mais efetivos quanto 
ao cumprimento da destinação mínima de recursos para 
os candidatos e candidatas negros(as) e pardos(as), com 
implementação do acompanhamento e verificação do 
cumprimento dos requisitos mínimos de destinação dos 
recursos em cada circunscrição, e não somente quando da 
análise da prestação de contas do órgão nacional, como 
ocorre, visando evitar a concentração e/ou manipulação do 
envio de recursos para candidaturas e regiões específicas, 
de modo a determinar que cada órgão partidário vigie a 
correição da aplicação dos recursos para o fim almejado.

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

Marcelli de Cássia Pereira da Fonseca – presidente:

O evento contou com a abertura da presidente Marcelli de Cássia 
Pereira da Fonseca que congratulou os membros presentes e 
rememorou o lema das pessoas com deficiência: “Nada sobre 
nós, sem nós”.

A presidente discorreu sobre os três pontos principais abordados 
pelo grupo, cabendo a ela tratar do primeiro: criação de uma 
comissão de heteroidentificação para a análise daqueles que se 
autodeclaram negros, em razão da insuficiência da adoção da 
autodeclaração como critério único, por gerar problemas na sua 
admissão como verdade absoluta.

Assim como é feito nos concursos e universidades, é 
necessária a criação de uma comissão de identificação, 
para coibir distorções. As recentes eleições da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) foram uma declaração do quanto 
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pode ser questionável a adoção da autodeclaração como 
único critério, pois não há acompanhamento dessa questão.
O colorismo é complexo no Brasil. O que se propõe não é 
um tribunal racial; o intuito é justamente poder verificar 
se essa política afirmativa é respeitada.

Daniel Monteiro da Silva – membro:

Ao membro Daniel Monteiro da Silva, coube falar sobre a questão 
do compliance eleitoral como mecanismo para a redução da 
das candidaturas femininas fictícias, podendo ser adotado, 
igualmente, para o acompanhamento das candidaturas negras.

A tecnologia do compliance, em um programa de 
conformidade, quando se trata do acompanhamento dos 
recursos públicos, possibilita o acompanhando dos gastos, 
além da própria condição das candidaturas, gerando uma 
fórmula de combate para as “candidaturas laranjas”.

A candidata fictícia, com o leading case do Maranhão, ao 
determinar a reserva dos recursos para mulheres, de fato, 
fez com que o recurso chegasse na ponta e a tempo.
Na campanha de 2020, houve muitos casos em que os 
recursos chegaram na última semana, quando já não havia 
mais tempo para planejar a candidatura. Por isso, não 
adianta que essas decisões sejam observadas, com essa 
artimanha, o que na prática significa o não cumprimento 
efetivo da política pública.

Nesse contexto é que se discute o compliance eleitoral 
como metodologia nova, trazida de outras áreas, com 
o objetivo de colocar em conformidade os partidos e 
campanhas. Ele é definido como essa metodologia, com 
o objetivo de implementar, no caso das mulheres, o 
acompanhamento da aplicação dos recursos.

Isso se faz possível a partir da existência de três pilares na 
implementação do compliance.

Primeiramente, é preciso que haja estruturas muito 
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importantes, com o monitoramento dos recursos 
carimbados, que devem chegar às mulheres, inclusive, 
para prestação de contas.

O segundo pilar é a gestão de riscos: é importante que a 
equipe possa identificar os riscos do desvio do recurso 
e analisar se o recurso está, de fato, sendo aplicado na 
campanha. Como adversários que estejam utilizando 
recursos, sem que sejam complementados, de fato. Esse 
gerenciamento de risco contribui muito para coibir a 
fraude. O terceiro pilar é a questão do compromisso da 
alta administração, do partido ou daquela campanha, em 
acompanhar a destinação desses recursos, pensando nas 
cotas, através dos pilares da conformidade.

Cassio Prudente Vieira Leite – membro:

O membro Cassio Prudente Vieira Leite tratou da necessária 
revisão do critério de avaliação do cumprimento do repasse 
mínimo de recursos do FEFC para mulheres e candidatos negros, 
que hoje está a cargo da análise somente quando do julgamento 
da prestação de contas dos órgãos nacionais.

O problema inserido no caso se dá em razão de que, ao 
adotar essa fórmula de verificação, acaba-se permitindo 
o cumprimento setorizado ou episódico da política, 
permitindo que o órgão nacional direcione grande parte 
dos recursos, que eram para promover as candidaturas 
femininas e negras, para um local específico ou até 
mesmo uma única candidatura. 
Adotar, como critério de análise, a verificação quanto ao 
cumprimento da política pública em cada esfera partidária 
que receba recursos do FEFC acabará por pulverizar de 
um modo mais democrático a alocação dos recursos, sem 
qualquer ingerência no campo da autonomia partidária, 
pois se trata de recurso público e com destinação 
vinculada, cabendo, dentro da esfera de autonomia, o 
partido selecionar, na sua esfera, qual(is) candidato(s) e 
candidata(s) poderão ser beneficiados.
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Margarete de Castro Coelho – convidada:

A convidada Margarete de Castro Coelho desenvolveu sua 
fala a partir de seu olhar como legisladora, contando com a 
experiência de ter sido candidata e advogada. De acordo com 
Margarete, a qualidade das despesas nas campanhas é o ponto 
fulcral, principalmente, após o FEFC, cabendo analisar em que 
condições o financiamento chega às mulheres, especialmente, 
após o encerramento das doações das pessoas jurídicas. 
Margarete expõe seu ponto de vista:

Antes do FEFC, os recursos destinados às mulheres eram 
de, somente, 5%. Hoje, com o novo Código Eleitoral, 
o repasse de recursos guarda maior preocupação, 
principalmente pela adoção de peso dois para as 
candidaturas femininas e negras, como critério futuro 
para a destinação de recursos. Dar atratividade a essas 
candidaturas é uma forma de combater as candidaturas 
fictícias, pois, se o cálculo leva a quantidade de votos 
recebidas pelo partido, resguardando peso dois para essa 
parcela dos(as) candidatos(as), mais votos para mulheres 
e negros melhora a ideia do partido em beneficiar essas 
candidaturas, para também se beneficiar.

Os partidos perceberam que esse critério é um jogo de 
ganha-ganha. Houve o interesse de todos os segmentos 
para implementar essa regra. Uma outra regra, que se 
fez questão de incluir, é a possibilidade de as mulheres 
pagarem, com os recursos do FEFC, a dobradinha com 
os candidatos homens, para poder fortalecer suas 
candidaturas. A Justiça Eleitoral, inicialmente, previu um 
paternalismo grande, vedando a destinação de recursos 
através de dobradas, pois não era essa a intenção, não era 
para segmentar, mas para competir em pé de igualdade, 
seja com quem fosse.

O cálculo de que a destinação do recurso, no caso da 
dobrada, seria uma divisão com o candidato homem 
é falha, pois a destinação final é sempre da campanha 
feminina, é em prol dela, sendo possível a fragmentação.
Em reunião com o Ministro Fachin, sobre questões do 
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nível legislativo, abordou-se as questões que não se 
tem consenso ou interesse em acertar no Congresso. A 
PEC 18, de uma forma sorrateira, pretendia flexibilizar o 
financiamento em 30%. Isso é uma forma sorrateira de 
implementar uma pegadinha. A menção da norma de que, 
“independentemente do número de candidatas”, devem 
ser garantidos 30% é um retrocesso, pois visa garantir 
minimamente o piso. A proposta é de, simplesmente, 
retirar o “independentemente do número” para ser 
proporcional ao número efetivo de candidatas.

Foi realizada uma reunião com o Ministro Fachin para 
tentar uma solução ao caso, permitindo, não somente, 
despesas com os eventos para mulheres, em relação 
ao cumprimento do disposto no art. 44, V, da Lei n.o 
9.096/1995, mas, também, dentro da autonomia dos 
partidos, fixar o rol não taxativo de gastos permitidos 
para esse fim. 

O objetivo não é acabar com a “dobradinha”, mas ir além, 
permitindo o financiamento do vice e suplentes, pois o 
capital político para ganhar uma eleição está dentro de 
nichos, como os movimentos sociais, e mulheres sem 
recursos não conseguem concorrer em pé de igualdade, 
permitindo o gasto na pré-campanha de candidatas.

Não se quer infantilizar essas candidaturas, com excesso 
de paternalismo, com excesso de legislações com a PEC 
18, que, no final, se tornam pegadinhas. Faz parte do 
objetivo dos 5%, demonstrar que a mulher tem capital 
político, o que torna sua candidatura atrativa. Não é sobre 
promover eventos, apenas, mas a pré-campanha é uma 
forma de estimular a participação das mulheres.

O novo Código Eleitoral busca, de toda forma, contribuir 
com os grupos minorizados.

O debatedor interno, Joelson Dias, pronunciou-se da 
seguinte forma:
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Joelson Dias – debatedor interno

Neste ano, em que se comemoram 90 anos da conquista do 
voto feminino, é lamentável que ainda estejamos discutindo 
políticas afirmativas para promover a participação política 
feminina. A história vai nos repreender pela demora de 
quase 100 anos. Mulheres não são minorias; os números 
são expressivos, portanto, é necessária a implementação 
de formas de superação desse tempo de exclusão, tanto de 
mulheres, indígenas, negros e da comunidade LGBTQIA+. 
São processos necessários de superação dos processos 
de exclusão. Ainda que tenhamos implementado o número 
mínimo de candidatas, ainda estamos patinando nesse 
sentido, sendo necessário adotar ainda maiores medidas 
para a melhoria e o aumento real das candidatas eleitas.

Esse evento demonstra isso, a explicação para tanto 
é a forma com que os partidos estão escolhendo as 
suas candidatas, ou, mais verdadeiramente, o não 
investimento do partido nessas candidaturas, além das 
candidaturas laranjas.

Junto com a implementação de medidas de participação, 
deve ser observada a cooperação técnica internacional 
com os partidos, além de outras medidas. O STF tem sido 
vigilante nesse sentido. Ainda não superamos a discussão 
das cotas de candidaturas, mas o debate sobre isso ainda 
não está dentro de um cenário de paridade de acesso.

Embora o respeito pela autonomia dos partidos seja 
necessária, é importante manter a observância da 
horizontalidade dos direitos fundamentais, fazendo-
os respeitar as metas de implementação de ações 
afirmativas concretas, para trazer maior presença dos 
grupos sub-representados. Destaca-se a importância 
da interseccionalidade dessa discussão, para incluir 
outros grupos reprimidos, como LGBTQIA+, pessoas com 
deficiência e os povos indígenas.
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Bruna Camilo – debatedora externa 

De acordo com a debatedora externa, Bruna Camilo:

Esse evento traz um debate muito relevante: a importância 
da discussão sobre a diversidade. Entretanto, essa 
discussão, sem a necessária fiscalização da proteção 
das mulheres, pretos, indígenas, LGBTQIA+, vai acabar 
com um invariável regresso em sempre discutir a 
questão da inclusão desses segmentos preteridos.

A questão da fraude passa muito pela questão da 
autodeclaração dos negros. Na perspectiva política, 
somente a autodeclaração é problemática, devido ao longo 
histórico de discussão: argumentos como a miscigenação 
sempre foram utilizados como forma de trazer uma 
perspectiva discriminatória para a política pública. A 
autodeclaração, desacompanhada de outros mecanismos, 
permite a fraude e intensifica a desigualdade. Diante 
disso, faz-se necessária a adoção de ferramentas de 
acompanhamento, pois o espaço de representação desses 
segmentos é necessário.

O ensino superior demonstrou que a heteroidentificação 
é uma forma adequada para essa avaliação, com a adoção 
de procedimentos para tanto, com pontos importantes, 
com a obrigatoriedade da análise das características 
fenotípicas, na presença do candidato, sem vinculação 
de perguntas que versem sobre a conivência ou 
relacionamentos. Isso passa pelo papel central da Justiça 
Eleitoral nessa vanguarda; tal procedimento deveria 
estar presente nas resoluções da Justiça Eleitoral. Os 
próprios partidos devem incentivar e criar mecanismos 
para analisar essa adoção, com a possibilidade de que 
a população acompanhe e fiscalize. Por fim, ressalta-se 
a necessidade de que a resolução preveja a adoção de 
bancas de heteroidentificação.

Michel Bertoni – debatedor externo

O debatedor externo, Michel Bertoni, expressou suas ideias 
conforme o seguinte:
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Há que se pontuar a importância de que as determinações 
de alocação específica de recursos sejam, de fato, 
respeitadas. Se pensarmos nas eleições de 2018, 71% 
dos recursos foram para homens, 22% para os partidos, 
e apenas 7% para mulheres. Esses fatos são alarmantes 
e demonstram a necessidade da adoção de uma política 
para corrigir essa situação.

O compliance deve ser implementado para acompanhar 
a aplicação dos recursos, levando em consideração 
cada aspecto de conformidade. A estrutura de controle 
deve ser maior nos diretórios nacionais do que nos 
diretórios regionais.

Nesse ponto, contribuindo com âmbito de análise, o 
grupo propõe não somente a verificação na prestação de 
contas do diretório nacional, mas, também, das demais 
circunscrições. Vejo isso com ressalvas, pois, em 2020, 
as discussões sobre o critério de aplicação, no caso do 
FEFC e FP, naquele caso, contou com a explicação do TSE 
de que deveria ser feito nas contas do diretório nacional. 
Muitos partidos seguiram esse critério.

Manter esse posicionamento para 2020 é a adoção de 
um critério de segurança jurídica e boa-fé, pois, caso 
contrário, poderia gerar situações de violação daqueles 
locais onde já houve a análise dessa questão. Com relação 
a 2022, a resolução agora estabelece que a análise deve 
ser somente na prestação de contas do órgão nacional; 
será que deveremos pensar somente em 2024?

A desculpa para a revisão do critério é para os recursos 
chegarem para o maior número de candidatos e regiões. 
Pensar assim significa que o partido possa destinar para 
todas as circunscrições? Isso não parece razoável. Se for 
dividido, isso pode prejudicar a competitividade, precisamos 
pensar no binômio competitividade e autonomia.

A PEC que trata sobre o assunto, a adoção do critério de 
peso 2 para o recebimento de votos de candidatos negros 
e mulheres, é importante, já vai ter um efeito importante. 
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Se o efeito será importante, precisamos avaliar o impacto, 
acompanhar a entrega desses recursos, criar uma forma 
de analisar o repasse dos recursos até o recebimento 
da primeira parcial? A criação de um relatório de 
conformidade e não conformidade pode ser um caminho, 
talvez, a fiscalização de um partido pelo outro.

Concordo com a possibilidade de aplicação de recursos 
públicos em candidaturas de vices e suplentes, como 
destacado pela deputada Margarete Coelho, pois o 
benefício é mútuo, ou seja, para a chapa toda. Limitar a 
utilização de recursos públicos somente às candidaturas 
proporcionais geraria um trade-off e desestimularia os 
partidos a lançar candidaturas de mulheres e pessoas 
negras aos cargos majoritários.

Tréplica – Joelson Dias:

Está mais do que evidenciado que estamos uníssonos no 
entendimento de que, além das medidas legislativas já 
existentes, temos que aprofundar esse debate, no sentido 
de garantir a efetividade. 

Tudo começou com a manifestação do STF e do TSE, e 
talvez seja agora o momento mais importante de adotar 
a linha de se aproximar do TSE para ver a possibilidade 
de melhor regulamentar.

No sistema de normatização, o TSE tem mantido 
discussões permanentes sobre a participação dos 
segmentos vulneráveis. O Tribunal vai divulgar os seus 
estudos, com os segmentos participando da sua produção. 
Além do papel do Parlamento sobre a medida, como a PEC 
18, além das outras PECs, principalmente, no que se trata 
da paridade de assentos, é necessário o debate, mais 
do que a participação, a efetiva representatividade, das 
mulheres e todos os segmentos vulnerabilizados.

Na própria ABRADEP é necessário pensar na participação 
e representatividade desses segmentos; é preciso lançar 
um olhar para dentro da academia.
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Tréplica – Cassio Leite:

Não se defende a aplicação retroativa de eventual revisão 
do critério de análise do cumprimento do repasse mínimo 
para candidaturas negras e femininas dos valores do 
FEFC, justamente, por ser uma situação consolidada, em 
que já existe uma expectativa do seu cumprimento, tal 
qual fixado em consulta e precedentes. O que se pleiteia 
é a adequação da resolução de 2022 para contemplar 
essa hipótese, pois não haveria surpresa, já que o período 
eleitoral sequer começou, além de ser possível ocorrer 
dentro do próprio ano eleitoral, ainda mais diante do fato 
de a política pública ter sido implementada pelo STF e TSE 
em 2020, sem qualquer restrição quanto a sua aplicação 
para aquele mesmo pleito.

Propõe-se que a obrigatoriedade do repasse se dê somente 
nas esferas que, efetivamente, recebam o recurso, o que 
não irá afetar a autonomia partidária, preservada pela 
escolha de quais segmentos poderão ser beneficiados em 
cada esfera de disputa.

Tréplica – Daniel Monteiro da Silva:

O partido pode aderir (e sugere-se que o faça) a percentuais 
ainda maiores, não somente 30%, mas podendo haver 
mais, uma autorregulação como exemplo e diferencial 
competitivo dos partidos, beneficiar quem tenha mais 
candidatas como sugestão.

Concordo com a fala da Margarete Coelho: esse movimento 
interno dos partidos de pré-campanha feminina deve 
ocorrer agora, podendo esse critério ser adotado desde já.

Marli Rosa de Mendonça – participante da plateia: 

Hoje temos uma grande dificuldade com relação ao FP, 
quase 100% dos diretórios não recebem FP, somente 
o estado recebe, e os 5% para as mulheres são só para 
pagar lanche. Quando se falava sobre fazer o movimento 
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para aumentar o fundo partidário, hoje se faz de tudo para 
burlá-lo, até mesmo os 5%.

A questão do rol exemplificativo de gastos permitidos 
deve ser bem discutida. Entendo e defendo essa questão; 
não tem como empoderar se não houver um exercício 
efetivo de participação.

Não há trabalho de base, pois a aplicação de recursos 
não está sendo respeitada. É importante que a questão 
das esferas de análise e do cumprimento do repasse para 
negros e mulheres não seja somente nacional, pois, sendo 
assim, alguns estados deixam de alocar o recurso.
Há partido que não recebeu recurso, portanto, não o 
aplicou, pois se trata de uma ficção. O recuso não chega 
para as vereadoras. Deixar que o repasse seja feito apenas 
nacionalmente é um retrocesso no entendimento e 
pensamento do TSE.

Não podemos retroceder, mas avançar.

Luiz Fernando Pereira – presidente da ABRADEP:

Obrigado pelas considerações. Gostaria de explicar 
que foi criado um formato de discussão em GTs, assim, 
provocamos todos os membros a participar dos GTs.

Essas discussões devem se dar nas reuniões, dentro dos 
GTs, não há uma vedação em participar da discussão aqui, 
mas a ideia é debater internamente, construir o relatório, 
e, aqui, o debate, depois da discussão interna, para depois 
ser levado para publicação como posição institucional.

A ideia é discutir muito e gerar produção acadêmica 
de qualidade. Faço esse esclarecimento sobre o que é 
conduzido.
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Quadrúplica – Margarete Coelho:

Após a fala da colega, gostaria de falar sobre a possibilidade 
da utilização do FP (os 5%) para a campanha.
Hoje não se pode mais utilizá-lo como antes. O objetivo 
dos dois é diverso, não queremos misturar. Se deixarmos 
de utilizar o FP para a construção do capital político das 
mulheres, elas deixam de ser competitivas. Não vamos 
mais aceitar isso. A PEC 18 traz essa possibilidade, mas 
vamos decotar e propor emenda supletiva. Concordamos 
com a utilização do fundo partidário na pré-campanha, 
mas não vamos aceitar a utilização do FP para a campanha.
A utilização dos recursos do candidato na pré-campanha 
não tem limite; usar o recurso público é uma forma de 
controlar esses recursos. Eu concordo que o critério seja 
nacional, pulverizar o repasse não vai contribuir para o 
crescimento do partido.

Deve haver a possibilidade de irrigar as campanhas mais 
competitivas, elas devem ter mais recursos. Na pré-
campanha é possível oferecer iguais condições, porém, 
na campanha, deve ser priorizado o candidato mais viável 
e competitivo.

A pré-campanha é para o partido, não somente para o 
eleitor. Concordo que deva ser feito o balanceamento pelos 
partidos e o recurso deve ser mantido no diretório nacional.

Marcelli Fonseca – presidente:

Em razão do tempo e do esgotamento dos trabalhos, 
finalizo esse painel, agradecendo aos demais membros.

2. OPINIÃO DO DEBATEDOR INTERNO

De acordo com o debatedor interno, Joelson Dias, há a 
necessidade da implementação de medidas de participação, 
observada a cooperação técnica internacional com os partidos, 
além de outras medidas, visando empregar a interseccionalidade 
dessa discussão, para incluir outros grupos reprimidos, como 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e os povos indígenas.
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3. OPINIÃO DOS DEBATEDORES EXTERNOS

Na opinião da debatedora interna, Bruna Camilo, faz-se necessária 
a fiscalização da proteção das mulheres, dos pretos e indígenas, 
e da comunidade LGBTQIA+, com a sugestão de que a resolução 
do TSE preveja a adoção de bancas de heteroidentificação, com 
a obrigatoriedade da análise das características fenotípicas, na 
presença do candidato negro, sem vinculação de perguntas que 
versem sobre a conivência ou relacionamentos. Além disso, os 
próprios partidos devem incentivar e criar mecanismos para 
analisar essa adoção, com a possibilidade de que a população 
acompanhe e fiscalize o processo.

Segundo o debatedor interno, Michel Bertoni, há a inegável 
importância de que as determinações de alocação específica de 
recursos sejam, de fato, respeitadas.

O compliance deve ser implementado para acompanhar a 
aplicação dos recursos, levando em consideração cada aspecto 
de conformidade. A criação de um relatório de conformidade 
e não conformidade pode ser um caminho, possibilitando a 
fiscalização de um partido pelo outro.

Para Bertoni, não se afigura razoável rever o critério de análise do 
cumprimento das cotas para mulheres e negros. A desculpa para 
a revisão do critério é para os recursos chegarem para o maior 
número de candidatos e regiões. No entanto, Bertoni questiona 
se essa forma de pensar significaria que o partido pudesse 
destinar os recursos para todas as circunscrições. Segundo 
ele, isso não parece razoável. Se for dividido, pode prejudicar a 
competitividade e é preciso pensar no binômio competitividade 
e autonomia.

4. OPINIÃO DA CONVIDADA

De acordo com a convidada, Margarete de Castro Coelho, existe 
a necessidade de reflexão sobre a qualidade das despesas nas 
campanhas, principalmente após o FEFC, cabendo analisar em 
que condições o financiamento chega às mulheres, possibilitando 
que elas paguem, com os recursos do FEFC, a dobradinha com 
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os candidatos homens, além de permitir gastos com o FP em 
favor da pré-campanha feminina, pois conferir maior visibilidade 
às candidatas é uma forma de promover a sua participação e 
aumentar o seu capital político.

Para Margarete, importa permanecer vigilante contra retrocessos, 
como a possibilidade de se gastar os 5% referentes ao art. 
44, V, da Lei dos Partidos Políticos nas eleições, o que viola a 
sua própria finalidade, além do teor da PEC 18, que tem por 
base limitar os gastos com mulheres em 30%, uma verdadeira 
“pegadinha”.

A convidada concorda que o critério (para a análise do repasse 
e cumprimento do repasse mínimo para mulheres e negros do 
FEFC) seja nacional, pois, segundo ela, pulverizar o recurso não 
vai contribuir o para o crescimento do partido. Devem-se, de toda 
forma, irrigar as campanhas mais competitivas com mais recursos.

FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

O GT, após formação pela coordenação da ABRADEP, foi 
instaurado por determinação da presidente, desenvolvendo os 
seus trabalhos com a colheita de opiniões e informações por 
seus membros, com a discussão em aberto dentro do canal do 
grupo no aplicativo WhatsApp.

O evento foi conduzido pela sua presidente, contando com a 
participação dos membros indicados, que expuseram suas 
posições. A conclusão do evento se deu no mesmo dia. O 
relatório final ficou ao encargo do relator que o entregou na 
data de 23 de março de 2022, submetendo aos demais para 
complementações e revisão. 

2. CONCLUSÃO

Há uma patente necessidade de implementação de medidas de 
participação dos grupos minorizados, para além das mulheres e 
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negros, como as pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e 
os povos indígenas.

O passo dado pela legislação e pelo STF/TSE sobre a medida é 
importante, mas merece aprimoramentos, que podem advir de 
mecanismos de controle e fiscalização, como: 

- Criação de bancas de heteroidentificação, compreendendo 
a insuficiência do critério de autodeclaração como única 
verificação quanto à adequação do candidato enquanto 
negra/negro, ainda mais após a adoção do critério de peso 
2 para cada voto recebido por essa parcela, permitindo a 
coibição de meios de manipular a política pública, com a 
análise de características fenotípicas, sem adentrar em 
discussões a respeito de ancestralidade ou convivência.
- Possibilidade de implementação de um programa 
de compliance partidário, com vistas a criar um 
mecanismo de acompanhamento de conformidades e não 
conformidades, além da gestão de riscos, repassando ao 
partido, como deveria ser, a tutela conjunta da verificação 
quanto à correta e efetiva destinação de recursos para 
mulheres e negros, ao mesmo tempo permitindo a 
fiscalização externa, até mesmo por outras agremiações, 
com a possibilidade de criação e incentivo de políticas 
que possam beneficiar ou premiar partidos por uma maior 
efetividade no alcance dos objetivos, para além do fator 
político imanente.
- Revisão do critério de análise quanto ao cumprimento do 
repasse mínimo de recursos, para candidaturas negras e 
femininas, dos valores do FEFC, de modo a impulsionar, não 
somente no plano geral (nacional) o alcance dos objetivos, 
mas, também, regionalmente, com a obrigatoriedade de as 
esferas que, efetivamente, recebam o recurso, destinarem 
percentuais mínimos para as mulheres e negros/negras, 
evitando um beneficiamento regional e personalista, 
pois o objeto da norma é finalístico: aumentar o número 
de representantes e atingir um percentual maior de 
beneficiários. Do modo como está consolidado, há a 
possibilidade de concentração do repasse entre poucas 
ou únicas candidaturas ou regiões, deturpando o objetivo 
central da política a ser implementada.
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Nesse último aspecto, há divergência entre os debatedores 
externos, Margarete de Castro Coelho e Michel Bertoni, no 
sentido de que a pulverização dos gastos não beneficia a 
qualidade, além de vulnerar a autonomia partidária. 

Cabe, nesse sentido, ponderar que outros segmentos adotam 
critério igual ao proposto, especialmente no que versa a respeito 
dos 5% previstos para a promoção da participação política 
feminina (art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos), que é exigido 
de toda a esfera partidária que receba recursos dessa natureza. 
A adoção de igual critério não demanda uma pulverização dos 
gastos, mas somente a imposição de que um diretório regional 
ou municipal, ao receber o repasse dos recursos, seja impelido 
a observar, dentro da sua estrutura e realidade política, a 
promoção do incentivo das parcelas histórica e efetivamente 
sub-representadas. 

Permanece a autonomia da escolha das regiões/órgãos a 
serem beneficiados com os recursos do FEFC, mas sugere-se 
a aderência ao critério dúplice, tanto no plano nacional quanto 
regional impõe-se a necessidade de respeito e adequação do 
repasse mínimo para mulheres e negros.
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A cota de gênero foi definida na legislação eleitoral com o objetivo 
de promover a igualdade da participação feminina. Entretanto, 
a práxis eleitoral fez perceber que as listas proporcionais 
eram montadas sem candidatas efetivas. O objetivo da lei não 
foi atingido. A fraude à norma da cota de gênero como causa 
de pedir de ações eleitorais cassatórias foi desenvolvida em 
extensão dos instrumentos processuais disponíveis. Provar 
a fraude revelou-se, em consequência, um desafio que nem 
mesmo a aplicação supletiva do Código de Processo Civil (CPC) 
tem conseguido resolver.

2. FONTES DE PESQUISA

AIETA, Vânia Siciliano; ALMEIDA, Renato Ribeiro de; DORNAIKA, 
Kaleo. Art. 23 da LC 64/90: as “provas robustas” no julgamento 
das candidaturas laranjas. Consultor Jurídico, 12 jul. 2021. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jul-12/direito-
eleitoral-provas-robustas-julgamento-candidaturas-laranjas. 
Acesso em: 22 fev. 2023.

ALMEIDA, Jéssica Teles de; MACHADO, Raquel Ramos Cavalcanti 
Machado. Abuso de poder político partidário e as fraudes às 
cotas de candidatura por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JR., 
Antônio Veloso; ALVIM, Frederico Franco; SESCONETTO, Julianna 
Santana (org.). Direito Eleitoral: temas relevantes. Curitiba: 
Juruá, 2018. v. 1, p. 50-75.

ARAÚJO JR., José Wilson Ferreira de. Construção jurisprudencial 
sobre fraudes relativas à cota de gênero eleitoral: como pensam 
os tribunais?. Belo Horizonte: Dialética, 2021.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe 0600461-
12.2019/BA, rel. min. Luís Felipe Salomão, julgado em 25.6.2020, 
publicado em 5.8.2020.
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24.2021/SP, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, publicado em 
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publicado em 21.10.2015.
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MACEDO, Elaine Harzheim. A cota de gênero no processo eleitoral 
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políticos: tratamento legislativo e jurisdicional. Revista da Ajuris, 
Porto Alegre, v. 41, n. 133, mar. 2014.

MACHADO, Raquel Ramos Cavalcanti Machado; ALMEIDA, Jéssica 
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Eleitoral (Respe n.º 193-92.2016.6.18.0018). Disponível em: https://
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66

MALDONADO, Hélio Deivid Amorim. Fraude à cota de gênero, 
distribuição dinâmica do ônus da prova, e sindicabilidade dos 
motivos pessoais e íntimos da desistência tácita da disputa 
eleitoral. Revista Brasileira de Direito Eleitoral [recurso 
eletrônico], Belo Horizonte, v.13, n. 24, jan./jun. 2021.

NUNES, Geórgia Ferreira Martins; SOARES, Lorena de Araújo 
Costa. Candidatas de fachada: a violência política decorrente 
da fraude eleitoral e do abuso de poder e as respostas jurídicas 
para efetivação dos grupos minoritariamente representados. In: 
FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz F. Casagrande; AGRA, Walber de Moura 
(coord.); PECCININ, Luiz Eduardo (org.). Direito Constitucional 
Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

OLIVEIRA, João Paulo. Fraude na cota de gêneros e ação de 
impugnação ao mandato eletivo: um estudo da jurisprudência 
do Tribunal Superior Eleitoral. Revista Populus, Salvador, n. 7, 
dez. 2019.

OLIVEIRA, Pedro Henrique Costa de. Direito Eleitoral e igualdade: 
a proteção dos direitos político-eleitorais das mulheres. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2020.

3. DEBATES

Com a instalação do grupo, foram definidas as funções dos 
membros dentro do roteiro proposto pela ABRADEP e as 
primeiras posições sobre o tema foram delineadas. Ocorreu 
uma reunião virtual para debate dos pontos já levantados pelos 
integrantes no grupo de mensagens instantâneas. Foi definido 
que o grupo deveria seguir um recorte lógico, sob a perspectiva 
temporal, do tema proposto:

1. Posição sobre prova no momento em que se consolidaram 
as ações por fraude à cota de gênero.

2. Início da transição, com alguns julgados que passaram 
a cobrar a exigência de comprovação do elemento volitivo.
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3. Perspectivas para 2022, com base nas decisões 
jurisprudenciais e no que é apontado como questão chave 
pela doutrina.

Diante da insuficiência e ausência de efetividade da política 
pública voltada à diminuição da sub-representação feminina na 
política, constatou-se a necessidade de identificar, conforme 
apontado em artigo pelo membro Georgia Nunes, qual o 
instrumento processual cabível para discutir, perante a Justiça 
Eleitoral, a violação ao art. 10, § 3.º, da Lei n.o 9.504/1997, nas 
hipóteses em que se verificava o descumprimento da cota 
de gênero somente após o deferimento do Demonstrativo de 
Regularidade de Atos Partidários (Drap) (NUNES, 2018).

Embora algumas candidaturas fossem formalmente registradas, 
faltava a efetividade na prática. Além da total ausência de 
realização de atos de campanha pelas candidatas, em muitos 
casos a votação individual era zerada, ou seja, as candidatas 
não votavam em si mesmas. Reapreciar o Drap que havia sido 
deferido em momento pretérito era, em princípio, tido como 
óbice à apuração do descumprimento da legislação.

A modificação no posicionamento jurisprudencial se deu na 
apreciação de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
(Aije) e uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (Aime), 
procedentes do Município de José de Freitas/PI, julgadas após o 
pleito municipal de 2012 (REspe n.o 193-92/PI).

Defendem as autoras que os fatos poderiam ser enquadrados 
na causa de pedir de outras ações, inclusive do Recurso contra 
Expedição de Diploma (RCED), cujo cabimento, segundo art. 
262 do Código Eleitoral, alcança os “casos de inelegibilidade 
superveniente ou de natureza constitucional e de falta de 
condição de elegibilidade”. Assim, no entendimento das autoras, 
uma vez que a proporcionalidade das candidaturas registradas 
seria condição de elegibilidade (há quem entenda ser condição 
de registrabilidade), seria cabível o ajuizamento de RCED 
(NUNES, 2018).

Sobre este último argumento, o grupo não se manifestou, por 
fugir ao escopo do GT.
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Partiu-se, ainda, da constatação, lastreada em jurisprudência, 
de que o conceito de fraude, para fins de cabimento da Aime, é 
aberto e genérico e pode envolver todas as situações capazes de 
afetar a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato 
eletivo, inclusive nos casos de fraude à lei.

O Grupo debateu bastante o tema, entendendo que houve uma 
adaptação do instituto da fraude de modo a abarcar o tipo de 
ilícito perpetrado para burlar a disposição constante da Lei 
n.o 9504/1997. Registra-se as posições dos membros Helio 
Maldonado, Pedro Oliveira e Pablo Bismack, e das membros 
Luciana Nepomuceno e Georgia Nunes, e, ainda, das relatoras 
Isabel Mota e Jamile Ton Kuntz, bem como da coordenadora 
Michelle Pimentel e da vice-coordenadora Sabrina Braga. A partir 
dos debates, concluiu-se que a artificialidade do conceito de 
fraude, no que tange ao descumprimento da cota de gênero, 
tem efeitos diretos na questão probatória, notadamente, no que 
se refere ao objeto da prova, o que se percebe com o movimento 
jurisprudencial atual, que passa a exigir a comprovação do 
elemento volitivo para reconhecer a ocorrência da fraude.

Destacou-se a necessidade de se identificar, para fins da definição 
do objeto da prova, as fraudes propriamente ditas, decorrentes, 
por exemplo, de candidaturas registradas mediante a aposição 
de assinatura falsa, sem a ciência ou anuência da candidata, 
além de casos de descumprimento posterior da cota de gênero 
por parte das agremiações partidárias, albergados pelo conceito 
artificial de fraude, criado para possibilitar a apuração dessas 
práticas por meio dos instrumentos processuais disponíveis.

Sabrina Braga registrou a carga de violência do termo “laranja”, 
usado para se referir às candidatas cujas candidaturas se 
reputam fictícias nos processos em que se apura a existência 
da fraude, na medida em que a expressão, extremamente 
pejorativa, objetiva culpabilizar as mulheres inseridas nessa 
questão, aumentando o viés de violência de gênero.

O grupo aderiu à observação destacada pela vice-coordenadora, 
decidindo pela não utilização do termo “laranja” para se referir 
às candidatas acusadas de fraude. Registra-se a posição de uma 
das relatoras, Isabel Mota, para quem, apesar de se identificar, 
na maioria dos processos, com a perspectiva ora em destaque, 
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pontua que o termo “laranja” é usual e sempre se referiu 
também em relação a outras burlas que objetivam o registro 
de candidaturas fictícias. Michelle Pimentel ponderou, ainda, 
existir significativa diferença entre o termo “candidatura laranja” 
e “candidata laranja”, considerando que esse último atribuiria 
uma carga negativa às mulheres. 

A relatora Jamile Ton Kuntz apontou que, não apenas em razão do 
uso do termo “candidata laranja”, as mulheres são indevidamente 
culpabilizadas. No decorrer da apuração das fraudes à cota de 
gênero, invariavelmente, o que se observa é que a sanção de 
inelegibilidade é aplicada apenas às mulheres cujas candidaturas 
se imputam fictícias. A exigência de comprovação do elemento 
volitivo, em regra, recai sobre as mulheres, sobre a sua vontade 
deliberada de não concorrer ou de registrar candidatura apenas 
para o cumprimento da cota de gênero. Os demais agentes da 
dita “fraude”, a exemplo dos dirigentes partidários, em regra, 
sequer são arrolados no polo passivo da demanda. Em casos 
tais, o objetivo da norma, que é fomentar a participação das 
mulheres na política, certamente não está sendo atingido, na 
medida em que são essas mesmas mulheres que estão sendo 
alijadas das próximas disputas.

O membro Helio Maldonado destacou ser indispensável, para a 
apuração da fraude à cota de gênero, a sindicância do elemento 
volitivo da candidata quando da alegação de sua desistência 
tácita, o que tem encontrado resistência na jurisprudência. 

Para Pedro Oliveira, a desistência informal ou tácita no transcurso 
do pleito, sem a devida comunicação, embora se trate de 
conduta irregular e indesejada, não configura propriamente uma 
ilicitude merecedora de sanção, assim como não se pode supor 
que a mera falta de interesse na continuidade da campanha em 
disputa seja decorrente de conluio com a finalidade de fraudar 
as eleições.

A membro Luciana Nepomuceno pontuou que os julgados partem 
da premissa da liberdade que as candidatas e candidatos têm 
de desistir de suas campanhas, concluindo que nem a Justiça 
Eleitoral, e nem os partidos, poderiam estabelecer controle 
sobre essa questão. Luciana Nepomuceno questiona, ainda, se 
seria possível estabelecer-se um limite a essa liberdade. Quanto 
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aos motivos determinantes das desistências, reportou-se aos 
casos do ano de 2020, nos quais a pandemia tem se revelado um 
argumento reiterado nas justificativas para a não identificação 
de campanha eleitoral.

Foi objeto de discussão, durante o debate, as imposições que 
o contexto da pandemia traz para as campanhas de mulheres. 
A membro Sabrina Braga ressaltou que o patriarcalismo, 
enraizado na sociedade, culmina na divisão sexual do trabalho 
que coloca, sob a responsabilidade das mulheres, o dever do 
cuidado. Diante do quadro verificado durante as eleições de 
2020, a responsabilidade das mulheres de cuidarem de idosos, 
pertencentes ao grupo de risco, bem como das crianças, que 
não puderam frequentar as escolas, afastou as candidatas das 
atividades de campanha. Considerou-se, ainda, a influência da 
colaboração, ou não, das agremiações nesse contexto.

Ainda quanto à possibilidade de apuração das desistências 
tácitas, o grupo debateu qual seria o papel do apoio da 
agremiação partidária, ou da ausência dele, na opção das 
mulheres de desistirem de suas candidaturas. A membro Luciana 
Nepomuceno questionou, ainda, se ingressar nessa seara não 
implicaria em violação à autonomia partidária. 

O grupo também se debruçou sobre os parâmetros que têm 
norteado as decisões judiciais e que foram se desenhando desde os 
casos dos municípios piauienses, que são os casos emblemáticos 
iniciais da matéria (REspe n.o 24342/PI e REspe n.o 193-92/PI).

O membro Kaleo Dornaika Guaraty trouxe ao debate a crescente 
dificuldade na comprovação das fraudes à cota de gênero, muito 
em razão de que os tribunais passaram a desconsiderar elementos 
indiciários, como votação pífia, prestação de contas zerada, 
entre outros. Guaraty destacou que a aplicação da faculdade 
prevista no art. 23 da LC n.º 64/1990, que permite ao magistrado 
se utilizar da “livre apreciação dos fatos públicos e notórios, 
dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para 
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados 
pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura 
eleitoral”, pode ser uma grande aliada na condução da instrução 
dos processos relativos à fraude à cota de gênero. 



71

Michelle Pimentel ponderou, em relação à utilização do art. 23 
da LC n.º 64/1990, sobre a necessidade de se garantir às partes o 
contraditório substancial, nos casos em que a decisão se baseia 
em elementos não indicados ou alegados pelas partes. 

A relatora Jamile Kuntz destacou que a construção 
jurisprudencial, acerca da necessidade de prova robusta nas 
demandas que impliquem em cassação de mandato, não é nova 
ou exclusiva das demandas que apuram fraude à cota de gênero, 
mas aplicáveis a todos os casos em que se apurem condutas 
abusivas, ou, ainda, relativas aos arts. 30-A e 41-A da Lei n.º 
9.504/1997. Prosseguiu dizendo que, para essas demandas, 
a tendência do Tribunal Superior Eleitoral é de considerar os 
elementos indiciários, conferindo-lhe valor probante, não 
havendo motivos para que este entendimento não seja adotado, 
também, nas ações que envolvem cota de gênero. Trouxe, como 
exemplo, o seguinte julgado: 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. 
CANDIDATO À REELEIÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E 
ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. DOAÇÕES ELEITORAIS 
IRREGULARES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DESVIO 
DE FINALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 
VULTOSIDADE DAS DOAÇÕES. ARRECADAÇÃO. DEMAIS 
CAMPANHAS. DESPROPORÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO 
PLEITO. GRAVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[…]
8. As condenações por abuso de poder devem ser apoiadas 
em provas robustas, o que não se opõe à validade da 
prova indiciária, desde que os elementos coligidos 
sejam verídicos, seguros e coesos. Precedentes. Esse 
entendimento está em conformidade com o disposto no 
art. 23 da LC 64/90, segundo o qual “[o] Tribunal formará 
sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e 
notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, 
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não 
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o 
interesse público de lisura eleitoral”.
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9. A necessidade de se valer de indícios decorre, 
muitas vezes, da própria natureza do ilícito, pois não é 
incomum que a prática abusiva se revista de aparência de 
legalidade, ou seja dissimulada, de modo que somente a 
partir das circunstâncias e da relação entre diversos fatos 
comprovados será possível demonstrar sua ocorrência.
[…]
(Recurso Ordinário Eleitoral n.º 729906, acórdão, rel. min. 
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, t. 230, data 14.12.2021).

O membro Pedro Oliveira asseverou a necessidade de se 
diferenciar o momento da aferição do cumprimento à cota de 
gênero: se seria exigível apenas no momento da apresentação 
do Drap ou se também poderia ser aplicada em eventuais 
indeferimentos e substituições. Oliveira destacou, no que se 
refere à prova, a questão relativa à validade do depoimento 
pessoal, quando colhido a pedido do autor. Para ele, a absoluta 
ausência de previsão legal desobriga o representado de prestar 
o depoimento pessoal, podendo fazê-lo apenas quando assim o 
requerer na contestação.

O art. 44, § 3.º, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, é claro quando 
dispõe que “[o] representado não poderá ser compelido a prestar 
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvido em juízo 
caso assim requeira na contestação”. A regra tem origem em 
estável entendimento do TSE: é constrangimento ilegal compelir 
o réu a prestar depoimento pessoal em Aime. 

Ainda para Pedro Oliveira, é importante observar os desvios 
de recursos públicos para a identificação da fraude. Destacou 
a importância do julgamento já iniciado no Tribunal Superior 
Eleitoral, em fevereiro deste ano, relativo ao REspe na Aime 
ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral junto ao TRE do Pará, 
na qual se requer a cassação do mandato da deputada federal 
Elcione Barbalho, por ter distribuído os recursos destinados ao 
financiamento de campanhas femininas para dez candidatos a 
deputados estaduais, por meio de doações. Ressaltou que os 
possíveis desdobramentos desse caso podem ser relevantes 
para a verificação de fraudes nas eleições de 2022. 
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Segue, em anexo ao relatório, uma compilação de julgados 
sobre temas correlatos à prova em ações por fraude à cota 
de gênero, estruturada pelo membro Pedro Oliveira, sem que 
isso implique assentimento do GT sobre todas as conclusões. 
Considera-se, entretanto, seu valor para a continuidade da 
pesquisa pelos interessados.

Por fim, o membro Helio Maldonado destacou a importância de 
se discutir sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova 
nas ações que apuram a fraude à cota de gênero, mormente 
porque, em geral, a prova exigida para o reconhecimento da 
configuração da fraude é de ausência de atos de campanha, ou 
seja, prova de fato negativo, considerada prova diabólica.

4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

A questão probatória nas ações por fraude à cota de gênero é 
fortemente influenciada pelas linhas gerais da causa de pedir e 
pelos fatos alegados em juízo. O conceito de fraude foi construído 
ao redor de imperfeições e para responder à recalcitrância das 
instituições democráticas em promover atividade política e 
candidaturas femininas competitivas. 

Reconhece-se que há, na Resolução do TSE n.º 23.609/2019, 
instrumentos para reconhecer a fraude decorrente da falsidade 
documental, aquela em que a candidata sequer conhece a sua 
condição, principalmente pela aposição de falsa assinatura, 
com produção de Requerimento de Registro de Candidatura 
juridicamente inexistente.

Na jurisprudência, em princípio, se admitia como provada a fraude 
por dados simples como quantidade de votos e inexistência de 
movimentação financeira. Aos poucos, as manifestações em 
redes sociais e o comportamento durante a campanha, além da 
presença de candidatos do mesmo círculo familiar, começaram 
a ser levados para as discussões em contraditório como indícios 
da ocorrência de fraude.

De modo mais recente, identificou-se o refinamento dos meios de 
prova com a inclusão de cotejo da atividade financeira e trânsito 
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de receitas decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha, revelando a complexidade do acervo probatório que 
deve ser construído e o diálogo com outros feitos eleitorais, com 
destaque para as prestações de contas. 

O grupo identificou a tendência de elevação dos standards 
probatórios e a exigência de demonstração do elemento volitivo 
para reconhecimento da fraude e procedência de Aijes e Aimes, 
respectivamente, o que pode apontar para a ineficácia dos 
instrumentos processuais disponíveis, em resposta à formação 
de listas proporcionais que não respeitam, de fato, os percentuais 
de gênero da Lei n.º 9.504/1997. 

Em acréscimo, a questão da desistência tácita das candidatas 
está posta para desenvolvimento como questão legítima (ou 
não) da defesa e que deve ser analisada dentro das estruturas 
sociais que encerram o papel feminino como o cuidar e o 
doméstico. Em paralelo, há a admissibilidade do depoimento 
pessoal das candidatas.

Consideram-se desafios para a evolução da construção de prova 
nas ações de fraude à cota de gênero: descentralizar a prova 
e os meios de prova da atividade da mulher candidata para as 
instâncias gestoras dos partidos políticos; definir standard 
probatório adequado que preserve as possibilidades de defesa 
e a efetiva apuração do ilícito civil eleitoral, além de avançar na 
aplicação de técnicas definidas no Código de Processo Civil (CPC).

ANEXO – COMPILADO DE JULGADOS EM 
QUESTÃO PROBATÓRIA

Depoimento pessoal da postulante, cuja candidatura é supos-
tamente fictícia

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 
2016. ALEGAÇÃO DE CANDIDATURA FICTÍCIA DE MARIA 
GRACIA DE FREITAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA REFERIDA 
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REPRESENTADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO 
NA LC N.º 64/90. PROVA DESCONSIDERADA, À LUZ DO 
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FRAUDE NÃO 
DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA TÁCITA DA CANDIDATA. ATO 
PESSOAL, QUE NÃO PODE PREJUDICAR A COLIGAÇÃO. 
RECURSO DESPROVIDO. (TRE-SP. Recurso Eleitoral n.º 
27.872, acórdão, rel. des. Fábio Prieto de Souza, publicação: 
DJESP – Diário da Justiça Eletrônico – TRE-SP, data: 
31.10.2017).

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE 
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). CANDIDATURAS 
COM INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DE SEXOS 
DISTINTOS. FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Nulidade do processo. 
Alegação de que o Magistrado, depois da juntada da defesa 
e do parecer do Ministério Público Eleitoral, proferiu a 
sentença, sem ter examinado o pedido de produção de 
prova testemunhal constante da petição inicial. O rol de 
testemunhas apresentado elencou três partes do polo 
passivo da lide. No procedimento da AIME, estabelecido 
pelos arts. 3.º ao 7.º da Lei Complementar n.° 64/90 (Lei 
das Inelegibilidades), inexiste previsão para tomada de 
depoimento pessoal das partes, não podendo serem estas 
judicialmente constrangidas a prestá-lo. As outras partes 
não arrolaram testemunhas e não houve requerimento de 
nenhuma prova a ser produzida em audiência de instrução. 
Hipótese de julgamento antecipado da lide. Processo 
devidamente instruído. Aplicação do art. 355, I, do CPC. 
Inexistência de cerceamento de defesa e de ofensa aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar 
rejeitada. Mérito. Recurso não provido. Sentença mantida. 
(TRE-MG, Recurso Eleitoral n.º 103, acórdão de 13.12.2017, 
rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes, publicação: DJEMG 
– Diário de Justiça Eletrônico – TRE-MG, data: 1.2.2018).

HABEAS CORPUS. LIMINAR. DESOBRIGAÇÃO. 
COMPARECIMENTO. AUDIÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL. 
PREFEITO E VICE-PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. FALTA DE PREVISÃO NA LC N.º 64/90. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. I – 



76

Consoante jurisprudência do TSE, configura constrangimento 
ilegal obrigar réu a prestar depoimento pessoal em sede de 
ação de impugnação de mandato eletivo, em razão da falta 
de previsão na LC n.º 64/90. […]. (Ac. de 19.11.2009 no HC n.º 
651, rel. min. Fernando Gonçalves).

I. Presidente da República: depoimento pessoal: 
prerrogativa de função (C. Pr. Civil, art. 344, comb. com 
o art. 411 e parágrafo único). […] II. Investigação judicial 
eleitoral: defesa escrita (LC 64/90, art. 22; L. 9.504!97, 
art. 96). 1.Nem a disciplina legal da investigação judicial – 
objeto do art. 22 da LC 64/90 —, nem a da representação 
por infringência à L. 9.504/97 – objeto do seu art. 96 
— e, a rigor, a adequada à espécie, contêm previsão de 
depoimento pessoal do investigado ou representado; 
limitam-se ambas a facultar-lhe o oferecimento de defesa 
escrita. 2. O silêncio da lei eleitoral a respeito não é casual, 
mas eloquente: o depoimento pessoal, no processo civil, 
é primacialmente um ensaio para obter-se a confissão da 
parte, a qual, via de regra, não tem relevo no processo 
eleitoral, dada a indisponibilidade dos interesses de que 
nele se cuidam. 3. Entre as diligências determináveis de 
ofício previstas no art. 22, VI, da LC 64/90 não está a de 
competir o representado – ainda mais, sob a pena de 
confissão, de manifesta incompatibilidade com o processo 
eleitoral – à prestação de depoimento pessoal, ônus que a 
lei não lhe impõe. 4 (…) (HC 85.029/SP. STF. Tribunal Pleno. 
Rel. min. Sepúlveda Pertence. Julgamento em 9.12.2004. 
Publicação: DJ 1.4.2005, PP-00006 Ement Vol-02185-2 
PP-00329 RT J Vol-00195-02 PP-00538 LEXSTF, v. 27, n. 
318.2005, p. 422-434).

Desistência tácita de candidata

Desse modo, a jurisprudência do TSE aponta no sentido de que

[…] é admissível, e até mesmo corriqueira, a desistência 
tácita de disputar o pleito por motivos íntimos e pessoais, 
não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e 
exagerado deduzir o ardil sem que se comprove má-fé ou 
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prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação 
afirmativa. (AgR-REspe n.º 2-64/BA, Rel. min. Jorge Mussi, 
acórdão pendente de publicação). DESISTÊNCIA TÁCITA DA 
CANDIDATA. ATO PESSOAL, QUE NÃO PODE PREJUDICAR 
A COLIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TRE-SP. Recurso 
Eleitoral n.º 27872, acórdão, rel. des. Fábio Prieto de Souza, 
Publicação: DJESP – Diário da Justiça Eletrônico – TRE-SP, 
data: 31.10.2017).

Candidatura feminina fraudulenta que não interfere na obser-
vância do art. 10, § 3.º, da Lei das Eleições

A Corte Superior Eleitoral já entendeu que quando uma suposta 
candidatura feminina fictícia não prejudicar a observância dos 
percentuais mínimo e máximo de cada sexo, não há como falar 
em fraude, nem irregularidade:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. 
VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. 
FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE GÊNERO. ART. 
10, § 3.º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO 
CONFIGURADA. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA 
DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, confirmou-
se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE-
BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em 
Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo (AIME), tendo em 
vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar 
fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3.º, da Lei 
9.504/97. 2. A prova de fraude no preenchimento da cota 
de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das 
circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso 
objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens 
e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 
10, § 3.º, da Lei 9.504/97. 3. Além disso, “apenas a falta de 
votos ou atos significativos de campanha não é suficiente 
à caracterização da fraude alegada, especialmente porque 
é admissível a desistência tácita de participar do pleito 
por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo 
Poder Judiciário” (AgR-REspe 799–14/SP, rel. min. Jorge 
Mussi, DJE de 7/6/2019). 4. Na espécie, a moldura fática 
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extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento 
de ilícito eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de 
atos de campanha e baixa votação das duas mulheres 
cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, 
sem evidência de má-fé. Incidência da Súmula 24/TSE. 
5. Ademais, consoante com o TRE-BA, “o indeferimento 
do registro das candidaturas ditas fraudulentas e a 
não substituição das candidatas indeferidas, [sic] não 
modificaram a proporção mínima exigida para cada sexo 
na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo 
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Coligação 
dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 
mulheres (53%/47%), passou a contar com 8 homens e 
apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%/33%, 
atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições”. 
6. Agravo interno a que se nega provimento. (Recurso 
Especial Eleitoral n.º 060046112, acórdão, rel. min. Luis 
Felipe Salomão, publicação: DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, t. 155, data: 5.8.2020).

Ausência de gastos/receitas, votos e propaganda eleitoral

A prova da fraude da cota de gênero deve ser robusta e levar 
em conta a soma das circunstâncias do caso que denota o 
inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e mulheres, 
que o legislador pretendeu garantir. Pedro Oliveira destaca:

É cediço que para cassar mandatos eletivos outorgados 
pelo povo por meio do voto, expressão máxima da sagrada 
soberania popular, faz-se necessária a produção de 
provas inequívocas e irrefutáveis da prática da fraude, não 
bastando a apresentação de meros elementos indiciários. 

Nesse sentido, a ausência de movimentação financeira na PCE, 
de votos e de atos de propaganda eleitoral constituem meros 
indícios de fraude à cota de gênero. Nessa perspectiva, é a 
balizada doutrina de José Jairo Gomes:

Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro 
de candidatura, em geral, os indícios de sua ocorrência 
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aparecem depois do pleito, sendo evidenciados por 
situações como a ausência de votos à candidata, a não 
realização de campanha, a inexistência de gasto eleitoral, 
a não transferência nem arrecadação de recursos – 
nesses últimos casos a prestação de contas aparece 
zerada. Note-se, porém, que tais eventos, sozinhos, não 
significam necessariamente que houve fraude ou que a 
candidatura em questão foi fraudulenta. É mister que o 
contexto seja bem ponderado, afinal, não é impossível que 
surjam obstáculos que tornem muito difícil ou impeçam a 
candidata de levar adiante sua campanha, ou mesmo que 
simplesmente se desinteresse ou não se empolgue com 
ela. (GOMES, 2018, p. 421).

Assim decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO 
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE 
PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.
3. É viável a apresentação de ata retificadora de convenção 
partidária antes do termo do prazo para o registro de 
candidatura. Precedentes TSE – Recurso Especial Eleitoral 
n.º 13781, rel. min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No 
caso concreto, a realização de convenção extraordinária, 
fundada em motivo legítimo e sem a demonstração, por 
prova robusta, do intuito de burlar a norma não configura 
fraude à cota de gênero.
4. A existência de fraude no lançamento de candidaturas 
femininas deve estar lastreada de prova robusta, inclusive 
da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não 
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação 
e escassa movimentação de recursos financeiros ou 
produção de material de campanha. (Recurso Eleitoral, RE, 
n.º 4269, Nova Olímpia/PR. Acórdão n.º 54.774, de 9.7.2019, 
rel. Jean Carlo Leeck, publicação: DJ – Diário de Justiça, 
data: 16.7.2019).
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Fraude na indicação do gênero no DRAP

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 
ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3.º, 
DA LEI 9.504/97. DECLARATIVO DE REGULARIDADE DE 
ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. PRELIMINAR DE NULIDADE 
DA SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. 
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM 
JULGADO. PRELIMINAR ACATADA. GÊNERO DE CANDIDATO 
CONSTAVA INCORRETO NO DRAP. CORREÇÃO DO ERRO NO 
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. FRAUDE 
CONFIGURADA. DRAP INVALIDADO. MANDATO CASSADO. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto contra sentença que julgou 
improcedente AIME em desfavor dos candidatos eleitos ao 
cargo de vereador no município de Belém, pelos partidos 
PROS e AVANTE, por fraude à cota de gênero no DRAP das 
agremiações no pleito de 2020.
2. Argumenta-se que, no caso do PROS, o cumprimento 
da cota de gênero fora condicionado à utilização de 
candidaturas femininas fictícias. A argumentação foi 
rejeitada no primeiro grau e a sentença não foi impugnada 
nas razões recursais.
3. Os recorridos do PROS suscitam, então, preliminar de 
reconhecimento do trânsito em julgado da sentença para 
eles e o consequente reconhecimento da coisa julgada 
material.
4. Em face da ausência de argumentos pertinentes a esses 
recorridos no recurso, a preliminar foi acatada.
5. No tocante ao AVANTE, a fraude estaria configurada 
por constar no DRAP da agremiação que um determinado 
candidato seria do sexo feminino quando, em verdade, ele 
é do sexo masculino.
6. A agremiação contra-argumenta que foi efetuada a 
correção do sexo do candidato, e a sentença acata tal tese.
7. A decisão afirma que quando fora corrigido o sexo do 
candidato e, como consequência, foi descumprida a cota 
de gênero, a Justiça Eleitoral falhou em intimar o partido 
para realizar a correção necessária, razão pela qual o erro 
do órgão do Judiciário não poderia prejudicar o AVANTE.
8. A correção realizada pelo partido foi feita no RRC do 
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candidato em questão e não no próximo processo de 
deferimento do DRAP.
9. A conduta de ocultar do processo principal informação 
decisiva acerca da regularidade do Declarativo implica 
clara intenção de fraudar a Justiça Eleitoral, viabilizando 
uma candidatura irregular por meio de uma manobra 
espúria visando enganar a Justiça.
10. Aplica-se, no caso, o princípio geral do direito segundo 
o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 
Precedentes.
11. A tese de que o erro do órgão jurisdicional não pode 
prejudicar aquele que a pede necessita ser ponderado em 
relação à centralidade do papel que a igualdade de gênero 
possui na sociedade e para a manutenção da democracia.
12. Determinada a cassação do mandato do vereador eleito 
pelo AVANTE.
13. Também a invalidação do DRAP da agremiação com a 
extinção de todos os RRCs a ele vinculados.
14. Por fim, a redistribuição da vaga ao cargo de vereador 
para quem atinja o quociente eleitoral.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 
Eleitoral n.º 060000108, Acórdão n.º 32.653, de 10.2.2022, 
rel. Rafael Fecury Nogueira. Publicação: DJE – Diário da 
Justiça Eletrônico, t. 32, data: 21.2.2022, p. 6-9).

Ausência de distribuição dos recursos do FP e do FEFC às can-
didaturas femininas

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 
ELETIVO. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. FRAUDE. ALEGADA 
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM DESCONFORMIDADE 
COM A ADI 5617/DF. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR CARREOU 
PROVAS DA ESCORREITA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Na inicial há a alegação que o PR/PA não teria repassado o 
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) dos recursos 
públicos para as candidaturas femininas, tendo sido 
reservado apenas 2,64% (dois vírgula sessenta e quatro 
por cento) do total do Fundo Partidário, contrariando a 
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decisão da ADI n.º 5.617/DF.
2. Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa 
sob o argumento de que o impugnante não é o primeiro 
suplente do PR/PA, falta de interesse de agir dos autores 
e não cabimento da AIME para questionar percentual de 
doações partidárias, rejeitadas.
3. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva do PR/PA 
para compor o polo passivo da lide.
4. Firmado entendimento, em consonância com 
precedentes do STF e do TSE, que o percentual de 30% 
para cota de gênero incide sobre o Fundo Partidário e o 
Fundo Especial para Financiamento de Campanha.
5. Após instrução probatória, a análise dos autos permitiu 
concluir que o autor não somente não conseguiu comprovar 
fraude na distribuição dos recursos em desconformidade 
com a ADI 5617/DF como também carreou tabela na qual, por 
simples cálculo aritmético foi verificado que a distribuição 
dos recursos foi feita de maneira regular respeitando os 
percentuais de incentivo à participação feminina.
6. Ação julgada improcedente. (Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo n.º 060000865, Acórdão n.º 31.144, de 
15.9.2020, rel. Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos. 
Publicação: DJE – Diário da Justiça Eletrônico, t. 227, data: 
26.10.2020, p. 14-15).

Segunda geração da fraude: desvio de finalidade na aplica-
ção dos recursos públicos destinados às campanhas eleitorais 
de mulheres

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS 
ESPECIAIS ELEITORAIS COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. 
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE 
RECURSOS DE CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI N.º 9.504/1997. 
DESVIRTUAMENTO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADOS À PROMOÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DOAÇÃO DE PARTE 
DA VERBA A CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO. DESVIO 
DE FINALIDADE. ILÍCITO CONFIGURADO. CONHECIMENTO 
DOS AGRAVOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS 
ESPECIAIS ELEITORAIS.
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I – HIPÓTESE
1. Agravos contra decisão de inadmissão de recursos 
especiais eleitorais que têm por objeto acórdão do 
TRE-RS que reformou a sentença e julgou procedente a 
representação por captação e gastos ilícitos de recursos 
financeiros de campanha eleitoral (art. 30-A da Lei n.º 
9.504/1997), com fundamento no reconhecimento de 
utilização ilícita de recursos do Fundo Partidário destinados 
à promoção da participação política das mulheres.
2. Hipótese em que a candidata Jalusa Fernandes de Souza, 
eleita ao cargo de vereador do Município de Rosário do Sul/
RS nas Eleições 2016, recebeu do Partido Progressista R$ 
20.000,00 oriundos do Fundo Partidário para programas 
de participação política das mulheres, ciente de que tais 
recursos eram relativos à cota de gênero, e repassou (i) 
R$ 10.000,00 para Alisson Furtado Sampaio, candidato ao 
cargo de Prefeito, não eleito; e (ii) R$ 2.000,00 a Afrânio 
Vasconcelos da Vara, candidato eleito a vereador.
II – AGRAVOS
3. O agravo deve ser provido. O questionamento da 
amplitude dada ao art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997 
pelo acórdão recorrido é questão de direito, que não 
demanda reexame de provas. Além disso, a divergência 
jurisprudencial foi suficientemente demonstrada, com a 
realização de cotejo analítico adequado em relação ao 
REspe n.º 1-81/MG. Portanto, os agravantes apresentaram 
argumentos suficientes para afastar os fundamentos da 
decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Tendo em vista que os recursos especiais estão 
suficientemente instruídos, passo desde logo ao seu 
exame, na forma do art. 36, § 4.º, do RITSE.
III – RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS III.1) AFRONTA AO 
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL E AO ART. 1.022 DO CPC
5. O Tribunal Regional manifestou-se de forma expressa 
sobre os argumentos suscitados pelos embargantes. Não 
houve qualquer omissão ou erro material que pudesse 
causar vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade 
do julgado. A matéria foi devidamente apreciada, ainda 
que a conclusão tenha se firmado em sentido contrário à 
pretensão dos recorrentes.
III.2) UTILIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FUNDAMENTADA 
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NO ART. 30-A DA LEI N.º 9.504/1997 PARA APURAR DESVIOS 
NO EMPREGO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
6. A representação fundada no art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997 
tem como objeto sancionar a captação e os gastos ilícitos de 
recursos para fins eleitorais, de modo a tutelar a transparência 
das campanhas eleitorais, a higidez e a moralidade da eleição 
e a igualdade de oportunidades entre os candidatos. A fixação 
da abrangência do dispositivo não pode desconsiderar 
implicações de outras previsões legais que, descumpridas, 
afetem a higidez das eleições. Embora o esquema nuclear 
do financiamento das campanhas eleitorais se encontre 
na Lei n.º 9.504/1997, o detalhamento e o adensamento 
desse esquema dependem de interpretação sistêmica de 
toda a legislação eleitoral. Portanto não há impedimento a 
que outros diplomas normativos estabeleçam regras sobre 
financiamento de campanhas.
7. O art. 20 da Lei n.º 9.504/1997, ao determinar que 
o candidato faça a administração financeira de sua 
campanha usando recursos repassados pelo partido, 
inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, atrai 
para o objeto da representação fundada no art. 30-A a 
imputação de utilização desses recursos em dissonância 
com as normas da Lei n.º 9.096/1997. Assim, se alegado 
que o descumprimento das regras relativas ao uso dos 
recursos do Fundo Partidário viola os bens jurídicos 
tutelados pelo art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997, será possível 
a sua apuração por essa via.
8. O desvirtuamento na aplicação dos recursos do 
Fundo Partidário destinados à criação e à manutenção 
de programas de promoção e difusão da participação 
política das mulheres (art. 44, V, Lei n.º 9.096/1995) pode 
ser apurado em representação por arrecadação e gasto 
ilícito de recursos. A alegação de desvio da finalidade no 
uso desses recursos, caracterizado por sua aplicação em 
campanhas eleitorais que não beneficiam a participação 
feminina, constitui causa de pedir apta a ofender os bens 
jurídicos protegidos pelo art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997, 
em especial a moralidade do pleito e a igualdade de 
chances entre candidatos.
III.3) AFRONTA AO ART. 44, V, DA LEI N.º 9.096/1997 E AO 
ART. 9.º DA LEI N.º 13.165/2015
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9. A reserva de percentual mínimo de recursos do Fundo 
Partidário para realizar programas de incentivo à participação 
de mulheres na política e, mais especificamente, financiar 
candidaturas femininas constitui ação afirmativa em favor 
das mulheres, que tem por objetivo corrigir o problema da 
sub-representação feminina na política.
10. Decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI n.º 5.617/
DF, rel. min. Edson Fachin, j. em 15.03.2018) e deste 
Tribunal Superior (Consulta n.º 0600252-18, rel. min. Rosa 
Weber, j. em 22.05.2018) consolidaram a diretriz de que 
assegurar a competitividade das candidaturas femininas 
é indispensável para reduzir a desigualdade de gênero 
na política. Em compasso com essa diretriz, para conter 
eventual backlash — movimento refratário ante avanços 
pontuais na redução da desigualdade de gênero —, deve-
se coibir e punir estratégias dissimuladas para neutralizar 
as medidas afirmativas implementadas. Por essa razão, 
não há que se falar em afronta aos arts. 44, V, da Lei n.º 
9.096/1995 e 9.º da Lei n.º 13.165/2015, ao argumento de 
que são apenas dirigidos aos partidos políticos, e não aos 
candidatos, sob pena de se permitir, por via transversa, a 
utilização dos recursos do Fundo Partidário em desacordo 
com a finalidade prevista nesses dispositivos.
11. No caso em análise, o acórdão regional entendeu 
que ficou configurado o uso indevido, por candidatura 
masculina, da receita destinada à campanha feminina. É 
incontroverso que a candidata, Jalusa Fernandes de Souza, 
eleita ao cargo de vereadora do Município de Rosário 
do Sul/RS, nas eleições de 2016, recebeu, do Partido 
Progressista, R$ 20.000,00, a título de recursos oriundos 
do Fundo Partidário para programas de participação 
política das mulheres. É também incontroverso que 
a candidata repassou parte desses valores para dois 
candidatos, Alisson Furtado Sampaio (R$ 10.000,00) e 
Afrânio Vasconcelos da Vara (R$ 2.000,00).
12. Além disso, o acórdão regional, soberano na análise de 
fatos e provas, concluiu que todos os envolvidos (inclusive, 
a candidata doadora) tinham ciência de que as doações 
envolviam recursos do Fundo Partidário destinados à 
participação feminina na política. A modificação dessas 
conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-
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probatório, o que é vedado nesta instância especial 
(Súmula n.º 24/TSE).
III.4) ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 
INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
“MÁ-FÉ”
13. Os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido foram 
confrontados, pelos recorrentes, com o entendimento 
fixado no julgamento do REspe n.º 1-81/MG, no sentido da 
exigência de demonstração de má-fé para a aplicação do 
art. 30-A da Lei 9.504/1997.
14. O paradigma apresentado pelos recorrentes, 
efetivamente, invoca a ausência de má-fé para afastar 
a configuração do ilícito previsto no art. 30-A da Lei n.º 
9.504/1997. Contudo, o faz no contexto da análise de 
condenação fundada na não comprovação da origem de 
recursos declarados, na prestação de contas. A análise do 
acórdão referido permite extrair que a má-fé, entendida 
como “tentativa de embaraçar, induzir a erro ou evitar a 
fiscalização pelos órgãos de controle da Justiça Eleitoral”, 
constitui requisito subsidiário, a ser empregado quando 
não há comprovação cabal da origem ilícita dos recursos 
(“caixa dois” ou fonte vedada) para que tais recursos de 
origem não esclarecida possam subsidiar a condenação 
fundada no art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997.
15. O caso ora em julgamento não permite replicar a linha 
de raciocínio acima exposta para aferir a incidência do 
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. Isso porque, no presente 
feito, a ilicitude suscitada não diz respeito à origem dos 
recursos financeiros ou ao esforço de ocultação desta. 
Ao contrário, não há dúvida de que a arrecadação, pelo 
candidato beneficiado, e os gastos, pela candidata 
doadora, envolvem recursos oriundos do Fundo Partidário, 
repassados a esta para a finalidade específica de 
investimento em candidatura feminina. A origem dos 
recursos é patentemente conhecida. A ilicitude está, 
exatamente, no desvirtuamento da utilização dos recursos 
partidários relativos à participação da mulher na política 
em campanhas de candidatos do sexo masculino.
III.5) DESVIRTUAMENTO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADOS À PROMOÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
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16. As verbas com destinação específica, vinculada ao 
financiamento de campanhas de candidatas mulheres, 
não podem ser utilizadas livremente. Por óbvio, esses 
recursos devem ser aplicados pelas mulheres no interesse 
de suas campanhas. Fica vedado o emprego desses 
recursos, exclusivamente, para beneficiar campanhas 
masculinas, seja por meio de doações diretas, seja por 
meio do pagamento de despesas, sempre que não houver 
comprovação de que tais transferências reverteram ganho 
à candidata.
17. No caso, a doação pela candidata Jalusa, de mais 
da metade dos recursos recebidos do Fundo Partidário 
a candidatos do gênero masculino, viola a política 
instituída pelos arts. 44, V, da Lei n.º 9.096/1995 e 9.º 
da Lei n.º 13.105/2015. Da mesma forma, frustra essa 
política, o recebimento pelo candidato Afrânio de 
valores que, sabidamente, eram destinados ao fomento 
de campanha feminina.
18. Não há necessidade de discutir a motivação dos 
recorrentes para frustrar a finalidade das normas que regiam 
o repasse de recursos. O desvirtuamento dos recursos, 
decorrente da consciente e voluntária doação efetivada 
por Jalusa a Afrânio, caracteriza, como acertadamente 
assinalou o acórdão recorrido, violação ao art. 20 da Lei 
n.º 9.504/1997, uma vez que administraram os recursos do 
Fundo Partidário, destinados a campanhas femininas, em 
desconformidade com as regras da legislação eleitoral. A 
aplicação desses recursos dissociada da sua finalidade 
legal, ainda que oriunda de fonte lícita (Fundo Partidário), 
enquadra-se no conceito de ilicitude previsto no art. 30-A 
da Lei n.º 9.504/1997.
III.6) GRAVIDADE DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE DA 
SANÇÃO DE CASSAÇÃO.
19. Conforme jurisprudência desta Corte, para a configuração 
do ilícito do art. 30-A, deve-se analisar a violação material 
e, não, meramente, formal dos bens jurídicos tutelados 
pela norma. Assim, a procedência da representação exige a 
demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que 
deve ser aferida pela relevância jurídica da irregularidade. 
Precedentes.
20. No caso em análise, a gravidade da conduta, em razão 
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da relevância jurídica das irregularidades, ficou amplamente 
demonstrada. Primeiro, porque o percentual dos recursos 
do Fundo Partidário, objeto de irregularidade, em relação ao 
total de receitas em ambas as campanhas, foi substancial, 
pois: (i) o valor recebido pelo candidato Afrânio em razão 
da doação (R$ 2.000,00) representa 66% das suas receitas 
de campanha; e (ii) o valor doado pela candidata Jalusa 
(R$ 12.000,00) representa 53% de suas receitas. Ademais, a 
recalcitrância em dar cumprimento a medidas cujo objetivo 
é conferir efetividade à cota de gênero não pode ser 
minimizada, sob pena de que este Tribunal Superior venha 
a homologar práticas em franca colisão com os recentes 
avanços da jurisprudência do STF e do TSE destinados a 
superar o caráter meramente nominal da reserva de 30% 
de candidaturas para as mulheres.
21. A alegação dos recorrentes no sentido de ser 
desproporcional a aplicação da sanção de cassação 
dos mandatos, ao argumento de que o valor da doação 
não foi capaz de promover qualquer desequilíbrio no 
pleito, não merece ser acolhida, tendo em vista que: 
(i) a potencialidade de a conduta desequilibrar o pleito 
eleitoral não é exigida para a caracterização da conduta de 
arrecadação e gasto ilícito de recursos; e (ii) a sanção de 
cassação do mandato é a consequência imposta pelo § 2.º 
do art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997, em razão da prática das 
condutas vedadas pelo caput.
III.7) VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.831/2019. “ANISTIA” A 
PARTIDOS POLÍTICOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 55-C 
DA LEI N.º 9.096/1995 COMO EXCLUDENTE DE ILICITUDE 
DA ARRECADAÇÃO OU DO GASTO ILÍCITO DE RECURSOS 
FINANCEIROS.
22. A introdução do art. 55-C da Lei n.º 9.096/1995, 
segundo o qual “a não observância do disposto no inciso 
V do caput do art. 44 desta Lei até o exercício de 2018 
não ensejará a desaprovação das contas”, exemplifica o 
backlash contra medidas de redução da desigualdade de 
gênero na política, ao relevar descumprimento de norma 
que tem dez anos de existência, tempo suficiente para 
que os partidos políticos tivessem incorporado políticas 
consistentes de promoção da participação de mulheres 
na política.
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23. O dispositivo ainda deverá ser objeto de análise quanto 
a sua validade e seu alcance nos processos de prestação 
de contas de exercício financeiro. Mas, desde logo, é 
possível — e necessário — estabelecer que a referida 
“anistia” não estende seus efeitos para além das ações 
em que são examinadas contas partidárias anuais.
24. Não merece acolhida a pretensão dos recorrentes de 
extrair, da nova regra legal, a conclusão pela insubsistência 
da cassação contra eles decretada. Não houve revogação 
do art. 44, V, da Lei n.º 9.096/1995 e extinção de ilicitude do 
seu descumprimento. Segue vigente a afetação de parcela 
do Fundo Partidário às ações afirmativas em favor da 
igualdade de gênero na política. Da mesma forma, segue 
possível a aferição em ações autônomas, em relação à 
prestação de contas de exercício financeiro do partido 
político, de condutas que desvirtuem a destinação dos 
recursos financeiros respectivos.
25. Portanto, o art. 55-C da Lei n.º 9.096/1995 não instituiu 
excludente de ilicitude da arrecadação ou do gasto ilícito 
de recursos, tipificado no art. 30-A da Lei n.º 9.540/1997. 
A conduta praticada por ambos os recorrentes, que 
concorreram para desvirtuar a finalidade do repasse do 
Fundo Partidário à candidata Jalusa, remanesce punível, 
a despeito da alteração legislativa promovida pela Lei n.º 
13.831/2019.
IV – CONCLUSÃO
26. Agravos conhecidos para permitir o exame dos 
recursos especiais eleitorais. Recursos especiais a que se 
nega provimento. Prejudicados os agravos internos nas 
ações cautelares e o requerimento de concessão de tutela 
provisória, em razão da perda superveniente do objeto. 
(Agravo de Instrumento n.º 33.986, acórdão, rel. min. Luís 
Roberto Barroso. Publicação: DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, data: 20.9.2019).

Não observância dos percentuais mínimo e máximo de gênero 
em todas as fases do processo eleitoral

O TSE assentou que a cota de gênero deve ser atendida em todas 
as fases do processo eleitoral, ou seja, não apenas no momento do 
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registro das candidaturas, mas também nos casos de substituição 
ou preenchimento de vagas remanescentes, ou seja, deve ser 
verificada no total de candidaturas efetivamente deferidas:

REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. PERCENTUAIS 
LEGAIS POR SEXO. ALEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO 
POSTERIOR. RENÚNCIA DE CANDIDATAS DO SEXO 
FEMININO. 1. Os percentuais de gênero previstos no art. 
10, § 3.º, da Lei n.º 9.504/97 devem ser observados tanto 
no momento do registro da candidatura, quanto em 
eventual preenchimento de vagas remanescentes ou na 
substituição de candidatos […]. (REspe 21498, rel. min. 
Henrique Neves).

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

As discussões foram levadas ao público em 10 de março de 2022. 
A coordenadora do GT saudou os presentes e, após breve anúncio 
do currículo, passou a palavra, sucessivamente, à ministra Maria 
Cláudia Bucchianeri, Helio Maldonado, Ana Claudia Santano, 
Lígia Vieira e Pedro Oliveira. Em razão do tempo transcorrido na 
apresentação, não foi aberto tempo para demais interessados 
fazerem uso da palavra.

2. OPINIÃO DO DEBATEDOR INTERNO

Helio Maldonado: 

O debatedor interno, Helio Maldonado, inicialmente, falou que é 
entendimento pacificado do TSE que a fraude à cota de gênero 
integra o conceito semântico de abuso de poder para fins de 
ajuizamento da Aime e Aije. Essa premissa foi adotada pelo GT.

Em seguida, foi falado pelo mesmo que, segundo o leading 
case do TSE sobre o tema, o conjunto de provas indiciárias 
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compõe a existência de prova robusta para a caracterização da 
fraude à cota de gênero. Isso porque a fraude à cota de gênero 
implica na ausência da campanha eleitoral. Como se trata de 
fato negativo, a prova de sua ocorrência é indireta, por isso, 
indiciária. Assim, a votação zerada, a ausência de arrecadação 
e gastos, e a ausência de propaganda eleitoral, denotam a 
fraude. Quanto a isso, o GT concordou.

Outrossim, sobre a possibilidade jurídica da desistência tácita 
e sobre a sindicabilidade da Justiça Eleitoral valorar, ou não, 
os seus motivos determinantes, o GT é divergente. Há uma 
corrente de pensamento no sentido de que esses motivos 
determinantes são insindicáveis, posto que seu revolvimento 
caracterizar-se-ia como espécie de violência de gênero. A 
outra corrente de pensamento defende a sindicabilidade, pelo 
convencimento motivado e pelo aferimento de legitimidade 
dos motivos da desistência à luz das máximas de experiência 
na valoração probatória.

3. OPINIÃO DAS DEBATEDORAS EXTERNAS

Ligia Vieira de Sá e Lopes: 

A debatedora externa iniciou sua fala tratando da importância 
da atuação da mulher dentro do cenário político, podendo 
reivindicar seus direitos por ela mesma. Em seguida, afirmou 
que esse movimento teve início com as sufragistas, que 
influenciaram o Código Eleitoral, de 1932, a reconhecer o direito 
da mulher de votar e ser votada. Mas isso não foi suficiente, 
sendo necessária a afirmação dessa igualdade, primeiro, através 
da Lei n.º 9.100/1995, e, posteriormente, através do vigente art. 
10, § 3.º, da Lei n.º 9.504/1997, que prevê a porcentagem mínima 
de 30% de candidatos por gênero.

Segundo ela, o processo de prerrogativas mínimas na ocupação 
de espaços de poder, por mulheres, atende uma medida 
democrática urgente, de garantia de fala e defesa dos direitos 
das mulheres por elas próprias, o que Anne Philips denominou 
de “política de presença”, em substituição a uma mera política 
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de ideias. Apesar de termos uma Constituição que garante a 
igualdade de sexo, uma lei que afirme a presença de ambos os 
gêneros nos palanques, ainda se identifica, lamentavelmente, à 
ocorrência de fraude a essas legislações, exigindo a intervenção 
do Judiciário.

A atuação do Judiciário ocorreu emblematicamente, através do 
REspe n.º 193-20 de Valença do Piauí, em que foram apontadas 
possíveis fatos que constituiriam prova indiciária, como a ausência 
de material de campanha, ausência de gastos com propaganda 
eleitoral, votação zerada ou inexpressiva e movimentação 
financeira inexistente, que é a chamada maquiagem contábil.

Contudo, Ligia Lopes salientou que a ocorrência desses indícios 
não autoriza, por si só, o reconhecimento da fraude eleitoral, 
uma vez que há a exigência de garantia e salvaguarda da vontade 
expressa nas urnas, o chamado princípio do in dubio pro sufragio, 
observado no julgado do REspe 2033-74, da cidade de Pedro 
Laurentino, no Piauí, antigo distrito da sua cidade natal, São 
João do Piauí, que ratificou a necessidade de prova robusta para 
constatação de preenchimento ficto da reserva de gênero.

Dessa forma, evidenciou-se a problemática de obtenção de 
provas robustas para configuração de fraude ao dispositivo 
legal, uma vez que essa exigência carrega subjetividade na 
interpretação do caso concreto, dificultando a fiscalização e 
inibição da conduta indesejada, e favorece o direcionamento 
de punição para a principal vítima dessa sub-representação, a 
candidata mulher.

A debatedora enfatizou a urgência de se entender que é 
responsabilidade dos partidos políticos, como agentes democráticos, 
promover políticas de incentivo perene de participação da mulher, 
internalizando sua função de corresponsável na conscientização e 
fomentação de mais mulheres na sua constituição, na sua direção 
e, consequentemente, nas candidaturas aos pleitos eleitorais. 
Além disso, não adianta haver previsão de igualdade de gênero e 
políticas afirmativas de garantia, se não há espelhamento legítimo 
dentre os potenciais representantes. E a oneração exacerbada, 
na exigência do conjunto probatório, poderá prejudicar a 
desconstrução da sub-representação feminina. Assim, para 
debelar o ciclo persistente de marginalização das mulheres nos 
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espaços políticos, faz-se necessário, no contexto interpretativo 
dos indícios de provas, a valoração do histórico de luta e afirmação 
dessas mulheres, relembrando a função instrumental do processo, 
a fim de obter aplicabilidade efetiva, com resultado material da 
igualdade almejada.

Ana Claudia Santano:

A professora Ana Cláudia Santano começa sua exposição 
apontando o entendimento de que não há democracia íntegra 
sem a participação plena de mulheres, motivo pelo qual se 
prontificou a debater alguns pontos do GT.

A acadêmica apontou que a nomenclatura “candidatura laranja” 
já devia ter sido sepultada há muito tempo, por ser violenta e 
por vitimizar ainda mais as mulheres que já foram vitimadas 
pela fraude. Comemora a adoção da postura de não utilizar o 
termo no GT. 

Sobre a desistência tácita, a professora discorda daqueles que 
entendem que ela não deva ser investigada. Ela baseia sua 
discordância no fato de que a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, apesar de, também, facultar a desistência tácita, não 
a aceita sem, antes, com base no contexto do caso, verificar 
se a vítima de fato desistiu da campanha voluntariamente, 
investigando a vida da pessoa, se está sendo perseguida, 
verificando meios de comunicação; enfim, tentando se informar. 
Ana Cláudia Santano conclui que tal metodologia deveria ser 
usada, também, pela Justiça Eleitoral.

Assim, a professora concorda com a necessidade de haver mais 
momentos de verificação do Drap. Além disso, ela ressalta 
que não verificou, durante o debate, o emprego do termo que, 
de fato, representa a essência da fraude: violência política de 
gênero. Segundo a debatedora, fraude às cotas de gênero é uma 
violência política de gênero que afeta a plenitude dos direitos 
políticos das mulheres e as afasta da política. Ana Cláudia 
Santano sugere que, com base na Lei n.º 14.192/2021, utilize-se 
o termo “violência política de gênero” para caracterizar não só 
a fraude à cota como também a não distribuição de recursos 
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financeiros para as candidaturas femininas. Criticou o trecho do 
relatório, e, mais especificamente, a jurisprudência, no sentido 
de que a fraude não deve ser assim considerada quando não 
afeta a cota de candidaturas, apontando a necessidade de 
mudança de tal posicionamento por parte dos tribunais. 

Dessa forma, Ana Cláudia Santano concluiu seu pensamento 
questionando o porquê de existirem tantos julgados relativizando 
as provas em caso de candidaturas fraudulentas. Ela afirma a 
importância de indagarmos se o corpo de magistrados da Justiça 
Eleitoral está capacitado para fazer juízos com perspectiva 
de gênero, pois, apesar de haver jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral reconhecendo a fraude, Tribunais Regionais e 
magistradas e magistrados de primeira instância não seguem tal 
direção, em razão de um posicionamento patriarcal e machista 
por parte de muitos magistrados colocando as mulheres em 
situação de vulnerabilidade, na qual são violentadas, não só pelos 
partidos mas também pelo Judiciário eleitoral e pelo público, 
uma vez que muitas pessoas acham que a culpa pela fraude é 
da mulher. A professora sugeriu que, aproveitando que o próprio 
CNJ está impulsionando uma agenda de gênero, seja utilizada 
a estrutura da ABRADEP para reivindicar uma capacitação dos 
magistrados com perspectiva de gênero para analisarem esses 
casos de forma mais sensível à causa feminina.

4. OPINIÃO DA CONVIDADA

Maria Cláudia Bucchianeri:

A ministra Maria Cláudia Bucchianeri começou sua participação 
ressaltando a relevância do tema e das inesgotáveis discussões 
sobre ele, pois, a despeito da formação do entendimento do 
TSE acerca das ações cabíveis para a apuração da fraude à cota 
de gênero e da consequência jurídica de sua procedência, a 
jurisprudência não se projetou de forma pacífica em todos os 
TREs, havendo, ainda, muita divergência no trato da matéria. 

A ministra relatou que, em recente evento — que reuniu 
magistradas eleitorais no TSE —, verificou-se enorme 
discrepância no posicionamento dos tribunais: enquanto o 
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TRE-SC, por exemplo, aplica, sem reservas, o entendimento já 
firmado pelo TSE, tanto em relação às ações cabíveis quanto 
em relação às consequências jurídicas daí advindas, o TRE-PE 
ainda não julgou nenhuma demanda, considerando a questão 
totalmente aberta.

A partir dessa constatação, conclui-se que, embora, num 
primeiro momento, pode-se considerar que as discussões 
sobre a prova dos fatos — direito processual — e sobre as 
consequências do reconhecimento da fraude — direito 
puramente material — são distintas, a práxis dos TREs 
demonstra que elas estão imbricadas.

A título introdutório, Maria Cláudia Bucchianeri fez uma breve 
retrospectiva da legislação brasileira, destacando a inexistência de 
reserva de cadeiras para representantes femininas no parlamento 
e o avanço na adoção de ações afirmativas para minimizar a 
sub-representação feminina. Ela considerou três momentos 
distintos: o estabelecimento de reserva de candidaturas de, no 
mínimo, 30% para um dos gêneros — que, lamentavelmente, 
e em decorrência da nossa cultura, é entendido como reserva 
para candidaturas femininas — que inicialmente foi interpretada 
como facultativa; a alteração legislativa que passou a prever, 
expressamente, a obrigatoriedade do cumprimento da cota; e o 
questionamento havido acerca das consequências de eventual 
descumprimento, na medida em que a lei não cominava nenhuma 
sanção ou consequência. 

A ministra relembrou que, nesse cenário, no qual a norma 
era encarada como uma mera recomendação — soft law — a 
deputada Margarete Coelho e sua advogada, Geórgia Nunes, 
fizeram um verdadeiro “balão de ensaio”, um “laboratório 
jurídico”, a fim de provocar um posicionamento jurisprudencial 
sobre o tema. Propuseram Aime, Aije e RCED tendo como causa 
de pedir remota o descumprimento da cota de gênero, incluindo 
todos os candidatos que concorreram na chapa impugnada no 
polo passivo, porque, conforme o entendimento a ser adotado 
pelas cortes, seria mais fácil excluir algum deles do que compor 
o polo passivo, já que na Justiça Eleitoral trabalha-se com 
prazos decadenciais, o que poderia acarretar na extinção das 
demandas. Após intensas discussões, o TSE decidiu que a fraude 
à cota de gênero pode ser apurada por meio de Aije e de Aime e 
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que são legitimados passivos todos os candidatos eleitos pela 
lista que não respeitou a reserva de 30% das candidaturas a um 
dos gêneros. 

Concluiu-se, naquela discussão, que, na verdade parte das 
candidatas registradas não eram candidatas reais, candidatas 
efetivas. Considerou-se que a inexistência de campanha 
demonstrou que as candidaturas eram fictícias e que, diante 
disso, os eleitores não tiveram o número mínimo de candidaturas 
femininas para fazerem livremente sua escolha.

Ao tratar das consequências da fraude, fixou-se o entendimento 
de que todos os eleitos, que se beneficiaram do ilícito, deveriam 
ter seus mandatos cassados. Embora essa conclusão possa 
parecer óbvia, a situação gerou muita discussão, configurando-
se um hard case, pois, na lista viciada, constavam mulheres 
eleitas. Em razão disso, a tese levantada pela defesa questionou 
a efetividade e a lógica de uma política afirmativa que teria como 
consequência gerar um aprofundamento do gender gap, da sub-
representatividade que visa a combater. 

O argumento, embora plausível, cedeu ao raciocínio construído 
pelos autores das demandas, pelo qual se conclui que a fraude 
à cota de gênero viola, ao mesmo tempo, a igualdade de gênero 
e a liberdade de escolha do eleitor, o que justifica a cassação 
de todos os eleitos, ainda que isso implique, eventualmente, na 
cassação de mandatos de mulheres.

A discussão tratou do monopólio dos partidos políticos para 
formar as listas de candidatos e da autonomia que detém para 
tanto. Ao considerar que a autonomia partidária não é absoluta, 
não se confundindo com soberania, o TSE concluiu ser legítima 
a lei que estabelece critérios mínimos para a formação da lista, 
de modo a garantir o mínimo de diversidade de candidatos e, 
com isso, tutelar o direito e a liberdade de escolha do eleitor, 
que tem como pressuposto a pluralidade de opções. 

Como consequência, concluiu-se que a fraude na formação da 
lista, ante a inobservância dos requisitos legalmente previstos, 
ao retirar do eleitor a diversidade de candidaturas, deslegitima 
a sua escolha, e, ainda, que as candidaturas fictícias, ao reduzir 
o espectro, beneficia as demais candidaturas que captam votos 
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em decorrência da restrição à escolha do eleitor.

Nesse ponto, a ministra identificou o reflexo dessa construção 
e, especialmente, das consequências do reconhecimento da 
fraude à cota de gênero na questão probatória. Não há dúvida 
de que a cassação de vários mandatários, muitos dos quais 
não tiveram participação direta nos fatos, é consequência 
extremamente grave. Além disso, a cassação múltipla pode 
trazer outras consequências, como a alteração substancial de 
casas legislativas. E isso se projeta na perspectiva probatória, 
levando os tribunais a exigir uma prova quase diabólica da 
ocorrência da fraude à cota de gênero. 

Com isso, e para evitar essa consequência, desconsideram aquelas 
que são consideradas provas clássicas de que as candidaturas 
não foram efetivas: votação ínfima ou zerada; ausência de atos 
de campanha, nem por meio de redes sociais; e apresentação 
de prestações de contas evidentemente maquiadas, instruídas 
com notas fiscais seriadas, emitidas pela mesma empresa, que 
demonstram inexistir gastos de campanha. 

Maria Cláudia Bucchianeri destacou que, em reunião com 
mulheres representantes de partidos políticos, identificou-se 
outra análise a ser explorada pela Justiça Eleitoral na apuração 
da fraude à cota de gênero: o cruzamento de informações 
constantes do mapa de mídia e das prestações de contas 
parciais, o que pode indicar, com certa antecedência, quais são 
as candidaturas fictícias. Assim, a ministra concluiu sua fala 
afirmando que, se a consequência do reconhecimento da fraude 
à cota de gênero é grave, o ilícito cometido é igualmente grave, 
razão pela qual isso não deve constranger a atuação dos TREs, 
tampouco ensejar a desconsideração das provas clássicas da 
existência de candidaturas fictícias e a exigência de uma prova 
impossível de ser produzida, pois a fraude consiste, exatamente, 
em se fazer algo aparentemente albergado por uma lei, com o 
intuito de burlá-la, o que somente pode ser demonstrado por 
meio de elementos indiciários. 
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5. OPINIÃO DOS DEBATEDORES INTERNOS

O membro do GT, Pedro Oliveira, usou da palavra para contrapor-
se ao entendimento de Helio Maldonado, de que deveria haver 
inversão do ônus da prova nas Aimes por fraude à cota de gênero. 
Também esclareceu a Ana Claudia Santano sobre um precedente 
do TSE que julgou Aime improcedente em razão de que, mesmo 
se a candidatura feminina fosse considerada fictícia, o partido 
continuaria atendendo à cota. Não se estava defendendo a 
ausência de irregularidades. Apenas ela (a irregularidade) não 
foi levada em consideração para fins de cassação da chapa, 
uma vez que o partido atendeu à cota, independentemente, 
de a candidatura ter sido ou não fraudulenta, pois concorreu 
com percentual feminino acima do mínimo necessário. Em 
relação à inversão do ônus da prova, foi sustentado que a Aime 
tem natureza sancionatória, e, portanto, o ônus de comprovar 
a fraude será sempre do autor, sendo incabível na espécie 
sustentar inversão do ônus probatório.
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

O Grupo de Trabalho (GT) decidiu por explorar quatro eixos 
dentro do tema “O papel das plataformas online nas eleições e 
a situação do Telegram no Brasil”:

1. Os meios digitais como uma forma de exercício da 
liberdade de expressão que também servem para 
aproximar o eleitor e o candidato.
2. As mídias sociais podem ser responsabilizadas pelo seu 
modelo de negócios, ainda que não produzam conteúdo, 
mas lucrem com a vitalização da desinformação?
3. Cooperação internacional no caso do Telegram que não 
responde às autoridades brasileiras.
4. Um órgão jurisdicional pode suspender o funcionamento 
do Telegram? Sobre a efetividade técnica da ordem de 
suspensão da plataforma ou de um canal, acaso ocorra. O 
caso Allan dos Santos (@allandosantos) no Telegram.

2. FONTES DE PESQUISA

Código Eleitoral.

Lei n.º 9.504/1997.

Lei n.º 9.096/1995.

Resoluções TSE: 23.610/2019; 23.671/2021.

Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014).

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5.527/DF.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei n.º 13.709/2018).

PET 9.935-STF.

Memorando de entendimento TSE n.º 04/2022.
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3. DEBATES

José Maurício Linhares Barreto Neto: O princípio da liberdade 
de expressão na democracia é fundamental, especialmente, 
por possibilitar uma sociedade plural e transparente. Ocorre 
que, como visto desde 2013, no Brasil, a polarização intensa da 
política criou um comportamento claramente agressivo não só 
dos eleitores, como também dos candidatos. Assim, podemos 
dizer que os diferentes episódios de discriminação de grupos 
minorizados, através de racismo, LGBTQIA+fobia e machismo, 
erigiram um “novo formato” de propaganda eleitoral.

O discurso de ódio e a Justiça Eleitoral?

De acordo com Martins Neto, a liberdade de expressão tem cinco 
finalidades: (i) autossatisfação pessoal; (ii) descoberta da verdade; 
(iii) garantia da democracia; (iv) determinar a manutenção entre 
a estabilidade e a mudança na sociedade; e (v) incentivar o 
desenvolvimento e tolerância (MARTINS NETO, 2008). Destaca-se 
que a autossatisfação é relevante ao direito brasileiro, visto que é 
ligada a outro princípio: o da dignidade humana. Por apresentarmos 
uma discussão com conflitos entre princípios, observamos que 
a liberdade de expressão não é absoluta, sobretudo por poder 
implicar danos individuais e coletivos.

Ao encontrarmos esse ponto da questão, duas correntes 
se desenvolveram: (i) uma que partilha da ideia de que a 
disseminação de discursos — mesmo que em razão de ódio 
a crenças, orientação sexual, condição econômica, etnia — 
concretiza o debate de ideias, e, portanto, da democracia, e (ii) 
outra corrente que afirma que tal ódio viola outros direitos, e, 
nesse sentido, edifica ainda mais a segregação entre grupos e 
indivíduos na sociedade.

Vemos que a primeira corrente se apresenta nos EUA — que 
apenas limita a liberdade de expressão ao perigo real de ação 
violenta, enquanto a segunda, na Alemanha (BRUGGER, 2007). 
Baseado em Dworkin, a doutrina estadunidense aponta que 
a liberdade de expressão é a legitimidade para a democracia 
e a criação de convicções do cidadão, e, por esse motivo, o 
Estado não deve limitar os discursos. Entretanto, como visto nas 
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eleições brasileiras, o discurso de ódio jamais foi propositivo e 
fomenta agressões. Ele nega a própria dignidade humana. Dessa 
maneira, o discurso de ódio vem a ser qualquer comunicação 
que estigmatiza e ataca indivíduos e grupos em razão de sua 
etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, gênero ou 
quaisquer outras particularidades discriminadas pelos grupos 
sociais dominantes (BRAGA, 2018, p. 214; YONG, 2011, p. 386). Em 
outras palavras, o discurso de ódio propõe, sobretudo, a ideia 
do inimigo.

A liberdade de expressão encontra guarida na Constituição 
brasileira, nos seguintes dispositivos: proteção das atividades 
intelectual, artística, científica e de comunicação independente 
de censura prévia (art. 5.º, IX); garantia da livre manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5.º, IV) e acesso à 
informação, garantido o sigilo de fonte jornalística (art. 5.º, XIV). 
Entretanto, como dito, o princípio da dignidade humana é o limitador 
da liberdade e é vetor de defesa dos direitos fundamentais das 
minorias, com vista à igualdade e oposição a violências.

Quando apresentada essa colisão, é preciso analisar e ponderar 
um direito e o outro para aplicar e validar no caso concreto. 
Devemos nos perguntar se: (i) o meio escolhido foi adequado e 
apropriado para se chegar ao resultado almejado; (ii) se o meio 
escolhido foi o menos oneroso; (iii) se o objetivo alcançado 
preservou direitos fundamentais axiologicamente mais 
importantes; (iv) se atinge o fim almejado causando o menor 
prejuízo possível; e (v) se as vantagens que trará superarem as 
desvantagens (BARROSO, 2003).

A propaganda eleitoral é um termômetro para os limites da 
liberdade de expressão, visto que encontramos, periodicamente, 
a propaganda negativa, cujo objetivo é prejudicar o adversário. 
Por outro lado, Rodolfo Viana Pereira ressalta que, ao invés 
da liberdade de expressão ser a regra na Justiça Eleitoral, o 
intervencionismo e a proibição das manifestações sobressaem 
(PEREIRA, 2016). É nesse sentido que meios alternativos de 
comunicação, alguns considerados privados e menos regulados, 
começam a protagonizar campanhas eleitorais, como Telegram 
e WhatsApp. Inclusive, tais plataformas, antes de serem canais 
de mensagens instantâneas, tornaram-se canais de dissipação 
de conteúdo em massa, espalhando fake news.
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Inicialmente, o termo fake news é incorreto, visto que a 
dimensão de potencialidade, ofensividade, forma e falsidade da 
informação não engloba a tradução “notícias falsas”. Em síntese, 
notícias são produto de informações, sendo aquelas, em 
regra, rigorosamente estruturadas no âmbito das técnicas do 
jornalismo para implicar qualidade e relevância da informação. 
Ademais, ao falarmos de formas, o termo notícias afasta a ideia 
de aplicações de desinformações, como memes, estatísticas, 
sátiras, deep fakes etc.

Nesse sentido, conforme Wardle e Derakhshan (2017, p. 4-6), a 
desordem informacional pode ser dividida em mis-information, 
dis-information, mal-information. Mis-information é aquela 
informação falsa que, porém, algumas pessoas acreditam 
inocentemente serem verdadeiras. Ela está ligada a falsa 
conexão e engano do indivíduo, produzindo, em especial, 
rumores e boatos. Já dis-information é aquela falsa em que 
propositalmente se dissemina, criando (i) falsos contextos; 
(ii) conteúdos impostores; (iii) conteúdos manipulados e (iv) 
conteúdos fabricados. Por fim, mal-information é a disseminação 
de informações corretas cujo objetivo é, com vazamentos, 
discursos de ódio e assédio, prejudicar o indivíduo ou grupo.

Em outras palavras, tal categoria nos permite analisar, de modo 
mais claro, os agentes de produção de conteúdo, as mensagens 
em si, quem as interpreta, isto é, criação, reprodução e 
distribuição, bem como, em especial, julgar, em caso concreto, o 
que é passível de limitação de conteúdo e liberdade de expressão. 
Dessa maneira, como judicialmente interpelar tais casos?

Remédios legais

Cumpre esclarecer que as respostas do Direito Eleitoral 
contra desinformação na internet e limites de liberdade de 
expressão estão insculpidas nas Resoluções n.o 23.610/2019, 
n.o 23.671/2021, na Lei Geral das Eleições (Lei n.o 9.504/1997), 
em especial, nos arts. 57-A a 58, assim como no Marco Civil da 
Internet (Lei n.o 12.965/2014) no art. 19 e nas disposições da 
LGPD (Lei n.o 13.709/2018).
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Pontua-se a possibilidade de apresentação em face do candidato 
que se utiliza de desinformação: (i) a Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (Aije), a qual apura abuso de poder político 
ou econômico; (ii) a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 
(Aime), que verifica o abuso de poder econômico, corrupção ou 
outra fraude durante o procedimento eletivo; (iii) o Direito de 
Resposta ou Reclamação por Propaganda Irregular.

Ressalta-se que poderíamos apresentar uma “nova espécie de 
abuso digital” ao extrairmos no art. 9-A da Resolução n.o 23.671, 
in verbis:

Art. 9.º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento 
de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente 
descontextualizados que atinja a integridade do processo 
eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração 
e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a 
requerimento do Ministério Público, determinar a cessação 
do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade 
penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de 
comunicação. (grifo nosso).

Vale, no entanto, dizer que a exclusividade de atribuição do 
Ministério Público é simplória ou mesmo afasta a processualidade 
eleitoral habitual. Em uma Reclamação ou Direito de Resposta, 
com seu rito no art. 96 da Lei das Eleições, os legitimados 
ativos são qualquer partido político, coligação — agora também 
federação, a nosso ver — ou candidato. Ora, não somente os 
eleitores e a democracia sofrem pelos fatos inverídicos, mas, 
também, diretamente, aqueles legitimados, que, ademais, 
sofrem pelos crimes eleitorais como art. 326-B, 326-A e 323 do 
Código Eleitoral.

Tanto na causa de pedir, bem como nos pedidos da inicial — 
através, até mesmo, de uma tutela de urgência —, nos parece ser 
cabível o art. 9-A (R. TSE n.o 23.671) sem que, necessariamente, 
fosse por proposição dos custos legis. Aliás, pelo apreço da 
celeridade de decisão e de ser um rápido procedimento, 
duvidamos da necessidade de parecer do Ministério Público.
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Tal argumento se corrobora ao analisarmos os Memorandos de 
Entendimento do TSE com o WhatsApp, plataforma semelhante 
ao Telegram. Na cláusula 5.1.1, que trata do canal de comunicação 
extrajudicial entre a Justiça e a plataforma, indica que poderá 
ocorrer o banimento de contas — não fala conteúdo, por parte 
da empresa e de violação de termos de uso e serviços, a partir 
do recebimento de denúncias centralizadas pelo TSE. Ou seja, 
contanto o banimento não seja considerado prova ilícita eleitoral, 
de acordo com o memorando, é, de fato, um indicativo claro de 
moderação da plataforma sem que haja judicialização do caso.

Há outro ponto: o Telegram poderá estar no polo passivo da 
ação, em especial das ações de Propaganda Irregular e Direito 
de Resposta? A discussão é antiga, mas a resposta é negativa 
nessas eleições. O art. 40, § 4.º, da Resolução n.o 23.671 atentou 
com clareza:

[…] os provedores indicados no art. 39 desta Resolução 
podem ser oficiados para cumprir determinações judiciais, 
sem que sejam incluídos no polo passivo das demandas, 
nos termos do § 1.º-B do artigo 17 da resolução deste 
Tribunal que regula representações, reclamações e direito 
de resposta. (grifo nosso).

Embora possa afastar a jurisdição, pelo art. 19 do Marco Civil — 
desenvolvido nas Resoluções —, assim como do Enunciado n.o 
23 da I Jornada de Direito Eleitoral, temos a defesa dos direitos 
do requerente. Em outras palavras, mesmo não sendo polo 
passivo, é possível ser oficiado, em semelhança do instituto de 
intervenção de terceiros:

Marco Civil

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão 
e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet 
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após 
ordem judicial específica, não tomar as providências para, 
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do 
prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
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como infringente, ressalvadas as disposições legais em 
contrário. (grifo nosso).

Resolução TSE n.o 23.671/2021

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à 
propaganda irregular será instruída, sob pena de não 
conhecimento:
§ 1.º-A. Em caso de ser ordenada a remoção de conteúdo 
em ambiente de internet, a ordem judicial deverá fixar 
prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte 
e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a 
URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo 
específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei n.º 
12.965/2014, o âmbito e os limites técnicos de cada 
provedor de aplicação de internet, conforme art. 38, § 4.º, 
da Resolução-TSE n.º 23.610/2019. (Incluído pela Resolução 
n.º 23.672/2021)
[…]
Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de 
pedido de direito de resposta relativo à ofensa veiculada:
[…]
§ 4.º Caso o juiz eleitoral ou juiz auxiliar determine a retirada 
de material considerado ofensivo de sítio eletrônico, 
o respectivo provedor de aplicação de internet deverá 
promover a imediata retirada, sob pena de responder na 
forma do art. 36 desta Resolução, sem prejuízo de suportar 
as medidas coercitivas que forem determinadas, inclusive 
as de natureza pecuniária decorrentes do descumprimento 
da decisão jurisdicional.
§ 5.º A ordem judicial mencionada no § 4.º deverá conter, 
sob pena de nulidade, a URL (ou, caso inexistente esta, 
a URI ou a URN) específica do conteúdo considerado 
ofensivo, no âmbito e nos limites técnicos de cada 
aplicação de internet, nos termos do § 1º do art. 19 da Lei 
nº 12.965/2014. (grifo nosso).
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Enunciado 23

Nas representações eleitorais envolvendo propaganda na 
internet, os provedores de aplicações e ou de conteúdo 
serão oficiados a cumprir determinações judiciais, podendo 
ser responsabilizados nos casos de descumprimento da 
ordem judicial, respeitados os requisitos do art. 40 da Res. 
23.610/2019, ressalvada a análise de eventuais abusos. 
Artigo 17, § 1.º, da Resolução n.º 23.608/2019 e artigo. 57-F 
da Lei das Eleições.

Uma terceira questão: é possível uma postagem em canal de 
Telegram ser objeto de uma ação de Direito de Resposta ou 
Reclamação? Sim! O direito de resposta é a oportunidade 
conferida ao ofendido para se manifestar. Sua concessão 
pressupõe a ocorrência de ofensa, ainda que indireta, por 
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa 
ou sabidamente inverídica. Nesse sentido, o canal oficial do 
candidato na plataforma poderá ser registrado a partir do 
Requerimento de Registro de Candidatura, consoante o art. 28, 
§ 1.º, da Resolução n.o 23.671/2021:

§ 1.º Os endereços eletrônicos das aplicações de que 
trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa 
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral 
impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser 
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos 
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda 
eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, § 1.º, da Lei n.o 
9.504/1997. (grifo nosso).

Na hipótese, se o canal ou grupo não estiver vinculado a tal 
candidato no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) 
e o conteúdo estiver em controle de terceiros e sequer haja 
comprovação de alguma fraude, temos os seguintes artigos que 
gerenciam tal situação:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a 
pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda 
vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código 
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Eleitoral, arts. 222, 237 e 243, I a X; Lei n.º 5.700/1971; e Lei 
Complementar n.º 64/1990, art. 22): 
I – que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, 
cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade 
de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, 
inclusive contra pessoa em razão de sua deficiência 
(Constituição Federal, art. 3.º, IV e art. 5.º, XLI e XLII; Lei 
n.º 13.146/2015).
[…]
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser 
realizada nas seguintes formas (Lei n.º 9.504/1997, art. 57-
B, I a IV):
[…]
IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens 
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, 
dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, 
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (NR) a) 
candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou 
coligações, desde que não contratem disparos em massa 
de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução (Lei 
n.º 9.504/1997, art. 57-J); ou b) qualquer pessoa natural, 
vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em 
massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta resolução 
Lei n.º 9.504/1997, art. 57-J). (NR)
[…]
§ 6.º A manifestação espontânea na internet de pessoas 
naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a 
forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido 
político, federação ou coligação, não será considerada 
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste 
artigo, desde que observados os limites estabelecidos no 
§ 1.º do art. 27 desta Resolução. (grifo nosso).

Além disso, como prevenir e ser passível a verificação de 
veracidade de um conteúdo nessas plataformas digitais, 
especialmente, de mensagens instantâneas? Temos o incentivo 
público e privado.

Quanto à entrega de serviço de veracidade de vídeos, temos 
as empresas Original My, Truepic e Deeptrace. Aliás, a Truepic 
é uma empresa baseada na aplicação do Blockchain, ou 
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seja, “the hashes of the Interplanetary File System” (IPFS) — 
semelhante à Ethereum nos smart contracts, em que artistas 
capturam e salvam imagens no provedor da companhia trazendo 
autenticidade, rastreabilidade, imutabilidade, descentralização, 
auditoria e veracidade na informação (HASAN; SALAH). Mais do 
que propostas para resolver a desinformação, tais empresas 
configuram alicerces para a proteção do direito de propriedade 
intelectual e proteção à imagem e privacidade de terceiros.

No que tange ao incentivo público, temos o uso de AI contra 
AI. Koopman, Rodriguez e Geradts explicam a possibilidade de 
“photo response non-uniformity” (PRNU), método que verifica 
a veracidade a partir de sensor de luz da câmera/vídeo, e do 
“adversarial perturbations”, método explanado por Lyu, que 
detecta manipulações pelos frames da câmera (KOOPMAN). 
Dessa maneira, podemos treinar servidores do TSE a partir 
desse método.1 

Inclusive, baseado na Truepic, o TSE poderia dispor de uma 
plataforma em conjunto com plataformas digitais, em que todo 
conteúdo eleitoral fosse lá registrado e coletado. O objetivo é 
não somente ter checagem através de agências, como Fato ou 
Fake, Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, mas, também, ter a 
checagem gerenciada pelo próprio Tribunal.

Em suma, apesar do tema englobar inúmeros outros, a nossa 
certeza é saber quais técnicas são usadas, para que, tanto o 
cidadão comum quanto o agente técnico, seja advogado ou perito, 
tenham capacidade de responder contra a desinformação. Aliás, 
ter conhecimento desenvolve outras ações alinhadas em todos 
os atores do ecossistema eleitoral — empresas, candidatos e 
tribunais. A partir dessas medidas, estamos preparados? 

A utilização dos meios digitais como forma de liberdade de 
expressão deixa muito próximo o limiar entre esse direito e 
o abuso alcançado pelas fake news (termo impróprio para a 
denominação pretendida, conforme apurado acima), portanto, 
a análise das situações fáticas deve levar em consideração uma 

1 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330400/
deepfakes-nas-eleicoes-de-2020--sera-possivel-confiar-no-
que-vemos. Acesso em: 21 fev. 2023.
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maior especialização dos atores envolvidos, bem como uma 
maior proximidade da Justiça Eleitoral e as plataformas de 
serviços de mídia social.

Ademais, a burocracia necessária para a observação dos princípios 
do direito deve ser flexibilizada, considerando a elasticidade 
e velocidade de proliferação das plataformas. Portanto, se 
faz necessário que o Judiciário desenvolva mecanismos mais 
efetivos e rápidos para a contenção de possíveis abusos, sem, 
contudo, privar o direito ao amplo acesso à informação, tão 
necessário ao processo democrático.

José Maurício Linhares Barreto Neto: Há, antes de tudo, uma 
corrida jurídica de estados nacionais para a regulamentação das 
redes sociais. Observamos que, antes de adentrarmos o campo 
eleitoral, vemos denúncias de práticas anticompetitivas no 
mercado por partes das redes sociais. 

A regulamentação, visando o combate de práticas abusivas, 
bem como a forma de utilização e possível comercialização 
e compartilhamento de dados pessoais entre as empresas, 
produziu, em todo o mundo, a discussão sobre a necessidade 
de uma política de proteção de dados pessoais:

Aqui, desde logo, é importante observar que esses movimentos 
costumam se voltar às grandes empresas de tecnologia norte-
americanas (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google), mas 
as regulações criadas impactam o mercado como um todo. 
A Information Technology & Innovation Foundation publicou 
documento com as 22 questões levantadas no movimento 
techlash, fornecendo um contraponto a cada uma delas.

Algumas dessas questões (ou, por assim dizer, “mantras” 
que, apesar de verdadeiros em alguma medida, são 
abstratos e generalizantes) por si só já dialogam com as três 
matérias aqui abordadas, quais sejam, o direito à proteção 
de dados, à concorrência e à proteção do consumidor: 
(i) as grandes empresas de tecnologia estão destruindo 
a privacidade do consumidor; (ii) as plataformas online 
estão explorando os consumidores; (iii) a tecnologia leva 
à vigilância; (iv) a tecnologia está criando monopólios. 



114

Em uma análise crítica, o documento defende que esse 
sentimento generalizado é problemático para o progresso 
e a competição futura, concluindo que a tecnologia não 
deve ser vista nem como salvadora nem como inimiga 
— e sim como uma ferramenta valiosa para promover 
mudanças sociais. (CARNEIRO).

Por outro lado, a utilização de medo e sanções, por si só, podem 
gerar projetos de leis que restringem garantias e liberdades 
de cidadãos nas redes. Inclusive, mesmo antes da entrada 
em vigor da LGPD, a partir de outras normativas como o CDC, 
vimos investigações e procedimentos administrativos fora da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), como foi 
o caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
MPDFT no Termo de Ajustamento de Conduta n.º 01/2019 com 
a Netshoes.

Ou seja, (i) as novas regulações, para além do direito específico 
— consumidor, cível etc. —, tendem a observar parâmetros e 
comparações a direitos fundamentais e constitucionais, como o 
inciso LXXIX do art. 5.º da CF, inserido pela Emenda Constitucional 
n.º 115/2022; (ii) as instituições públicas, dentre elas, o TSE e 
a ANPD buscam gerar suas próprias normativas específicas e 
até mesmo centralizar o poder e competência administrativa 
para si; e (iii) em razão das inúmeras normativas, as empresas 
comportam variados problemas e respostas que devem ser 
aplicadas em conjunto além de único plano e ramo do Direito. 

Os modelos de negócio buscam esferas além das eleições. Seus 
valores estão na lucratividade publicitária e de agregamento a 
vários setores e segmentos:

[…] modelos de negócio são hoje estruturados para 
capturar o valor dos dados pessoais, em uma cadeia 
de valor que consiste em (i) coleta e acesso, (ii) 
armazenamento e agregamento; (iii) análise e distribuição 
e (iv) uso de cadeias de dados pessoais. Nesse contexto 
se inserem esquemas bi ou multilaterais, incluindo atores 
especializados em processamento de dados, empresas 
especializadas em publicidade, empresas que buscam 
publicidade como modo de alavancar seus próprios 
negócios, e usuários. (CARNEIRO).
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À Justiça Eleitoral não cabe, portanto, quando da produção de 
regulação, especificar ou não quanto à lucratividade e uso de 
dados pessoais fora do escopo democrático, visto que essa 
tutela jurídica está em outros órgãos ou bens, por exemplo, da 
Justiça Federal ou Estadual. Por outro lado, o abuso inserido 
pelos dados e conteúdos por parte das empresas tem outros 
órgãos envolvidos nas atividades corriqueiras que também 
ensejam, no momento das eleições, como podemos ver pelo 
gráfico de Ana Frazão:

Dessa maneira, é preciso, na verdade, de um mecanismo de 
coordenação, sobretudo, das autoridades ligadas ao direito 
concorrencial e de proteção de dados. Por exemplo, a Justiça 
Eleitoral deve periodicamente se reunir com a ANPD; devemos 
ter um fórum permanente, um guia de melhores práticas em 
conjunto, memorandos de entendimento, consulta entre os 
órgãos etc.
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Anne Cabral: Criado pelo Russo Pável Durov, o primeiro protótipo 
do Telegram foi lançado em 2013 em escritório comercial em 
Dubai, Emirados Árabes. Não tem representação comercial no 
Brasil e conta com mais de 500 milhões de usuários no mundo. 
É um aplicativo de mensageria (1 para 1), com mensagens 
criptografadas. Inclui a possibilidade de enviar arquivos de até 
1,5 GB e não tem limite para o encaminhamento de mensagens. 
O limite para grupo é de 200 mil pessoas. O aplicativo é muito 
utilizado nas estratégias de marketing digital.

Modelo de Negócio Telegram

Software livre, sem grande corporação como holder. Não é uma 
empresa de capital aberto ainda, porém, trabalha com atração 
de investimentos, considerada com grau de maturidade pré-IPO, 
usual para startups. De 2013 a 2018, sobrevive basicamente com 
aportes financeiros do CEO. A partir de 2018, com a popularização 
global da rede e o consequente aumento do custo de manutenção, 
começou a receber investimentos de empresas que financiam 
projetos tecnológicos. Seus principais investidores externos são: 
Oyster Ventures, Dalma Capital, ARK Fund e Abu Dhabi Catalyst 
Partners. O Telegram ainda não definiu modelo operacional 
de monetização, todavia, há estudos para a monetização de 
“recursos expressivos adicionais”, que seriam adesivos pagos, nos 
quais o Telegram e o usuário teriam ganho de renda. Também, há 
estudos para recursos pagos direcionados ao Telegram Business, 
para empresas que necessitem de serviços específicos. 

Há uma legítima preocupação da Justiça Eleitoral no exercício 
de sua função regulamentar das eleições com a facilidade de 
propagação da desinformação através do Telegram. 

Tal preocupação tem como principais expoentes os seguintes 
elementos: (i) a facilidade de encaminhamento de mensagens, 
pois não existe limite para encaminhamento; (ii) a possibilidade 
de existência de grupo com até 200 mil pessoas; (iii) a dificuldade 
de notificação da empresa, pois não há sede no Brasil; e (iv) o 
fato do Telegram não ter firmado Memorando de Entendimento 
com o TSE para o combate à desinformação. 



117

No que diz respeito à problemática desse eixo, em específico, é 
atinente à discussão da possibilidade jurídica da sujeição passiva 
das plataformas digitais por conteúdo de desinformação não 
produzido por elas. 

A preocupação principal, seguramente, é com o Telegram, pois, 
com a ausência de assinatura do Memorando de Entendimento 
com o TSE para o combate à desinformação, queima-se a 
etapa de prevenção e precaução. Assim, resta um espaço 
aberto e provável de atuação contenciosa envolvendo a referida 
plataforma e o combate à desinformação, caso não seja proibido 
o uso da plataforma para fins eleitorais. 

O provedor de aplicações na internet, para utilizar o termo 
conforme o Marco Civil da Internet, não é cabível no polo passivo 
para essas eleições, mas, sim, como terceiro. 

A inteligência dos arts. 39 a 41, da Resolução n.º 23.610/2019-
TSE, atrai o provedor de aplicações na internet para o processo 
judicial eleitoral, porém, sem ser polo passivo, logo, terceiro 
interessado. Outrossim, a Resolução n.º 23.671/2021-TSE, no seu 
art. 40, § 4.º, traz taxativamente: “sem que sejam incluídos no 
polo passivo da demanda”, no que se refere aos provedores de 
aplicações na internet. 

Desta feita, a discussão remanescente gira em torno do Marco 
Civil da Internet, Lei n.º 12.965/2012, pois, na sua seção III, “Da 
Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado 
por Terceiros” (arts. 18 a 21), existe a possibilidade jurídica de 
responsabilidade civil do provedor de aplicações na internet por 
danos de conteúdos gerados por terceiros, se, e somente se, for 
notificado judicialmente e não tomar as providências devidas, 
inteligência do art. 19 da referida lei. 

Nesse cenário, surge a seguinte discussão: o provedor de 
aplicações na internet poderia figurar em polo passivo de ação 
com fulcro no art. 19 do Marco Civil da Internet? 

Uma resposta possível para essa discussão seria: “sim”; porém a 
forma como operacionalizar geraria uma grande discussão. 
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A questão mais sensível, contudo, é que o dispositivo legal 
do Marco Civil da Internet versa sobre responsabilidade civil, 
portanto, dano, assim, reparação de lesão já verificada, que 
no âmbito das eleições já desequilibrou a pars conditio do 
pleito eleitoral. 

Outro ponto sensível nessa discussão é, também, a questão 
da competência da Justiça Eleitoral, pois, com a proibição do 
provedor de aplicação na internet, figurar no polo passivo em 
ações que envolvam a propaganda eleitoral, lato sensu, deixa o 
caso hipotético, resvalando na competência da Justiça Comum. 
Apesar de o dano se dar no âmbito de eleições, o que se 
vislumbra é uma ação ordinária de responsabilidade civil com o 
provedor de aplicações na internet no polo passivo. 

Esses dois pontos sensíveis, sob o prisma do princípio da 
celeridade que rege as eleições, tornaram a medida inócua para 
o período do pleito eleitoral. Ademais, qualquer ação envolvendo 
o Telegram, a priori, necessitaria de pedido de Cooperação com 
os Emirados Árabes, pois o tema eleitoral não se enquadra 
no escopo das seguintes Convenções: Convenção contra o 
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas 
(Convenção de Viena); Convenção das Nações Unidas Contra 
o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo); 
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção 
de Mérida). Para os temas abarcados por essas convenções, há 
a possibilidade de emissão de Carta Rogatória sem pedido de 
cooperação com os Emirados Árabes. 

Importa salientar que os temas relacionados com a internet 
desafiam cotidianamente os limites de territorialidade 
e jurisdição.

Luiz Eduardo Peccinin: Há que se destacar o munus publico 
envolvido nos serviços de comunicação digital dentro do debate 
eleitoral. Não há como se defender um “vácuo” fiscalizatório, 
sob pena de renúncia da função essencial da Justiça Eleitoral no 
resguardo da lisura do pleito.

Ainda que estejamos falando de veículos privados, a inserção 
das plataformas no debate eleitoral necessariamente deve atrair 
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para elas ônus na colaboração com a legitimidade do processo 
de disputa. Além disso, o próprio Marco Civil da Internet e a 
LGPD já criaram responsabilidades adicionais e sanções a 
veículos digitais.

Desmonetizar as plataformas nos canais que veiculam fake 
news tem se mostrado uma ferramenta importante no combate 
à desinformação e ao discurso de ódio, mas o cerceamento 
do debate deve ocorrer sem hiper normatização que tutele o 
eleitor destinatário último do debate eleitoral. Deve-se priorizar 
sempre a responsabilização do agente infrator da lei, não da 
plataforma que veicula a informação, sob pena de cerceamento 
de toda a coletividade.

Rotulagem e criação de canais de checagem, que moderem o 
debate a partir das próprias plataformas, também são meios 
de regulação das informações, sem interferência judicial e 
coercitiva no ambiente virtual.

A possibilidade de responsabilizar os provedores das aplicações 
não se mostra passível na legislação atual, ademais, vai na 
contramão do mercado, uma vez que as plataformas atuam para 
além da eleição.

Portanto, a melhor forma ainda é a prevenção e a ampla 
divulgação de informações de caráter oficial e com fontes 
devidamente certificadas.

Outra saída é a parceria entre as instituições para manter canais 
de verificação de fatos, conforme sugestão acima.

Karina Rodrigues Fidelix da Cruz: O Marco Civil da Internet (Lei n.º 
12.965/2014) é a lei que estabelece princípios, garantias, direitos 
e deveres para o uso da Internet no Brasil. Em seu art. 12, há 
previsão das sanções cíveis, criminais ou administrativas para 
as infrações às normas elencadas nos arts. 10 e 11 da norma, 
vejamos:

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais 
ou administrativas, as infrações às normas previstas nos 
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arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:
I – advertência, com indicação de prazo para adoção de 
medidas corretivas;
II – multa de até 10% (dez por cento) do faturamento 
do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, 
excluídos os tributos, considerados a condição econômica 
do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a 
gravidade da falta e a intensidade da sanção;
III – suspensão temporária das atividades que envolvam 
os atos previstos no art. 11; ou
IV – proibição de exercício das atividades que envolvam os 
atos previstos no art. 11.
Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, 
responde solidariamente pelo pagamento da multa 
de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou 
estabelecimento situado no País. (grifo nosso).

Nesse contexto, nota-se que o Marco Civil da Internet traz em 
seu bojo um rol taxativo para que possa ocorrer a aplicação 
da sanção de suspensão das atividades das plataformas ou 
proibição de funcionamento das atividades. As hipóteses 
descritas em lei se referem à infração das obrigações dispostas 
nos arts. 10 e 11 da citada lei, vejamos:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de 
conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata 
esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de 
comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 
partes direta ou indiretamente envolvidas. 
§ 1.º O provedor responsável pela guarda somente será 
obrigado a disponibilizar os registros mencionados no 
caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais 
ou a outras informações que possam contribuir para a 
identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem 
judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, 
respeitado o disposto no art. 7.º.
§ 2.º O conteúdo das comunicações privadas somente 
poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o 
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disposto nos incisos II e III do art. 7.º.
§ 3.º O disposto no caput não impede o acesso aos 
dados cadastrais que informem qualificação pessoal, 
filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades 
administrativas que detenham competência legal para a 
sua requisição.
§ 4.º As medidas e os procedimentos de segurança e 
de sigilo devem ser informados pelo responsável pela 
provisão de serviços de forma clara e atender a padrões 
definidos em regulamento, respeitado seu direito de 
confidencialidade quanto a segredos empresariais.
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, 
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de 
comunicações por provedores de conexão e de aplicações 
de internet em que pelo menos um desses atos ocorra 
em território nacional, deverão ser obrigatoriamente 
respeitados a legislação brasileira e os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das 
comunicações privadas e dos registros.
§ 1.º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados 
em território nacional e ao conteúdo das comunicações, 
desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado 
no Brasil.
§ 2.º O disposto no caput aplica-se mesmo que as 
atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no 
exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou 
pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico 
possua estabelecimento no Brasil.
§ 2.º O disposto no caput aplica-se mesmo que as 
atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no 
exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou 
pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico 
possua estabelecimento no Brasil.
§ 3.º Os provedores de conexão e de aplicações de internet 
deverão prestar, na forma da regulamentação, informações 
que permitam a verificação quanto ao cumprimento 
da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao 
armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como 
quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.
§ 4.º Decreto regulamentará o procedimento para apuração 
de infrações ao disposto neste artigo. (grifo nosso).
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Da leitura dos arts. 10, 11 e 12 do Marco Civil da Internet verifica-
se que o legislador sugere a aplicação das penas de forma 
gradativa, começando por advertência, passando pela sanção 
de multa, depois pela suspensão temporária das atividades 
que envolvam os atos previstos no art. 11. Por fim, sugere-se a 
proibição de exercício das atividades que envolvam igualmente 
os atos e previstos no art. 11. Em outras palavras, a pena de 
bloqueio das plataformas está adstrita às questões de guarda e 
disponibilização de registros de dados pessoais e de conteúdo 
das comunicações privadas, com vistas a salvaguardar os direitos 
constitucionais como: intimidade, privacidade, liberdade, 
segurança etc.

Assim sendo, conclui-se que a pena de bloqueio das plataformas 
online não está prevista para outras infrações que não aquelas 
elencadas pelos arts. 10 e 11, nem mesmo para casos de 
descumprimento de ordem judicial. Vale frisar que essa é uma 
das discussões que está tramitando perante o Supremo Tribunal 
Federal nos autos da ADI n.º 5.527, que tem como objeto a análise 
dos arts. 10, § 2.º, e 12, III e IV, da Lei n.º 12.965/2014.

Pois bem. 

Quanto a aplicabilidade de sanção às plataformas digitais, a LGPD 
também tem regramento muito similar ao Marco Civil da Internet, 
ou seja, nos arts. 52, 53 e 54 foca-se nas questões de tratamento 
dos dados pessoais pelas plataformas, estando determinado 
que as penas devem ser aplicadas de forma gradativa, isolada ou 
cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 
sem prever qualquer hipótese de suspensão dos serviços em 
razão de descumprimento de ordem judicial.

Não se pode perder de vista que, no Brasil: 

a) não se admite censura prévia;

b) a pena deve se restringir àquele que cometeu infração 
ou dano;
c) a liberdade de expressão e de informação deve ser 
preservada e garantida, nos termos da Constituição 
Federal (arts. 5.º, IX, e 220).
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Importante levar em consideração, também, que, em nosso 
país, cerca de 60% da população faz uso do aplicativo Telegram, 
portanto, caso a plataforma sofra suspensão ou bloqueio, sem 
dúvidas, isso gerará prejuízos e impactos na vida cotidiana 
das pessoas físicas e jurídicas que se utilizam deste canal de 
comunicação; o que pode gerar impactos na órbita financeira e 
na esfera de direito das pessoas.

No que tange a efetividade de bloqueio ou suspensão do 
aplicativo Telegram, destaca-se que o Telegram foi projetado 
com intuito de fornecer um meio de comunicação para que os 
usuários pudessem se comunicar com segurança e privacidade, 
dado o contexto de constante vigilância que seu fundador 
dizia estar vivendo quando da fundação do Telegram. Por 
isso, desenvolveu-se um aplicativo que pudesse ultrapassar 
as fronteiras de bloqueios, contendo mecanismos capazes 
de burlar eventual restrição ao uso da plataforma, como por 
exemplo VPNs (do inglês virtual private network), tecnologia 
que permite às pessoas se conectarem a sites bloqueados em 
determinados países.

Levando-se em consideração todas as questões levantadas 
acima, não parece ser acertada, a decisão de bloquear o 
Telegram, já que as pessoas que estão mal intencionadas em 
seu uso darão um jeito de burlar o bloqueio e as pessoas que 
fazem uso legal da plataforma sofrerão as consequências de 
atos de terceiros, como ocorreu no passado com o WhatsApp 
em 2015-2016.

Luiz Eduardo Peccinin: As disposições do Marco Civil são 
aplicáveis ao processo eleitoral de maneira subsidiária? 
As disposições daquela lei não permitiram a suspensão de 
funcionamento dos provedores de conteúdo ou de aplicações 
em território nacional?

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, 
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de 
comunicações por provedores de conexão e de aplicações 
de internet em que pelo menos um desses atos ocorra 
em território nacional, deverão ser obrigatoriamente 
respeitados a legislação brasileira e os direitos à 



124

privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das 
comunicações privadas e dos registros. 
[…]
§ 2.º O disposto no caput aplica-se mesmo que as 
atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no 
exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou 
pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico 
possua estabelecimento no Brasil.
Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais 
ou administrativas, as infrações às normas previstas nos 
arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:
I – advertência, com indicação de prazo para adoção de 
medidas corretivas;
[…]
III – suspensão temporária das atividades que envolvam 
os atos previstos no art. 11; ou
IV – proibição de exercício das atividades que envolvam os 
atos previstos no art. 11.
[…]
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão 
e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet 
somente poderá ser responsabilizado civilmente por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, 
após ordem judicial específica, não tomar as providências 
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente, ressalvadas as disposições 
legais em contrário.

Seria muito melhor que o Congresso Nacional disciplinasse 
a matéria por lei específica para esse condão. Mesmo diante 
dessa omissão, não há como esperar que a Justiça Eleitoral 
fique inerte ao uso indevido do Telegram para veiculação maciça 
de desinformação ou discursos de ódio.

Alexandre Basílio: A queda de braço entre o Judiciário brasileiro 
e o Telegram se tornou o assunto mais comentado dos últimos 
dias. De um lado, está parte da Justiça em seu combate 
quixotesco contra a desinformação, em especial, a política. Do 
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outro, os novos meios de comunicação, que há tempos vêm 
sendo bloqueados por decisões judiciais quando descumprem a 
legislação ou não colaboram com a Justiça brasileira.

De fato, o Telegram tem se mostrado avesso a qualquer ordem 
judicial brasileira, desconsiderando as inúmeras tentativas de 
contato do TSE, na tentativa de uma aproximação democrática, 
com o intuito de proteger o eleitorado da desinformação, bem 
como contribuir para localização e identificação dos malfeitores.

A partir disso, o Judiciário passou a conjecturar: o Telegram deve 
ser banido por não colaborar com a Justiça, situação agravada 
por não ter representação em solo brasileiro?

Entretanto, antes desse questionamento, que, mais cedo ou 
mais tarde, apesar da ausência de previsão legal, pode receber 
uma resposta positiva, há uma questão basilar a ser respondida: 
é possível bloquear o Telegram para que ele não possa ser 
utilizado no Brasil?

Para muito além do campo jurídico, esse é um questionamento 
que só pode ser respondido do ponto de vista tecnológico, sob 
pena de o bloqueio que pretende o TSE não gerar qualquer 
efeito prático. Isso porque, embora tenham se passado nove 
anos desde a criação do Telegram, o Judiciário brasileiro pouco 
buscou entender sobre o seu funcionamento.

Ao contrário dos sites, blogs e mídias sociais, o Telegram não 
está armazenado (exceto o backup em nuvem dos usuários) em 
lugar algum. É um serviço de comunicação de ponta a ponta. 
Dessa forma, tudo que um usuário precisa para ter acesso 
ao serviço é de se conectar a uma das pontas. Os servidores 
do Telegram, que intermedeiam essa conexão, encontram-se 
espalhados em vários países, a despeito de ter sua sede em 
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na visão do TSE, bloquear a ponta brasileira, por ordem judicial, 
resolveria o problema, uma vez que os usuários seriam impedidos 
de acessar a aplicação. Ledo engano. A China e vários outros 
países, inclusive a Rússia, já tentaram isso sem sucesso.
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Tal insucesso ocorre porque a jurisdição nacional pode bloquear 
o acesso a partir do Brasil, mas não consegue bloquear o acesso 
ao Telegram a partir de outros países. Não, os usuários não 
terão que sair do país para continuar acessando o app. Basta 
que simulem isso. Para escapar ao bloqueio é bem simples e 
tecnicamente pode ser chamado de proxy ou de VPN.

Assim, em vez de o usuário acessar o Telegram a partir do Brasil, 
é possível simular sua localização como se ele estivesse em 
outro país, fazendo com que o bloqueio judicial brasileiro não 
surta nenhum efeito.

Para se ter uma ideia de como isso funciona na prática, o próprio 
Telegram oferece uma enorme lista de endereços proxies para que 
chineses e outros usuários que vivem sob censura possam utilizar 
o aplicativo, a despeito da proibição aplicada pelos censores.

Por falar nos chineses, a experiência sínica, a partir do seu 
Great Firewall (avançado sistema de censura nacional da 
internet chinesa), demonstra que a vedação a uma aplicação 
promove a especialização dos usuários. Atualmente, mesmo 
sem a colaboração do Telegram, é possível, por meio de uma 
investigação digital básica, identificar e localizar os infratores 
que utilizam o app. Com a implementação de VPNs e proxies, 
os infratores ficarão cada vez mais distantes de serem 
responsabilizados por seus atos nos meios digitais.

Quanto às recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, 
na PET n.o 9.935-STF, determinando a suspensão dos perfis 
do jornalista Allan dos Santos, em que pese ter havido um 
cumprimento da ordem judicial pelo Telegram, trata-se de 
uma ação meramente impressionista. Explico: assim como no 
impressionismo, de longe pode até se ver alguma beleza, de 
perto, são só borrões. O Telegram, em vez de realizar o bloqueio 
por faixas de IPs, como tradicionalmente é feito, bloqueou o 
acesso aos perfis determinados pelo STF a partir do código 
internacional de telefones designado ao Brasil. Qualquer um 
que tenha um telefone +55 estará impedido de ver os perfis 
bloqueados por ordem judicial. Contudo, a decisão desconsidera 
o acesso web não autenticado, que permite a visualização total 
das mensagens bloqueadas. Da mesma forma, desconsidera a 
indexação das mensagens dos canais bloqueados, feita pelo 
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Google, onde fica disponível com uma simples busca. Também 
desconsidera o espelhamento dos canais, criado por usuários 
que conseguem transpor o bloqueio. Assim, o cumprimento da 
decisão é muito mais sobre satisfazer o Judiciário quanto às suas 
pretensões do que uma garantia de controle sobre conteúdos 
que, supostamente, violam a democracia brasileira.

O que se nota é que, ainda que fosse juridicamente possível 
e legal suspender ou bloquear o funcionamento do Telegram, 
tal atitude seria completamente inócua, considerando as 
peculiaridades técnicas envolvidas na plataforma.

Desta forma, é necessário vislumbrar outras formas mais 
eficazes de controle, que passam pela possibilidade de buscar 
cooperação com a empresa para tentar bloquear, ou minimizar 
os efeitos da desinformação.

4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

1. A importância da liberdade de expressão e o amplo 
acesso à informação para a legitimidade da democracia.

2. Preservação da dignidade humana, considerada como 
um balizador para a liberdade de expressão.

3. Burocracia jurídica versus agilidade das 
plataformas digitais.

4. Responsabilização das plataformas e responsabilização 
dos usuários: necessidade de fixar limite.

5. Necessidade de buscar cooperação com as empresas de 
mídia social, para combater a deslegitimação da democracia 
pelas fake news, principalmente, ante a impossibilidade 
de controle efetivo, considerando a virtualidade e a 
transnacionalidade da atuação dessas empresas.



128

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

O evento foi aberto, conforme as formalidades, pelo coordenador 
do GT, Elder Maia Goltzman. Logo após a abertura, foi feita a 
leitura e apresentação dos relatórios dos debates internos 
realizados. A tarefa coube ao membro do GT, José Maurício 
Linhares Barreto Neto.

Inicialmente, foi passada a palavra ao especialista convidado, o 
professor doutor Diogo Rais. Ato contínuo, passou-se a palavra 
à debatedora interna, professora doutora Vânia Siciliano Aieta. 
Seguindo a ordem do evento, pronunciaram-se os debatedores 
externos: a professora doutora Marilda Silveira e professor doutor 
Rodolfo Viana. Ao final, a palavra foi franqueada ao debater do 
GT e especialista em tecnologia, Alexandre Basílio Coura.

2. OPINIÃO DOS DEBATEDORES INTERNOS

Vânia Siciliano Aieta:

No início de sua exposição, a debatedora Vânia Siciliano Aieta 
cita uma fala do professor doutor Diogo Rais com a qual ela 
concorda até certo ponto: “Não há como se punir a casa por um 
crime cometido na casa.” Porém, de acordo com a professora 
Vânia, precisamos arrumar um meio de agredir o agressor. Existe 
o problema do anonimato e da proteção da identidade.

Segundo a professora doutora Vânia, são princípios constitucionais 
importantes: a inafastabilidade da jurisdição; a proibição ao 
anonimato, o direito à intimidade e a livre concorrência.

Assim, faz-se necessário pensar em como viabilizar direitos de 
resposta. A esfera de atuação das empresas privadas não pode 
ser imune à atuação estatal. Se as empresas não atendem as 
autoridades, devem ser suspensas.
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Segundo a debatedora interna, existe a dificuldade de “desbaratar” 
as redes automatizadas. Ela lança a pergunta: as plataformas 
digitais seriam serviços públicos de telecomunicações? Nesse 
espaço público virtual não pode haver situações de pessoas 
físicas, e/ou jurídicas, que não se submetam às leis nacionais. 
Existe a dificuldade da conceituação de “território nacional”.

Há, também, a quebra de isonomia entre as plataformas, quando 
uma atende e outra não atende às instituições nacionais. 
O discurso de ódio e a desinformação são combatidos com 
informação e divulgação de ideias. 

Por fim, a professora pontua a autodefesa democrática brasileira 
como o ponto de maior preocupação, na busca de segurança 
jurídica para a legitimidade do exercício da democracia brasileira.

Tréplica – Alexandre Basílio, integrante do GT:

Alexandre Basílio explica as impossibilidades técnicas que 
inviabilizam a proibição do uso do Telegram, causando mais 
efeitos negativos do que positivos, entre os quais, cita a 
ampliação das dificuldades de fiscalização e punição no caso 
de abusos, bem como o descrédito na instituição fiscalizatória 
causado pela não efetivação das ordens judiciais.

Além disso, Basílio ressalta as dificuldades de regulamentação e 
cumprimento de ordens judiciais no mundo virtual, onde quem 
comanda, regulamenta e executa as leis é o programador, e 
não o Judiciário ou o Legislativo. Ele menciona “Code is law” e 
“Cyberspace and the Law of the Horse”.

3. OPINIÃO DOS DEBATEDORES EXTERNOS

Rodolfo Viana Pereira:

De acordo com Rodolfo Viana Pereira, o discurso de ódio seria um 
dos temas responsáveis pela suspensão do Telegram. E ele lança 
um questionamento: qual seria o limite do discurso de ódio?
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O debatedor afirma ser consenso que o discurso de ódio deve 
ser punido civil e penalmente. Porém, ele indaga o que seria o 
“discurso de ódio” e explica tratar-se de uma definição legal 
normatizada de forma positiva em duas posições: (i) qualquer 
discurso preconceituoso; (ii) somente aquele discurso que incita 
a violência.

Pereira filia-se ao posicionamento que entende como discurso 
de ódio punível (criminal ou civilmente) somente aquela “fala” 
que incita um ato de violência. Porém, os demais devem ser 
combatidos por outras formas, como ações afirmativas e 
informações.

Fundamentado na teoria do “slippery slope” (caminho 
escorregadio), o debatedor afirma que, a partir do momento que 
você abre a porta para uma restrição judicial de determinados 
discursos, com pequeno ou, até mesmo, nenhum potencial 
ofensivo prático, não se tem ideia dos que podem ser censurados. 
Há, segundo Pereira, um risco de censura desmedida.

Ele expõe crítica ao art. 9.º da Resolução n.o 23.671 pela cassação 
da vontade popular porque o “processo eleitoral” foi vítima de: “…
fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados 
que atinja a integridade do processo eleitoral…”. Segundo Pereira, 
cria-se um tipo de cassação que não tem vítima entre os atores 
do processo eleitoral, a vítima seria a própria Justiça Eleitoral. 
Assim, há a desconexão entre o princípio da proteção da soberania 
popular, e do processo de legitimidade da democracia, que 
informam a finalidade da Justiça Eleitoral. Ela passaria a atuar na 
proteção da própria instituição.

Por fim, o debatedor aponta o movimento político para a 
regulamentação do uso das plataformas como sendo o caminho 
mais racional, ao invés da suspensão ou cancelamento de 
atuação das plataformas.

Marilda de Paula Silveira:

A debatedora externa, Marilda de Paula Silveira, fala sobre o 
controle do modelo de negócio, questionando até onde o estado 
pode interferir. Ela indaga se as plataformas sociais seriam 
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meios de comunicação social. Assim, devem ser devidamente 
regulamentadas. De acordo com Marilda de Paula Silveira, os 
termos de uso não podem ser livres. Ela afirma que se o controle 
da plataforma não é possível pelo Estado, então, alguém deve 
definir. A autorregulação regulada é uma opção, através de 
agências reguladoras e parcerias, e/ou busca de outros meios.

A debatedora menciona a inconstitucionalidade na proibição 
do Telegram por conta da preservação dos direitos individuais. 
Segundo ela:

- O problema do Telegram é a inacessibilidade da plataforma, 
que faz com que ela necessite de uma regulamentação 
especial para dar efetividade ao cumprimento das normas 
nacionais, devido às peculiaridades envolvidas no processo 
eleitoral, em especial, sua velocidade e consequências.
- A plataforma deve viabilizar uma forma de ser provocada 
para dar execução às regulamentações eleitorais.
Para fechar, Marilda de Paula Silveira afirma que a 
plataforma não pode existir se não é acessível. Ela lança o 
questionamento: “como obrigar o Telegram?”.

4. OPINIÃO DO CONVIDADO

Diogo Rais Rodrigues Moreira:

O convidado Diogo Rais Rodrigues Moreira pontua a 
responsabilidade das plataformas no contexto digital. Ele 
menciona o fim das fronteiras, no espaço digital e o excesso 
de conteúdo.

Moreira aponta a impossibilidade do controle de conteúdo por 
meios humanos, devido à sua enorme quantidade. Ele sugere 
a possibilidade de formas algorítmicas de inteligência artificial 
serem utilizadas no controle de conteúdo.

Além disso, Moreira menciona a impossibilidade de regulamentação 
por ineficácia. Segundo ele, existe a regulamentação, conforme 
proposto no “Marco Civil”: no qual a plataforma não é 
responsabilizada diretamente pelo conteúdo postado. 
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A “cibersoberania” apresenta um problema de soberania, onde 
o conceito de território não existe. Assim, o convidado ressalta 
alguns temas: segurança nacional; extraterritorialidade; soft law.

Ele lança o questionamento sobre o conteúdo ser da plataforma 
ou do usuário, o que toca na questão da propriedade 
intelectual (informação).

Segundo Moreira, com relação ao modelo de controle, a 
plataforma não pode controlar o conteúdo de postagens dos 
usuários, a menos que seja interpelada para isso. Foi, assim, 
mencionada a IA e a arquitetura de dados para controle de 
conteúdo sensível.

Sobre terceirizar o controle de informação no país, essa não 
seria a forma mais inteligente de regulamentar a atuação das 
plataformas de mídias sociais: internet livre versus controle das 
big tech. Regulação versus eficácia. De acordo com Moreira, a 
tecnologia erra assim como o ser humano. O Telegram ignorou 
o TSE, mesmo notificado. A internet é sinônimo de grandes 
negócios e é necessário ter representação legal no país.

O convidado indaga, também, se a desinformação seria uma 
fonte de lucro para as plataformas. De acordo com sua opinião, 
aparentemente, não. O excesso de desinformação seria uma 
“patologia” para a plataforma, que gasta consideravelmente para 
conter conteúdos que possam ser considerados prejudiciais, 
como fake news.

Ele afirma que não se pode punir a casa pelo crime cometido 
em seu interior. Há a necessidade de olhar o problema por outro 
ponto de vista: não é mais o problema da “internet livre”, e, sim, 
um panorama muito mais amplo onde soluções simplificadas 
não funcionam.

Por fim, o convidado afirma que a representação legal no país é 
necessária e fundamental, e deve ser criada a regulamentação 
nesse sentido.
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FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

Ponto 1) Os meios digitais como uma forma de exercício da liber-
dade de expressão e para a aproximação do eleitor e do candidato

a) Discurso de ódio e Justiça Eleitoral: ao encontrarmos 
este ponto da questão, duas correntes se desenvolveram: 
(i) uma afirmando que a disseminação de discursos 
— mesmo que em razão de ódio a crenças, orientação 
sexual, condição econômica, etnia — concretiza o debate 
de ideias, e, portanto, da democracia; e (ii) outra corrente 
afirmando que tal ódio viola outros direitos, e, nesse 
sentido, edifica ainda mais a segregação entre grupos e 
indivíduos na sociedade.

b) O princípio da dignidade humana: é o limitador da 
liberdade e é vetor de defesa dos direitos fundamentais 
das minorias, com vista à igualdade e oposição a violências. 
Quando apresentada essa colisão, é preciso analisar e 
ponderar um direito do outro para aplicar e validar o caso 
concreto. É preciso perguntar se: (i) o meio escolhido 
foi adequado e apropriado para se chegar ao resultado 
almejado; (ii) o meio escolhido foi o menos oneroso; (iii) 
o objetivo alcançado preservou direitos fundamentais 
axiologicamente mais importantes; (iv) atinge o fim 
almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível 
e, finalmente, proporcional em sentido estrito; (v) as 
vantagens que trará superam as desvantagens.

c) Remédios legais: pontua-se a possibilidade de 
apresentação em face do candidato que se utiliza de 
desinformação: (i) a Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
(Aije), a qual apura abuso de poder político ou econômico; 
(ii) a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (Aime), que 
verifica o abuso de poder econômico, corrupção ou outra 
fraude durante o procedimento eletivo; (iii) o direito de 
resposta ou reclamação por propaganda irregular.
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d) Novas espécies de abuso de poder digital (?): art. 9.º-A 
da Resolução TSE n.o 23.620/2019. É vedada a divulgação 
ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou 
gravemente descontextualizados que atinja a integridade 
do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, 
apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a 
requerimento do Ministério Público, determinar a cessação 
do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade 
penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de 
comunicação.

e) O Telegram poderá estar no polo passivo da ação, em 
especial, das ações de propaganda irregular e direito de 
resposta? A discussão é antiga, mas a resposta é negativa 
nessas eleições. O art. 40, § 4.º, da Resolução n.o 23.671 
atentou com clareza: “os provedores indicados no art. 
39 desta Resolução podem ser oficiados para cumprir 
determinações judiciais, sem que sejam incluídos no polo 
passivo das demandas, nos termos do § 1.º-B do artigo 17 
da resolução deste Tribunal que regula representações, 
reclamações e direito de resposta” (grifo nosso).

f) É possível uma postagem em canal de Telegram ser 
objeto de uma ação de direito de resposta ou reclamação? 
O canal oficial do candidato na plataforma poderá ser 
registrado a partir do Requerimento de Registro de 
Candidatura, consoante o art. 28, § 1.º, da Resolução n.o 
23.671/2021:

§ 1.º Os endereços eletrônicos das aplicações de que 
trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa 
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral 
impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser 
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos 
endereços eletrônicos em uso antes do início da 
propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, § 
1.º, da Lei n.o 9.504/1997.



135

Ponto 2) As mídias sociais podem ser responsabilizadas pelo 
seu modelo de negócios, ainda que não produzam conteúdo, 
mas lucrem com a vitalização da desinformação?

a) Regulação das mídias – aspectos gerais: há antes 
de tudo uma corrida jurídica de estados nacionais para 
a regulamentação das redes, sobretudo, de empresas 
de tecnologia. Observamos que, antes de adentrarmos 
o campo eleitoral, vemos denúncias de práticas 
anticompetitivas no mercado por parte dessas empresas. 
Ou seja, (i) as novas regulações, para além do direito 
específico — consumidor, cível etc. —, tendem a observar 
parâmetros e comparações a direitos fundamentais e 
constitucionais, como o inciso LXXIX do art. 5.º da CF, 
inserido pela Emenda Constitucional n.o 115/2022; (ii) as 
instituições públicas, dentre elas, o TSE, ANPD buscam 
gerar suas próprias normativas específicas e até mesmo 
centralizar o poder e competência administrativa para si; 
e (iii) em razão das inúmeras normativas, as empresas 
comportam variados problemas e respostas que devem 
ser aplicadas em conjunto, além de único plano e ramo 
do Direito.

b) Problematização do Telegram – a facilidade de 
propagação de desinformação: tal preocupação tem 
como principais expoentes os seguintes elementos: (i) a 
facilidade de encaminhamento de mensagens, pois não 
existe limite para encaminhamento; (ii) a possibilidade 
de existência de grupos com até 200 mil pessoas; (iii) 
a dificuldade de notificação da empresa, pois não há 
sede no Brasil; e (iv) o fato do Telegram não ter firmado 
memorando de entendimento com o TSE para o combate 
à desinformação.

A inteligência dos arts. 39 a 41 da Resolução n.o 23.610/2019-TSE 
atrai o provedor de aplicações na internet para o processo judicial 
eleitoral, porém sem ser polo passivo, logo, terceiro interessado. 

A discussão remanescente gira em torno do Marco Civil 
da Internet, Lei n.o 12.965/2012, pois na sua Seção III, Da 
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Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado 
por Terceiros (arts. 18 a 21), existe a possibilidade jurídica de 
responsabilidade civil do provedor de aplicações na internet por 
danos de conteúdos gerados por terceiros, se, e somente se, for 
notificado judicialmente e não tomar as providências devidas, 
inteligência do art. 19 da referida lei.

Não há como defender um “vácuo” fiscalizatório, sob pena de 
renúncia da função essencial da Justiça Eleitoral no resguardo 
da lisura do pleito.

O próprio Marco Civil da Internet e a LGPD já criaram 
responsabilidades adicionais e sanções a veículos digitais, mas 
o cerceamento do debate deve ocorrer sem hipernormatização 
que tutele o eleitor, destinatário último do debate eleitoral.

Portanto, a melhor forma ainda é a prevenção e a ampla 
divulgação de informações de caráter oficial e com fontes 
devidamente certificadas. Outra saída é a parceria entre as 
instituições para manter canais de verificação de fatos.

Pontos 3 e 4) A cooperação internacional no caso do Telegram, o 
qual não responde às autoridades brasileiras, um órgão jurisdi-
cional pode suspender o funcionamento do Telegram?

a) Fontes e normas: qualquer ação envolvendo o Telegram, 
a priori, necessitaria de pedido de cooperação com os 
Emirados Árabes, pois o tema eleitoral não se enquadra 
no escopo das seguintes Convenções: Convenção 
contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas (Convenção de Viena); Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
(Convenção de Palermo); Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção (Convenção de Mérida). Para os temas 
abarcados por essas convenções, há a possibilidade de 
emissão de carta rogatória sem pedido de cooperação 
com os Emirados Árabes. Importa salientar que os temas 
relacionados com a internet desafiam cotidianamente os 
limites de territorialidade e jurisdição.
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b) Sanções: o Marco Civil da Internet (Lei n.o 12.965/2014) é 
a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da internet no Brasil. Em seu art. 12, há previsão 
das sanções cíveis, criminais ou administrativas para as 
infrações às normas elencadas nos arts. 10 e 11 da norma.

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais 
ou administrativas, as infrações às normas previstas nos 
arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:
I – advertência, com indicação de prazo para adoção de 
medidas corretivas;
II – multa de até 10% (dez por cento) do faturamento 
do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, 
excluídos os tributos, considerados a condição econômica 
do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a 
gravidade da falta e a intensidade da sanção;
III – suspensão temporária das atividades que envolvam 
os atos previstos no art. 11; ou
IV – proibição de exercício das atividades que envolvam os 
atos previstos no art. 11;
c) Suspensão do Telegram: em outras palavras, a pena de 
bloqueio das plataformas está adstrita às questões de 
guarda e disponibilização de registros de dados pessoais 
e de conteúdo das comunicações privadas, com vistas a 
salvaguardar os direitos constitucionais como: intimidade, 
privacidade, liberdade, segurança etc. Assim sendo, 
conclui-se que a pena de bloqueio das plataformas online 
não está prevista para outras infrações que não aquelas 
elencadas pelos arts. 10 e 11, nem mesmo para casos de 
descumprimento de ordem judicial. Vale frisar que essa é 
uma das discussões que está tramitando perante o STF 
nos autos da ADI n.o 5.527, que tem como objeto a análise 
dos arts. 10, § 2.º, e 12, III e IV, da Lei n.o 12.965/2014.

d) O Telegram deve ser banido por não colaborar com a 
Justiça, situação agravada por não ter representação 
em solo brasileiro? É possível bloquear o Telegram para 
que ele não possa ser utilizado no Brasil? Ao contrário 
dos sites, blogs e mídias sociais, o Telegram não está 
armazenado (exceto o backup em nuvem dos usuários) 
em lugar algum. É um serviço de comunicação de ponta a 



138

ponta. Dessa forma, tudo que um usuário precisa para ter 
acesso ao serviço é de se conectar a uma das pontas. Os 
servidores do Telegram, que intermedeiam essa conexão, 
encontram-se espalhados em vários países, a despeito de 
ter sua sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na visão do TSE, bloquear a ponta brasileira por ordem 
judicial resolveria o problema, uma vez que os usuários seriam 
impedidos de acessar a aplicação. Ledo engano. A China e vários 
outros países, inclusive a Rússia, já tentaram isso sem sucesso. 
Isso ocorre porque a jurisdição nacional pode bloquear o acesso 
a partir do Brasil, mas não consegue bloquear o acesso ao 
Telegram a partir de outros países.

Atualmente, mesmo sem a colaboração do Telegram, é possível, 
por meio de uma investigação digital básica, identificar e 
localizar os infratores que utilizam o app. Com a implementação 
de VPNs e proxies, os infratores ficarão cada vez mais distantes 
de serem responsabilizados por seus atos nos meios digitais.

2. CONCLUSÃO

1. A importância da liberdade de expressão e o amplo 
acesso à informação para a legitimidade da democracia 
e preservação da dignidade humana, considerada como 
balizador para liberdade de expressão. A ação jurisdicional 
e legislativa deve levar em consideração a liberdade de 
expressão.

2. Não há certeza se a suspensão do Telegram seria 
efetiva no Brasil. É preciso caminhar na regulamentação 
da matéria. O debate precisa ser amplo.

3. Responsabilização das plataformas e responsabilização 
dos usuários: necessidade de fixar limites.

4. Necessidade de buscar cooperação com as empresas 
de mídia social, principalmente ante a impossibilidade 
de controle efetivo considerando a virtualidade e a 
transnacionalidade da atuação. Deve haver formas de 
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cooperação extrajudicial, posto que o processo tem seu 
tempo de tramitação. 
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

Publicada no dia 28 de setembro de 2021, a Lei n.o 14.208/2021 
altera a Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos 
Políticos), e a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), para instituir as federações de partidos políticos. 

As novas disposições normativas autorizam que dois ou mais 
partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, 
após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), atuará como se fosse uma única 
agremiação partidária.

Considerando-se que o sistema partidário brasileiro possui, 
como característica, significativo número de partidos políticos 
e, por conseguinte, fragmentação partidária — que proporciona 
baixa representatividade e dificulta a governabilidade —, as 
federações partidárias podem representar um aprimoramento 
do sistema, diante da possibilidade de união de partidos políticos 
com visões políticas semelhantes, por lapso de tempo mínimo 
de quatro anos.

Todavia, a vigência da Lei n.o 14.208/2021 e seus efeitos despertam 
incertezas quanto à perenidade do instituto, coesão entre as 
legendas partidárias componentes, legitimidade para propositura 
de ações constitucionais, observâncias das disposições referentes 
ao acesso ao fundo de financiamento de campanha, distribuição, 
quotas de gênero, e funcionamento parlamentar. 

Nesta perspectiva, levantam-se problemas que podem ser 
sistematizados em três eixos, quais sejam: teoria da democracia 
diante das federações; impacto jurídico-dogmático no Direito 
Eleitoral e atuação parlamentar. Desse modo, como problemas, 
suscitam-se alguns aspectos controvertidos, conforme 
apresentados a seguir.

Sob a ótica da teoria da democracia, questiona-se se as 
federações partidárias contribuem para o aprimoramento do 
sistema político partidário brasileiro e tendem a se tornar perenes 
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em nosso ordenamento jurídico. No que concerne às eleições 
municipais de 2024, questiona-se como será estabelecida a 
preferência nas disputas; e se uma legenda poderá disputar com 
outra integrante da federação.

Do ponto de vista do impacto jurídico-dogmático, pergunta-se 
como será a atuação da federação em relação a questões como: 
(i) número de candidatos para observar a Lei n.o 14.211/2021; 
(ii) observância da quota de gênero da Lei n.o 12.034/2009 e 
consequente distribuição dos recursos do fundo diante da 
contagem em dobro para candidatas mais votadas; (iii) efeitos na 
cláusula de desempenho dos partidos pequenos, com reflexos 
no tempo de antena; (iv) regulação, distribuição e acesso ao 
fundo de financiamento de campanha.

Na acepção da atuação parlamentar, indaga-se como será 
exercida a liderança da federação em sua atuação parlamentar; 
como se dará a definição dos parlamentares da federação nas 
disputas para mesa diretora, composição das comissões e o 
peso de cada legenda nas deliberações internas.
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3. DEBATES

Delmiro Dantas Campos Neto: Fustigo, existe alguém no Grupo 
de Trabalho (GT) contra a federação partidária? Além das nuances 
de atuação como um só partido, como fica a legitimidade ativa 
das federações para fins de manejo das ações perante o STF?

Como suscitar a inconstitucionalidade de eventual alteração 
legislativa após as eleições para atrair tão somente os efeitos de 
uma falsa coligação?

O estatuto da federação poderá disciplinar as regras da 
distribuição do fundo, como poderá equilibrar sua participação 
no partido menor?
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Roberth Seguins Feitosa: Na minha leitura, se, por um lado, as 
federações tenham sido debatidas em meio a uma ação para 
barrar o distritão, por outro lado, assegurou a existência de 
pequenos partidos, de representação das minorias, sem, no 
entanto, ressuscitar as coligações proporcionais. Nesse cenário, 
surgem muitas dúvidas quanto à existência das federações, 
sendo as mais relevantes no sentido de assegurar maior 
representatividade ideológica. 

Uma questão colocada diz respeito ao modo como as federações 
vão se comportar durante as eleições municipais, já que a 
conjuntura local, na maioria das vezes, destoa da nacional, 
propiciando um leque de alianças bem mais amplo, com partidos 
de espectros ideológicos bem distintos. Outra preocupação é 
quanto às possíveis mudanças legislativas, tornando o processo 
eleitoral uma espécie de laboratório, testando as normas 
e as alterando antes das eleições seguintes, a depender dos 
resultados. 

Nesse aspecto é que pergunto: será que as federações tendem 
a se tornar perenes? Será que elas realmente vão garantir 
que essa identidade ideológica, de convergência programática 
mínima, estatutária, assegure que, por mais que não diminua 
o número de partidos, tenham-se mais bem demarcadas as 
posições programáticas, a visão de agenda para o país? Ou sua 
aprovação teve como único objetivo barrar o distritão e assegurar 
a existência dos partidos que não alcançariam a cláusula de 
desempenho?

Quanto à legitimidade das federações para propor ações no 
âmbito de controle de constitucionalidade, entendo que esse 
tema tende a evoluir para uma mutação constitucional, porque 
a federação é criada por lei, portanto, é infraconstitucional, 
mas, tendo sido declarada constitucional pelo STF, assegura sua 
legitimidade para atuar no âmbito do controle concentrado de 
constitucionalidade. 

Acredito que estejamos passando por um processo de mutação 
para interpretar conforme a Constituição, quem pode mais, 
pode menos. Em relação à possibilidade de criação, pelas 
federações, de regras próprias para distribuição dos recursos do 
Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de 
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Campanha (FEFC), ora, se a resolução no seu art. 11-A define que 
um dos requisitos para a existência da federação é a construção 
e registro de um programa e estatuto próprios e os partidos 
tem autonomia pra fixação de critérios para distribuição desses 
recursos — desde que respeitados os parâmetros legais —, 
a princípio, não vejo nenhum problema, já que a federação é 
uma forma dos partidos atuarem conjuntamente como se uma 
agremiação única fossem.

Por fim, outra questão que levanto é sobre a possibilidade de 
aplicar a justa causa em eventual desvirtuamento dos ideais 
da federação para justificar a desfiliação de parlamentares dos 
partidos que a integram sem a imposição de sanções. 

Hugo Assis Passos: Uma preocupação que tenho é em relação 
ao impacto das federações frente à cláusula de barreira, pois o 
que já observamos aqui no estado, é que, em razão da incerteza 
da concretização ou não de federações, alguns deputados daqui 
já migraram de partidos na primeira semana da janela, ou seja, 
antes mesmo do fim do prazo estabelecido pelo STF, para a 
criação das federações. Essas reformas pontuais acabam por 
disfarçar a necessidade de uma reforma mais profunda, por isso, 
me pergunto se este instituto será perene, ou se será mais um 
teste de laboratório. 

Quanto aos demais pontos, me alinho aos posicionamentos já 
apresentados pelo Roberth, até mesmo porque a norma (art. 11-A 
da Lei n.o 9.504/1997) indica para as federações a reprodução em 
simetria da regulação já existente para os partidos. Entretanto, 
trago aqui uma questão para reflexão: como ficará a atuação 
parlamentar da federação no âmbito do Congresso? 

Fernando de Castro Faria: Eu achei bem interessante esses 
temas que Roberth e Hugo trouxeram e acrescento que o nosso 
papel no GT é trazer a provocação para garantir um contraponto. 
Quanto à legitimidade das federações para a propositura de ações 
de controle de constitucionalidade, concordo com o já apontado, 
pelas mesmas razões, já que quem pode mais, pode menos. 
Se um partido sozinho pode ajuizar uma demanda de controle 
de constitucionalidade, por que dois juntos não poderiam? 
Ainda mais que a legislação fala que as federações devem ser 
tratadas como se um partido fosse. Sobre a distribuição de 
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recursos, assim como Roberth e Hugo entendem que, se cada 
um pode fazer individualmente, por que não poderiam fazer 
em relação à federação? Quanto à repercussão das federações 
para 2024, entendo que será praticamente impossível viabilizar 
a verticalização de alianças que ela estabelece, agora, para 
as eleições municipais. Sabemos que, em alguns municípios, 
ocorrem coligações improváveis, com partidos como PT e 
PSDB, por isso, acho que será muito difícil operacionalizar as 
federações em 2024. Já em relação à casuística das reformas 
eleitorais, acho que refletem o imobilismo, ou seja, mudar tudo 
para garantir que tudo fique como está. 

Precisamos de estabilidade de regras para o nosso sistema 
eleitoral que já foi tão alterado. Outra questão que trago é: vocês 
enxergam viabilidade jurídica na aprovação de uma alteração, 
na próxima legislatura, que extinga as federações afastando 
as punições previstas na lei atual? E, se aprovada, qual a 
constitucionalidade da lei? Orides Mezzaroba já apontava, em 
seu livro de 2003, que o projeto de lei que previa a criação das 
federações tinha como objetivo mitigar os impactos de outro 
projeto que previa a criação de cláusula de barreira.

Carolina Lobo: Quanto à legitimidade das federações para 
propositura de ações no âmbito do controle de constitucionalidade, 
concordo com as ponderações já apresentadas. Em relação 
à possibilidade de as federações estabelecerem parâmetros 
próprios para a distribuição de recursos do FP e FEFC para os 
partidos que a integram, entendo que a resolução aprovada pelo 
TSE impõe uma vedação, já que indica que os percentuais dos 
recursos do FP e FEFC serão aferidos a partir da votação de 
cada partido, individualmente, e serão, por sua vez, repassados 
aos próprios partidos, que poderão transferir à federação. Além 
de prever, de forma expressa, que a regularidade dos gastos 
da federação deverá ser aferida no âmbito das prestações de 
contas dos partidos que a integram.

Em relação à perenidade do instituto, acredito que possa 
significar, de fato, um avanço para o sistema democrático, na 
medida em que os partidos buscarão federar-se a outros de 
mesmo espectro, cuja agenda para o país seja próxima. Um 
problema que vislumbro é a possibilidade de dissolução da 
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federação após o prazo inicial de quatro anos, situação em que 
as sanções não poderiam ser aplicadas, mas que ocasionariam 
um prejuízo substancial aos partidos que, eventualmente, não 
tenham alcançado a cláusula no pleito que se avizinha. 

Outro ponto que me parece problemático é o tamanho das listas 
de candidaturas, que, após a alteração da última reforma, passou 
a ser de 100% do número de vagas em face à aplicabilidade das 
cotas de gênero que deverão ser aferidas pelos partidos e, não, 
pela federação. A meu ver, esse será um ponto problemático 
para a federação, que tende a ser objeto de futura reforma, e, 
caso seja, poderá significar um retrocesso na pouco eficiente 
política afirmativa. 

Carlos Sérgio de Carvalho Barros: Lanço algumas perguntas: 
Os partidos que compõem a federação poderão ajuizar ações 
de controle de forma isolada? Com relação à possibilidade de 
dissolução após o prazo mínimo de quatro anos, como fica a 
imposição de sanção? Ela ocorrerá? 

Raimundo Augusto Fernandes Neto: O instituto da federação 
partidária tem a finalidade de unificação dos partidos, e, não, 
de substituir as coligações partidárias, assim, a tendência é 
que os grandes partidos fagocitem os menores, resultando na 
diminuição da quantidade de players. No meu sentir, o grande 
entrave está na concentração de poder nas cúpulas partidárias.

Maurício Magalhães Faria Neto: Quanto à possibilidade de 
ajuizamento do controle de constitucionalidade pelas federações 
e a manutenção da legitimidade dos partidos de forma isolada, 
penso que essa vedação deveria constar dos respectivos estatutos. 

4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

Eixo 1 – Teoria da democracia diante das federações: desde 
que perseguidas as premissas de união por convergência 
programática, o instituto pode contribuir significativamente para 
o aperfeiçoamento do sistema proporcional. 
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Eixo 2 – Impacto jurídico-dogmático no Direito Eleitoral: as 
federações poderão fixar regras próprias para a distribuição e 
utilização dos recursos do FP e FEFC, assim como para a utilização 
do direito de antena, bem como terão legitimidade para o 
ajuizamento de ações visando o controle de constitucionalidade 
das normas.

Eixo 3 – Atuação parlamentar: depende do estabelecimento no 
estatuto de critérios mínimos de funcionamento.

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

Aos 11 dias do mês de março de 2022, às 9h30min, no Auditório 1, 
do Centro Internacional de Convenções do Brasil, SCES Trecho 2, 
conjunto 63, Lote 50, Asa Sul, Brasília/DF, após rápida saudação 
aos participantes e agradecimentos à Rede Essent Jus e à 
Coordenação Geral da ABRADEP, o coordenador do GT, Roberth 
Seguins Feitosa, abriu o painel com breve apresentação sobre 
a temática “Federações partidárias: aspectos controvertidos”. 
Sobre a dinâmica do evento, o coordenador do GT informou 
que, após a apresentação das controvérsias pelo revisor Hugo 
Assis Passos, pela relatora Carolina Lobo (participação remota) 
e pelo vice-coordenador, Fernando de Castro Faria, caberia ao 
convidado especial, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), 
e aos debatedores internos, Delmiro Dantas Campos Neto e 
Raimundo Augusto Fernandes Neto, e externos, Roberta Maia 
Gresta e Armando Biancardini Candia (participação remota), 
discutir a matéria. 

Assim, Roberth Seguins Feitosa passou a palavra ao revisor 
Hugo Assis, que, imediatamente, informou que a metodologia de 
análise utilizada pelo grupo partiu do reconhecimento de que 
o sistema político partidário brasileiro é dotado de um número 
significativo de partidos políticos e, por essa razão, tem, como 
consequência, uma baixa representatividade e governabilidade. 
Assim, segundo Hugo Assis, a partir dessa análise, considerou-
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se que as federações partidárias podem significar um 
aprimoramento do sistema, na medida em que poderá resultar 
na união de partidos com identidade de valores e programas 
por, no mínimo, quatro anos. Partindo desse pressuposto, 
foram construídos três eixos de análise. O primeiro buscou 
refletir sobre o instituto em face da teoria da democracia, com 
objetivo de compreender qual o papel das federações tanto no 
ordenamento jurídico quanto para a qualidade da democracia. O 
segundo eixo tratou da dogmática jurídica, analisando aspectos 
mais pragmáticos ligados ao direito eleitoral. Por fim, o terceiro 
eixo contou com reflexões sobre como se dará a atuação dessas 
federações em âmbito parlamentar. 

Findada a apresentação do revisor, o coordenador passou a 
palavra à relatora, Carolina Lobo, que indicou as cinco questões 
norteadoras, a saber: 

1. É possível a criação de regras em âmbito estatutário, 
que versem sobre a distribuição dos fundos públicos e do 
tempo de antena? 

2. As federações têm legitimidade para propositura 
de ações constitucionais? Se sim, podem os partidos 
federados manejarem ações de maneira individual, mesmo 
depois de federados? 

3. Os regimentos das casas legislativas dão conta de 
regular a atuação das federações? Ou será necessária a 
previsão, em âmbito estatutário, de normas específicas 
para a atuação nos parlamentos? 

4. Quais os impactos do instituto para a representatividade 
das minorias? 

5. A federação será um instituto perene? 

Findada a fala da relatora, o coordenador passou a palavra ao 
vice-coordenador, Fernando de Castro Faria, que, citando o artigo 
do professor Luigi Ferrajoli sobre o sistema político italiano, 
traçou um paralelo entre a baixa confiabilidade das sociedades 
italiana e brasileira nas agremiações partidárias. Ressaltando 



153

que, segundo o autor italiano, tal descrédito decorre, em grande 
medida, da simbiose entre partidos e Estado, e cuja recuperação 
da credibilidade passa por uma profunda mudança capaz de 
resgatar os partidos para a sociedade. 

Nesse sentido, Faria advertiu que, no Brasil, em geral, as 
mudanças têm sido pontuais e casuísticas, a cada ano ímpar, 
sendo necessário pensar em algo maior. Por fim, ponderou que, 
apesar da significativa distinção entre os institutos federação e 
coligação, é preciso que se reconheça que a motivação da Lei 
n.º 14.211/2021 foi a de superar cláusula de barreira, conforme 
apontam escritos do professor Orides Mezzaroba, datados da 
década de 1990. 

Encerrada a fala do vice-coordenador, o coordenador apresentou 
o convidado especial, Orlando Silva, deputado federal em 
exercício do segundo mandato, tendo sido vereador da cidade 
de São Paulo, ministro do Esporte nos governos Lula e Dilma, e 
presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Na Câmara 
dos Deputados, desempenhou papéis importantes como a 
relatoria da Lei Geral da Lei de Proteção de Dados (LGPD) e 
da lei de combate às fake news, compôs a Comissão Especial 
de Reforma do Código Eleitoral, fazendo parte do grupo de 
trabalho sobre o voto impresso, atuando na oposição. Findada a 
apresentação, foi dada a palavra ao deputado Orlando Silva, que, 
após discorrer sobre o tema, concluiu fazendo um agradecimento 
público à ABRADEP pela colaboração na elaboração do Código 
Eleitoral e do Código de Processo Eleitoral do Brasil, de cujo GT, 
liderado pela professora e deputada Margarete Coelho, fez parte.

O deputado Orlando Silva pediu que fosse consignado neste 
relatório o seguinte:

[…] posso testemunhar que nós não lograríamos êxito, caso 
não houvesse a colaboração da ABRADEP, dos seus diversos 
grupos, núcleos e pesquisadores. Queria deixar registrada, 
no relatório, a gratidão plena dos parlamentares brasileiros, 
da Câmara, pela contribuição que a ABRADEP deu, e que, 
também, significa fortalecer a democracia no país.
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Após sua apresentação, foi a vez do debatedor interno, 
Raimundo Augusto Fernandes Neto, tecer suas considerações, 
em sequência, foi dada a palavra ao segundo debatedor interno, 
Delmiro Dantas Campos Neto, que foi sucedido pela debatedora 
Roberta Maia Gresta e, por último, falou o debatedor Armando 
Biancardini. Findadas as considerações dos debatedores, 
a palavra foi devolvida para o deputado Orlando Silva, que 
teceu suas considerações finais. Antes de passar a palavra 
aos debatedores para as considerações finais, o coordenador 
geral da ABRADEP, Luiz Fernando Casagrande Pereira, pediu a 
fala para parabenizar o grupo pela qualidade das discussões, 
além de exaltar o papel da Academia para o aperfeiçoamento 
do Direito Político. Em seguida, os demais debatedores teceram 
considerações finais e o coordenador Robeth Seguins Feitosa 
declarou encerrado o painel. 

2. OPINIÃO DOS DEBATEDORES INTERNOS

Raimundo Augusto Fernandes Neto: Com relação ao Eixo 1 – Teoria 
da democracia diante das federações, desde que perseguidas as 
premissas de união por convergência programática, o instituto 
pode contribuir significativamente para o aperfeiçoamento do 
sistema proporcional. 

Restou a mim abordar a conformação das federações partidárias, 
dentro de uma teoria democrática, não abstraída da realidade, o 
que se incorpora no primeiro eixo da temática debatida.

A crise das democracias é uma temática que povoa as 
prateleiras físicas e virtuais da literatura atual, tanto nacional 
quanto transnacional. A partir das abordagens da ciência política 
e da sociologia, extrai-se o desprestígio social dos institutos 
intermediários da representação política: os partidos políticos.

Adam Przeworski (2020, p. 223) pontua alguns sinais 
característicos da crise democrática:

1. O rápido desgaste dos partidos políticos tradicionais: 
- Superação da matriz política/econômica que estabeleceu 
a ideologia direita e esquerda.
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- Alargamento das razões ideológicas, na sociedade cada 
vez mais heterogênea (por exemplo, partidos ecológicos, 
inclusão de pautas identitárias).
- Similaridade da prática econômica dos partidos no poder.

2. O avanço dos partidos e líderes de atitudes xenofóbicas, 
racistas e nacionalistas, o novo populismo.
 
3. O declínio de apoio social à democracia, tanto nas 
pesquisas de opinião pública como na participação 
eleitoral (votos brancos, nulos e abstenção).

Não só no Brasil, mas, especialmente aqui, há uma resistente 
oligarquização das unidades partidárias (em todas as várias 
esferas), originária da Primeira República. Não por acaso, ela 
é conhecida, literariamente, como República Oligárquica. O 
patrimonialismo é elastecido para além do patrimônio público, 
instalando-se também nas agremiações partidárias: cada 
liderança ou chefe político quer um partido para “chamar de seu”.

É nesse contexto que se busca conformar a criação das 
federações partidárias dentro de um processo político instalado 
no Brasil. Busca-se a redução dos partidos políticos, sob o 
pretexto de um senso comum, no sentido de garantia de uma 
melhor governabilidade — apesar da pluralidade ser uma 
garantia constitucional. Constata-se que os órgãos associativos 
são formados por pessoas, cujas bases não são somente 
ideológicas, mas estão sujeitas a afetos e influências culturais. 
Observa-se, empiricamente, que os impasses políticos da 
atualidade também ocorrem em democracias bipartidárias ou 
de poucos partidos.

Algumas medidas legais foram tomadas nesse sentido:

- O fim das coligações proporcionais.
- A implantação da cláusula de desempenho.
- Emenda Constitucional (EC) n.o 97/ 2017.
- O enrijecimento da cláusula de barreira do 
quociente eleitoral.
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A implantação da federação é mais uma medida voltada à 
redução numérica dos partidos, no caso, a fórceps, ao mesmo 
tempo que garante os privilégios das grandes agremiações 
(Fundo Eleitoral), como medida protetiva para escudar-se 
dos momentos de descrédito dos partidos tradicionais, do 
sentimento de “antipolítica”. 

A federação partidária, idealizada por alguns como substituto 
das coligações proporcionais, de fato facilita a absorção das 
pequenas agremiações pelas maiores. A federação não guarda 
relação com as coligações proporcionais, efêmeras por natureza, 
mas dirige-se rumo às fusões, numa absorção acordada, mesmo 
que temporária, do maior partido em relação ao menor.

A resistência, no entanto, residirá na oligarquização e privatização 
dos partidos menores e na disposição das grandes agremiações 
em permitir a representação proporcional dessas agremiações, 
nas deliberações e nos privilégios partidários.

Delmiro Dantas Campos Neto: Num primeiro momento, considerei 
ser o instituto uma burla ao fim das coligações. Os vereadores, 
cobaias que costumam ser das mudanças legislativas eleitorais, 
passaram pela imensa dificuldade de disputar sem coligações. 
Houve cidades em que apenas dois partidos, o do prefeito e o 
de oposição ao prefeito, foram capazes de registrar candidatos. 
Na medida em que os deputados teriam que enfrentar esse 
momento, que considero ser um filtro de qualidade partidária, é 
importante o enfrentamento de um olhar partidário interno para 
a efetiva modificação de seus quadros, e não esse recall a que 
assistimos a cada quatro anos. 

E aí veio a preocupação com os partidos que representam uma 
efetiva contribuição e não teriam como superar a cláusula de 
desempenho. Refletindo sobre o aspecto envolvendo a teoria 
democrática, hoje, me coloco entre os defensores da federação 
como mecanismo de aprimoramento da democracia. Entretanto, 
preocupo-me com dois pontos. O primeiro é a possibilidade da 
alteração da lei pelo próximo Congresso que será eleito, pois 
não tenho dúvidas de que, a depender dos interesses, não 
hesitarão em aprovar mudanças, ainda que precisem enfrentar 
uma discussão sobre a eventual constitucionalidade dessas 
mudanças. O segundo diz respeito à concessão do prazo adicional 
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pelo STF para criação das federações, que modulou os efeitos 
do controle aplicado ao texto aprovado, como solução para 
necessidade de amadurecimento do debate entre os partidos 
para instituição das federações. Encontramos, nesse aspecto, 
um óbice, porque a solução do 31 de maio traz uma insegurança 
jurídica para a base e deixa de lado uma discussão que seria 
necessária para o mês de março, qual seja, a de uma mudança 
programática nos estatutos que serão ofertados e a permissão 
para o campo da vereança para desfiliação por justa causa. 

O vereador que nutre uma perspectiva de ser candidato, não 
possui qualquer segurança de que seu partido estará federado, ou, 
então, aquele deputado de partidos que perderam parlamentares 
porque não tem garantia de poder disputar por uma legenda 
efetivamente competitiva. Assim, entendo que essas são as duas 
principais lacunas que, neste momento, fragilizam o instituto 
que, ressalto, defendo e considero representar um avanço para 
o aprimoramento do sistema democrático. Por fim, entendo 
que o tempo mínimo de permanência dos quatro anos poderão 
servir para aparar as arestas entre as agremiações federadas, 
possibilitando a fusão. Assim, haverá a culminância com a 
efetivação do filtro de qualidade partidária, almejado com o fim 
das coligações e com a instituição da cláusula de desempenho. 

3. OPINIÃO DOS DEBATEDORES EXTERNOS

Roberta Maia Gresta: Vislumbro seis etapas no processo de 
construção do instituto das federações e diria que três já foram 
cumpridas com bastante êxito. A primeira etapa foi o momento 
de criação da lei e, nesse ponto, destaco que meu entusiasmo 
com as federações vem sendo crescente. No que pese o primeiro 
momento ter sido de apreensão pelo desconhecimento e pela 
percepção de que a aprovação da lei geraria um enorme impacto 
no âmbito interno do TSE, foi muito importante constatar a boa-
fé objetiva dessa lei, que resta evidenciada pela gravidade das 
sanções estabelecidas pelo eventual descumprimento da norma. 
É importante dizer que já esteve no olhar do STF a tentativa de 
burla e, caso haja tentativa de flexibilização, isso será levado 
em conta em análise futura de constitucionalidade. O segundo 
momento foi a verificação de constitucionalidade a partir do 
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julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 
7.021/2021. Ainda que a modulação dos efeitos em relação à data 
de constituição tenha sido atípica, não impactará a organização do 
pleito, a distribuição de recursos públicos e o tempo de antena. A 
terceira etapa foi a elaboração da resolução do TSE sobre o tema, 
momento de intenso diálogo entre a Câmara Federal e o TSE, 
demonstrando a viabilidade do diálogo institucional, que garante 
o aperfeiçoamento do nosso sistema eleitoral. Em relação ao 
ponto da participação feminina, reconhecemos que a aferição 
do cumprimento da cota, individualmente, por cada partido, 
associada à redução do número de vagas nas listas, é, sim, um 
dificultador. Entretanto, não haveria outra forma de cumprir as 
determinações legais de investimento de 30% dos recursos do 
FEFC em candidaturas de mulheres por cada partido e, também, 
de contagem em dobro dos votos, eventualmente, recebidos por 
elas para fins de distribuição de recursos do Fundo Partidário, se 
fosse permitido que a cota fosse cumprida apenas pela federação, 
sem levar em consideração a proporcionalidade individual de 
cada agremiação. A próxima fase, quarta etapa, será de criação 
e registro desses estatutos. Nesse sentido, friso que, a partir 
da criação da federação, deverá haver, por parte dos partidos 
federados, uma atuação nacional, com identidade programática 
entre seus diversos níveis. O quinto momento será de atuação 
durante o pleito eleitoral, propriamente dito, no qual uma série 
de questões deverão surgir. O sexto momento será a chegada ao 
efetivo funcionamento parlamentar dessas federações. 

Por fim, a lei prevê que os efeitos da federação se iniciam a partir 
do deferimento do registro no TSE. Nesse aspecto, pergunto: 
teremos efeito imediato, no que tange à atuação unificada dos 
parlamentares que compõe a federação, já nesta legislatura, 
no âmbito do Congresso Nacional e nos demais parlamentos 
estaduais e municipais? Em caso positivo, será necessário 
pensar em recomposições nas mesas dos parlamentos. 

Armando Biancardini Candia: Toda novidade causa uma certa 
apreensão, ficam muitas dúvidas sobre o funcionamento e 
permanência do instituto, se ele vai sobreviver até as eleições 
municipais e se vai, de fato, propiciar a permanência dos 
pequenos partidos, no sentido de que superem a problemática 
trazida pela cláusula de desempenho. Coaduno com os demais 
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para questionar quais seriam as definições dos papéis dos 
partidos políticos dentro das federações, como se dará sua 
organização, funcionamento e atuação.

4. OPINIÃO DO CONVIDADO

Deputado federal Orlando Silva: O instituto da federação precisa 
ser visto e compreendido à luz do contexto histórico, social 
e político do Brasil. O Latinobarômetro, instituição que faz o 
monitoramento da democracia na América Latina, demonstra 
que o Brasil, entre os 18 países medidos, é um dos que registra 
o menor índice da democracia como valor essencial para vida 
social e nacional. 

O Latinobarômetro indica algo que a história poderia nos 
demonstrar: a baixa intensidade da democracia na América 
Latina e, particularmente, no Brasil. A Constituição de 1988 é 
o marco fundador do mais longevo período de experiência 
democrática do Brasil, que é de 34 anos. O importante trabalho 
do professor Antônio Lavareda, Democracia nas urnas, registrou 
o outro período relevante de vida democrática do país, ocorrido 
entre 1946 e 1964, período, entretanto, controvertido, posto que 
os sindicatos eram tutelados e o Partido Comunista, que contava 
com expressiva bancada de deputados e um senador, foi posto 
na ilegalidade. Vivemos, nessa quadra de 34 anos, o período 
mais longevo até então de uma democracia de baixa intensidade, 
marcada, permanentemente, por estresse político institucional, 
haja vista que, nesse curto período, a nação afastou, por meio de 
vias legais, dois presidentes da república. 

Transbordando as fronteiras, veremos outros inúmeros 
casos de países próximos também marcados pelo mesmo 
estresse político institucional, com constante afastamento 
de presidentes. Portanto, temos um país e uma região com 
experiência democrática recente de baixa intensidade, marcado 
por um forte estresse institucional e instabilidade normativa, 
que se dá não apenas na lei eleitoral. Logo, é inescapável refletir 
acerca das federações, considerando essa conjuntura, além do 
momento de descrédito pelo qual passa a democracia liberal no 
mundo todo. 
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Assim, no que pese a peculiaridade italiana, que tem a 
instabilidade como elemento preponderante de seu sistema 
democrático, haja vista ser o país que mais gabinetes formou 
desde o pós guerra, é certo que as democracias liberais vivem 
uma crise existencial, acentuada pela crise de grandes narrativas, 
como o fim da experiência do leste que, além de nutrir uma 
determinada polarização, tinha valor ideológico, agindo como 
sustentáculo de grandes narrativas históricas, de projetos de 
nações ancoradas em determinados valores. 

Essa baixa legitimidade dos diversos regimes políticos também 
é impactada pelas novidades do tempo presente: a quarta 
revolução técnico-científica impacta significativamente o plano 
da cultura, gerando efeitos, também, no campo da política. A 
conexão digital, por exemplo, tem grande impacto na conjuntura 
política, reforçando o estresse institucional e colocando em 
questão os desafios de fortalecimento da democracia. Portanto, 
trago ao debate essa contextualização para evidenciar que o 
instituto das federações, assim como a própria democracia, é 
uma obra em construção. O sistema político brasileiro uma obra 
em construção nesse contexto, nessa história. 

O ministro Barroso, no julgamento da ADI n.o 7.021/2021, faz 
um alerta sobre a necessidade de aperfeiçoamento do sistema 
político brasileiro, que ele estratifica, criando uma espécie de 
tipologia entre sistema de governo, sistema eleitoral e sistema 
partidário, apontando as debilidades que existem no sistema de 
governo decorrentes do presidencialismo de coalização, que é 
marcado por uma dinâmica que oferece riscos e baixa eficiência 
na implementação de programas de governo, que se diga de 
passagem, são as agendas escolhidas pelas urnas. Quanto ao 
sistema eleitoral, ele assinala as insuficiências no sentido de 
incorporação da diversidade vivida na sociedade brasileira; o 
resultado das urnas não reflete a diversidade dos que se lançam 
a elas. A distorção é brutal nesse sentido e medidas como a 
vinculação de financiamento para candidaturas de mulheres 
e de negros servem como alternativa para minimizar essa 
distorção. Destarte, o sistema brasileiro é caracterizado pela 
fragmentação, é evidente que não existem 36 correntes com 
identidade ideológica nítida, tampouco 28 com representação 
parlamentar que se diferenciam pelos seus programas. 
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A aprovação da cláusula de desempenho em 2017 e a aprovação do 
instituto das federações permitiram a retirada de agremiações da 
representação parlamentar. Se somarmos as três incorporações 
ocorridas nos últimos anos, com as federações que já pactuaram 
entre PT-PCdoB-PR, Psol-Rede e PSDB-Cidadania, evidenciam-se 
resultados práticos no sentido de aproximação de agremiações 
por programas e redução da fragmentação.

Outro ponto importante que impacta sobremaneira a distorção 
entre os que se candidatam e os que se elegem, além do 
financiamento, é a dinâmica de funcionamento dos partidos, 
marcada por comandos burocráticos e pouco democráticos. 
Portanto, precisamos entender o instituto da federação como 
um mecanismo capaz de contribuir para o aperfeiçoamento 
desse sistema político, indo além do debate estrito sobre as 
regras eleitorais, dialogando com os três eixos do relatório, 
quais sejam, teoria da democracia, dogmática jurídica e 
funcionamento parlamentar. 

Corroborando com a fala do professor Fernando de Castro Faria, 
o instituto da federação não é uma proposta nova, mas surgida 
nos anos 1990, protagonizada pelo deputado Haroldo Lima do 
PCdoB-BA e pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB-SE. 
Entretanto, o texto atual tem origem na comissão instituída pelo 
Senado Federal, em 2015, demonstrando ser uma discussão feita 
com vagar. Na minha percepção, o instituto fortalece o sistema 
democrático, porque cria um mecanismo de estruturação e 
convergência partidária. 

É um instrumento permanente, com prazo mínimo de 4 anos 
de duração, com sanções duríssimas, aplicadas em caso de 
descumprimento, e que impõe uma atuação nacional entre os 
partidos federados. Se há convergência política e programática, 
não há artificialidade. A federação, como se partido fosse, 
significa mais identidade, mais nitidez de programa, culminando 
com o fortalecimento do sistema partidário e, portanto, do 
modelo democrático nele alicerçado. 

Fortalecer a identidade programática é mais eficaz do que 
restringir o número de partidos, pois permite que o eleitor 
identifique as ideologias e as escolhas, culminando em mais 
consciência política. Quanto à duração do instituto, acredito na 
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sua perenidade, posto que qualquer tentativa de alteração da 
lei, no sentido de flexibilizar o prazo mínimo fixado, evidenciará 
uma burla à extinção das coligações e, certamente, não será 
tolerado pelo Judiciário. 

No âmbito do Direito Eleitoral, o instituto dialoga com a 
autonomia partidária prevista na constituição, na medida 
em que a preserva circunscrevendo limites para a ação 
parlamentar e disputa eleitoral. A dogmática eleitoral será 
impactada, sobretudo, no que tange à dinâmica de construção 
dos estatutos das federações, que pode se mostrar como 
importante espaço de aperfeiçoamento de regras relativas à 
democracia interna das agremiações. 

Quanto ao eixo de atuação parlamentar, acredito que pode 
também contribuir para o aperfeiçoamento democrático dos 
regimentos internos em razão de um funcionamento mais 
racional. Por isso, sou entusiasta das federações, acredito que 
ela é medida funcional para garantia do exercício pleno das 
inovações constitucionais implementadas desde 2017 — fim das 
coligações proporcionais e início da cláusula de desempenho —, 
sem que, contudo, se fragilizem os princípios da cidadania e do 
pluralismo político, elementos fundantes da nossa democracia. 

FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

Os trabalhos do GT se iniciaram com os debates no aplicativo de 
mensagem, em seguida, foram realizadas duas reuniões virtuais 
pré-evento. A primeira reunião aconteceu no dia 5 de março 
de 2022 e contou com a presença do coordenador, Roberth 
Feitosa, do vice-coordenador, Fernando Castro, da relatora, 
Carolina Lobo e do revisor, Hugo Abreu, que foi o responsável por 
traçar a metodologia adotada e esboçar o relatório pré-evento. 
Em seguida, o material foi submetido ao grupo para leitura 
e posterior discussão em nova reunião, realizada no dia 7 de 
março de 2022, para debate e aprovação do relatório final que 



163

foi, posteriormente, submetido à coordenação geral da ABRADEP. 

Na reunião do dia 7 de março de 2022, estiveram presentes, 
além do coordenador, do vice-coordenador, da relatora e do 
revisor, os membros Carlos Sérgio de Carvalho Barros, Raimundo 
Augusto Fernandes Neto e Maurício Magalhães Faria Neto. 

No dia 11 de março de 2022, ocorreu o painel no evento Jus 
Experience, com a presença do convidado especial, deputado 
Orlando Silva, dos debatedores indicados pelo GT, Raimundo 
Augusto Fernandes Neto e Delmiro Dantas Campos Neto, e 
externos indicados pela coordenação geral da ABRADEP, Roberta 
Maia Gresta e Armando Biancardini Candia (participação remota). 

Após o evento, coube à relatora reduzir a termo as intervenções 
dos participantes, bem como consolidar as reflexões e 
conclusões do grupo. Ao revisor, coube conferir clareza, concisão 
e harmonia ao texto. 

2. CONCLUSÃO

Publicada no dia 28 de setembro de 2021, a Lei n.º 14.208/2021 
altera a Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos 
Políticos), e a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), para instituir as federações de partidos políticos. 

As novas disposições normativas autorizam que dois ou mais 
partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após 
sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior 
Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.

Considerando o contexto histórico vivenciado no Brasil, de uma 
democracia de baixa intensidade, marcada por forte estresse 
político e instabilidade normativa, impactada pela crise de 
representação em âmbito internacional — que assola o modelo 
democrático liberal —, e que, desse contexto, deriva um sistema 
partidário fragmentado, caracterizado por um significativo 
número de partidos políticos com identidade programática pouco 
definida, que, além de proporcionar baixa representatividade, 
dificultam a governabilidade, reconhece-se que as federações 
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partidárias podem representar um aprimoramento do sistema, 
diante da possibilidade de união de partidos políticos em torno 
de visões ideológicas semelhantes, pelo lapso temporal mínimo 
de quatro anos.

Todavia, como a vigência da Lei n.º 14.211/2021 e seus efeitos 
despertam incertezas quanto à perenidade do instituto, coesão 
entre as legendas partidárias componentes, legitimidade 
para propositura de ações constitucionais, observâncias das 
disposições referentes ao acesso e distribuição de recursos 
públicos, funcionamento parlamentar e representatividade de 
minorias, buscou-se sistematizá-los em três eixos, quais sejam: 
teoria da democracia diante das federações; impacto jurídico-
dogmático no Direito Eleitoral; e atuação parlamentar.

Desse modo, como problemas, suscitaram-se os seguintes 
aspectos controvertidos, dentro de cada eixo. Sob a ótica 
da teoria da democracia, questionou-se se as federações 
partidárias contribuem para o aprimoramento do sistema 
político partidário brasileiro e tendem a se tornar perenes 
em nosso ordenamento jurídico. No que concerne às eleições 
municipais de 2024, questionou-se como será estabelecida a 
preferência nas disputas; e se uma legenda poderá disputar com 
outra integrante da federação. 

Do ponto de vista do impacto jurídico-dogmático, a reflexão 
foi sobre como compatibilizar o instituto inserido pela Lei n.º 
14.208/2021, com observância da quota de gênero da Lei n.º 
12.034/2009, e consequente distribuição dos recursos do fundo 
diante da contagem em dobro para candidatas mais votadas. Além 
disso, refletiu-se sobre os efeitos na cláusula de desempenho 
dos partidos pequenos, com reflexos no tempo de antena; 
regulação, distribuição e acesso ao fundo de financiamento de 
campanha.

Na acepção da atuação parlamentar, indagou-se como será 
exercida a liderança da federação em sua atuação parlamentar; 
como se dará a definição dos parlamentares da federação nas 
disputas para mesa diretora, composição das comissões e o 
peso de cada legenda nas deliberações internas.

Esgotados os debates, concluímos que, do ponto de vista da 
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teoria democrática, as federações representam importante 
instrumento de aperfeiçoamento do sistema, na medida em 
que propiciarão a convergência ideológica e programática entre 
agremiações, permitindo tanto a sobrevivência de partidos 
pequenos — respeitando o pluralismo político e a representação 
de minorias políticas —, quanto a diminuição da fragmentação 
pela reunião de diferentes partidos em um único ente com 
funcionamento parlamentar unificado no âmbito nacional. 

Em relação à sua duração, consideramos que será um instituto 
permanente, posto que a inserção das graves sanções previstas 
pelo § 4.º do art. 11-A, de proibição de utilização de recursos 
do fundo partidário pelo período remanescente, a vedação 
ao ingresso em nova federação e de celebração de coligação 
majoritária por duas eleições subsequentes, evidenciam sua 
boa-fé objetiva. Ressalta-se, porém, que qualquer tentativa 
de revogação ou flexibilização por lei aprovada na próxima 
legislatura deverá ser refutada pelo Poder Judiciário, com a sua 
consequente declaração de inconstitucionalidade. 

Quanto à dogmática eleitoral, concluímos que os estatutos 
das federações poderão fixar normas próprias para utilização 
comum de recursos públicos e do tempo de antena, desde que 
respeitados individualmente os patamares mínimos fixados 
para investimento nas fundações e nos programas de promoção 
e difusão da participação feminina, além da observação da 
destinação de recursos públicos na exata proporção do número 
de candidaturas de mulheres e de negros e negras registradas 
por cada partido federado, posto que a análise da regularidade 
da utilização dos recursos será aferida na prestação de contas 
de cada uma das agremiações que compõem a federação. No 
que tange ao manejo de ações constitucionais, concluímos 
tanto pela manutenção da legitimidade individual de cada 
agremiação para sua propositura quanto pela legitimidade da 
própria federação.

Por fim, no que tange à atuação parlamentar, entendemos que, 
por força da necessária atuação nacional, deverão ser inscritos, 
nos estatutos, critérios para definição de representação nas 
casas legislativas, visando a permanência do pluralismo político 
e da necessária participação das minorias.
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

Na atualidade, um dos temas que se apresentam como mais 
desafiadores para a manutenção da higidez do ambiente 
democrático no mundo tem sido a desinformação, sendo 
fake news a espécie com mais evidência. A utilização desse 
vício comunicativo tem sido particularmente experimentado 
nos processos eleitorais, servindo como veradadeiro artifício 
manejado contra a estabilidade do jogo eleitoral. Grande parte 
do lastimável êxito em sua utilização em campanhas eleitorais 
decorre da limitada capacidade do sistema jurídico de lidar com 
suas diversas facetas e nuances, e imprimir respostas eficientes 
e tempestivas para os que se aventuram em seu manejo com 
fundamento em frestas legais reais e putativas.

A utilização massiva de táticas de desinformação em campanhas 
eleitorais tem se mostrado decisiva em diversos e importantes 
pleitos ao redor do mundo, entre os quais o Brexit e as eleições 
americanas são exemplos bastante conhecidos. No cenário 
brasileiro, a veiculação deliberada de desinformação tem sido um 
fenômeno bastante identificável, nos seus mais diversos níveis.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recentemente, analisou o tema 
(casos Francischini e chapa Bolsonaro/Mourão) e reconheceu a 
possibilidade de enquadramento da veiculação de notícias falsas 
como espécie de abuso de poder previsto no art. 22 da Lei das 
Inelegibilidades, caracterizando-a como utilização indevida de 
veículos ou meios de comunicação social. Essa posição poderia, 
em tese, ocasionar a perda do mandato eletivo e inelegibilidade.

Contudo, restam inúmeras questões a serem avaliadas e 
aprofundadas sobre a temática, como: a) a definição do que 
pode ser considerado grave o suficiente para a perda do 
mandato; b) aspectos referentes à participação do candidato na 
veiculação da desinformação; c) quais tipos de desinformação 
podem caracterizar o ilícito autorizador da perda do mandato; 
d) a possibilidade de gradação na aplicação da sanção; dentre 
vários outros.
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Nesse contexto, analisar os contornos desse fenômeno e as 
possíveis consequências jurídicas a ele aplicáveis se mostra 
tarefa complexa, mas que merece enfrentamento dedicado.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AIJEs 0601968-80 e 0601771-
28. Ajuizadas em desfavor da chapa presidencial eleita em 2018 
e de terceiros.

3. DEBATES

Em 27 de fevereiro de 2022, Patrícia Greco enviou no grupo do 
GT, no WhatsApp, o artigo “Quão perigosas são as fake news?”, de 
Hélio Schwartsman. Allan Nunes trouxe a seguinte ponderação, 
no dia 28 de fevereiro, ao grupo do GT, também no WhatsApp:

Fake news sempre existiu na seara eleitoral.
Podemos, inclusive, resgatar diversos eventos/fatos 
passados (os exemplos são meramente ilustrativos, sem 
qualquer intuito depreciativo de partido ou candidato):
1. Boletins anônimos distribuídos nas vésperas de eleições 
do interior, com inúmeras fofocas; 2. Os “papagaios” 
(pessoas pagas para propagarem mentira nos bares das 
cidades); 3. Em 89, Collor “espalhou” que Lula confiscaria 
as poupanças e desapropriaria imóveis; 4. Em 94, PSDB 
divulgou que Lula iria dar calote na dívida externa se 
eleito; 5. Em eleições posteriores, quando o PT já ocupava 
a presidência, por diversas vezes surgiam boatos de que, 
se o candidato “A” ou “B” ganhasse, iria acabar o bolsa 
família. A ponto de Aécio Neves propor uma PEC colocando 
o bolsa família como política de Estado, com o fito de ter 
uma “vacina” contra essas “fofocas”. A Marina Silva, da 
mesma forma, falou que daria 13.º aos beneficiários do 
Bolsa Família pelo mesmo motivo.

No documento compartilhado para contribuição dos membros 
do GT, Juliana Almeida acrescentou o “Plano Cohen”, um 
documento forjado por militares brasileiros que continha um 
suposto plano para a tomada de poder pelos comunistas e que 
foi utilizado por Getúlio Vargas para, em 1937, aplicar um golpe 
de Estado e instalar a ditadura do “Estado Novo”.
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3.1. O ALCANCE DO TERMO FAKE NEWS

De acordo com o que foi exposto, o primeiro ponto seria definir 
o alcance do termo fake news. Existem alguns questionamentos 
a se fazer: há possibilidade de ocorrência de fake news em 
matéria jornalística? Um título tendencioso/descontextualizado 
de matéria jornalística seria fake news? Qualquer mentira seria 
fake news? 

A atual legislação eleitoral tem normas suficientes para reprimir 
as fake news?

Temos regras específicas para direito de resposta; criminalização 
da prática de calúnia, injúria e difamação; proibição de propaganda 
“enganosa” (Criação de estados mentais e emocionais, art. 242 
do Código Eleitoral – CE); meios processuais resguardando poder 
geral de cautela/similares (arts. 139, IV, 497, parágrafo único, 297, 
536 e 537, entre outros, todos do Novo Código de Processo Civil); 
regras sobre abuso de poder político e econômico, bem como dos 
meios de comunicação. Juliana Almeida acrescentou a vedação 
de disparo em massa de conteúdo (art. 34 da Resolução TSE n.º 
23.671/2021) e divulgação de fatos sabidamente inverídicos (art. 
323 do CE, alterado pela Lei n.º 14.192/2021). Todo esse conjunto 
normativo seria suficiente para inibir as fake news? Como medir 
a potencialidade das fake news? As premissas jurisprudenciais 
para julgar os abusos já seriam suficientes para inibir as fake 
news? Há graduação de fake news (maior ou menor)?

No dia 4 de março de 2022, foi realizada uma reunião com a 
participação dos membros do grupo na qual foram deliberados 
os pontos controversos sobre o tema central e o resultado dos 
debates foram apresentados na sequência.

 
4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

Após a realização de ricos debates, tanto em reunião virtual 
como por meio do grupo de WhatsApp, o grupo entendeu que a 
abordagem do tema envolve a discussão dos seguintes pontos, 
relacionados abaixo: 
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a) Definições sobre a nomenclatura fake news.

b) Caso Francischini: características e elementos/
requisitos que justificaram o enquadramento.

c) Caso Chapa Bolsonaro/Mourão: teses firmadas nas 
AIJEs 0601968-80 e 0601771-28.

d) Questões relacionadas com a produção probatória da 
participação do candidato e da gravidade da conduta.

e) Abuso de poder/uso indevido dos meios de comunicação 
versus fake news

f) Cabimento da representação do art. 96 da Lei n.º 9.504 
para abordar fake news. 

Seguem as conclusões preliminares do grupo sobre os temas 
relacionados.

a) Definições sobre a nomenclatura fake news

A expressão fake news, na maior parte das vezes, é empregada 
para se referir a dois contextos: a) informação incorreta; e b) 
desinformação. Essa concepção serve para distinguir esses 
tipos de informações daquelas que são verificáveis, adequadas 
à realidade e que possuem lastro fático. 

Contudo, a utilização do termo vem sendo observada de forma 
ainda mais ampla, como palavra-coringa, que pode servir 
para tachar aquilo que desagrade ou prejudique, ainda que a 
informação questionada não se dissocie da verdade.

A utilização do termo fake news dessa forma, lhe dá uma 
característica de “expressão guarda-chuva” (MORAIS; 
FESTUGATTO, 2021, p. 89), capaz de absorver conteúdos, por 
vezes, inconciliáveis. Justamente por essa razão, a doutrina vem 
alertando sobre a necessidade de se evitar o emprego do termo, 
dada a sua vagueza e imprecisão.
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Teorias da conspiração, fake news, clickbait, rumores, fofocas, 
embustes, são, todos, partes de um fenômeno mais amplo 
chamado de pós-verdade, em que se observa a fragilização do 
conceito de verdade e do valor dos fatos objetivos em oposição 
a apelos emotivos e crendices (D’ANCONA, 2018). 

Wardle e Derakhshan (2017, p. 6), em relatório analisando 
desordens informativas para o Conselho da Europa, 
desestimularam a utilização do termo fake news e apresentaram 
uma classificação baseada em falsidade e intenção de dano, que 
divide a informação em três tipos: informação incorreta (mis-
information), desinformação (disinformation) e má informação 
(mal-information).

A informação incorreta corresponderia àquela que possui uma 
falsa conexão com a realidade, um conteúdo ilusório, sem possuir 
a intenção danosa e má-fé. A má informação, a seu tempo, é 
aquela que possui fundamento na realidade, mas que é utilizada 
em um contexto que foge do interesse público, com o fim de 
causar dano. A desinformação, por sua vez, une a falsidade com 
a intenção de causar dano. Nesse caso, a pessoa que divulga 
sabe que a informação não corresponde à realidade, e o faz com 
o intuito de causar dano.

Essas definições são necessárias quando tratamos de Direito 
Eleitoral, justamente, para que se possa identificar, de maneira 
precisa, quais as condutas que deverão receber sanção eleitoral, 
e em qual medida. Assim, a utilização do termo fake news, sem 
haver uma exata delimitação do tipo de desordem informativa a 
que se está referindo, não permite um enfrentamento adequado 
do tema em exame, já que a divulgação de uma informação 
correta por engano, não parece merecer o mesmo tratamento 
daquela fabricada com o intuito de prejudicar o oponente no 
pleito eleitoral.

A questão se faz mais relevante, quando se observa a necessidade 
de cassação de registro, é a medida extrema, que tem natureza 
contramajoritária, exigindo, assim, maior grau de reprovabilidade 
e demonstração de dolo. Nesse sentido, tratar uma informação 
incorreta (espécie em que não há dolo) pelo termo fake news 
inviabiliza uma apreciação consistente.



177

Destarte, ao menos em análise inicial, o grupo entendeu que não 
caberia a perda de mandato eletivo na hipótese de informação 
incorreta, sem ânimo de causar dano, justamente, pela ausência 
de dolo. Nas demais hipóteses, desinformação e má informação, 
a presença desse intuito danoso exige uma análise mais 
aprofundada, e que será desenvolvida na sequência.

b) Caso Francischini: características e elementos/requisitos que 
justificaram o enquadramento

O Recurso Ordinário Eleitoral n.o 0603975-98.2018.6.16.0000 foi 
interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão 
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que, ao julgar ação de 
investigação judicial eleitoral que analisava práticas de abuso do 
poder político e uso indevido de meios de comunicação social, 
perpetradas pelo então deputado federal Fernando Francischini, 
entendeu pela sua total improcedência.1 A relatoria do caso, no 
TSE, foi atribuída ao ministro Luis Felipe Salomão.

A Aije tinha como objeto uma live realizada pelo investigado em 
sua página no Facebook, às 16h38, do dia em que ocorreu o 
primeiro turno das eleições gerais de 2018, para denunciar, de 
maneira mentirosa, fraude em duas urnas eletrônicas, ocorridas 
no estado do Paraná, que supostamente haviam sido comprovadas 
por “documentos da Justiça Eleitoral”. De acordo com os dados 
externados no acórdão, a live foi transmitida ao vivo para mais 
de 70 mil pessoas e, até o dia 12 de novembro de 2018, teve 
mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e seis 
milhões de visualizações. Dentre as falas proferidas na ocasião, 
destaca-se o seguinte trecho que as sintetiza, constante da 
ementa: (a) “já identificamos duas urnas, que eu digo: ou são 
fraudadas ou adulteradas. […], eu tô com toda a documentação 
aqui da própria Justiça Eleitoral”; (b) “nós estamos estourando 
isso aqui em primeira mão pro Brasil inteiro […], urnas ou são 
adulteradas ou fraudadas”; (c) “nosso advogado acabou de 
confirmar […], identificou duas urnas que eu digo adulteradas”; 
(d) “apreensão feita, duas urnas eletrônicas”; (e) “não vamos 

1 Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral n.º 
0603975-98.2018.6.16.0000. Rel. min. Luis Felipe Salomão. DJE 
de 10.12.2020.
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aceitar que uma empresa da Venezuela, que a tecnologia que a 
gente não tem acesso, defina a democracia no Brasil”; (f) “só aqui 
e na Venezuela tem a porcaria da urna eletrônica”; (g) “daqui a 
pouco nós vamos acompanhar [a apuração dos resultados], sem 
paradinha técnica, como aconteceu com a Dilma”; (h) “eu uso 
aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, 
independente dessa eleição, pra trazer essa denúncia”.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná afastou a prática de uso 
indevido dos meios de comunicação social por entender que este 
tipo de prática “requer a comprovação da utilização de veículos 
de imprensa, como rádio, jornal ou televisão, em benefício de 
determinado candidato, seja pela concessão, em seu favor, de 
espaço privilegiado na mídia, ou pela crítica abusiva aos demais 
concorrentes”, não obstante restar demonstrada a natureza 
falsa das informações passadas. Por fim, a ementa foi categórica 
ao estipular que “aplicativos de mensagens e contas pessoais 
em redes sociais não se enquadram no conceito legal [de uso 
indevido dos meios de comunicação]”. Em relação à prática 
de abuso do poder de autoridade, restou entendido pela sua 
configuração, mas houve o afastamento da punição em razão da 
ausência de prova do benefício eleitoral auferido.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar o recurso, precisou se 
debruçar sobre cinco pontos: (i) se a manifestação proferida pelo 
parlamentar, então candidato, estaria coberta pelo manto da 
imunidade parlamentar; (ii) se a sua conduta configuraria abuso 
do poder de autoridade; (iii) se a fala veiculada via rede social 
representaria uso indevido dos meios de comunicação social; 
e, neste caso; (iv) se essa interpretação seria uma inovação do 
entendimento jurisprudencial sujeita à anualidade (art. 16 da CF); 
(v) por fim, se restando configurado, em tese, abuso do poder, 
haveria, no caso concreto, a gravidade das circunstâncias apta 
a atrair a reprimenda legal. Para a discussão do presente GT, 
interessa-nos analisar a posição firmada pela corte em relação 
aos pontos (iii) e (iv).

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, foi o primeiro a 
entender que a veiculação de fake news na rede social do 
candidato configura uso indevido dos meios de comunicação 
social. Conforme assentado em seu voto, “o caput do art. 22 
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da LC n.o 64/1990 fornece um conceito aberto de meios de 
comunicação social, sem restrições de enquadramento quanto 
ao formato ou eventual autorização do poder público para o seu 
funcionamento ou operação”. Desse modo, consignou que a lei 
permite enquadrar as condutas praticadas, por intermédio dos 
instrumentos de comunicação em massa, como ilícitas. 

No que tange à suposta violação ao princípio da anualidade — 
que preconiza que inovações nas normas que regem o processo 
eleitoral, mesmo que fruto da jurisprudência, apenas podem ser 
aplicadas a casos ocorridos um ano após a sua implementação 
—, entendeu o relator, recorrendo, para tanto, ao parecer da 
Procuradoria Geral Eleitoral, que tal vedação alcança apenas as 
novas teses jurídicas e, não, inovações fáticas, “mormente se 
tipificada por dispositivos legais há muito existentes”. 

Esse entendimento foi acompanhado, integralmente, pelo 
ministro Mauro Campbell Marques que, em seu voto, consignou 
que, não só concorda com a subsunção do termo internet ao 
conceito de “meios de comunicação social” — o qual aduz o 
art. 22 da LC n.o 64/1990 —, como fez constar que, nas eleições 
de 2018, a internet foi o meio mais utilizado pelas campanhas 
eleitorais. No mesmo sentido, também votaram os ministros 
Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso.

O ministro Carlos Horbach foi o único a votar divergente 
e, portanto, restou vencido, sob o argumento de que seria 
imprudente englobar as redes sociais no conceito legal de 
meios de comunicação social, pois elas seriam, igualmente, 
uma ferramenta para o exercício da liberdade de expressão, uma 
vez que, por meio das redes sociais, a dinâmica pela busca de 
informação se dá por uma “postura ativa do cidadão quando 
comparada à passividade ínsita aos meios de comunicação 
tradicionais”. Portanto, o ministro entendeu que tais fatores 
deveriam ser levados em consideração no momento da aferição 
da gravidade da conduta. Horbach ainda observou que houve 
mudança no entendimento jurisprudencial, cujos efeitos 
deveriam ser diferidos no tempo.

O Tribunal, por maioria, concordou pela configuração do 
abuso do poder de autoridade e do uso indevido dos meios de 
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comunicação social, o que resultou na cassação do mandato 
do investigado e em sua inelegibilidade por oito anos a contar 
do pleito de 2018. Na oportunidade, igualmente, restou fixado o 
entendimento de que a internet e as redes sociais configuram 
meio de comunicação social apto a atrair a incidência do art. 22 
da LC n.o 64/1990. 

c) Caso chapa Bolsonaro/Mourão: teses firmadas nas AIJEs 
0601968-80 e 0601771-28

A controvérsia reside na alegada prática de abuso do poder 
econômico e no uso indevido dos meios de comunicação social, 
nos termos do art. 22 da LC n.o 64/1990, com supedâneo em 
disparos em massa de mensagens de WhatsApp, durante o 
período de campanha, em benefício da chapa vencedora das 
Eleições 2018, com prejuízo dos seus principais adversários 
políticos.

A internet, incluídas as aplicações tecnológicas de mensagens 
instantâneas, enquadra-se no conceito de “veículos ou meios 
de comunicação social” a que alude o art. 22 da LC n.o 64/1990. 
Além de o dispositivo conter tipo aberto, a Justiça Eleitoral 
não pode ignorar a realidade: é notório que as eleições de 2018 
representaram um novo marco na forma de realizar campanhas, 
com claras vantagens no uso da internet pelos atores do processo 
eleitoral, que podem se comunicar e angariar votos de forma 
mais econômica, com amplo alcance, e de modo personalizado, 
mediante interação direta com os eleitores.

[…] o uso de aplicações digitais de mensagens 
instantâneas, visando promover disparos em massa 
contendo desinformação e inverdades em prejuízo de 
adversários e em benefício de candidato, pode configurar 
abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de 
comunicação social, nos termos do art. 22 da LC 64/1990 
[Lei de Inelegibilidade], a depender da efetiva gravidade 
da conduta, que será examinada em cada caso concreto. 
(Recurso Ordinário n° 0603975-98.2018.6.16.0000)



181

Exigiu-se gravidade para a perda de mandato e, não, 
potencialidade.

No caso, a despeito dos disparos em massa, ainda assim, os 
inúmeros elementos de prova produzidos não permitem aferir 
aspectos quantitativos e qualitativos essenciais para a gravidade: 
a) teor das mensagens e, nesse contexto, se continham 
propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas; 
b) de que forma o conteúdo repercutiu perante o eleitorado; c) 
alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas; d) grau 
de participação dos candidatos nos fatos; e) se a campanha foi 
financiada por empresas com essa finalidade.

d) Questões relacionadas com a produção probatória da partici-
pação do candidato e da gravidade da conduta

1. A Constituição Federal e as normas infraconstitucionais, 
que norteiam o sistema eleitoral, visam resguardar a 
paridade de armas, a lisura, a normalidade e a legitimidade 
das eleições.

2. A possibilidade de cassação de mandato por fake news 
remete à prática do chamado abuso de poder econômico 
e uso indevido dos meios de comunicação social, seguindo 
os termos dos arts. 19 a 22 da LC n.o 64/1990.

3. Seguindo a jurisprudência do TSE, o abuso de poder 
econômico caracteriza-se “pela utilização desmedida de 
aporte patrimonial que, por sua vultosidade e gravidade, 
é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a 
lisura do pleito e seu desfecho” (AgR-AI 685-43/PA, rel. 
min. Edson Fachin, DJE de 19 de março de 2021). Já o 
uso indevido dos meios de comunicação social é visto 
quando se expõe, desproporcionalmente, um candidato 
em detrimento dos demais, gerando, com isso, um 
desequilíbrio na disputa (AgR-Respe 1-76/SP, rel. min. 
Jorge Mussi, DJE de 15 de agosto de 2019).

4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC n.o 64/1990, para 
se configurar o ato abusivo, não será considerada a 
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas, 
sim, a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.”
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5. No caso Bolsonaro/Mourão (Aije 0601968-
80.2018.6.00.0000, Brasília/DF e Aije 0601771-
28.2019.6.00.0000, Brasília/DF), o tema da desinformação 
e a possibilidade de cassação de mandato em decorrência 
de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios 
de comunicação social foram tratados na hipótese 
analisada de uso exacerbado de aplicativos de mensagens 
instantâneas para realizar disparos em massa, deixando 
claro que a gravidade da conduta é a pedra de toque para 
o reconhecimento do abuso.

6. O art. 23 da LC n.o 64/1990 deixa claro que “o Tribunal 
formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos 
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova 
produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda 
que não indicados ou alegados pelas partes, mas que 
preservem o interesse público de lisura eleitoral”.

7. O TSE, no caso Bolsonaro/Mourão, fixou as seguintes 
premissas para a aferição da gravidade: “a) teor das 
mensagens e, nesse contexto, se continham propaganda 
negativa ou informações efetivamente inverídicas; b) de 
que forma o conteúdo repercutiu perante o eleitorado; c) 
alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas; 
d) grau de participação dos candidatos nos fatos; e) se a 
campanha foi financiada por empresas com essa finalidade”.

8. Na verdade, o conceito de gravidade sempre foi alvo de 
intenso debate no campo eleitoral e deve ser traduzido 
em consonância com os postulados já externados no item 
1 e, acima de tudo, com a segurança jurídica. 

9. Nesse sentido, entendemos que a Lei n.º 13.655/2018 
introduziu modificações relevantes na Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para a atividade 
decisória com a instituição do consequencialismo, abrindo-
se mais um farol para o uso adequado da gravidade da 
conduta.
10. Como dito por Adilson Abreu Dallari (DALLARI et al., 
2019): “no presente estágio de desenvolvimento do direito 
brasileiro, pode-se afirmar que o consequencialismo 
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foi adotado pelo sistema normativo, de maneira clara e 
insofismável, com a promulgação da Lei n.º 13.655/2018”, 
acabando por irradiar, em seus artigos, certo pragmatismo 
decisório e interpretativo (ABBOUD, 2021, p. 478) em prol 
de estabilidade institucional e segurança jurídica.

11. O consequencialismo traz para a atividade decisória 
uma nova concepção para a interpretação da norma que 
deve abandonar uma análise do mundo do direito (dever 
ser) afastando do mundo dos fatos (ser), na linha do 
positivismo normativo de Kelsen, para adotar um novo 
paradigma em que, segundo Georges Abboud (ABBOUD, 
2019, p. 70):

[…] a norma deixa de ser um entre abstrato, ou seja, ela 
passa a existir ante casum, uma vez que não se equipara 
mais ao texto legal. Por conseguinte, a norma passa ser 
formulada a partir do caso concreto. Essa nova concepção 
da norma jurídica demanda uma visão do direito que 
abandone os dualismos cansados e irreais de norma/caso 
e direito/realidade, bem a ideia de que o direito se aplica 
de forma mecânica, através de silogismos. (MULLER, 2007, 
não p. 11).

Nesse sentido, Thomas Vesting estabelece que os textos 
normativos são capazes de antecipar por completo a 
multiplicidade de suas possibilidades de uso e aplicação,  
logo, o texto sempre permanecerá incompleto ou carente 
de interpretação. Por essa razão, o pós-positivismo centro 
seu foco na teoria da decisão: ele busca oferecer critérios 
para possibilitar a interpretação judicial. Os tribunais 
passam a ser o centro  das atenções, como também 
os advogados, a Administração Pública e as faculdades 
de Direito (VESTING, 2015, p. 211). O pós-positivismo 
concede, assim, valor superior  ao aperfeiçoamento do 
direito, porque preocupa-se com as decisões judiciais, 
seja durante a sua produção, seja durante sua análise 
(VESTING, 2015, p. 215).
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12. Essa nova concepção, trazida pelo consequencialismo, 
de exercer uma análise concreta das consequências 
práticas, geradas pela decisão judicial, vem fomentar o 
combate contra a discricionariedade judicial, impedindo 
que se formulem soluções fora do eixo normativo e sem 
qualquer base motivacional. Por isso, Georges Abboud faz 
a seguinte observação:

As consequências a serem observadas não são, portanto, 
simplesmente, as práticas. Os juízes e tribunais devem 
observar as consequências jurídicas de suas decisões 
como medida de manutenção da integridade do direito 
e de segurança jurídica. […] O que o consequencialismo 
como regra de calibragem deve impor é que o julgador 
(administrativo/judicial) verifique todas as consequências 
aferíveis da sua decisão. Ou seja, todas as consequências 
apresentadas pelas partes e cuja verificabilidade pode 
ser ou não atestada por provas técnicas, por exemplo, a 
pericial.
Nesse ponto, fundamental ressaltar que consequências 
não podem ser lidas como “probabilidades remotas 
e eventuais”. Toda consequência a ser considerada no 
processo deve ter alguma espécie de lastro probatório, 
seja documental ou pericial. (ABBOUD, 2019, p. 486).

13. Seguindo essa linha, propõe-se que a gravidade da 
conduta seja reconhecida com lastro probatório produzido 
pelas partes, auxílio de peritos, por exemplo, que tragam 
esclarecimentos e informações sobre as relevantes 
questões que norteiam o caso baseado na desinformação 
(o teor das mensagens, o modo pelo qual o conteúdo 
repercutiu perante o eleitorado, o alcance do ilícito, entre 
outros fatores).

14. A participação do candidato na disseminação de 
fake news é relevante porque coloca em discussão a 
utilização de ferramentas da internet por pessoas que, 
necessariamente, podem não estar a serviço direto do 
candidato, mas pode beneficiá-lo com o uso inadequado 
da informação. Nesse sentido, deve-se comprovar a 
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relação direta ou indireta existente entre o candidato e o 
responsável pela ação impugnada.

15. Portanto, é possível reconhecer a prática de abuso de 
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação 
com a prática de fake news e, consequentemente, 
a condenação do candidato à cassação do mandato 
quando reconhecida a gravidade da conduta, com base 
em elementos probatórios seguros e que atestem a 
participação do candidato direta ou indiretamente.

16. Por outro lado, há alguns desafios que deverão 
ser superados em razão das questões relevantes que 
envolvem a produção de provas em matérias ligadas à 
desinformação por meio das redes sociais. Sabe-se que 
os processos eleitorais devem ser céleres e, muitas vezes, 
a coleta de provas neste tipo de matéria não é algo fácil 
de obter em curto espaço de tempo. É preciso que se 
fortaleça o campo de informação e colaboração de todos 
os envolvidos no processo investigativo e judicial, fazendo 
valer o princípio da cooperação, previsto no art. 6.º do 
Código de Processo Civil (CPC) de 2015, segundo o qual 
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 
mérito justa e efetiva”.

e) Abuso de poder/uso indevido dos meios de comunicação ver-
sus fake news

A partir do julgamento do caso Francischini, a Justiça Eleitoral 
se deparou com uma questão bastante atípica e pontual: a 
possibilidade das redes sociais serem equiparadas aos meios 
de comunicação para a configuração de abuso de poder, nos 
termos do caput do art. 22, da LC n.o 64/1990. Até então, a 
compreensão que se tinha das redes sociais era a de que 
seriam de uso privado e, portanto, considerá-las como meios 
de comunicação seria uma interpretação extensiva. Todavia, 
dado o avanço das candidaturas para plataformas digitais, este 
universo precisou ser reconsiderado, conforme reconheceu o 
próprio Acórdão 0603975-98 do TSE:



186

A internet e as redes sociais enquadram-se no conceito 
de “veículos ou meios de comunicação social” a que alude 
o art. 22 da LC 64/1990. Além de o dispositivo conter tipo 
aberto, a Justiça Eleitoral não pode ignorar a realidade: é 
notório que as Eleições 2018 representaram novo marco na 
forma de realizar campanhas, com claras vantagens no uso 
da internet pelos atores do processo eleitoral, que podem 
se comunicar e angariar votos de forma mais econômica, 
com amplo alcance e de modo personalizado mediante 
interação direta com os eleitores. (TSE, 2021, online).

Desse modo, os meios de comunicação passaram a ser qualquer 
um capaz de repassar, em ampla escala, ideias, pensamentos, 
fatos, ideologias e toda sorte de informações, independentemente 
de autorização estatal para seu funcionamento.

Esse giro na demarcação do que sejam “meios de comunicação” 
permitiu que sua má utilização fosse transposta às redes sociais, 
de modo que a veiculação de fato sabidamente inverídico 
(desinformação ou fake news) pudesse compor o novo cenário de 
uso indevido, desvio ou abuso de poder dos meios de comunicação.

A diretriz orientadora dessa nova compreensão condiz com duas 
lógicas que sedimentam o sistema democrático: (i) os meios de 
comunicação possibilitam dar vazão à liberdade de expressão e 
pensamento, de modo que não se pode restringir este papel apenas 
às emissoras de rádio e televisão; e (ii) com o deslocamento das 
campanhas para o universo digital, o impacto das informações 
veiculadas neste medium galgam importância muito maior, de 
modo que ataques a outros candidatos e instituições (qual foi o 
caso Francischini) não podem restar impunes.

Vê-se, dessa forma, que este novo alcance coaduna com 
um exercício das liberdades e dos direitos políticos de modo 
responsável, a fim de não se permitir uma válvula de escape 
para condutas que, paulatinamente, minam a legitimidade e o 
próprio sistema democrático.

Destaca-se, todavia, que essa releitura poderia ter sido deslocada 
ao tratamento de abuso de poder, constante nos arts. 19 a 21 
da LC n.o 64/1990. Nas previsões legais desses três artigos, há 
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um tratamento ritualístico diferenciado do constante no art. 
22 (e utilizado na ocasião do caso paradigma) e, ainda, parece 
haver a sinalização de desnecessidade dos abusos de que cuida 
trazerem benefício ao candidato ou a partido político, bastando, 
para tanto, que se atente contra a liberdade de voto — o que 
parece ser exatamente a hipótese comentada —, uma vez que, as 
lives, que geraram a cassação de Francischini, não lhe renderam 
benefício (ao menos, não de forma direta), mas, sim, um risco à 
liberdade de votação do eleitor, exatamente como busca tutelar 
o mencionado art. 19 da LC n.o 64/1990.

f) Cabimento da representação do art. 96 da Lei n.o 9.504 para 
abordar fake news

O fenômeno das fake news não é novo, no entanto, como 
pontua Nohara (2020, p. 76), é no século XXI que ele ganha maior 
visibilidade “[…] dada a potencialidade de disseminação das 
notícias falsas com o uso intensivo da internet […]”. O emprego 
de fake news na propaganda eleitoral também não é novidade, o 
que se percebeu foi uma mudança significativa na forma e nos 
meios que vêm sendo utilizadas pelos players.

 O que antes era feito pelo “boca a boca”, ou mesmo pela 
distribuição de material impresso apócrifo, na internet, encontrou 
campo fértil ganhando novos contornos, suscitando, assim, o 
debate sobre as fake news empregadas na propaganda eleitoral 
e sua aptidão para atingir princípios constitucionais como o da 
legitimidade e o da normalidade do pleito e a livre escolha do 
eleitor. Não se pode olvidar que a propaganda eleitoral é, em 
sua essência, muito mais um direito do eleitor em conhecer os 
candidatos que estão na disputa para que possa escolher aquele 
que julgue ser o mais preparado para lhe representar, do que 
somente um direito do candidato de se apresentar como opção 
de voto e sua plataforma política.

A pertinência da discussão reside no fato de que, durante o 
processo eleitoral, o maior índice de veiculação das ditas fake 
news acontece por meio da propaganda eleitoral, especialmente, 
aquelas que são levadas a cabo na internet, além da própria 
legislação eleitoral não ter avançado sobre a temática.
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Ademais, o tratamento processual, dado pelo rito do art. 96 da 
Lei n.º 9.504/1997, não permite instrução probatória adequada 
para aferir se a veiculação da desinformação é suficientemente 
grave para afrontar princípios constitucionais que ponham em 
risco a legitimidade do pleito, nem, tão pouco, a aplicação de 
sanção que, de fato, combata a conduta ilícita.

O debate é necessário, considerando o recente entendimento 
firmado pelo TSE, que enquadrou, nos termos do art. 22 da LC 
n.º 64/1990, a divulgação de desinformação em redes sociais 
sobre o processo e o sistema eleitoral de votação, quando 
verificada a gravidade da conduta e o benefício ao candidato 
e que seja apta a comprometer a legitimidade das eleições e a 
livre escolha do eleitor, podendo levar a cassação de mandato e 
atrair a inelegibilidade. 

Diante desse cenário, questiona-se a possibilidade de aplicar o 
mesmo tratamento firmado na jurisprudência do TSE, ou seja, 
realizar a subsunção nos termos do art. 22 da LC n.º 64/1990, 
quando houver a utilização de fake news em grande escala na 
propaganda eleitoral e quando tal utilização afrontar valores 
constitucionais, que regem o processo eleitoral, e afetar a 
legítima vontade do povo, visto a inviabilidade de formar um juízo 
de convencimento para a aplicação de sanção de cassação de 
mandato pelo rito sumaríssimo do art. 96 da Lei n.º 9.504/1997.

Registre-se que a Lei das Eleições e o Código Eleitoral preveem 
sanções como, por exemplo, multa para a divulgação de fatos 
sabidamente inverídicos. Contudo, tendo em vista os novos 
contornos provocados pela disseminação de fake news no 
processo eleitoral, especialmente, na internet, é controverso que 
apenas a sanção, como aplicada nos dias atuais, tenha o condão 
de proteger a legitimidade das eleições e a livre vontade do 
eleitor. Seriam tais sanções suficientes e eficazes para proteger o 
processo eleitoral de vícios, como a divulgação de desinformação 
na propaganda eleitoral, que possam comprometer o resultado 
do pleito? Somente a garantia ao direito de resposta do art. 58 da 
Lei das Eleições conseguiria diminuir os impactos da divulgação 
de fatos inverídicos?

Ademais, as alterações implementadas pela Resolução n.º 
23.671/2021, no que tange à veiculação de desinformação na 
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propaganda eleitoral, fortemente influenciadas pelos resultados 
dos julgamentos do RO n.º 0603975-98/PR e das Aijes n.º 
0601968-80 e 0601771-28/DF, pelo TSE, parecem inócuas, pois, 
na ausência de sanção legal para o ilícito, não pode o julgador, 
por exemplo, sancionar com a aplicação de multa.

A experiência mundial já deixou claro que a divulgação de fake 
news em massa pode ser elemento decisivo na formação da 
convicção do povo, quando este é chamado para exercer seu 
poder soberano. Tal fato já é suficiente para acender o alerta 
sobre a necessidade de se buscar mecanismos mais eficientes 
no combate à desinformação, especialmente, na propaganda 
eleitoral, bem como o avanço na legislação eleitoral, visando 
maior segurança jurídica e, ainda, a preservação de valores 
essenciais para a manutenção da legitimidade das eleições, 
traduzindo a livre escolha do eleitor sem a influência de qualquer 
vício para a formação de sua convicção.

 
5. RESUMO DAS CONCLUSÕES

1. Desinformação versus fake news: apesar de popularmente 
divulgada, a expressão fake news não abrange todas as 
nuances que envolvem o tema da desinformação.

2. O uso abusivo de veiculação de desinformação em redes 
sociais pode ser equiparado a uso indevido de meios de 
comunicação.

3. A prova de participação do beneficiário é de difícil 
averiguação, mas sua configuração é importante para 
resultar em cassação de mandato.

4. O abuso de poder, reconhecido pela gravidade da 
conduta na divulgação de desinformação, justifica a 
cassação de mandato.

5. A gravidade da conduta deve ser aferida por provas 
produzidas pelas partes, não admitindo presunção.
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6. A partir do que já foi definido em jurisprudência, seria 
possível estabelecer balizas, nos moldes dos filtros 
para caracterização de propaganda eleitoral antecipada, 
para identificar fake news aptas a resultar em cassação 
de mandato?

7. Rito adequado para abordar fake news: art. 96 da Lei n.º 
9.504/1997 versus art. 22 da LC 64/1990?

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

Vitor de Andrade Monteiro:

O coordenador, Vitor de Andrade Monteiro, começou o trabalho 
do grupo, apresentando os componentes e introduzindo o tema. 
Agradeceu a oportunidade de trabalhar como coordenador do 
GT e levantou pontos importantes: dificuldade de definir o 
que é fake news e quais devem ser observadas para cassação 
do mandato. Informou que a temática seria abordada pelas 
relatoras. Agradeceu a presença do palestrante Henrique Neves 
e apresentou seu currículo.

Anna Paula Oliveira Mendes:

A relatora Anna Paula Oliveira Mendes expôs que o tema do GT 
é a cassação de mandato por fake news. O GT apresentou a 
problemática, que é a lisura e higidez do processo eleitoral, e 
o condão que a desinformação tem de ferir a legitimidade do 
pleito. Foram trazidos alguns exemplos do mundo: o relatório 
traz casos do Brexit, dentre outros, que mostram que não há 
como ignorar o ferimento da lisura do processo eleitoral. O 
TSE já decidiu que o uso indevido dos meios de comunicação 
é forma típica de abuso de poder, mas, apesar dessa decisão, 
ainda há muitas dúvidas: a definição da gravidade — o que é 
grave a ponto de cassar —, se há necessidade de participação do 
candidato, que tipo enseja a perda do mandato e a possibilidade 
de gradação da sanção.
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Os temas foram divididos dentre alguns colegas que fizeram 
o texto. Sobre a definição de fake news, Vitor trouxe questão 
da polissemia do termo fake news, que comporta diversos 
significados, muitas vezes contraditórios. Algumas vezes, o termo 
se refere à informação imprecisa, outras, à desinformação, e 
outras, ainda, utiliza-se o termo para descredibilizar informação 
da qual você discorda. Um exemplo é uma entrevista de Trump, 
na qual ele chama um jornalista de fake news. A polissemia faz 
com que fake news seja um termo abandonado porque não se 
sabe a que se refere.

Vitor trouxe uma classificação: informação incorreta 
(misinformation), que seria uma informação imprecisa; má 
informação, que tem fundamento na realidade, é verídica, mas 
foge do interesse público, utilizada com fim de causar dano; 
e desinformação, que une elementos de falsidade e danos, 
que é veiculada com o propósito de causar danos. A natureza 
é contramajoritária em caso de cassação de mandato eletivo: 
não se deve cassar diante de qualquer tipo de fake news, se for 
apenas informação incorreta. A primeira conclusão é que deveria 
haver cassação, desde que se observasse caso de gravidade. 

Analisamos dois precedentes do TSE (Bolsonaro e Francischini). 
Francischini estava disputando a eleição, em 2018, e, às 16h38, 
do dia do pleito, ele abre uma live no Facebook informando que 
tem provas de que urnas eletrônicas são fraudadas, e veicula 
esta informação falsa. O TER-PR reconheceu falsidade da 
informação, mas não entendeu pelo uso indevido de meio de 
comunicação, porque entendeu que internet não se enquadra 
no uso indevido de meios de comunicação. O órgão entendeu 
que havia ausência de prova do benefício eleitoral, absolveu 
o deputado e não cassou o mandato. O ministro Salomão 
entendeu que havia conceito aberto do que seria meio de 
comunicação social e que a legislação não especificou o que 
deveria ser. Assim, o ministro analisou anualidade (mudança 
só se aplica 1 ano após), e entendeu que não se estava dando 
nova interpretação. O abuso do meio de comunicação social é 
falta atípica de abuso de poder. Internet é meio de comunicação 
social, assim como foi o meio mais usado nas eleições de 2018. 
Carlos Horbach entendeu que a internet não se enquadra como 
meio de comunicação social, mas um meio de expressão da 
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liberdade de expressão e ficou vencido. Fixou-se a tese de que 
internet é meio de comunicação apto a atrair perda de mandado 
(art. 22, caput, da LC n.o 64/1990). 

O GT concordou com a tese de que a concessão para explorar 
o meio de comunicação não é necessária, de que internet 
não precisa mais de postura ativa e conteúdos são sugeridos 
por meio da engenharia das redes sociais. O segundo caso é 
da chapa Bolsonaro/Mourão, em que não houve cassação, 
mas versava sobre disparo de mensagem em massa. O TSE 
entendeu que o uso configura uma forma atípica de meio de 
comunicação social, e atrai o art. 22, caput, já que internet é 
o meio de comunicação mais econômico. Neste caso, não 
se configurou abuso de poder, apesar da fixação da tese que 
mensagem veiculada com desinformação configura, mas não se 
aferiu a gravidade da conduta, não se percebeu gravidade das 
circunstâncias a macular o teor das mensagens, repercussão, 
grau de participação, alcance e veiculação da mensagem. A 
participação pode ser configurada para beneficiário, a cassação 
não exige participação do próprio candidato, de acordo com 
jurisprudência do TSE.

No caso Francischini, entendeu-se que não houve gravidade a 
ferir a legitimidade do pleito, mas a ferir as instituições. De toda 
forma, o abuso de poder privilegia e tutela a legitimidade do 
pleito, e não se pode perder isso de vista.

Patrícia Gasparro:

De acordo com a vice-coordenadora, Patrícia Gasparro, quando 
se fala de fake news e cassação de mandatos, não se fala de 
tema simples. Algo importante, ao se analisar a temática, é 
questão da gravidade, da releitura da conjuntura de aplicação 
da norma. Analisando-se o meio de comunicação, não se pode 
deixar de lado a gravidade. Foi necessária uma nova leitura, a 
partir do consequencialismo, que traz a necessidade de caso 
previsto em norma ser aplicado. Pela produção probatória 
é difícil de se demonstrar a gravidade. Apesar da previsão 
normativa, o consequencialismo pode trazer o caput do art. 22, 
mas o benefício esbarra na questão probatória. Situações tem 
que ser analisadas no caso prático. A aplicação do rito também 



193

foi discutida. O rito do art. 96 pode ser aplicado no direito de 
resposta? Como é cassação de mandato, tem-se que aplicar 
o art. 22, que faz toda instrução probatória e que comine em 
cassação, sem falar em possível inelegibilidade. 

No caso Francischini, há duas características interessantes: 
aparentemente, a vítima não seria outro candidato de forma 
mediata ou imediata, mas as instituições que garantem a 
legitimidade do processo eleitoral. Coloca-se a questão de como 
configurar impacto que isso pode trazer. Patrícia Gasparro propõe 
nova interpretação: há a possibilidade de existirem dois bens 
distintos tutelados: liberdade do voto, nos artigos 19 e 21; e abuso 
de poder em benefício de candidato ou partido, no artigo 22.

A releitura seria de 19 a 21, que seria abuso de poder com objeto 
de tutela imediata para legitimidade da eleição e o tutelado não 
precisa que a pessoa que traga a desinformação gere benefício 
para quem veicula a desinformação. Basta que o eleitor se sinta 
limitado no seu livre desempenho do voto, porque a camada 
de população que teve acesso à desinformação imaginou que 
o voto não seria computado, que não faria diferença votar ou 
não; e isso fere liberdade do voto. O requisito de benefício do 
candidato não exigido, vai para abuso de poder vertical. Com 
essa releitura, acaba-se com a dificuldade probatória.

Um segundo aspecto levantado pela vice-coordenadora centrou-
se na questão: por que há tanta dificuldade? Abuso de poder 
não precisa se dirigir a outro candidato, mas pode se dirigir 
diretamente ao eleitor, e consegue-se perceber que, dos arts. 19 
a 21, não se exige benefício ao candidato e a legitimidade maior 
é a escolha popular.

2. OPINIÃO DO CONVIDADO

Henrique Neves: O tema sobre fake news não é coisa nova. Se 
buscarmos na história, Heródoto (pai da História) falava de mitos 
e animais alados. A extrapolação faz parte de qualquer narrativa 
da história humana. De 2004 até os dias de hoje, o mundo passou 
por modificação que fazem com que a velocidade traga algo 
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diferente do que era feito antigamente: imagens de guerra são 
instantâneas, por exemplo. Antes, era através de cartas que se 
obtinham notícias, hoje, o tempo de trato da notícia faz com que 
se tenha um cuidado menor. A imprensa sofre com isso, pois, 
antes, havia todo tempo para se confirmar fatos (por exemplo, o 
caso Watergate demorou para ser confirmado). Atualmente, se 
um repórter parar para confirmar, perde a notícia. 

O critério fundamental para se considerar é que, na internet, 
notícia é instantânea e não se consegue recuperar notícia; o 
jornal de hoje não é guardado mais. Internet e estado perene de 
coisas, o conteúdo é jogado e pouco importa se pessoa acessará 
hoje ou daqui a cinco décadas (o que provoca discussão do direito 
de esquecimento). A internet tem possibilidade e potencialidade 
de alcance imensurável. O acesso é muito maior pela internet 
do que por meios impressos (conteúdo já é reproduzido na 
internet também). A questão sobre a internet ser ou não meio 
de comunicação é uma questão muito anterior.

Em consulta, o TSE trouxe algumas linhas de como deveria ser 
feita a regulamentação de eleições na internet. Não se sabia a 
dimensão que a regulamentação poderia atingir. As primeiras 
regras de como tratar a internet foram trazidas e, com elas, vieram 
alguns problemas. Tratou-se da questão, por exemplo, relacionada 
ao Twitter: se ele poderia configurar propaganda antecipada e se 
abarcaria direito de resposta. Manteve-se o entendimento de que 
o Twitter faz parte do arcabouço de comunicação social, e não 
se configura como conversa de bar, conforme se alegava. Alguns 
aspectos que podem ser abordados é que a legislação brasileira 
tem tipificado como crime a divulgação de fatos, sabidamente, 
inverídicos. A Lei n.º 9.504 também aborda a questão. 
Primeiramente, é preciso saber qual é a responsabilidade do 
jornalista em divulgar fato que é inverídico; há duas grandes linhas 
de pensamento nesse sentido. Uma, norte-americana, em que o 
repórter só é responsável pela falsidade quando se demonstra 
que agiu com desleixo na apuração da notícia ou quando sabia que 
o fato era falso (parte penal do direito brasileiro caminha neste 
sentido). Além disso, o repórter é responsabilizado, no direito 
de resposta, quando aborda fato sabidamente inverídico, que é 
a falsidade, que não existe no mundo real. A segunda linha de 
pensamento é das cortes europeias e Canadá, as quais criticam 
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a linha americana, e considera que bem jurídico defendido é a 
verdade, que direito de informação é direito de informação 
verdadeira, e, neste ponto, não importa se o repórter sabe ou 
não se informação é verdadeira; o bem jurídico faz com que seja 
deferido o direito de resposta para que a informação verdadeira 
seja restabelecida. Há dificuldade em definir o que é violação que 
enseje direito de resposta. 

A primeira dúvida que surgiu é se jornalistas teriam o direito de 
resposta, sem intervenção estatal (no direito eleitoral, quando 
se trata de internet, entende-se assim, porque o tempo de 
tratamento judicial é demorado). Para abuso, os critérios são 
três: 1) quantitativo (participação do candidato) e alcance que o 
veículo que propagou a desinformação tem, qual a capacidade 
de multiplicação que tem de disseminar e se a desinformação 
está rendendo financeiramente para quem a divulga; 2) 
qualitativo (examinar conteúdo), só é desinformação o que 
causa um dano, que não pode ser presumido. Para demonstrá-
lo e mesurá-lo, é complexo, o contexto tem que ser avaliado 
porque, dependendo dele, as palavras importam (por exemplo, 
um grupo de futebol ou de discussão de política); 3) tempo: 
só se pode considerar fatos passados ou presentes. E com 
relação ao futuro? São ideias e sentimentos que não se pode 
dizer se são falsos, porque são opinião.

Fake news no art. 22 ou art. 96? Coloca-se uma questão 
interessante: para entender o art. 19, deve-se remeter a código 
anterior. Depois da Aije do art. 22, não poderia ser colocado 
na Aime, sob conceito de fraude? Defende-se a ampliação do 
conceito de fraude. o qual abarque qualquer coisa que se use 
para alcançar o que é permitido. Francischini não é só igualdade 
na disputa, mas legitimidade do pleito. A questão dos últimos 
minutos foi rebatida pelo relator, mas a live foi anunciada 
durante todo o dia, apesar de ter sido veiculada no final do dia, 
e até por um tanto de pessoas. O art. 22 discute abuso de poder 
econômico, político e uso indevido, sua matriz constitucional.
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3. OPINIÃO DOS DEBATEDORES INTERNOS

Márcio Macedo: Leva-se em consideração os grandes desafios 
com relação à gravidade do abuso. porque decide-se rumo 
do resultado de uma eleição. Advogados constatam temor de 
conceitos genéricos, como a questão da gravidade. O modo 
de decidir nas ações é diverso. O histórico traz que há espaço 
para amadurecer a questão na jurisprudência. A questão 
processual é a comprovação do abuso quando tratar de fake 
news. O GT trouxe o questionamento trabalhado no raciocínio 
do consequencialismo (em voga depois da Lei n.º 13.655) para 
tratar provas e abusos, tratado como calibragem da decisão 
judicial. É necessário que provas discutidas sejam consideradas. 
Aije vai superar desafios? O procedimento célere é compatível 
para analisar estas questões? As partes devem ter cuidado para 
saber produzir provas. É necessário cuidado para oportunizar 
comprovação da gravidade. A gravidade estará configurada 
quando houver prova robusta para cassação. Faz-se necessário 
entender que gravidade não comunga com discricionariedade 
num regime de prova da Aije. O Magistrado, muitas vezes, 
faz trabalho de futurologia. Há o desafio de como as provas 
chegarão para configurar correta gravidade. De acordo com o 
art. 6.º CPC (regime de cooperação), deve-se buscar cooperação 
com plataformas (atores externos) para atingir finalidade que 
interessa a todos? Prova é o novo desafio, como será produzida 
com o tempo que se tem no processo, com a celeridade?

Adriano Alves dos Santos: Com relação à questão histórica, 
em se tratando de fake news, tecnicamente, desinformação, 
referia-se a crimes contra a honra, que vem desde 1881, quando 
já existia algo relacionado, não é recente. Hoje temos cerca 90 
crimes tipificados, alguns em desuso, outros inconstitucionais. 
O pensamento que se tinha, que eventual cassação de mandato 
por fake news viria da esfera criminal, pelo art. 326-a, veio pelo 
rito constitucional, porque ataca o Estado democrático do 
Direito, a cidadania e a legitimidade das eleições, ataca a própria 
República. Entendemos que desinformação, além de atacar 
direitos fundamentais, coloca em risco a própria República. 
É importante haver profundidade na investigação da prova: é 
preciso saber se a desinformação tem condão de influenciar o 
resultado das eleições. 
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A questão do caso paranaense é também quem foi o ofendido. 
A industrialização da desinformação remonta a guerras, valer-
se de notícias enganosas para angariar apoio e reduzir a moral 
de povos inimigos agride não só o difamado, mas a própria 
sociedade, porque será que uma sociedade constantemente 
regada a desinformação e conceitos errôneos tem condição de 
escolher representantes com plena liberdade como preceitua 
CF? Uma sociedade bombardeada com desinformação tem 
condições de exercer, com plenitude, a cidadania e manter 
o Estado democrático de Direito e a República? O art. 326-A 
trouxe uma situação emblemática, e o caso paranaense, quando 
JE caracteriza redes sociais como meio de comunicação social.

4. OPINIÃO DOS DEBATEDORES EXTERNOS

Luciano Ceotto: O amadurecimento do conceito de fake news, 
separando o que é futuro e a adjetivação de fatos passados é o 
caminho com o melhor critério para distinguir o corte para saber 
quando a matéria está afeita ao direito eleitoral, e quando deve 
ser tratado no direito civil e direito de resposta.

Marcelo Weick Pogliese: A compreensão e ressignificação do uso 
indevido de meios de comunicação não nasceu no TSE, mas, 
sim, na academia. Deve se dar crédito ao grupo de trabalho 
da Câmara, que falou do uso indevido da internet. A decisão 
do TSE foi em outubro, o GT foi em fevereiro e a votação, em 
setembro, portanto, foi anterior à decisão. A crítica faz parte 
do debate político e deve-se tomar cuidado quando se fala 
propaganda negativa. 

O novo CE, no art. 357 ou no art. 478, expõe claramente sobre 
propaganda irregular. A busca da ideia da gravidade deve tomar 
cuidado com decisões casuísticas, como Márcio disse. O TSE 
tenta manter coerência com precedentes, diferentemente, 
das outras instâncias. Uso indevido: requisitos, magnitude, 
monopólio. Questão da prova: identificar o réu. Na prática, é 
difícil identificar quem contrata propaganda negativa, e não se 
tem ferramentas na construção jurisprudencial para utilizar 
tutelas de urgência para identificar IP, a quem está vinculado 
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etc. Há a dificuldade de encontrar demonstração de organização 
massiva de desinformação e fazer prova pré-processual.

A concepção de uso indevido dos meios não pode se limitar 
a fake news, mas a tentativa de manipular dados, algoritmos, 
também deve ser considerada uso indevido, porque o objetivo é 
desequilibrar a igualdade de condições dos candidatos.

Deve-se estabelecer diálogo com a Lei de Organização do Estado 
de Direito. No caso Francischini, tem a questão da ameaça também.

Henrique Neves: Concordo com Marcelo. Buscar medida 
cautelar para identificação foi objeto em 2010, ano em que se 
viu o que a internet poderia causar. Em 2014, a jurisprudência foi 
modificada para interferir ou não na internet. Em 2010, decidiu-
se que poderia propor cautelar para identificar responsável. 
Na época, levava dois a três dias para cumprir cautelar, o que 
é contrário à celeridade do processo eleitoral, por exemplo, o 
direito de resposta tem que ser julgado em três dias; 30 a 40 
dias depois da veiculação da notícia significa revigorar a notícia, 
sem possibilidade de corrigir o mal causado pela veiculação.

O maior problema é definir, efetivamente, o que é fake news. Fato 
objetivo é diferente de opinião. Para fato, deve-se apresentar 
prova, conferir se é falso ou não, e, se for objetivamente falso, 
é fake news.

Fake news não é apenas eleitoral, é um mal da internet, que 
poderia fortalecer a democracia, mas é utilizada para atacá-la, 
o que é intolerável.

FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

As notícias e informações falsas em processos eleitorais não 
é algo novo. Na verdade, o sistema eleitoral se forjou em um 
ambiente social e político em que mentiras e boatos fazem 
parte do repertório de campanha.
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Na atualidade, todavia, especialmente em decorrência dos 
efeitos da pós-verdade, a desinformação vem se apresentando 
como um dos maiores desafios para a manutenção da higidez 
do ambiente democrático no mundo. A utilização desse vício 
comunicativo tem sido particularmente experimentado nos 
processos eleitorais, de maneira massiva, e em proporções 
nunca antes vistas, servindo como verdadeiro artifício manejado 
contra a estabilidade do jogo eleitoral.

Muito do lastimável êxito em sua utilização, em campanhas 
eleitorais, decorre da limitada capacidade do sistema jurídico de 
lidar com suas diversas facetas e nuances, e imprimir respostas 
eficientes e tempestivas para os que se aventuram em seu 
manejo com fundamento em frestas legais reais e putativas.

A utilização massiva de táticas de desinformação em campanhas 
eleitorais tem se mostrado decisiva em diversos e importantes 
pleitos ao redor do mundo, dentre os quais, o Brexit e as eleições 
americanas são exemplos bastante conhecidos. No cenário 
brasileiro, a veiculação deliberada de desinformação tem sido um 
fenômeno bastante identificável, nos seus mais diversos níveis.

O TSE, recentemente, analisou o tema (casos Francischini e 
chapa Bolsonaro/Mourão) e reconheceu a possibilidade de 
enquadramento da veiculação de notícias falsas como espécie 
de abuso de poder previsto no art. 22 da Lei das Inelegibilidades, 
caracterizando-a como utilização indevida de veículos ou meios 
de comunicação social. Essa posição poderia, em tese, ocasionar 
a perda do mandato eletivo e a inelegibilidade. 

Contudo, restam inúmeras questões a serem avaliadas e 
aprofundadas sobre a temática, tais como: a) a definição do 
que pode ser considerado grave o suficiente para a perda do 
mandato; b) aspectos referentes à participação do candidato na 
veiculação da desinformação; c) quais tipos de desinformação 
podem caracterizar o ilícito autorizador da perda do mandato; 
d) a possibilidade de gradação na aplicação da sanção; dentre 
vários outros.

Nesse contexto, analisar os contornos desse fenômeno, e as 
possíveis consequências jurídicas a ele aplicáveis, se mostra 
tarefa complexa, mas que merece enfrentamento dedicado.
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Destarte, após a realização de ricos debates, tanto em reunião 
virtual como por meio do grupo de WhatsApp, o grupo de trabalho 
entendeu que a abordagem do tema envolve a discussão dos 
pontos abaixo desenvolvidos: (i) definição sobre a nomenclatura 
de fake news; (ii) caso Francischini — características e 
elementos/requisitos que justificaram o enquadramento; (iii) 
chapa Bolsonaro/Mourão: teses firmadas nas Aijes 0601968-80 e 
0601771-28; (iv) questões relacionadas à produção probatória da 
participação do candidato e da gravidade da conduta; (v) abuso 
do poder/uso indevido dos meios de comunicação: alcance; (vi) 
cabimento da representação do art. 96 da Lei n.o 9.504/97 para 
abordar fake news.

1.1. DEFINIÇÕES SOBRE A NOMENCLATURA FAKE NEWS

A expressão fake news, na maior parte das vezes, é empregada 
para se referir a dois contextos: a) informação incorreta; e b) 
desinformação. Essa concepção serve para distinguir esse tipo 
de informação daquelas que são verificáveis, adequadas à 
realidade e que possuem lastro fático. 

Contudo, a utilização do termo vem sendo observada de forma 
ainda mais ampla, como palavra-coringa, que pode servir 
para tachar aquilo que desagrade ou prejudique, ainda que a 
informação questionada não se dissocie da verdade.

A utilização do termo fake news dessa forma, lhe dá uma 
característica de expressão “guarda-chuva” (MORAIS; 
FESTUGATTO, 2021, p. 89), capaz de absorver conteúdos, por 
vezes, inconciliáveis. Justamente por essa razão, a doutrina vem 
alertando sobre a necessidade de se evitar o emprego do termo, 
dada a sua vagueza e imprecisão.

Teorias da conspiração, fake news, clickbait, rumores, fofocas, 
embustes, são, todos, partes de um fenômeno mais amplo 
chamado de pós-verdade, em que se observa a fragilização do 
conceito de verdade e do valor dos fatos objetivos em oposição 
a apelos emotivos e crendices (D’ANCONA, 2018). 

Wardle e Derakhshan (2017, p. 6), em relatório analisando 
desordens informativas para o Conselho da Europa, 
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desestimularam a utilização do termo fake news e apresentaram 
uma classificação baseada em falsidade e intenção de dano, que 
divide a informação em três tipos: informação incorreta (mis-
information), desinformação (disinformation) e má informação 
(mal-information). 

A informação incorreta corresponderia àquela que possui uma 
falsa conexão com a realidade, um conteúdo ilusório, sem possuir 
a intenção danosa e má-fé. A má informação, a seu tempo, é 
aquela que possui fundamento na realidade, mas que é utilizada 
em um contexto que foge do interesse público, com o fim de 
causar dano. A desinformação, por sua vez, une a falsidade com 
a intenção de causar dano. Nesse caso, a pessoa que divulga 
sabe que a informação não corresponde à realidade, e o faz com 
o intuito de causar dano.

Essas definições são necessárias quando tratamos de Direito 
Eleitoral, justamente, para que se possa identificar, de maneira 
precisa, quais as condutas que deverão receber sanção eleitoral, 
e em qual medida. Assim, a utilização do termo fake news, sem 
haver uma exata delimitação do tipo de desordem informativa a 
que se está referindo, não permite um enfrentamento adequado 
do tema em exame, já que a divulgação de uma informação 
correta por engano, não parece merecer o mesmo tratamento 
daquela fabricada com o intuito de prejudicar o oponente no 
pleito eleitoral.

A questão se faz mais relevante, quando se observa que a 
necessidade de cassação de registro, é a medida extrema, que 
tem natureza contramajoritária, exigindo, assim, maior grau de 
reprovabilidade e demonstração de dolo. Nesse sentido, tratar 
uma informação incorreta (espécie em que não há dolo) pelo 
termo fake news inviabiliza uma apreciação consistente.

Destarte, ao menos em análise inicial, o grupo entendeu que não 
caberia a perda de mandato eletivo na hipótese de informação 
incorreta, sem ânimo de causar dano, justamente, pela ausência 
de dolo. Nas demais hipóteses, desinformação e má informação, 
a presença desse intuito danoso exige uma análise mais 
aprofundada, e que será desenvolvida na sequência.
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1.2. CASO FRANCISCHINI – CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS/REQUISITOS QUE JUSTIFICARAM O 
ENQUADRAMENTO 

O Recurso Ordinário Eleitoral 0603975-98.2018.6.16.0000 foi 
interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão 
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que, ao julgar ação de 
investigação judicial eleitoral que analisava práticas de abuso do 
poder político e uso indevido de meios de comunicação social 
perpetradas pelo então deputado federal Fernando Francischini, 
entendeu pela sua total improcedência.2 A relatoria do caso, no 
TSE, foi atribuída ao ministro Luis Felipe Salomão.

A Aije tinha como objeto uma live realizada pelo investigado em 
sua página no Facebook, às 16h38 do dia em que ocorreu o primeiro 
turno das eleições gerais de 2018, para denunciar, de maneira 
mentirosa, fraude em duas urnas eletrônicas, ocorridas no 
estado do Paraná, que supostamente haviam sido comprovadas 
por “documentos da Justiça Eleitoral”. De acordo com os dados 
externados no acórdão, a live foi transmitida ao vivo para mais 
de 70 mil pessoas e, até o dia 12 de novembro de 2018, teve 
mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e seis 
milhões de visualizações. Dentre as falas proferidas na ocasião, 
destaca-se o seguinte trecho que as sintetiza, constante da 
ementa: (a) “já identificamos duas urnas que eu digo ou são 
fraudadas ou adulteradas. […], eu tô com toda a documentação 
aqui da própria Justiça Eleitoral”; (b) “nós estamos estourando 
isso aqui em primeira mão pro Brasil inteiro […], urnas ou são 
adulteradas ou fraudadas”; (c) “nosso advogado acabou de 
confirmar […], identificou duas urnas que eu digo adulteradas”; 
(d) “apreensão feita, duas urnas eletrônicas”; (e) “não vamos 
aceitar que uma empresa da Venezuela, que a tecnologia que a 
gente não tem acesso, defina a democracia no Brasil”; (f) “só aqui 
e na Venezuela tem a porcaria da urna eletrônica”; (g) “daqui a 
pouco nós vamos acompanhar [a apuração dos resultados], sem 
paradinha técnica, como aconteceu com a Dilma”; (h) “eu uso 
aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, 
independente dessa eleição, pra trazer essa denúncia”.

2 Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral n.º 
0603975-98.2018.6.16.0000. Rel. min. Luis Felipe Salomão. DJE 
de 10.12.2020.
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O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná afastou a prática de uso 
indevido dos meios de comunicação social por entender que este 
tipo de prática “requer a comprovação da utilização de veículos 
de imprensa, como rádio, jornal ou televisão, em benefício de 
determinado candidato, seja pela concessão, em seu favor, de 
espaço privilegiado na mídia, ou pela crítica abusiva aos demais 
concorrentes”, não obstante restar demonstrada a natureza 
falsa das informações passadas. 

Por fim, a ementa foi categórica ao estipular que “aplicativos 
de mensagens e contas pessoais em redes sociais não se 
enquadram no conceito legal [de uso indevido dos meios de 
comunicação]”. Em relação à prática de abuso do poder de 
autoridade, restou entendido pela sua configuração, mas houve 
o afastamento da punição em razão da ausência de prova do 
benefício eleitoral auferido. 

O TSE, ao apreciar o recurso, precisou se debruçar sobre cinco 
pontos: (i) se a manifestação proferida pelo parlamentar, 
então candidato, estaria coberta pelo manto da imunidade 
parlamentar; (ii) se a sua conduta configuraria abuso do poder de 
autoridade; (iii) se a fala veiculada via rede social representaria 
uso indevido dos meios de comunicação social; e, neste caso; 
(iv) se essa interpretação seria uma inovação do entendimento 
jurisprudencial sujeita à anualidade (art. 16 da CF); (v) por fim, 
se restando configurado, em tese, abuso do poder, haveria, no 
caso concreto, a gravidade das circunstâncias apta a atrair a 
reprimenda legal. Para a discussão do presente GT, interessa-
nos analisar a posição firmada pela corte em relação aos pontos 
(iii) e (iv).

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, foi o primeiro a entender 
que a veiculação de fake news na rede social do candidato 
configura uso indevido dos meios de comunicação social. 
Conforme assentado em seu voto, “o caput do art. 22 da LC 
64/1990 fornece um conceito aberto de meios de comunicação 
social, sem restrições quanto ao formato ou eventual autorização 
do poder público para o seu funcionamento ou operação”. Desse 
modo, consignou que a lei permite enquadrar as condutas 
praticadas, por intermédio dos instrumentos de comunicação 
em massa, como ilícitas. 



204

No que tange à suposta violação ao princípio da anualidade — 
que preconiza que inovações nas normas que regem o processo 
eleitoral, mesmo que fruto da jurisprudência, apenas podem ser 
aplicadas a casos ocorridos um ano após a sua implementação 
—, entendeu o relator, recorrendo para tanto ao parecer da 
Procuradoria Geral Eleitoral, que tal vedação alcança apenas as 
novas teses jurídicas e, não, inovações fáticas, “mormente se 
tipificada por dispositivos legais a muito existentes”. 

Esse entendimento foi acompanhado, integralmente, pelo 
ministro Mauro Campbell Marques que, em seu voto, consignou 
que, não só concorda com a subsunção do termo internet ao 
conceito de “meios de comunicação social” — o qual aduz o 
art. 22 da LC n.o 64/1990 —, como fez constar que, nas eleições 
de 2018, a internet foi o meio mais utilizado pelas campanhas 
eleitorais. No mesmo sentido, também votaram os ministros 
Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso.

O ministro Carlos Horbach foi o único a votar divergente 
e, portanto, restou vencido, sob o argumento de que seria 
imprudente englobar as redes sociais no conceito legal de 
meios de comunicação social, pois elas seriam, igualmente, 
uma ferramenta para o exercício da liberdade de expressão, uma 
vez que, por meio das redes sociais, a dinâmica pela busca de 
informação se dá por uma “postura ativa do cidadão quando 
comparada à passividade ínsita aos meios de comunicação 
tradicionais”. Portanto, o ministro entendeu que tais fatores 
deveriam ser levados em consideração no momento da aferição 
da gravidade da conduta. Horbach ainda observou que houve 
mudança no entendimento jurisprudencial, cujos efeitos 
deveriam ser diferidos no tempo. 

O Tribunal, por maioria, concordou pela configuração do 
abuso do poder de autoridade e do uso indevido dos meios de 
comunicação social, o que resultou na cassação do mandato 
do investigado e em sua inelegibilidade por oito anos a contar 
do pleito de 2018. Na oportunidade, igualmente, restou fixado o 
entendimento de que a internet e as redes sociais configuram 
meio de comunicação social apto a atrair a incidência do art. 22 
da LC n.o 64/1990. 
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1.3. CASO CHAPA BOLSONARO/MOURÃO: TESES 
FIRMADAS NAS AIJES 0601968-80 E 0601771-28

A controvérsia do caso residiu na alegada prática de abuso do 
poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação 
social, nos termos do art. 22 da LC n.o 64/1990, com supedâneo em 
disparos em massa de mensagens de WhatsApp, durante o período 
de campanha, em benefício da chapa vencedora das eleições de 
2018, com prejuízo dos seus principais adversários políticos.

Na ocasião, firmou-se o entendimento de que a internet, 
incluídas as aplicações tecnológicas de mensagens instantâneas, 
enquadra-se no conceito de “veículos ou meios de comunicação 
social” a que alude o art. 22 da LC n.o 64/1990. Além de o 
dispositivo conter tipo aberto, entendeu-se que a Justiça 
Eleitoral não pode ignorar a realidade: é notório que as eleições 
de 2018 representaram um novo marco na forma de realizar 
campanhas, com claras vantagens no uso da internet pelos 
atores do processo eleitoral, que podem se comunicar e angariar 
votos de forma mais econômica, com amplo alcance e de modo 
personalizado mediante interação direta com os eleitores.

Destarte, a tese firmada pela corte foi a seguinte:

[…] o uso de aplicações digitais de mensagens 
instantâneas visando promover disparos em massa 
contendo desinformação e inverdades em prejuízo de 
adversários e em benefício de candidato pode configurar 
abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de 
comunicação social, nos termos do art. 22 da LC 64/1990 
[Lei de Inelegibilidade], a depender da efetiva gravidade 
da conduta, que será examinada em cada caso concreto.

No caso, a despeito dos disparos em massa, os elementos de 
prova produzidos não permitiram aferir aspectos quantitativos 
e qualitativos essenciais para a gravidade (exigiu-se gravidade 
para a perda de mandato e, não, potencialidade): a) teor das 
mensagens e, nesse contexto, se continham propaganda negativa 
ou informações efetivamente inverídicas; b) de que forma o 
conteúdo repercutiu perante o eleitorado; c) alcance do ilícito 
em termos de mensagens veiculadas; d) grau de participação 
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dos candidatos nos fatos; e) se a campanha foi financiada por 
empresas com essa finalidade.

1.4. QUESTÕES RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO 
PROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO E DA 
GRAVIDADE DA CONDUTA

A Constituição Federal e as normas infraconstitucionais que 
norteiam o sistema eleitoral visam resguardar a paridade de 
armas, a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições.

A possibilidade de cassação de mandato por fake news remete 
à prática do chamado abuso de poder econômico e uso indevido 
dos meios de comunicação social, seguindo os termos dos arts. 
19 a 22 da LC n.o 64/1990.

Seguindo a jurisprudência do TSE, o abuso de poder econômico 
caracteriza-se “pela utilização desmedida de aporte patrimonial 
que, por sua vultuosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade 
do eleitor, desequilibrando a lisura do pleito e seu desfecho” 
(AgR-AI 685-43/PA, rel. min. Edson Fachin, DJE de 19 de março 
de 2021). Já o uso indevido dos meios de comunicação social 
é visto quando se expõe, desproporcionalmente, um candidato 
em detrimento dos demais, gerando, com isso, um desequilíbrio 
na disputa (AgR-REspe 1-76/SP, rel. min. Jorge Mussi, DJE de 15 
de agosto de 2019).

Nos termos do art. 22, XVI, da LC n.o 64/1990, “para se configurar 
o ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o 
fato alterar o resultado da eleição, mas, sim, a gravidade das 
circunstâncias que o caracterizam.”

No caso Bolsonaro/Mourão (Aije 0601968-80.2018.6.00.0000, 
Brasília/DF, e Aije 0601771-28.2019.6.00.0000, Brasília/DF), 
o tema da desinformação e a possibilidade de cassação de 
mandato em decorrência de abuso de poder econômico e uso 
indevido dos meios de comunicação social foram tratados 
na hipótese analisada de uso exacerbado de aplicativos de 
mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, 
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deixando claro que a gravidade da conduta é a pedra de toque 
para o reconhecimento do abuso.

O art. 23 da LC n.o 64/1990 deixa claro que “o Tribunal formará 
sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e 
notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, 
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não 
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o 
interesse público de lisura eleitoral”.

O TSE, no caso Bolsonaro/Mourão, fixou as seguintes premissas 
para a aferição da gravidade: “a) teor das mensagens e, nesse 
contexto, se continham propaganda negativa ou informações 
efetivamente inverídicas; b) de que forma o conteúdo repercutiu 
perante o eleitorado; c) alcance do ilícito em termos de 
mensagens veiculadas; d) grau de participação dos candidatos 
nos fatos; e) se a campanha foi financiada por empresas com 
essa finalidade”.

Na verdade, o conceito de gravidade sempre foi alvo de intenso 
debate no campo eleitoral e deve ser traduzido em consonância 
com os postulados já externado e, acima de tudo, com a 
segurança jurídica. 

Nesse sentido, entendemos que a Lei n.º 13.655/2018 introduziu 
modificações relevantes na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB) para a atividade decisória com a 
instituição do consequencialismo, abrindo-se mais um farol 
para o uso adequado da gravidade da conduta.

Como dito por Adilson Abreu Dallari (DALLARI et al., 2019): “no 
presente estágio de desenvolvimento do direito brasileiro, pode-
se afirmar que o consequencialismo foi adotado pelo sistema 
normativo, de maneira clara e insofismável, com a promulgação 
da Lei n.º 13.655/2018”, acabando por irradiar, em seus artigos, 
certo pragmatismo decisório e interpretativo (ABBOUD, 2021, p. 
478) em prol de estabilidade institucional e segurança jurídica.

O consequencialismo traz para a atividade decisória uma nova 
concepção para a interpretação da norma que deve abandonar 
uma análise do mundo do direito (dever ser) afastando do mundo 
dos fatos (ser), na linha do positivismo normativo de Kelsen, para 
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adotar um novo paradigma em que, segundo Georges Abboud 
(2019, p. 70):

[…] a norma deixa de ser um ente abstrato, ou seja, ela 
passa a existir ante casum, uma vez que não se equipara 
mais ao texto legal. Por conseguinte, a norma passa ser 
formulada a partir do caso concreto. Essa nova concepção 
da norma jurídica demanda uma visão do direito que 
abandone os dualismos cansados e irreais de norma/caso 
e direito/realidade, bem a ideia de que o direito se aplica 
de forma mecânica, através de silogismos. (MULLER, 2007, 
p. 11).

Nesse sentido, Thomas Vesting estabelece que os textos 
normativos são capazes de antecipar por completo a 
multiplicidade de suas possibilidades de uso e aplicação, 
logo, o texto sempre permanecerá incompleto ou carente de 
interpretação. Por essa razão, o pós-positivismo centra seu foco 
na teoria da decisão: ele busca oferecer critérios para possibilitar 
a interpretação judicial. Os Tribunais passam a ser o centro das 
atenções, como também os advogados, a Administração Pública 
e as Faculdades de Direito (VESTING, 2015, p. 211). O pós-
positivismo concede, assim, valor superior ao aperfeiçoamento 
do direito, porque preocupa-se com as decisões judiciais, seja 
durante a sua produção, seja durante sua análise (VESTING, 
2015, p. 215).

Essa nova concepção, trazida pelo consequencialismo, de 
exercer uma análise concreta das consequências práticas, 
geradas pela decisão judicial, vem fomentar o combate contra a 
discricionariedade judicial, impedindo que se formulem soluções 
fora do eixo normativo e sem qualquer base motivacional. Por 
isso, Georges Abboud faz a seguinte observação:

As consequências a serem observadas não são, portanto, 
simplesmente as práticas. Os juízes e tribunais devem 
observar as consequências jurídicas de suas decisões 
como medida de manutenção da integridade do direito 
e de segurança jurídica. O que o consequencialismo 
como regra de calibragem deve impor é que o julgador 
(administrativo/judicial) verifique todas as consequências 
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aferíveis da sua decisão. Ou seja, todas as consequências 
apresentadas pelas partes e cuja verificabilidade pode 
ser ou não atestada por provas técnicas, por exemplo, a 
pericial.
Nesse ponto, fundamental ressaltar que consequências 
não podem ser lidas como “probabilidades remotas 
e eventuais”. Toda consequência a ser considerada no 
processo deve ter alguma espécie de lastro probatório, 
seja documental ou pericial. (ABBOUD, 2019, p. 486).

Seguindo essa linha, propõe-se que a gravidade da conduta 
seja reconhecida com lastro probatório produzido pelas partes, 
auxílio de peritos, por exemplo, que tragam esclarecimentos e 
informações sobre as relevantes questões que norteiam o caso 
baseado na desinformação (o teor das mensagens, o modo pelo 
qual o conteúdo repercutiu perante o eleitorado, o alcance do 
ilícito, entre outros fatores).

A participação do candidato na disseminação de fake news é 
relevante porque coloca em discussão a utilização de ferramentas 
da internet por pessoas que, necessariamente, podem não estar 
a serviço direto do candidato, mas pode beneficiá-lo com o uso 
inadequado da informação. Nesse sentido, deve-se comprovar 
a relação direta ou indireta existente entre o candidato e o 
responsável pela ação impugnada.

Portanto, é possível reconhecer a prática de abuso de poder 
econômico e uso indevido dos meios de comunicação com a 
prática de fake news e, consequentemente, a condenação do 
candidato à cassação do mandato quando reconhecida a gravidade 
da conduta com base em elementos probatórios seguros e que 
atestem a participação do candidato direta ou indiretamente.

Por outro lado, há alguns desafios que deverão ser superados 
em razão das questões relevantes que envolvem a produção de 
provas em matérias ligadas à desinformação por meio das redes 
sociais. Sabe-se que os processos eleitorais devem ser céleres 
e, muitas vezes, a coleta de provas neste tipo de matéria não 
é algo fácil de obter em curto espaço de tempo. É preciso que 
se fortaleça o campo de informação e colaboração de todos 
os envolvidos no processo investigativo e judicial, fazendo valer 
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o princípio da cooperação, previsto no art. 6.º do CPC/2015, 
segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 
mérito justa e efetiva”.

1.5. CABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO ART. 96 DA 
LEI N.O 9.504/1997 PARA ABORDAR FAKE NEWS

O fenômeno das fake news não é novo, no entanto, como 
pontua Nohara (2020, p. 76), é no século XXI que ele ganha maior 
visibilidade “[…] dada a potencialidade de disseminação das 
notícias falsas com o uso intensivo da internet […]”. O emprego 
de fake news na propaganda eleitoral também não é novidade, o 
que se percebeu foi uma mudança significativa na forma e nos 
meios que vêm sendo utilizados pelos players.

O que antes era feito pelo “boca a boca” ou mesmo pela 
distribuição de material impresso apócrifo, na internet 
encontrou campo fértil ganhando novos contornos, suscitando 
assim o debate sobre as fake news empregadas na propaganda 
eleitoral e sua aptidão para atingir princípios constitucionais 
como o da legitimidade e da normalidade do pleito e da livre 
escolha do eleitor.

Não se pode olvidar que a propaganda eleitoral é, em sua 
essência, muito mais um direito do eleitor em conhecer os 
candidatos que estão na disputa para que possa escolher aquele 
que julgue ser o mais preparado para lhe representar, do que 
somente um direito do candidato de se apresentar como opção 
de voto e sua plataforma política.

A pertinência da discussão reside no fato de que, durante o 
processo eleitoral, o maior índice de veiculação das ditas fake 
news acontece por meio da propaganda eleitoral, especialmente, 
aquelas que são levadas a cabo na internet, além da própria 
legislação eleitoral não ter avançado sobre a temática.

Ademais, o tratamento processual, dado pelo rito do art. 96 da 
Lei n.º 9.504/1997, não permite instrução probatória adequada 
para aferir se a veiculação da desinformação é suficientemente 
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grave para afrontar princípios constitucionais que ponham em 
risco a legitimidade do pleito, nem, tão pouco, a aplicação de 
sanção que, de fato, combata a conduta ilícita.

O debate é necessário, considerando o recente entendimento 
firmado pelo TSE, que enquadrou, nos termos do art. 22 da LC 
n.º 64/1990, a divulgação de desinformação em redes sociais 
sobre o processo e o sistema eleitoral de votação, quando 
verificada a gravidade da conduta e o benefício ao candidato 
e que seja apta a comprometer a legitimidade das eleições e a 
livre escolha do eleitor, podendo levar a cassação de mandato e 
atrair a inelegibilidade. 

Diante desse cenário, questiona-se a possibilidade de aplicar o 
mesmo tratamento firmado na jurisprudência do TSE, ou seja, 
realizar a subsunção nos termos do art. 22 da LC n.º 64/1990, 
quando houver a utilização de fake news em grande escala na 
propaganda eleitoral e quando tal utilização afrontar valores 
constitucionais, que regem o processo eleitoral, e afetar a 
legítima vontade do povo, visto a inviabilidade de formar um juízo 
de convencimento para a aplicação de sanção de cassação de 
mandato pelo rito sumaríssimo do art. 96 da Lei n.º 9.504/1997.

Registre-se que a Lei das Eleições e o Código Eleitoral preveem 
sanções como, por exemplo, multa para a divulgação de fatos 
sabidamente inverídicos. Contudo, tendo em vista os novos 
contornos provocados pela disseminação de fake news no 
processo eleitoral, especialmente, na internet, é controverso que 
apenas a sanção, como aplicada nos dias atuais, tenha o condão 
de proteger a legitimidade das eleições e a livre vontade do 
eleitor. Seriam tais sanções suficientes e eficazes para proteger o 
processo eleitoral de vícios, como a divulgação de desinformação 
na propaganda eleitoral, que possam comprometer o resultado 
do pleito? Somente a garantia ao direito de resposta do art. 58 da 
Lei das Eleições conseguiria diminuir os impactos da divulgação 
de fatos inverídicos?

Ademais, as alterações implementadas pela Resolução n.º 
23.671/2021, no que tange à veiculação de desinformação na 
propaganda eleitoral, fortemente influenciadas pelos resultados 
dos julgamentos do RO 0603975-98/PR e das Aijes 0601968-80 
e 0601771-28/DF, pelo TSE, parecem inócuas, pois, na ausência 
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de sanção legal para o ilícito, não pode o julgador, por exemplo, 
sancionar com a aplicação de multa.

A experiência mundial já deixou claro que a divulgação de fake 
news em massa pode ser elemento decisivo na formação da 
convicção do povo, quando este é chamado para exercer seu 
poder soberano. Tal fato já é suficiente para acender o alerta 
sobre a necessidade de se buscar mecanismos mais eficientes 
no combate à desinformação, especialmente, na propaganda 
eleitoral, bem como o avanço na legislação eleitoral, visando 
maior segurança jurídica e, ainda, a preservação de valores 
essenciais para a manutenção da legitimidade das eleições, 
traduzindo a livre escolha do eleitor sem a influência de qualquer 
vício para a formação de sua convicção.

2. CONCLUSÃO

As discussões enfrentadas encaminham à conclusão de que, 
apesar de popularmente divulgada, a expressão fake news não 
abrange todas as nuances que envolvem o tema desinformação, 
de modo que é essencial trazer um conceito preciso de fake 
news, que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Nesse 
sentido, trazer os critérios da presença do dolo e dano mostra-
se necessário. Assim, não caberia a perda de mandato eletivo na 
hipótese de informação incorreta, sem ânimo de causar dano, 
justamente, pela ausência de dolo. Nos casos de desinformação 
e má informação, a presença do intuito danoso exige uma análise 
mais aprofundada por parte do Poder Judiciário. 

Em relação à possibilidade de cassação de mandato por 
veiculação de fake news, concluiu-se que a jurisprudência do 
TSE adotou, de modo acertado, o entendimento de que tal 
conduta é forma típica de abuso do poder prevista no art. 22 
da LC n.o 64/1990, notadamente, enquadrando-se no conceito 
de uso indevido de meios de comunicação social. Não obstante 
o rádio e a televisão dependerem de concessão, e a internet 
não, tem-se que, na internet, a notícia é instantânea e que, 
nela, há um estado perene de coisas, uma vez que o conteúdo 
postado pode ser acessado a qualquer tempo no futuro — seja 
ele próximo ou distante. A possibilidade e a potencialidade de 
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alcance da internet é imensurável; o acesso é muito maior do 
que nos meios impressos que atualmente são reproduzidos.

As conclusões encaminhadas demonstram que a aferição da 
gravidade da conduta é a pedra de toque para a configuração 
do uso indevido dos meios de comunicação social em razão da 
disseminação de desinformação. Só há prática abusiva a ensejar 
a cassação do mandato e inelegibilidade, quando se está diante 
da gravidade, a qual aduz o art. 22, XVI, da LC n.o 64/1990. A 
gravidade deve ser aferida pelas provas produzidas pelas partes, 
não podendo ser presumida. 

Nesse sentido, foi de extrema importância a contribuição 
trazida pelo min. Henrique Neves, debatedor externo do GT, 
especialmente, no que diz respeito à adoção de três critérios 
para o abuso: 1) quantitativo: ligado ao alcance do veículo que 
propagou desinformação, à sua capacidade de multiplicação, e 
se a desinformação está rendendo financeiramente para quem 
a divulga; 2) qualitativo: ligado ao dolo na disseminação da 
desinformação, que não pode ser presumido — sabe-se que, 
para demonstrá-lo e mensurá-lo, o processo é complexo —; 
3) temporal: só poderão ser considerados fatos passados ou 
presentes, pois, no futuro, há apenas ideias e sentimentos que 
não se podem dizer se são falsos, porque são mera opinião.

Além das contribuições trazidas pelo ministro Henrique Neves, 
foi de extrema valia a contribuição do professor Marcelo Weick 
Pogliese, debatedor externo, no sentido de esclarecer que a 
concepção do uso indevido dos meios de comunicação não pode 
se limitar apenas à disseminação de fake news, mas deve ser 
ampliado à manipulação de dados pessoais e uso indevido dos 
algoritmos, práticas que, igualmente, têm o condão de causar 
desequilíbrio na igualdade de condições dos candidatos. 

Por fim, conclui-se que o Novo Código Eleitoral (PLP n.o 112/2021) 
avançou demasiadamente no tema de coibição à disseminação 
de desinformação com viés eleitoral, notadamente, por prever 
as condutas vedadas na internet, em seus arts. 623 e 624, bem 
como trazendo balizas mais precisas à aferição de gravidade, 
matéria para a qual foi reservado o seu Capítulo V. 
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

Foi proposta, para o Grupo de Trabalho (GT) 7, a discussão 
relativa à forma com a qual a Justiça Eleitoral (JE), na prática, 
reagiu aos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
no curso do Inquérito n.o 4.435/STF, que confirmou ser dessa 
Justiça Especializada a competência para apuração de crimes 
eleitorais e de crimes conexos a esses, resultando na atração de 
“mega processos” envolvendo feitos criminais que tenham por 
objeto crimes contra a Administração Pública, contra o Sistema 
Financeiro Nacional, crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores e crimes praticados por organizações criminosas.

Discutiu-se a estrutura da Justiça Eleitoral para receber tais 
processos, se o estabelecimento de zonas eleitorais específicas 
em cada estado viola o juiz natural, além da implicação da 
recondução do magistrado, alterando o sistema de rodízio de 
juízes eleitorais.

Paralelamente, ponderou-se que, embora a Justiça Eleitoral 
possua sua competência delimitada há anos, muitas são as 
decisões conflitantes nos Tribunais, a exemplo do TRE-PR, que 
teria muita dificuldade de seguir as decisões do STF e do STJ 
quanto à competência da Justiça Eleitoral.

2. FONTES DE PESQUISA

Para analisar a estrutura da Justiça Eleitoral para receber os 
processos, foi realizada pesquisa nos sítios eletrônicos de 
cada Regional, visando a identificar como se regulamentou 
internamente a questão, tendo como parâmetro a Resolução n.o 
23.618/2020 do TSE.

Por outro lado, com o objetivo de confirmar qual tem sido a 
postura dos juízes eleitorais e dos Tribunais Eleitorais, buscou-
se, junto ao TSE e aos TREs, decisões que espelhassem o modo 
como as cortes vêm compreendendo a questão.
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3. DEBATES

Em discussão virtual, os membros do grupo trouxeram algumas 
reflexões, apontadas a seguir.

Maíra Domingues:

Maíra Domingues, membro do GT, propôs apreciar a decisão do 
STF (o Quarto Agravo Regimental no Inquérito n.o 4.435, julgado 
em 14 de março de 2019). Indicou, também, apreciar a questão a 
par da constitucionalidade da mencionada decisão:

- Se a JE tem estrutura para receber tais processos.
- Se o estabelecimento de zonas eleitorais específicas em 
cada estado viola o juiz natural.
- Qual a implicação de termos “troca de juízes” a cada 
dois anos (em função do rodízio).
- Com relação ao rodízio de juízes, questiona-se a previsão 
da resolução do TSE no sentido da possibilidade do juiz 
de zona especializada ficar dois biênios (fato que teria 
insatisfação pelos demais magistrados no Pará).

Ludgero Liberato:

O membro e debatedor interno, Ludgero Liberato, apresentou sua 
impressão (empírica) de que estariam ocorrendo movimentos 
simultâneos, quais sejam:

1. O MPE tem criado teses para afastar a competência 
da Justiça Eleitoral. Por exemplo, declarar prescritos os 
crimes do art. 350 do Código Eleitoral, devolvendo os 
casos para a Justiça Federal. E o STF tem reagido a isso.

2. Uma parcela do próprio STF começa criar exceções para 
evitar o envio dos casos para a Justiça Eleitoral.

Ludgero Liberato propôs, ainda, pesquisa junto aos TREs, 
buscando identificar quais zonas se especializaram em matéria 
criminal e as respectivas resoluções.
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Leandro Rosa:

O membro Leandro Rosa salientou que, no Paraná, o tema foi 
bastante discutido internamente, no ter, especialmente, quanto 
ao nível de aparelhamento estrutural.

Emma Roberta:

O membro do GT e relatora, Emma Roberta, propôs que a análise 
avance para além das resoluções, haja vista que, embora exista a 
justiça especializada há anos, muitas são as decisões conflitantes 
nos tribunais, a exemplo do TRE-PR, que teria muita dificuldade 
de seguir as decisões do STF e do STJ quanto à competência 
da Justiça Eleitoral. Com isso, sugeriu, especificamente, análise 
dos julgados, com o objetivo de alcançar uma noção geral de 
como cada tribunal tem enfrentado o tema.

Diogo Gradim:

A partir das exposições, o coordenador do GT, Diogo Gradim, 
propôs duas linhas de discussão:

- Os limites do precedente do STF.
- As zonas eleitorais especializadas.

Emma Roberta: 

Emma Roberta relembrou que, comumente, quando há remessa 
de um feito, por decisão do STJ, relacionada à competência, 
alega-se que o TRE não estaria vinculado. E mais: nem todas as 
operações estariam sendo enviadas pós decisão do STF, obrigando 
a recomeçar do zero até levar ao STF para fixar competência. 
Ela destacou, novamente, serem decisões muito contraditórias. 
Apresentou, nesse sentido, dois casos paradigmáticos:

- No primeiro, em votação apertada (4 a 3), reconheceram 
a competência da Justiça Eleitoral para o processamento 
de toda a Ação Penal, na íntegra, em razão da conexão 
entre os fatos e da existência de indícios de eleitoralidade 
em alguns tópicos da denúncia. Mesmo assim, alguns 
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votos divergentes demonstraram um receio dos julgadores 
em absorver grandes operações (e suas consequências) 
porque, na origem, não seguiram as regras do jogo;
- No segundo caso, por uma questão de composição (mudou 
o desembargador federal), o TRE julgou, por maioria (4 a 2), 
cindir uma grande operação, em uma decisão um tanto 
contraditória, pois, por diversas vezes, a corte de origem 
(TRF4) afirmou que todos os fatos deveriam ser processados 
juntos em razão da conexão intersubjetiva e instrumental. 
Nesse julgamento, o relator teceu breves comentários sobre 
o TRE não estar vinculado com as decisões de STJ e STF e 
que deveria reafirmar sua própria competência.

A relatora salientou, contudo, que todos os julgadores 
reconheceram que parte das narrativas acusatórias continham 
indícios ou imputações eleitorais, tratadas como crimes comuns, 
de modo que, diante de tal contexto, o aspecto da cisão (ou não) 
da denúncia é o que provavelmente será apresentado ao TSE. 
Emma ponderou, ainda, que esse ônus não pode ser transferido 
para aqueles que estão sendo processados, de modo que, se não 
foram seguidas as regras do jogo, devem ser retomados os atos 
instrutórios. Ela registrou, também, que, em um dos casos do 
TRE-PR (pendente de julgamento de Embargos de Declaração), 
alguns réus responderão apenas por organização criminosa na 
Justiça Eleitoral, ao passo que os crimes praticados por eles no 
seio dessa suposta organização serão processados perante a 
Justiça Federal.

Leandro Rosa: 

O membro Leandro Rosa apresentou as resoluções de 
especialização de ZE no PR e no RS.

Luciana Ádria: 

A revisora e membro do GT, Luciana Ádria, ofertou a resolução 
do TRE-SE.
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Diogo Gradim: 

Diogo Gradim apresentou um compilado (Anexo I), com alguns 
precedentes do STF e alguns tópicos para estudo de cada 
membro, bem como propôs que o grupo se debruçasse sobre a 
questão do arquivamento do inquérito por crime eleitoral, seu 
momento e os efeitos na competência.

Renata Mendonça: 

A vice-coordenadora do GT, Renata Mendonça, juntou a Resolução 
do TRE-BA.

Emma Roberta: 

Emma Roberta destacou que muitos dos processos estão em 
segredo. Contudo, colacionou alguns acórdãos (STF: Reclamação 
n.o 32.081, Paraná, e Reclamação n.o 36.009, Paraná. TJPR: 
Habeas Corpus n.o 0004198-64.2020.9.8.16.0000).

Diogo Gradim:

O coordenador apresentou a Resolução do TRE-MG, TRE-BA e 
TRE-CE.

Emma Roberta:

Emma Roberta indicou dois artigos sobre o tema, um de Fernando 
Gaspar Neisser e o outro de Danyelle da Silva Galvão.

Maíra Domingues:

Em reunião virtual do Grupo de Trabalho, Maíra Domingues 
descreveu sua experiência como servidora/analista judiciária, 
com atuação direta numa zona eleitoral especializada, alertando 
que, enquanto mega processos são ofertados com a assinatura 
de vários procuradores, servidores se veem sozinhos na análise 
de tais ações. Lembrou que a Justiça Federal possui varas 
especializadas com estrutura, preparo e magistrado titular, ao 
passo que a Justiça Eleitoral é composta por juízes que atuam 
em regime de rodízio.
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Leandro Rosa e Ludgero Liberato:

Ambos alertaram que, em verdade, o problema maior reside na 
repercussão eleitoral dessas ações.

Emma Roberta:

A relatora registrou que essa discussão e suas repercussões não 
estariam ocorrendo se as ações viessem sendo ofertadas no 
foro competente.

Após a reunião, Luciana Ádria fez um levantamento de 
informações em todos os TREs (Anexo II). Desta busca, verificou-
se que os seguintes Regionais não editaram resolução quanto 
ao tema, quais sejam: TRE-AC; TRE-AL; TRE-AP; TRE-AM; TRE-
DF; TRE-ES; TRE-GO; TRE-MA; TRE-MT; TRE-PA; TRE-PB; TRE-PI; 
TRE-RO; TRE-RR. Já os estados que editaram resolução foram:

- Bahia (BA) – Resolução n.o 6/2019.
- Ceará (CE) – Resolução n.o 828/2021.
- Mato Grosso do Sul (MS) – Resolução n.o 676/2020.
- Minas Gerais (MG) – Resolução n.o 1.132/2020.
- Paraná (PR) – Resolução n.o 834/2019.
- Pernambuco (PE) Resolução n.o 364/2020.
- Rio de Janeiro (RJ) – Resolução n.o 1.106/2019.
- Rio Grande do Norte (RN) – Resolução n.o 40/2020.
- Rio Grande do Sul (RS) – Resolução n.o 326/2019.
- Santa Catarina (SC) – Resolução n.o 8.010/2020.
- São Paulo (SP) – Resolução n.o 528/2021.
- Sergipe (SE) – Resolução n.o 18/2019.
- Tocantins (TO) – Resolução n.o 511/2021.

Outrossim, a análise da reação da Justiça Eleitoral, depois 
do Inquérito n.o 4.435/STF, perpassa pelo detalhamento dos 
casos que a sucederam, de modo que o preste relatório traz a 
análise de três decisões proferidas pelo Supremo, sendo que a 
análise de julgamentos nos Tribunais Regionais Eleitorais se faz 
prejudicada na concretude em razão do trâmite em segredo de 
justiça dos casos.

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Ceara/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MinasGerais/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Parana/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Pernambuco/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RiodeJaneiro/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoNorte/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SantaCatarina/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SaoPaulo/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Sergipe/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Tocantins/
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4. DA ANÁLISE DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 32.081

O posicionamento da Segunda Turma do e. Supremo Tribunal 
Federal propicia diversas reflexões sobre a consolidação do 
julgamento do agravo no Inquérito 4435 e a competência da 
Justiça Eleitoral para processamento de delitos comuns conexos. 
Entre eles, destacam-se dois pontos fundamentais:

1. Reafirmação da própria competência da Justiça Eleitoral, 
mesmo quando inexistir tipificação formal de delito 
eleitoral na denúncia. 

2. A recorrente tentativa de by-pass do órgão acusatório 
(e até mesmo de Juízos Eleitorais) no entendimento do 
Supremo, pretendendo, muitas vezes, a devolução dos 
autos para a Justiça Comum.

4.1. DA REAFIRMAÇÃO DA PRÓPRIA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ELEITORAL

Neste sentido, cumpre ressaltar os recorrentes julgamentos do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do STF quanto a competência 
da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento de ações 
penais e delitos conexos. 

Para melhor compreensão, é interessante observar as 
ponderações contidas no voto do Excelentíssimo Ministro 
Relator, Gilmar Mendes, quanto à necessidade de racionalidade 
e efetividade das decisões judiciais. E, neste ponto, a c. Segunda 
Turma do e. Supremo Tribunal Federal frisou que o entendimento 
reafirmado pelo Plenário da Corte Constitucional nos autos 
de Inquérito n.º 4.435 – no sentido de que Justiça Eleitoral é 
competente para processar e julgar crimes comuns em que 
haja conexão com crimes eleitorais — se deu após afetação do 
Quarto Agravo Regimental ao Plenário da Corte em ordem de 
que a matéria fosse reapreciada e aplicada de forma objetiva a 
todas as instâncias. Neste sentido consignou o Excelentíssimo 
Ministro Relator:
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Com efeito, a necessidade de se imprimir racionalidade 
e efetividade às deliberações do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal milita em favor da adoção da teoria da 
abstrativização do controle difuso ou da eficácia expansiva 
das decisões adotadas de forma definitiva pela Corte, 
ainda que em processos de índole subjetiva.

Da mesma forma, o ministro Celso de Mello avaliou o posicionamento 
da Corte Suprema em outros casos, asseverando que:

Afinal, Senhor Presidente, como salientei em passagem 
anterior deste voto, é importante valorizar, no debate 
judicial, a racionalidade jurídica, porque, na clássica 
definição aristotélica, o Direito há de ser compreendido 
em sua dimensão racional, que é a dimensão em que 
se projeta a razão desprovida de paixão, afastadas, 
em consequência, porque destituídas de legitimidade 
argumentativa e de idoneidade ética, tanto as ofensas 
morais e os doestos quanto as manifestações insultuosas 
feitas “ad hominem”. 
Cumpre ressaltar, a propósito da controvérsia ora em 
exame, e por relevante, que a colenda Segunda Turma desta 
Suprema Corte, posicionando-se de maneira oposta à 
pretensão formulada pela eminente Senhora Procuradora-
Geral da República, tem consagrado o entendimento de 
que, na hipótese de conexão entre delitos eleitorais e 
infrações penais comuns, a apreciação e o julgamento 
do feito competem à Justiça Eleitoral, que se qualifica, 
presente referido contexto, como “forum attractionis”, 
em ordem a viabilizar a necessária unidade de processo e 
julgamento de mencionados ilícitos penais, que deverão, 
em consequência, ser decididos em “simultaneus 
processus” por esse ramo especializado do Poder 
Judiciário da União, que é a Justiça Eleitoral (Inq. 4.428-
QO/DF, rel. min. Gilmar Mendes – Pet 6.694-AgR-AgR/DF, 
Red. p/ o acórdão min. Dias Toffoli – Pet 6.986-AgR-ED/
DF, red. p/ o acórdão min. Dias Toffoli, v.g.). 

Por esta linha, o julgamento, unânime, da Reclamação n.o 32.081 
de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes na c. Segunda 
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Turma do e. Supremo Tribunal Federal, em 13 de agosto de 2021, 
reconheceu a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de 
crimes comuns e eleitorais conexos:

A defesa dos reclamantes alega a ocorrência de nulidade 
absoluta, tendo em vista que as ações envolvendo a 
operação Integração estariam sendo processadas por 
Juízo absolutamente incompetente. 
Essa alegação, que pode e deve ser reconhecida a qualquer 
tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 109 do 
CPP, demanda a análise da possível violação à decisão 
proferida por esta Corte no Quarto Agravo Regimental no 
Inquérito n.º 4.435. 
Nesse acórdão, a Corte reafirmou sua jurisprudência 
sobre a atribuição do Ministério Público Eleitoral e a 
competência da Justiça Eleitoral para apurar e processar 
crimes eleitorais conexos a quaisquer outros delitos, seja 
da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. 
Sobre esse ponto, é importante reafirmar que nos casos 
de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção 
do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o 
processamento dos feitos perante a Justiça especializada. 
Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 
1934, 1946, 1967 e 1969:
[…]
Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu 
inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras 
de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, 
exercendo uma postura de autocontenção judicial que 
deve ser praticada diante de casos de legítimas opções 
legislativas. (PET-AgR 6.820, redator para o acórdão foi o 
min. Ricardo Lewandowski, j. 6.2.2018).

Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, 
inclusive do Tribunal Pleno, conforme se observa dos julgamentos 
da PET 5.700/DF, rel. min. Celso de Mello, julgado em 22 de 
setembro de 2015, e CC 7.033/SP, rel. min. Sydney Sanches, 
Tribunal Pleno, julgado em 2 de outubro de 1996. No julgamento 
da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi 
inclusive requerida pela própria Procuradoria Geral da República
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5. DA RECORRENTE TENTATIVA DE BY-PASS DOS 
ÓRGÃOS ACUSATÓRIOS NA DECISÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL

No escopo dessa concepção jurisprudencial de reafirmação 
da competência da Justiça Eleitoral para o processamento 
de crimes comuns conexos, o Supremo Tribunal Federal tem 
se deparado com recorrentes casos de indevida manipulação 
desse entendimento.

No julgamento da Reclamação n.º 32.081, a c. Segunda Turma, 
o relator, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, 
teceu as seguintes considerações:

Outrossim, é importante pontuar a tentativa de bypass das 
instâncias inferiores em relação ao entendimento firmado 
no INQ 4435- AgRg-Quarto. Em vários casos, os indícios 
de crimes eleitorais são simplesmente desconsiderados 
pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário. 
Em outras hipóteses, há o arquivamento sumário das 
infrações penais eleitorais para se superar o entendimento 
firmado pelo STF em relação à definição do juiz natural.
É importante reafirmar que essas tentativas infundadas de 
manipulação do Juízo competente têm sido rechaçadas 
por esta Segunda Turma, conforme se observa do 
precedente firmado na Reclamação 36.131. 
Portanto, a questão que se coloca neste e em outros 
casos é se há a existência de indícios da prática de crimes 
eleitorais, uma vez que tais elementos devem ensejar a 
remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em observância à 
jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz 
natural.
Nesse caso, da Operação Integração I e II, decidida de 
forma unânime pela c. Segunda Turma do e. Supremo 
Tribunal Federal, o relator anotou que “o MPF/PR 
promoveu uma indevida manipulação do depoimento do 
colaborador e das regras de competência, ao assentar na 
denúncia, sem qualquer indicação de prova ou elemento 
de corroboração, que todos os recursos que NELSON 
LEAL JR. teria indicado como sendo de destinação para 
campanhas eleitorais seriam, na verdade, utilizados para o 
enriquecimento pessoal dos agentes públicos envolvidos”.
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Muitas vezes, o expediente adotado para afastar a competência 
da Justiça Eleitoral é o mesmo, uma vez que o d. representante 
do Ministério Público Federal, nos pareceres dos processos, 
pretende afastar a conexão ou a eleitoralidade dos fatos com 
base em argumentos recorrentes.

Torna-se cada vez mais evidente, a tentativa de subverter 
o sentido das declarações dadas pelos réus colaboradores e 
utilizadas pelos seus próprios representantes nas exordiais 
acusatórias, com o único intuito de evitar a remessa do feito 
para outro ramo do Poder Judiciário.

No Precedente n.o 4.435 do e. Supremo Tribunal Federal, o Exmo. 
Relator apontou ser “importante pontuar a tentativa de bypass 
das instâncias inferiores em relação ao entendimento firmado 
no Inq. n.o 4.435-AgRg-Quarto. Em vários casos, os indícios 
de crimes eleitorais são simplesmente desconsiderados pelos 
órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário”.

Ademais, sobre a suposta existência de indícios de prática de 
delitos eleitorais, é necessário colacionar trecho esclarecedor 
do voto:

É importante reafirmar que essas tentativas infundadas de 
manipulação do Juízo competente têm sido rechaçadas por 
esta Segunda Turma, conforme se observa do precedente 
firmado na Reclamação 36.131.
Portanto, a questão que se coloca neste e em outros 
casos é se há a existência de indícios da prática de crimes 
eleitorais, uma vez que tais elementos devem ensejar a 
remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em observância à 
jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz 
natural […].

Nota-se que a similitude das circunstâncias fáticas e jurídicas da 
Reclamação com os fatos perquiridos em outros casos penais se 
dão, até mesmo, quanto à eventual existência do delito do art. 
350 do Código Eleitoral.

Em outros casos, mesmo após o pronunciamento das Cortes 
Superiores acerca da existência de supostos indícios da 



231

ocorrência de crime eleitoral, seja no início das investigações, na 
entabulação de acordos de colaboração premiada ou, ainda, nas 
narrativas acusatórias das denúncias, é recorrente a tentativa 
de tratá-los de forma diversa ou, até mesmo, de ignorá-los, em 
verdadeiro “contorcionismo acusatório”. 

Nesse sentido, é rotineiro encontrar afirmações de que os fatos 
narrados no âmbito das Ações Penais “não se amoldam a nenhum 
crime afeto a essa Justiça Especializada, tratando-se de crimes 
comuns e independentes da comprovação de eventual crime 
eleitoral”, muito embora a solicitação e a respectiva doação 
eleitoral não contabilizada — sem absolutamente nenhuma 
contrapartida, a não ser a relação empresário e político — sejam 
tipificadas como crimes comuns, muitas vezes, corrupção.

Por isso, vale frisar a advertência realizada pela Segunda Turma, 
em decisão unânime, ao evidenciar que “o contorcionismo 
acusatório na exposição dos fatos e na sua qualificação jurídica 
buscava claramente manipular as regras de competência, de 
modo a afastar o juiz natural para processamento e julgamento 
dos fatos — a Justiça Eleitoral do Paraná”. 

Inclusive, mesmo que o órgão acusatório sequer tenha imputado 
um delito eleitoral nas denúncias, esse cenário tem sido 
analisado constantemente pelo. Superior Tribunal de Justiça, 
vindo a reiterar que o acusado se defende dos fatos e não da 
capitulação jurídica, tendo a possibilidade de pleitear teses de 
defesa que lhe beneficiem conforme as circunstâncias fáticas. 
Destaca-se, como exemplo, o julgamento do AgRg no Conflito de 
Competência n.o 170.835, sendo oportuno ressaltar as reflexões 
propostas pelo ministro Felix Fischer:

Assim, se o Ministério Público, a despeito de afirmar que 
ainda não vislumbrou a existência de crime eleitoral, 
indicou todavia na narratio facti da peça acusatória 
fatos que, em tese, configuram delitos eleitorais, tem-se 
confirmada a competência da Justiça especializada para 
o seu processamento e julgamento. a ser realizado em 
conjunto com os crimes comuns que lhes forem conexos. 

Contudo, a simples classificação do crime, i. e., o nomen 
iuris atribuído pelo órgão acusatório aos fatos descritos 



232

na denúncia não importa para a definição da competência, 
visto que, consabido, o acusado defende-se dos fatos que 
lhe são imputados e o magistrado não se vincula a essa 
classificação. 

Por outro lado, os fatos que constituem o objeto da 
imputação formulada na denúncia é que delimitam as 
balizas das atividades de cognição e decisão jurisdicional 
e da produção probatória, e estabelecem os critérios para 
verificar a observância dos princípios da ampla defesa, do 
contraditório, do devido processo legal, do juiz natural e 
da correlação entre denúncia e sentença.

Nessa toada, vale ressaltar o artigo do autor Aury Lopes Júnior 
sobre a matéria:1

O caso julgado pela 2.ª Turma na Rcl 34796 é gravíssimo, 
pois existia crime eleitoral formalmente imputado pelo 
PGR na inicial, e mesmo assim o processo tramitou na 
Justiça federal. Em outras situações semelhantes, como, 
por exemplo, a PET 8134 ou a RCL 36131, ambas julgadas 
pela 2ª Turma do STF, não havia sequer a imputação 
formal de crime eleitoral, mas apenas um contexto fático 
que indicava a prática desses delitos, e, mesmo assim, 
reconheceu-se a competência da Justiça especializada e 
a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba.
De fato, conforme assentado pelo STJ no HC 541994 [2], é 
dispensável a imputação formal de crime eleitoral para 
o declínio do processo para Justiça especializada, 
devendo existir apenas um contexto eleitoral narrado na 
denúncia para se ter a competência da Justiça especial, 
independentemente da capitulação jurídica. Assim como 
o acusador não pode escolher o juízo da causa, não pode 
também manipular a tipificação legal para evitar a Justiça 
Eleitoral. Manobra comum, neste sentido, é a de imputar 
a prática do crime de lavagem de dinheiro em detrimento 

1 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-set-17/limite-
penal-stf-reafirma-prevalencia-justica-eleitoral-federal. Acesso 
em: 21 fev. 2022.
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do crime de “caixa dois” eleitoral, com o intuito de 
driblar quem deveria julgar o caso (Justiça Eleitoral), 
especialmente ante a indisponibilidade do objeto do 
processo penal.

Apenas a título ilustrativo, cumpre colacionar os recentes julgados 
do Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria aqui tratada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA 
PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AOS ACUSADOS. DESCRIÇÃO 
DE CONDUTAS TIPIFICADAS COMO FALSIDADE IDEOLÓGICA 
ELEITORAL NA PEÇA ACUSATÓRIA, SEM A CAPITULAÇÃO 
JURÍDICA RESPECTIVA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ELEITORAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES 
ELEITORAIS E DOS COMUNS CONEXOS.
1. A descrição, na peça acusatória, de condutas que 
se subsumem ao Código Eleitoral, mesmo quando 
desacompanhada da capitulação jurídica respectiva, é 
suficiente para provocar o deslocamento da competência 
para a Justiça Eleitoral para o julgamento do crime 
eleitoral e dos crimes comuns que lhe forem conexos. 
Inteligência dos arts. 109, IV, e 121 da Constituição Federal, 
35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do Código de Processo 
Penal.
2. Recurso provido para reconhecer a competência da 
Justiça Eleitoral para o conhecimento e julgamento do 
crime eleitoral narrado na peça acusatória, bem como 
dos conexos crimes comuns imputados ao recorrente e 
demais denunciados.
(STJ – AgRg no RHC 132.603/PR, rel. min. Felix Fischer, rel. 
p/ acórdão min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 
julgado em 21.9.2021, DJE 21.10.2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
DENÚNCIA QUE NARRA FATOS QUE SE AMOLDAM, EM 
TESE, AO CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO 
ELEITORAL. PRÁTICA CONHECIDA COMO CAIXA 2 
PARA O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. 



234

PREJUDICADO EM PARTE O PEDIDO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
[…]
2. No caso em exame, a descrição dos fatos narrados na 
denúncia sinaliza para a prática do delito de falsidade 
ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do Código Eleitoral, 
consistente na prática conhecida por “caixa dois”, ou 
seja, o emprego de valores, fruto de práticas delitivas, na 
campanha ao Governo Estadual, não declarados à Justiça 
Eleitoral, e utilizados para a compra de apoio político e 
para o pagamento de dívidas a ela relacionadas.
[…]
4. Segundo decidido pela Suprema Corte no Inq n.º 4.435/
DF, “compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais 
e os comuns que lhe forem conexos — inteligência dos 
artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, 
inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de 
Processo Penal”.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 
(RHC 115.054/RN, rel. min. Antonio Saldanha Palheiro, 
Sexta Turma, julgado em 28.9.2021, DJE 6.10.2021).

6. DA ANÁLISE DA DÉCIMA EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO 
N.O 32.081

Recentemente, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes deferiu pedido 
de extensão na Reclamação n.o 32.081 e determinou o reenvio 
de ação penal para a Justiça Eleitoral do Estado do Paraná – 
Operação Piloto, sendo oportuno realçar a retrospectiva histórica:

[…] a competência eleitoral para o processamento dos 
crimes em questão já foi reconhecida pelo Superior 
Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no 
Inquérito 1.181/DF. 
Contudo, informa o postulante que a decisão do STJ foi 
superada por decisão do Juízo da 177.ª Zona Eleitoral de 
Curitiba/PR, que determinou a remessa do feito à Justiça 
Federal em Curitiba. 
Na sequência, registra o requerente que os autos foram 
devolvidos à Justiça Eleitoral a partir de decisão proferida 



235

pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao julgar o 
Recurso Eleitoral n.º 27-54.2018.6.6.16.0177. 
Não obstante, a autoridade policial responsável pelas 
investigações manifestou opinião distinta em relação ao 
juízo competente para a supervisão e processamento do 
feito, tendo enviado os autos à promotoria eleitoral para 
análise de eventual arquivamento dos crimes eleitorais, 
o que possibilitaria a devolução do processo à Justiça 
Federal. 
Acolhendo a sugestão da autoridade policial, a Promotoria 
Eleitoral do Ministério Público do estado do Paraná 
requereu o arquivamento dos crimes eleitorais, o que foi 
acolhido na decisão proferida pela Juíza Eleitoral da 177.ª 
Zona Eleitoral de Curitiba (eDOC 242, p. 9). 
Com base nessa nova decisão, os autos foram remetidos à 
livre distribuição na Justiça Federal do Paraná, tendo sido 
remetidos à 23.ª Vara Federal de Curitiba/PR, que rejeitou 
as alegações de incompetência suscitadas pela defesa.

Verifica-se a perpetuação do contorcionismo acusatório, agora 
na Justiça Eleitoral, quando o órgão acusatório promove medidas 
para, artificialmente, não criar hipóteses de conexão. No caso da 
Operação Piloto, segundo informações lançadas na decisão, a 
autoridade policial e o Ministério Público chegaram a sustentar 
a inexistência de delito eleitoral (sem maiores investigações), 
pedindo o arquivamento perante a Justiça Especializada e 
retorno dos autos para a Justiça Comum. 

Muito embora tenha ocorrido o arquivamento, o Exmo. Ministro 
analisou a narrativa fática das denúncias e advertiu:

Tal como ocorreu em relação à decisão paradigma, 
também se observa, no caso suscitado da operação Piloto, 
a existência de relevantes indícios de competência da 
Justiça Eleitoral para processamento e julgamento dos 
feitos, tendo em vista a descrição de infrações penais 
eleitorais em contexto idêntico, o que atrai a competência 
da justiça especializada para julgamento dos delitos 
eleitorais e daqueles que lhes são conexos. 
Nesse sentido, um dos principais depoimentos 
utilizados para a deflagração da operação Piloto e das 
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demais operações acima mencionadas foi prestado 
pelo colaborador NELSON LEAL JR., no qual ele narra 
a existência de um esquema geral de arrecadação de 
vantagens indevidas durante o governo de Beto Richa, com 
a dupla finalidade de utilização em campanhas eleitorais 
e enriquecimento ilícito dos participantes.

Assim como no caso específico da Reclamação n.o 32.081 
(Operação Integração), há um destaque para a narrativa acusatória 
e o contexto da prática dos delitos — inseridos no marco de um 
financiamento irregular de campanha —, senão vejamos:

Idêntica situação ocorreu nos autos da ação penal 
instaurada no âmbito da operação Piloto, no qual a 
denúncia apresentada pelo MPF aponta para a existência 
de doações eleitorais via caixa dois que seriam decorrentes 
de propina, embora tente descaracterizar a natureza 
jurídica desses pagamentos, conforme se observa do 
trecho abaixo colacionado.

Agora, especificamente sobre a dita manobra encetada pelo 
órgão acusatório no âmbito da Justiça Especializada, frise-se:

Destaque-se ainda que a competência da Justiça Eleitoral 
para processar e julgar os fatos relativos à operação 
piloto já havia sido reconhecido pelo Superior Tribunal de 
Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Inquérito 1.181/
DF (eDOC 263, p. 6). 
Contudo, após a decisão do STJ, foram praticados diversos 
atos pelas instâncias inferiores com o mesmo objetivo de 
alterar artificialmente o juízo natural definido pela Corte 
Superior.
[…]
Mais à frente, a autoridade policial registra manifestações 
da Promotoria Eleitoral e da Justiça Eleitoral em 
primeiro grau que afastaram o acórdão do STJ sem 
promover qualquer apuração ou diligência cabível, o 
que levou a interposição de recurso perante o Tribunal 
Regional Eleitoral, com o provimento para determinar “o 
prosseguimento da investigação policial perante a 177 
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Zona Eleitoral” (eDOC 245, p. 11). 
Diante desse novo cenário, a autoridade policial enviou 
os autos à Justiça Eleitoral sugerindo o arquivamento das 
infrações penais eleitorais, o que foi novamente acolhido 
pela Promotoria Eleitoral (eDOC 246) e pelo Juízo Eleitoral 
(eDOC 247), de modo a se contornar indevidamente não 
apenas o precedente firmado pelo STF no INQ 4435-Quarto-
AgR, mas também o acórdão do STJ no Inquérito 1.181 e a 
decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná no recurso 
em sentido estrito n.º 27-54.2018.6.6.16.0177. 
Trata-se, como visto, de mais uma tentativa de bypass às 
decisões desta Corte, de forma absolutamente semelhante 
ao ocorrido no âmbito da operação Integração, que foi 
invocada como paradigma. 

No acórdão publicado nestes autos, registrei as indevidas 
tentativas de manipulação das decisões proferidas por esta 
Corte, ao afirmar ser:

A propósito, o panorama fático retratado na decisão 
ora analisada é aquele sobre o qual o autor Fernando 
Neisser adverte, há certo tempo, especialmente, quando 
o Ministério Público tenta contornar as regras do jogo 
para manter o processo penal em um equivocado trilho, 
com vias de aplicação de um utilitarismo (ou punitivismo) 
afastado dos preceitos constitucionais. Oportuno o 
destaque:
Não foi bem assim. Nosso ingênuo visitante desconhecia 
a resistência de parte do Ministério Público em dar 
cumprimento às decisões do STF, eminentemente por 
entenderem — nada obstante o direito constitucional ao 
juiz natural — que as investigações e demandas teriam 
melhor chance de êxito se processadas perante a Justiça 
Federal.
As estratégias de resistência têm se mostrado variadas, 
todas confluindo para minar o devido processo legal e o 
direito que cada acusado tem de ser processado perante 
o órgão judicial previamente determinado por lei.
Há casos em que, ao receber o inquérito ou ação penal 
por determinação do STF ou do STJ, o Ministério Público 
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Eleitoral simplesmente arquiva — sem promover qualquer 
diligência — a parte da narrativa relativa à falsidade 
ideológica eleitoral. Ausente, assim, crime eleitoral a atrair 
a competência para a justiça especializada, remete de 
volta a batata quente à Justiça Federal.
Em outras situações a criatividade é ainda maior. Decalca-
se do conjunto fático a possível prática de falsidade 
ideológica eleitoral, instaurando-se inquérito policial 
eleitoral, mas afirma-se que as investigações relativas 
aos demais crimes — em regra, corrupção ativa e passiva, 
lavagem de dinheiro e organização criminosa —, em 
estágio mais avançado, devem retornar à Justiça Federal 
para processamento autônomo.
Uma terceira estratégia, mais ao gosto dos que só querem 
mesmo livrar-se do excesso de trabalho, é deixar o 
inquérito repousando nas prateleiras até que sobrevenha 
a prescrição em abstrato do crime do art. 350 do Código 
Eleitoral, reconhecendo posteriormente tal situação e 
rebatendo com isso a peteca de volta à Justiça Federal, 
pois os crimes comuns, com penas maiores, ainda 
poderiam ser objeto de persecução.2

7. DA ANÁLISE DA DECISÃO NA RECLAMAÇÃO N.O 45.439

Em outra decisão envolvendo a reafirmação do entendimento 
consolidado a partir do julgamento do Agravo 4435, são tecidas 
algumas considerações acerca da impossibilidade de silêncio 
(ou seleção) de trechos de narrativas para se formular denúncia, 
pretendendo deixar à margem aquelas afetas à Justiça Eleitoral.

No caso, a decisão assim consignou:

Portanto, pelo que se observa, foi ignorada a decisão 
proferida por esta Corte que assentou a competência 
da Justiça Eleitoral para processamento e apuração dos 
fatos em questão, que envolvem relevantes indícios de 
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) 

2 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-out-04/
direito-eleitoral-dois-tres-pim-palavra-ministerio-publico-nao-
falar. Acesso em: 21 fev. 2022.
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e demais infrações penais eleitorais.
Entendo que não caberia ao Ministério Público do Rio de 
Janeiro e ao Juízo reclamado ignorar os indícios desses 
crimes, que resultam na alteração da competência, de 
modo a deixar de dar eficácia e cumprimento à orientação 
contida no julgamento do Quarto Agravo Regimental no 
INQ 4435. Esse tipo de interpretação termina por negar 
qualquer força ou eficácia decisória às determinações 
oriundas desta Corte, o que não deve ser admitido.

Novamente, a advertência aos personagens atuantes na 
Justiça Especializada, quanto ao arquivamento prematuro de 
investigações na tentativa de se preservar a competência daquilo 
que não era afeto ao Juízo até então processante. Vejamos:

Reforço esse ponto porque essas situações têm se repetido, sendo 
noticiadas pelos meios de comunicação e de conhecimento público 
e notório no Tribunal. Em diversos casos concretos, as instâncias 
inferiores promovem o arquivamento dos crimes eleitorais, logo 
após a remessa dos autos pelo STF, sem sequer promover qualquer 
diligência para apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral 
apontados por esta Suprema Corte nos acórdãos declinatórios. 
Deve-se ter cuidado para que não se permita um bypass ao 
precedente firmado pelo STF, em especial quando existem claros 
indícios da prática de crimes eleitorais que são discricionariamente 
desconsiderados pelas instâncias inferiores, como ocorre no caso 
em análise, de modo a se escolher outro foro — a Justiça Federal 
ou Estadual —, que se repute mais conveniente para a apuração e 
julgamento dos feitos.

Como reverberado na decisão, os arquivamentos ou afastamentos 
sumários de indícios de delito eleitoral têm sido constantes 
na Justiça Eleitoral. E, com base nisso, é preciso questionar: 
Houve a instauração de Inquérito Policial para investigação dos 
crimes eleitorais? Se sim, por quem? Quais foram as técnicas 
de investigação para sustentar a comprovação do crime comum, 
e não do eleitoral, sendo que a maioria deles, nesses casos, 
estão narrados no mesmo contexto e são frutos dos mesmos 
termos de colaboração? Qual a diferença entre a declaração 
do colaborador em relação ao crime comum, se ambas estão 
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sustentadas, ou pela própria versão do declarante, ou por um 
elemento de corroboração único? 

Como frisado na decisão ora analisada, não se pode, 
artificialmente, excluir o enquadramento típico da denúncia no 
que se refere ao art. 350 do Código Eleitoral, sob o fundamento 
de que teriam sido provados apenas os crimes comuns. Ou, 
ainda, como já dito acima — nos precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça —, conferir ao ilícito eleitoral a roupagem de 
crime de corrupção com a única finalidade de manter a própria 
competência. 

Assim, é a partir desse bypass, na própria Justiça Eleitoral, que 
as Cortes Superiores têm se posicionado na ausência de caráter 
absoluto ao princípio da independência funcional dos membros 
do Ministério Público, sendo importante citar trecho da decisão:

É por isso que não se deve atribuir caráter absoluto ou 
ilimitado ao princípio da independência funcional do 
Ministério Público. O Parquet também está vinculado às 
decisões proferidas por esta Corte. O sistema de checks 
and balances, estabelecido pela Constituição, demanda 
o controle da atuação e dos desvios de todos os órgãos 
estatais. Nessa linha, o próprio princípio da legalidade 
ou da obrigatoriedade do processo penal estabelece ao 
Parquet o dever de promover as medidas persecutórias 
cabíveis, sem a utilização de critérios de conveniência e 
oportunidade.

Portanto, percebe-se dificuldades da Justiça Eleitoral em 
recepcionar Ações Penais oriundas da Justiça Comum, muitas 
vezes, em razão da sua complexidade, o que já tem sido alertado 
e rechaçado pelas Cortes Superiores, embora, como dito, uma 
análise mais casuística segue prejudicada em razão do trâmite 
em segredo de justiça das ações penais eleitorais.
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8. DA ANÁLISE DO JULGAMENTO AGRG NOS EDCL NO 
RESP. N.O 1.875.853/PR

Nos recentes casos de deslocamento de competência, é preciso 
avaliar qual a postura do órgão acusatório e da Justiça Eleitoral, 
para que se evite uma nova modalidade de bypass, traduzida em 
uma espécie de recorte de denúncias, as quais, futuramente, 
poderão apresentar decisões conflitantes. 

Em algumas ações penais de grande complexidade, o Ministério 
Público — apesar da descrição fática da exordial e do acervo 
probatório preexistentes — ofereceu denúncia na Justiça 
Comum, ignorando o Juízo Natural. A partir da reafirmação 
do posicionamento dos Tribunais Superiores, esses processos 
foram encaminhados para a Justiça Eleitoral, em razão de sua 
vis atractiva absoluta.

Regra geral, as Cortes Superiores têm facultado ao Juízo Eleitoral 
a decisão acerca de eventual cisão das ações penais “no caso de 
haver certa independência” entre os crimes analisados. Ocorre 
que, a depender das particularidades do caso concreto, existindo 
evidente conexão probatória ou instrumental, há de se deslocar 
todas as Ações Penais decorrentes (em alguns casos, inclusive, 
tal conexão já fora declarada tanto pelo órgão acusatório quanto 
pela Justiça Comum, em momentos anteriores, ao longo da 
persecução penal no foro incompetente, pela impossibilidade 
de cisão das narrativas acusatórias). Seja porque a denúncia 
descreveria uma única e específica organização criminosa 
— uma só, consoante reiteradas decisões da própria Justiça 
Comum durante os processos, inclusive do próprio Tribunal 
—, seja porque os delitos supostamente cometidos estariam 
conectados de forma intersubjetiva e instrumental. 

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou, no 
final do ano passado, o destino de Ação Penal conexa com outro 
procedimento deslocado para a Justiça Eleitoral, o qual havia 
sido cindido por razões de conveniência da instrução criminal. 
Vejamos a Ementa do julgado:
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PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE 
ORDEM. AÇÃO PENAL CONEXA A OUTRA, ENCAMINHADA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A JUSTIÇA 
ELEITORAL. APURAÇÃO DO MESMO CONJUNTO DE FATOS, 
DESMEMBRADOS POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ELEITORAL PARA TAMBÉM JULGAR ESTA AÇÃO 
PENAL. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. A inequívoca 
conexão instrumental e probatória existente entre ações 
penais que apuram o mesmo conjunto de fatos, derivadas 
de desmembramento de inquérito por conveniência da 
instrução criminal, impõe sejam submetidas ao mesmo 
juízo para conhecimento e julgamento. 2. O reconhecimento, 
pelo Supremo Tribunal Federal, da competência da Justiça 
Eleitoral para julgar a Ação Penal n. 5051606-23, por força 
da imputação de crime eleitoral formulada na denúncia, 
impõe idêntica solução para esta ação penal, com o 
reconhecimento da incompetência da 13.ª Vara Criminal 
da Seção Judiciária de Curitiba para o seu julgamento. 
3. Questão de ordem acatada, com determinação da 
remessa do feito ao Juízo Eleitoral do Rio de Janeiro, a 
quem caberá a análise da validade dos atos decisórios e 
instrutórios realizados. Recursos prejudicados. (AgRg nos 
EDcl no REsp. n.o 1.875.853/PR, rel. min. Jesuíno Rissato 
(desembargador convocado do TJDFT), rel. p/ acórdão 
min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 
9.11.2021, DJE 22.11.2021).

Neste aspecto, a Quinta Turma do c. STJ asseverou que, quando 
for reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum 
para processamento de determinada Ação Penal e existir outras 
persecuções penais apurando o mesmo conjunto de fatos, o 
destino dessas deve ser o mesmo. Destaca-se:

Ora, a Ação Penal n.º 5051606-23, encaminhada pelo 
Supremo Tribunal Federal à Justiça Eleitoral do Rio 
de Janeiro, possui manifesta conexão instrumental 
e probatória com esta Ação Penal n.º 5027685-35, já 
reconhecida, como já dito, pelo próprio STF na decisão 
de declínio de competência para a 13.ª Vara de Curitiba, 
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diante da notícia da superveniente perda do mandato 
parlamentar de EDUARDO COSENTINO CUNHA.
Realmente, as ações penais indicadas apuram o mesmo 
conjunto de fatos, inicialmente investigados no Inquérito 
n.º 4.146/DF, desmembrado, como já visto, por conveniência 
da instrução criminal para apuração apartada dos crimes 
imputados a pessoas não detentoras de foro privilegiado, 
diferenciação que não mais existe, já que nenhum dos 
réus é, atualmente, detentor de foro por prerrogativa de 
função. 
Não há, pois, como deixar de reconhecer que ambas as 
ações, que se encontram na mesma fase processual, 
devem seguir o mesmo caminho, e que este caminho já 
foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância 
que dispensa maiores considerações sobre o tema.

Na linha de pensamento exposto no julgado, há de se ressaltar 
os pretéritos da Justiça Comum reconhecendo a conexão entre 
os fatos, o que não pode ser invertido ou descartado quando o 
procedimento principal é recepcionado na Justiça Especializada. 
É preciso ter cuidado para que não se crie uma nova modalidade 
de bypass, traduzido na tentativa de se recortar denúncias ou 
negar a já propagada conexão fática, probatória e instrumental 
sob argumentos utilitaristas. 

Portanto, da análise dos julgados, entende-se que essa orientação 
deve ser observada pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para 
que não se prolatem decisões contraditórias passíveis de 
reforma nas Cortes Superiores, em que pese a conclusão acerca 
do comportamento reste prejudicada em razão do trâmite em 
segredo de justiça.

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

O GT foi coordenado pelo membro da ABRADEP, Diogo Fernandes 
Gradim, que conduziu o debate, oferecendo uma introdução para 
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o tema. Em seguida, a membro Luciana Ádria Viana de Andrade 
apresentou um estudo feito junto aos Tribunais Eleitorais. 
A debatedora convidada, doutora Silvana Batini Cesar Góes, 
Procuradora Regional da República, apresentou diversos pontos 
para análise, tanto em relação à estrutura da Justiça Eleitoral, 
quanto a seu entendimento pertinente ao estabelecimento em 
si da competência eleitoral em matéria criminal. Também, como 
debatedor, o doutor Fernando Neisser ofereceu um contraponto 
à matéria. Participaram da discussão, ainda, os membros da 
Academia: Ludgero Ferreira Liberato dos Santos, Maíra de Barros 
Domingues e Emma Roberta Palú Bueno.

Apresentando o levantamento de informações relativo à estrutura 
da Justiça Eleitoral para receber os processos em discussão no 
presente GT, a membro Luciana Ádria Viana de Andrade fez uma 
breve apresentação do resultado da pesquisa feita nos sítios 
eletrônicos de todos os Tribunais Regionais Eleitorais. Verificou-
se que 14 tribunais sequer regulamentaram a situação que foi 
estabelecida na Resolução TSE n.º 23.618/2020. Destaca-se 
que, mesmo o estabelecimento de zonas eleitorais específicas 
em cada Regional, não representa uma efetiva estruturação 
dessa justiça especializada, conquanto tais zonas não tenham 
atribuição exclusiva para essa espécie processual. Luciana 
Andrade salienta, ainda, que a criação das ditas zonas eleitorais 
especializadas tem gerado outras discussões, especialmente 
junto aos próprios magistrados, que vêm demonstrando 
insatisfação frente à possibilidade de recondução do designado, 
alterando o sistema de rodízio de juízes eleitorais.

2. OPINIÃO DA CONVIDADA

Silvana Batini Cesar Góes: 

A convidada Silvana Batini Cesar Góes destaca que o relatório 
preliminar do Grupo de Trabalho apresenta duas vertentes: uma 
estrutural e uma de análise de casos concretos. 

De acordo com a convidada, a questão estrutural mostra-se 
muito grave, mesmo diante de situação já decidida pelo STF, 
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que consignou estar vigente o dispositivo do CPP que atrai a 
competência. Silvana Batini indica que a escolha legislativa foi 
feita em 1941 e repetida com a Constituição. Além disso, ela 
registra que o novo Código Eleitoral poderia ter repensado tal 
circunstância, inclusive, em termos de eficácia e preservação 
da competência da Justiça Eleitoral, que se vê, atualmente, 
diante de desafios muito maiores daqueles imaginados quando 
da sua idealização. É certo, porém, que o STF já pacificou esta 
competência. Registra-se, de início, que, dentro do quadro atual, 
do ponto de vista estrutural, não é uma justiça que foi estruturada 
pra tratar desse tipo de processo, que, não raro, aborda ações 
relativas a grande criminalidade econômica organizada. 

Nessa jornada, o membro do GT indica que, na Justiça 
Federal, houve um investimento de mais de 20 anos para essa 
estruturação. Tal desafio exige mais do que a expertise técnica; 
ele exige, também, estrutura de sistemas, estrutura técnica, a 
exemplo de sistemas de extração de dados. São sistemas que 
precisam de grande investimento, de experiência técnica e de 
vagas de servidores/membros. Por outro lado, os Ministérios 
Públicos também se equiparam para o desempenho das 
atividades nesses processos. O MPF, por exemplo, desenvolveu 
sistemas que exigiram investimento econômico altíssimo em 
sua aquisição, acompanhado do necessário aparato tecnológico, 
treinamento especial e abertura de vagas. São exemplos o Simba, 
que faz análise de movimentação bancária, e o Sistel, que faz 
análise de comunicações telefônicas, sistema de extração de 
dados de celulares.

Já a Justiça Eleitoral, em sua ótica, precisará ter técnicos 
especialmente treinados para essa atuação, além de estrutura 
física, entendendo que a mera criação de Zonas Eleitorais 
ajuda, mas não resolve o problema atinente à necessidade de 
estruturação da Justiça Eleitoral para receber e tratar com o 
mínimo de eficiência essa natureza de processos. Mesmo 
porque, quanto à específica questão das zonas especializadas, 
sabe-se que elas não têm atribuição exclusiva, de modo que o 
magistrado que assuma a condução dos processos terão que 
seguir, paralelamente, desempenhando suas atividades em 
Varas Comuns. Silvana Batini pontua que tal situação pode gerar 
sacrifícios para eficiência do sistema de justiça, o que ficou 
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confirmado no relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho, ao 
demonstrar que, estruturalmente, nem o básico foi feito ainda.

A convidada ressalta que toda essa situação se deu em meio a um 
enorme desafio, talvez o maior da história da Justiça Eleitoral: 
provar-se eficiente, dentro daquela que é a sua competência 
original, provar que as urnas eletrônicas são seguras e que é 
capaz de realizar eleições limpas, legitimas e transparentes. 
Conciliar o desafio de convencer a população de que as urnas 
eleitorais funcionam e que podem dar ao Brasil um resultado 
limpo, juntamente com acréscimo de sua competência, que 
passa a exigir a criação de uma estrutura que já existe e funciona 
nas Justiças Federal e Estadual.

Nesse contexto, entende-se que o ambiente acadêmico permite 
uma reflexão isenta, com o objetivo de analisar a atribuição 
para julgamentos, em paralelo à questão da exigência de uma 
prestação jurisdicional eficiente. Propõe-se que a questão 
seja apreciada pela academia, considerando a necessidade de 
prestação jurisdicional eficiente para a sociedade brasileira e 
de preservação e proteção da competência da Justiça Eleitoral. 
Contudo, faz-se, também, necessário estabelecer os próprios 
limites decorrentes da estrutura financeira, tecnológica e de 
recursos humanos da Justiça Eleitoral, uma vez que, com o 
estabelecimento de novos crimes contra o Estado democrático 
de Direito, caso a regra seja levada à risca, poderão ser atraídos, 
para a Justiça Eleitoral, o julgamento de organizações criminosas 
de violência física, como a milícia e o tráfico de drogas, o que, 
por exemplo, já vem acontecendo no Judiciário do estado do Rio 
de Janeiro.

Em relação à análise da questão jurisdicional, a debatedora 
indica que algumas questões precisam ser tratadas. Ela registra 
compreender a dificuldade de acesso aos processos que vêm 
apreciando a matéria. Contudo, Silvana Batini apresenta a sua 
própria experiência, a exemplo de processos em que o Ministério 
Público se manifestou pela não denúncia de crimes eleitorais. 
Ela argumenta que, na solução de tais conflitos, impõe-se a 
observância dos princípios da independência funcional, do 
Sistema Acusatório e do Juiz Natural. Deve-se, ainda, caminhar 
reconhecendo qual deve ser o procedimento a ser adotado nas 
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hipóteses em que o MPE entender não haver crime eleitoral. A 
convidada pontua, também, que, na solução de tais conflitos, 
persiste um impasse, qual seja, a existência de dois órgãos de 
cúpula fazendo controle da legalidade: STJ e TSE.

Assim, Silvana Batini finaliza sua exposição confirmando a 
necessidade de que o ambiente da academia crie saídas para 
esses impasses, olhando sempre para frente, mas tendo também 
conhecimento de como as normas foram criadas.

3. OPINIÃO DOS DEBATEDORES EXTERNOS

Fernando Neisser:

O debatedor Fernando Neisser, inicialmente, propõe que a reflexão 
apresentada no painel se divida em dois debates, sendo um sobre 
o que aconteceu até agora, e o outro sobre como poderia ser o 
desenho normativo daqui para frente, perpassando sobre qual 
desenho institucional poderia trazer um equilíbrio melhor entre 
a eficácia que se busca na apuração de condutas delituosas e a 
garantia dos direitos individuais daqueles que são acusados.

Os casos práticos, oriundos do MPF de Curitiba, demonstraram 
diversas fragilidades do sistema, evidenciando o inadequado 
monopólio do Poder investigativo, acusatório e julgador, 
sobretudo, no que tange aos crimes ligados à corrupção. E é por 
isso que o debatedor defende um maior equilíbrio na busca por 
uma eficácia melhor das normas. 

Na sequência, Fernando Neisser propõe o debate para a vertente 
do que já aconteceu até agora e faz um paralelo com uma 
situação de “cabo de guerra”. 

Ele relembra que, quando do julgamento do Mensalão, o 
STF passou a considerar o Caixa 2 como conduta tipificada 
no art. 350 do Código Eleitoral, como resposta à opinião 
pública. E, segundo o debatedor, foi justamente esse o ponto 
fundamental para a reanálise dos processos na história recente 
da jurisprudência sobre a competência da Justiça Eleitoral. Em 
muitos casos, para se escamotear essa nítida competência, o 
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órgão acusatório suprimia a narrativa do Caixa 2, se revelando 
diversas narrativas interrompidas. 

De acordo com Neisser, a despeito do posicionamento dos 
Tribunais Superiores, por muito tempo, tais entendimentos 
foram relativizados. No entanto, na sua compreensão, as 
grandes operações são mega processos, surgindo o “jogo da 
batata quente”, em um primeiro momento, de modo inverso, 
quando varas e órgão acusatório federal queriam ficar com os 
processos. Contudo, os erros estratégicos de discurso para a 
opinião pública, em especial, as críticas à Justiça Eleitoral, sua 
estrutura, imparcialidade e competência, acabaram modificando 
os rumos do “jogo da batata quente”. 

Segundo ele, a partir desse momento, teria havido uma inversão 
nos papéis. A Justiça Eleitoral passou a se aparelhar para 
receber essas demandas e tem demostrando plena capacidade 
para tal feito. 

Por fim, o debatedor expõe mais um elemento de resistência 
nesse “cabo de guerra”, representado pela conduta de cansar 
o adversário, a outra parte, o outro lado. E isso, no contexto da 
temática, se revelaria na tentativa de questionar, paulatinamente, 
as decisões judiciais reconhecendo a competência da Justiça 
Eleitoral, sempre esperando a alteração de composição dos 
Tribunais Superiores, a mudança de paradigma, entre outras 
situações. As ações do Ministério Público, avaliadas pelo 
debatedor como ilegais, pretendem, também, transferir o ônus 
da acusação ao réu, ao impor a apresentação de elementos 
de corroboração da doação não declarada de campanha, ou, 
ainda, lançar questionamentos quanto à posição do acusado em 
“querer ser denunciado” por crimes. De toda forma, segundo 
Neisser, os critérios técnicos inseridos nas narrativas eleitorais 
não podem ser afastados ou negados.

Ludgero Liberato:

Inicialmente, em diálogo com o exposto pela debatedora Silvana 
Batini, o debatedor, Ludgero Liberato, assevera que a resistência 
ao envio das ações penais para a Justiça Eleitoral é legítima 
quando devidamente fundamentada e debatida. E, quando isso 
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ocorre, na avaliação do debatedor, haveria espaço para o respeito 
à independência funcional do membro do Ministério Público. 

No entanto, segundo Liberato, em alguns casos, fica evidenciado 
que, nem sempre, existe uma resistência legítima (ato nominado 
por ele quando a oposição ministerial é fundamentada). 

Segundo o expositor, no âmbito da JE, não parece haver 
resistência dos membros/servidores. O que se constataria, na 
verdade, é que o questionamento reside muito mais quanto à 
estrutura do que quanto à capacidade técnica.

O debatedor ainda expôs, em análise comparativa, que no 
âmbito da Justiça Estadual, em muitos casos, o Gaeco promove 
a investigação e deflagra as medidas ostensivas, ensejando 
diversos processos de organização criminosa, lavagem de 
dinheiro etc. Porém, o mérito das persecuções penais são 
julgadas por Varas Estaduais que comumente não têm estrutura, 
a exemplo de ações que tramitam em varas de pequeno porte, 
no interior dos estados etc.

Assim, Ludgero Liberato aponta que, nesse mesmo contexto, 
nada impediria que a JE fizesse “parcerias” com a JF ou a 
Justiça Estadual. Segundo ele, esse não seria o ponto a se 
apegar para a solução da contenda. Na avaliação do expositor, 
ainda sobre a estrutura da JE, é plenamente possível que essa 
situação se resolva.

Prosseguindo, o debatedor incursionou sobre a temática da 
temporalidade (biênio) dos mandatos dos Juízes Eleitorais, na 
medida em que o magistrado que conhecia a causa, conduzindo 
a instrução criminal, não seria, em alguns casos, o sentenciante. 
Neste aspecto, Liberato defendeu que a mesma sistemática 
ocorre na Justiça Comum pois, muitas vezes, ela deixa de 
atuar em determinada Vara, passando o processo a outro juiz. 
Da mesma forma acontece, quando são licenciados por férias, 
motivo médico ou acadêmico. Nesses casos, o magistrado 
substituto conduz, naturalmente, o caso, afastando a imposição 
da identidade física do juiz. Assim, a questão da sazonalidade 
dos magistrados não pode ser apontada como intransponível.
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Então, o debatedor passou a refletir sobre a resistência do 
Ministério Público quanto à distribuição da competência. 
Segundo ele, não se pode ignorar que esta resistência ocorreu, 
não apenas quanto aos casos de crimes eleitorais, mas, também, 
por exemplo, na distribuição de competência de processos 
entre a própria JF (por exemplo, na Lava Jato, o STF mandou o 
processo do PR para SP).

Outro argumento destacado pelo debatedor diz respeito à forma 
de estruturação da Corte Eleitoral (TREs) ao incluir, em sua 
composição, advogados, que continuam advogando em outras 
áreas. Em primeiro lugar, contrapondo a avaliação crítica dessa 
condição, o debatedor alertou que as ações recepcionadas pela 
Justiça Eleitoral ocorrem, em geral, em 1º grau, sendo julgadas 
por juízes de direito. Já no âmbito do Tribunal, os membros 
juristas fazem parte de um órgão colegiado. Além disso, 
Liberato ressalta a existência de um longo histórico de juízes 
das classes dos juristas, no âmbito da Justiça Eleitoral, que, 
mesmo advogando na esfera privada, proferindo decisões, em 
alguns casos, muito mais complexas, envolvendo cassações de 
governadores com pressão política muito maior do que o caso 
pontual de natureza criminal.

Ainda, o debatedor afirma que o sistema jurídico brasileiro 
inseriu no Código de 1941, em seu art. 76, III, a hipótese da 
conexão probatória. Ele adverte que, se a acusação não pode 
escolher o juízo, o réu também não pode. Uma das soluções 
seria a diminuição dos espaços legislativos e interpretações que 
permitam a escolha posteriori do juízo competente para julgar a 
causa. E, para tanto, deveriam ser evitados entendimentos sobre 
a conexão, como, por exemplo, se adota no âmbito do processo 
civil, em que, uma vez sentenciado e julgado o processo que 
exerceu a via atrativa, cessa a conexão.

Segundo ele, o processo penal brasileiro estaria 40 anos atrasado, 
no que tange à competência por conexão e o problema residiria 
na discricionaridade do julgador em avaliar os casos. Por isso, 
seria preciso fixar premissas na interpretação dos casos e das 
situações, envolvendo a competência da Justiça Eleitoral.

Ao final, o debatedor resume o conjunto de ideias e reflexões 
propostas em sua fala, asseverando que o sistema jurídico 
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processual passe, cada vez mais, a dar soluções que diminuam 
a discricionariedade, garantindo a independência processual 
de todos aqueles envolvidos, mas, também, trazendo soluções 
preestabelecidas que reduzam o âmbito de escolha posterior 
ao fato.

Maíra de Barros Domingues:

De acordo com a debatedora, Maíra de Barros Domingues, a 
principal questão seria a da cooperação. Ela reflete sobre a 
questão sob dois aspectos:

1. Como servidora de uma zona especializada, Maíra 
Domingues traz a seguinte reflexão: a necessidade de a 
JE aparelhar-se para essa nova competência. Na esteira 
do que foi dito, tal qual ocorreu na JF, espera-se que a JE 
aparelhe-se para esses julgamentos.

2. A JE não está a se esquivar. Quando se verifica que a 
narrativa não oferece crime eleitoral, devolver a análise 
para a JF passa apenas pelo fato em si, colocado nos 
crimes, ou seja, não seria uma escolha, e, sim, uma decisão 
fundada nos autos. Há muitas lacunas, muitas perguntas 
esperando respostas.

Emma Roberta:

De acordo com a debatedora interna, Emma Roberta, 
especificamente, quanto às decisões trazidas no relatório, há, 
sim, uma dificuldade de análise nas discussões, com o segredo 
de justiça. A partir de informações de outros processos, já sem 
o segredo de justiça, observa-se um verdadeiro “contorcionismo 
eleitoral”. Como exemplo, cita-se a Recl. n.o 32.081-STF: embora 
as colaborações tivessem conteúdo eminentemente eleitoral, a 
denúncia deixa de abordar a questão eleitoral. Determinou-se a 
remessa para a JE, pela ocorrência de crime eleitoral.

De acordo com Emma Roberta, existe uma certa expectativa de 
que haja mudanças no STF, repercutindo nessa discussão da 
competência da JE.
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Não se está questionando a independência, mas, sim, o que se 
pode verificar em algumas ações: que há, sem dúvida, uma certa 
resistência do MP no direcionamento das ações.

FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

Os trabalhos do GT7, atinentes à discussão relativa à forma 
com a qual a Justiça Eleitoral, na prática, reagiu aos efeitos da 
decisão do STF no curso do Inquérito n.o 4.435/STF, pertinente 
à competência para apuração de crimes eleitorais e de crimes a 
estes conexos, deram-se com discussões em grupo de mensagens 
e em reunião virtual, culminando com o debate realizado com a 
participação dos debatedores internos e convidados.

No grupo de mensagens instantâneas, foram apresentadas as 
visões de cada um sobre os pontos mais importantes, mais 
polêmicos e mais relevantes que poderiam ser explorados pelo 
GT. Foram colocadas perspectivas de dentro e de fora da Justiça 
Eleitoral, sendo trazidas pelos servidores e contendo dificuldades 
de estruturação, preparação e adaptação para o recebimento de 
ações penais e investigações de alta complexidade.

Em reunião virtual, foram apresentados levantamentos 
preliminares de pesquisas de julgados dos Tribunais Superiores 
que tratam dos limites do que foi decidido no Inq. n.o 4.435/DF; 
levantamento de resoluções de tribunais regionais que definiram 
zonas eleitorais competentes para processar e julgar ações 
penais por crimes conexos, com informações sobre providências 
de estruturação de cada uma delas; experiências e informações 
de decisões da Justiça Eleitoral relacionadas à própria 
competência, destacando-se a dificuldade de levantamento 
dessas informações de forma metodologicamente adequada 
dado que a imensa maioria está em segredo de justiça.

O evento trouxe a oportunidade de ampliar ainda mais as 
perspectivas, considerando a presença da doutora Silvana 
Batini, trazendo uma perspectiva externa à Justiça Eleitoral, 
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porém, do ponto de vista do órgão competente para promover 
as investigações e propositura de ações penais. Além disso, 
o debatedor externo, Fernando Neisser, contextualizou o 
surgimento desse debate relacionado à competência para 
julgamento de crimes conexos aos eleitorais, ressaltando a 
importância da mudança de entendimento sobre o delito de 
caixa 2 e a omissão de gastos na prestação de contas eleitoral. 
Além disso, foi reforçada, pelo debatedor interno Ludgero 
Liberato, a importância de parcerias e adaptações para que a 
falta de estrutura inicial para julgamento de processos penais 
complexos não prejudique direitos e garantias fundamentais, 
ponto que foi objeto de destaque durante a fase pré-evento.

A relatora Emma Bueno destacou tentativas de fugir da 
competência da Justiça Eleitoral mesmo quando o crime 
eleitoral é evidente na narrativa.

Finalizado o evento, foi feito um compilamento dos diversos 
temas e perspectivas trazidas, buscando-se extrair conclusões 
e, ao mesmo tempo, manter toda a pluralidade e complexidade 
do debate

2. CONCLUSÃO

A posição adotada pelo STF no Inq. n.o 4.435 foi recebida com 
dificuldades pela Justiça Eleitoral num primeiro momento. 
Com os processos oriundos de grandes operações, como a 
Lava Jato, servidores se depararam com uma demanda de 
alta complexidade que fugia das matérias habitualmente 
trabalhadas pelas zonas eleitorais. Surgiram várias dificuldades 
estruturais e operacionais relacionadas a esses processos 
penais de grande complexidade, sobretudo, envolvendo delitos 
de organização criminosa, corrupção e lavagem, que demandam 
estrutura para depósito de bens que foram objeto de medidas 
cautelares patrimoniais e sistemas capazes de analisar grandes 
quantidades de dados.

Em relação aos limites da competência da Justiça Eleitoral 
para julgamento de crimes conexos aos eleitorais, houve grande 
discussão, no âmbito das grandes operações, sobre a competência 
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para julgamento das ações penais correspondentes. Na Operação 
Lava Jato, houve grande concentração da competência em 
poucas varas criminais e a competência da Justiça Eleitoral 
é uma forma de retirar parte da competência desses juízos, o 
que era desejado por grande parte das defesas e foi objeto de 
resistência por membros do MPF.

Havendo na narrativa fática, em tese, um crime eleitoral, 
foram feitos pedidos de remessa dos autos à Justiça Eleitoral 
para julgamento. Durante tais discussões, dois pontos foram 
recorrentemente abordados:

1. A reafirmação da própria competência da Justiça 
Eleitoral, mesmo quando inexistir tipificação formal de 
delito eleitoral na denúncia.

2. A recorrente tentativa de bypass do órgão acusatório 
(e até mesmo de Juízos Eleitorais) no entendimento do 
Supremo, pretendendo, muitas vezes, a devolução dos 
autos para a Justiça Comum.

O TSE editou uma resolução prevendo a possibilidade de os TREs 
editarem resoluções definindo zonas eleitorais competentes para 
julgar crimes conexos aos eleitorais. Dos Tribunais Regionais que 
editaram resoluções, vários deles determinaram providências, 
no sentido de estruturar as zonas eleitorais para a assunção 
dessa nova competência.

Apesar das providências adotadas pela Justiça Eleitoral, 
mesmo os estados que editaram resoluções e definiram zonas 
eleitorais competentes para julgamento dos crimes conexos 
não possuíam a estrutura adequada. Tal estrutura, pela 
complexidade dos processos, demanda investimento contínuo 
e a longo prazo, vide o caso da Justiça Federal que levou duas 
décadas para chegar à estrutura atual, conforme ressaltado 
pela doutora Silvana Batini. Além disso, 14 (quatorze) Tribunais 
Regionais não editaram resoluções.

Tal falta de estrutura não justifica, no entanto, a violação de 
garantias processuais penais. Além do juiz natural, cristalizado 
na própria competência da Justiça Eleitoral, a falta de estrutura 
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não pode ser razão para limitação do devido processo legal, 
devendo ser buscada a estruturação, a parceria com outros órgãos 
jurisdicionais, que possuem maior expertise, e investimento da 
cúpula do Judiciário, dentre outras ações.

3. REFERÊNCIAS

Quanto à normatização, nos Tribunais Eleitorais, relativa à 
criação de varas especializadas, foi feita pesquisa nos endereços 
eletrônicos de cada Regional pela revisora Luciana Ádria Viana 
de Andrade.

ANEXO I – Pequeno compilado apresentado pelo membro Diogo 
Gradim, com alguns precedentes do STF

- Manutenção da competência quando houve extinção de 
punibilidade do crime eleitoral declarada, no momento de 
recebimento da denúncia:

Ementa: Penal e processual penal. Competência da Justiça 
Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a 
crimes comuns (Inq. n.o 4.435 AgR-Quarto). Denúncia que narra 
fatos indicativos de crime eleitoral. Extinção da punibilidade 
declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a 
prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência 
da Justiça Eleitoral. Jurisprudência do TSE e aplicação lógica 
do art. 81 do CPP. Provimento ao recurso em habeas corpus 
para declarar a incompetência da Justiça comum estadual e 
determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, nos termos 
do voto.

Neste caso concreto, em 2009, no Inq. n.o 2.280/MG, quando 
do recebimento da denúncia por este Tribunal, determinou-se 
o arquivamento em relação ao crime previsto pelo art. 350 do 
Código Eleitoral, ao reconhecer-se a extinção da punibilidade 
pela prescrição da pretensão punitiva.
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- Análise dos fatos e definição de competência mesmo 
quando não há menção ao tipo penal eleitoral pelo 
Ministério Público.

No caso em análise, embora a PGR tenha classificado 
provisoriamente os crimes, na petição inicial, como corrupção 
ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, os depoimentos 
dos colaboradores que embasaram a abertura deste Inquérito 
são claros quanto à possível existência de crime de falsidade 
ideológica eleitoral, previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

- Não recebimento de denúncia por crime eleitoral após 
análise pelo STF constitui descumprimento da decisão 
impugnável por meio de Reclamação.

AgR na Rcl. n.o 3.4796, 2.ª Turma, rel. min. Edson Fachin, redator 
do acórdão min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 14.9.2021, 
DJE de 17.12.2021:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO 
STF FIRMADA NO INQUÉRITO 4.146/DF. RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA PELO STF, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO 
CRIME ELEITORAL. PERDA ULTERIOR DO MANDATO DO 
RECORRENTE. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA. EXCLUSÃO DO CRIME ELEITORAL PELA 
INSTÂNCIA INFERIOR APÓS O RECEBIMENTO DOS AUTOS. 
MANIPULAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO 
DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF. A 
VALIDADE DAS DECISÕES DEVERÁ SER ANALISADA PELO 
JUÍZO ELEITORAL COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. Alegação de 
descumprimento da autoridade da decisão do STF. 
Cabimento da reclamação. 2. A jurisprudência do STF 
encontra-se consolidada quanto à competência da Justiça 
Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e de 
crimes comuns conexos a essas infrações. 3. Ao receber os 
autos remetidos pelo Supremo, o magistrado de primeira 
instância promoveu o decote da peça acusatória (já 
recebida por esta Corte), em relação às infrações penais 
eleitorais. Violação da autoridade da decisão do Tribunal 
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no que se refere à definição da competência. 4. Caberá 
ao juiz eleitoral competente o exame da validade das 
decisões e atos instrutórios, nos termos do art. 567 do 
Código de Processo Penal, sem prejuízo de análise futura 
por esta Suprema Corte, após esgotadas as instâncias 
recursais pertinentes. 5. Agravo regimental a que se dá 
parcial provimento.
“[…] teria julgado prejudicado o recebimento da denúncia 
realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do INQ 4.146, atinente ao delito eleitoral, em 
razão da ausência de ratificação, quanto ao ponto, por parte 
do órgão acusatório com atuação perante aquele juízo”

- Divergência sobre o cabimento de Reclamação por 
ausência de efeito vinculante da decisão na QO no Inq. 
n.o 4.435.

AgR no Rcl. n.o 42.993, 2.ª Turma, rel. min. Edson Fachin, 
julgamento em 23.11.2021, DJE de 15.12.2021:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA 
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA 
EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE 
E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO 
CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ELEITORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS 
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É 
incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito 
vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não 
foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste 
Supremo Tribunal. 2. Afigura-se inviável o recebimento de 
reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de 
analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, 
se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade 
diretamente sujeita à jurisdição desta Corte (RCL 25.509, 
Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 
3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma 
desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, 
o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral 
para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns 
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que lhes forem conexos. 4. A reclamação não se presta 
a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a 
salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de 
suas decisões. 5. Agravo regimental desprovido.

AgR na Rcl. n.o 36.131, rel. min. Edson Fachin, redator do acórdão 
min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE 4.12.2020:

Penal. Processual penal. Agravo regimental em reclamação. 
Violação à autoridade da decisão proferida pelo STF no 
Inq. 4435 Agr-Quarto. Conhecimento da reclamação. 
Inobservância das diretrizes que resultaram na fixação da 
competência da Justiça Eleitoral. Indícios das práticas de 
crimes eleitorais conexos a crimes comuns. Provimento 
do agravo, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no 
Distrito Federal. 1. O Plenário desta Corte estabeleceu, de 
forma objetiva, os critérios para definição da competência 
da Justiça Eleitoral, o que torna possível o uso do 
instrumento da reclamação para garantia da autoridade 
da decisão da Corte. 2. No caso, vislumbra-se a violação à 
autoridade da decisão do STF no INQ 4.435-Quarto Agravo 
Regimental, tendo em vista a descrição, na narrativa 
acusatória, da prática de crimes eleitorais conexos a 
crimes comuns. 3. Provimento do agravo regimental para 
determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no 
Distrito Federal.

ANEXO II – Levantamento de informações em todos os TREs, 

relativo à criação de unidades especializadas, elaborado por Lu-
ciana Ádria Viana de Andrade
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TRE-PETRE-PRTRE-MGTRE-MSTRE-CETRE-BATSE

Resolu-
ção n.o 
23.618

Resolu-
ção n.o 
6/2019

Resolu-
ção n.o 

828/2021

Resolu-
ção n.o 

676/2020

Resolu-
ção n.o 

1.132/2020

Resolu-
ção n.o 

834/2019

Resolu-
ção n.o 

634/2020

Exige a 
criação 
de uni-
dade de 
servido-
res trei-
nados, 
criar 
grupo de 
servido-
res para 
asses-
sora-
mento, e 
designar 
juízes 
auxilia-
res.

Núcleo 
de As-
sesso-
ramento 
Criminal, 
moni-
torado 
pela 
Presi-
dência 
e pela 
Correge-
doria

Comis-
são de 
Asses-
sora-
mento 
Criminal 
Especia-
lizado 
(CACE), 
vincu-
lada à 
Presi-
dência

Não cria 
unidade 
de as-
sessora-
mento

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

6 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

Comis-
são de 
Asses-
sora-
mento 
Criminal 
Especia-
lizado 
(CACE), 
no âm-
bito da 
Secre-
taria 
Judiciá-
ria, que 
super-
visiona 
as suas 
ativida-
des, e 
moni-
torada 
pela 
Presi-
dência 
e pela 
Correge-
doria.

Não cria 
unida-
de de 
assesso-
ramento. 
Delega à 
Presi-
dência 
do tribu-
nal a 
compe-
tência 
para 
estrutu-
rar a as-
sistência 
das 
zonas 
especia-
lizadas. 
A capa-
citação 
fica a 
cargo da 
Escola 
Judi-
ciária 
Eleitoral

Não cria 
unida-
de de 
assesso-
ramento. 
Delega à 
Secre-
taria Ju-
diciária 
Remota 
de 1º 
Grau de 
Juris-
dição a 
atribui-
ção para 
assesso-
ramento 
dos juí-
zes das 
zonas 
especia-
lizadas. 
A capa-
citação 
fica a 
cargo da 
Escola 
Judiciá-
ria Elei-
toral.
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TRE-TOTRE-SETRE-RSTRE-SPTRE-SCTRE-RNTRE-RJ

Resolu-
ção n.o 

1.106/2019

Resolu-
ção n.o 

40/2020

Resolu-
ção n.o 

8.010/2020

Resolu-
ção n.o 

528/2021

Resolu-
ção n.o 

326/2019

Resolu-
ção n.o 
18/2019

Resolu-
ção n.o 

511/2021

Núcleo 
de As-
sesso-
ramento 
Criminal, 
com 3 
servido-
res de-
signados 
após 
processo 
seletivo 
interno, 
sob a 
coorde-
nação 
do Juiz 
Auxiliar 
da Presi-
dência

Grupo 
de As-
sesso-
ramento 
Criminal 
Especia-
lizado 
(GACE), 
moni-
torado 
pela 
Presi-
dência 
e pela 
Correge-
doria. A 
capa-
citação 
fica a 
cargo da 
Escola 
Judi-
ciária 
Eleitoral

Núcleo 
de Apoio 
à Pres-
tação 
Juris-
dicional 
(NAPJ), 
com 
1 juiz 
substi-
tuto da 
corte 
(que fica 
impe-
dido de 
atuar no 
julga-
mento 
de even-
tuais 
medidas 
no 2 
grau) 
e no 
mínimo 
3 servi-
dores, 
dentre 
os quais 
1 deve 
ser da 
Asses-
soria 
Jurídica 
Especia-
lizada

Não cria 
unidade 
de as-
sessora-
mento

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

2 Zonas 
especia-
lizadas

1 Zona 
especia-
lizada

1 Zona 
especia-
lizada

Comis-
são de 
Asses-
sora-
mento 
Criminal 
Especia-
lizado 
(CACE), 
moni-
torada 
pela 
Presi-
dência 
e pela 
Correge-
doria

Comis-
são de 
Asses-
sora-
mento 
Criminal 
Especia-
lizado 
(CACE), 
moni-
torada 
pela 
Presi-
dência 
e pela 
Correge-
doria

Não cria 
unidade 
de as-
sessora-
mento.
Dele-
ga ao 
Núcleo 
de Apoio 
Pro-
cessual 
(NAP) o 
assesso-
ramen-
to em 
feitos da 
espécie, 
quando 
deman-
dado. A 
capa-
citação 
fica a 
cargo da 
Escola 
Judiciá-
ria Elei-
toral.
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TRE-PETRE-PRTRE-MGTRE-MSTRE-CETRE-BATSE

Recon-
dução 
sem 
limite 
definido

Recon-
dução 
sem 
limite 
definido

Recon-
dução 
sem 
limite 
definido

Não 
aborda a 
recon-
dução

Não 
aborda a 
recon-
dução

O TRE 
pode-
rá, por 
conve-
niência 
objeti-
va do 
serviço 
eleitoral 
e em 
razão da 
especia-
lidade e 
com-
plexi-
dade da 
matéria, 
designar 
os juízes 
das 
zonas 
especia-
lizadas 
pelo cri-
tério do 
mereci-
mento, 
que será 
aferido 
pela 
operosi-
dade e 
eficiên-
cia no 
exercício 
das ju-

*Pode-
rão ser 
desig-
nados 
servido-
res, em 
caso de 
excep-
cional 
neces-
sidade, 
enquan-
to veri-
ficada a 
deman-
da.*De-
signou 
TODAS 
as zonas 
eleito-
rais de 
Campo 
Grande, 
ou seja, 
6 Zes. A 
ZE mais 
antiga 
atua 
também 
como 
distri-
buidora.

Possi-
bilidade 
de re-
condu-
ção do 
magis-
trado (1 
biênio)

Possi-
bilidade 
de re-
condu-
ção do 
magis-
trado (1 
biênio)
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TRE-TOTRE-SETRE-RSTRE-SPTRE-SCTRE-RNTRE-RJ

Não 
aborda a 
recon-
dução

Não 
aborda a 
recon-
dução

Não 
aborda a 
recon-
dução

Esta-
belece 
critérios 
para 
distri-
buição, 
desta-
cando a 
ocorrên-
cia de 
pre-
venção, 
conexão, 
conti-
nência, 
pedido 
reite-
rado, 
litiscon-
sórcio.

Possi-
bilidade 
de re-
condu-
ção do 
magis-
trado (1 
biênio)

Possi-
bilidade 
de re-
condu-
ção do 
magis-
trado (1 
biênio)

Possi-
bilidade 
de re-
condu-
ção do 
magis-
trado (1 
biênio)

Recon-
dução 
sem 
limite 
definido
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risdições 
elei-
toral e 
comum, 
obser-
van-
do-se, 
prefe-
rencial-
mente, a 
atuação 
e espe-
cializa-
ção na 
juris-
dição 
penal

Afasta-
mentos 
do juiz 
— subs-
tituído 
pelo ou-
tro juiz 
de zona 
especia-
lizada

Tribunal 
poderá 
requi-
sitar 
agen-
tes de 
outros 

Tribunal 
poderá 
realizar 
con-
vênios 
com 
outros 

A Presi-
dência 
do TRE 
pode re-
quisitar 
agen-
tes de 

Afasta-
mentos 
do juiz 
— subs-
tituído 
na forma 
do Re-
gimento 
Interno 
do Tri-
bunal
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Afasta-
mentos 
do juiz 
— subs-
tituído 
na forma 
do Re-
gimento 
Interno 
do Tri-
bunal

Tribunal 
poderá 
requi-
sitar 
agen-
tes de 
outros 

Diante 
da com-
plexida-
de e das 
caracte-
rísticas 
dos pro-

Tribunal 
poderá 
requi-
sitar 
agen-
tes de 
outros 

Cons-
tatada 
necessi-
dade, o 
Presi-
dente do 
TRE de-

Afasta-
mentos, 
impedi-
mentos 
ou sus-
peições 
do juiz 
com-
petente 
— juiz 
subs-
tituto 
será 
designa-
do pela 
Presi-
dência 
do Tri-
bunal

Afasta-
mentos 
do juiz 
— subs-
tituído 
na forma 
do Re-
gimento 
Interno 
do Tri-
bunal
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órgãos 
públi-
cos, em 
todas as 
esferas 
de ju-
risdição, 
para 
reali-
zarem 
ativida-
des de 
interes-
se ao 
assesso-
ramen-
to das 
zonas 
especia-
lizadas

órgãos 
para a 
realiza-
ção de 
ativida-
des de 
assesso-
ramento 
e apoio 
às zonas 
elei-
torais 
especia-
lizadas

Pode-
rá ser 
designa-
do Juiz 
Coope-
rador, 
dentre 
os juízes 
eleito-
rais das 
Zonas 
Eleito-
rais de 
Belo 
Horizon-
te, em 
caráter 
provisó-
rio

Havendo 
necessi-
dade, o 
Presi-
dente do 
TRE de-
signará, 
dentre 
os juízes 
que 
estejam 
no exer-
cício da 
função 
eleitoral, 
auxi-
liar(es) 
para as 
zonas 
especia-
lizadas

outros 
órgãos 
do Poder 
Judiciá-
rio
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órgãos 
públi-
cos, em 
todas as 
esferas 
de ju-
risdição, 
para 
reali-
zarem 
ativida-
des de 
interes-
se ao 
assesso-
ramen-
to das 
zonas 
especia-
lizadas

cessos 
afetos 
ao NAPJ, 
poderá 
este re-
quisitar 
para sua 
com-
posição 
agen-
tes de 
outros 
poderes 
públicos 

poderes 
públi-
cos que 
realizem 
ativida-
des de 
interes-
se ao 
assesso-
ramen-
to das 
zonas 
elei-
torais 
especia-
lizadas 
para 
a sua 
compo-
sição

Pode-
rá ser 
designa-
do, pela 
Presi-
dên-
cia do 
Tribunal, 
Juiz 
Auxiliar, 
dentre 
os juízes 
eleito-
rais das 
Zonas 
Elei-
torais 
de São 
Pau-
lo, em 
caráter 
provisó-
rio, para 

signará, 
dentre 
os juízes 
que 
estejam 
no exer-
cício da 
função 
eleitoral, 
auxi-
liar(es) 
para a 
zona 
especia-
lizada
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Prefe-
rência 
por 
atos de 
instru-
ção por 
vídeo-
confe-
rência

Prefe-
rência 
por 
atos de 
instru-
ção por 
vídeo-
confe-
rência
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atuar em 
coope-
ração 
com os 
juízes 
titula-
res das 
zonas 
elei-
torais 
espe-
cializa-
das, em 
razão da 
necessi-
dade do 
serviço

Prefe-
rência 
por 
atos de 
instru-
ção por 
vídeo-
confe-
rência

É faculta-
do ao juiz 
da causa 
o deslo-
camento, 
na área 
de ju-
risdição, 
para pre-
sidir di-
ligências 
neces-
sárias à 
instrução 
dos feitos 
em tra-
mitação 
indicados 
no art. 
2º, o que 
pode ser 
estendido 
aos inte-
grantes 
do NAPJ

É facul-
tado aos 
Magis-
trados, 
na área 
de sua 
jurisdi-
ção, o 
desloca-
mento 
para a 
realiza-
ção de 
dili-
gências 
neces-
sárias à 
instru-
ção dos 
feitos 
em tra-
mitação

Atos por 
video-
confe-
rência ou 
depre-
cados a 
qualquer 
zona 
eleitoral, 
sempre 
que tal 
medida 
for con-
veniente 
à celeri-
dade ou 
eficácia 
das dili-
gências 
e não 
impor-
tar em 
prejuízo 
a sigilo 
decreta-
do
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Vedação 
de con-
tato dos 
juízes e 
servido-
res com 
a im-
prensa

Vedação 
de con-
tato dos 
servido-
res com 
a im-
prensa, 
cabendo 
tal ônus 
apenas 
ao juiz 
eleito-
ral ou a 
Asses-
soria de 
Comu-
nicação, 
se au-
torizado 
pelo juiz 
compe-
tente
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Vedação 
de con-
tato dos 
servido-
res com 
a im-
prensa, 
cabendo 
tal ônus 
apenas 
ao juiz 
eleito-
ral ou a 
Asses-
soria de 
Comu-
nicação, 
se au-
torizado 
pelo juiz 
compe-
tente

Vedação 
de con-
tato dos 
servido-
res com 
a im-
prensa, 
cabendo 
tal ônus 
apenas 
ao juiz 
eleito-
ral ou a 
Asses-
soria de 
Comu-
nicação, 
se au-
torizado 
pelo juiz 
compe-
tente
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FASE 1 – PRÉ-EVENTO

1. EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA

O debate acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e sua interação 
com o Direito Eleitoral e Partidário é necessário, não apenas por 
se tratar de legislação recente e se ter reconhecido a proteção 
de dados como direito fundamental, mas pela importância 
do impacto que o acesso aos dados pessoais representa. No 
decorrer dos encontros, sem a pretensão de esgotar o tema, o 
grupo listou cinco tópicos sobre a relação entre a LGPD e o Direito 
Eleitoral e Partidário dos quais decorrem problematizações que 
se acredita deverem ser enfrentadas pela Justiça Eleitoral e pela 
doutrina. As questões foram levantadas por áreas em relação à 
LGPD, conforme seguem:

LGPD e Justiça Eleitoral 

Dados dos Processos Judiciais:

Como preservar dados nas citações de jurisprudência e 
precedentes? Como preservar dados no banco de jurisprudência?

Observação das Coordenadoras: possível conflito (legítimo 
interesse versus proteção de dados como direito fundamental) 
— atual prevalência do interesse público, na prática, mas a 
Resolução menciona consentimento.

LGPD e propaganda eleitoral

Como aplicar a LGPD no âmbito da propaganda eleitoral?

Como a Justiça Eleitoral fiscalizará a aplicação da LGPD na 
propaganda eleitoral e nos partidos?

LGPD e partidos políticos

Quais as bases legais para o tratamento de dados e identificação 
de dados sensíveis, nos partidos e em campanha?
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É possível o compartilhamento de dados (do partido, de filiados 
etc.) com os candidatos?

Como a Justiça Eleitoral irá fiscalizar a aplicação da LGPD 
pelos partidos?

LGPD e cabimento Aije e Aime

Pode-se configurar Abuso de Poder através do uso de base dados?

Pode-se configurar Abuso de Poder econômico através de 
compra de base de dados?

Questionamento da Coordenadora: A Resolução do TSE teria 
permitido o “disparo em massa” desde que haja consentimento 
na composição da base de dados?
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3. DEBATES

3.1. PRIMEIRA PARTE DOS DEBATES

Ana Márcia dos Santos Mello:

Ao iniciar a primeira parte do debate, Ana Márcia dos Santos 
Mello levantou questionamento sobre os dados expostos nos 
próprios processos judiciais, tais como os dados necessário para 
a própria narrativa da causa de pedir, e identificações necessárias 
para dissídio jurisprudencial: ano, fatos e análise fática, número 
do processo, município ou ente federativo etc.

A questão levantada decorre do fato de alguns dados contidos 
nos processos serem considerados dados sensíveis, e, muitas 
vezes, também englobarem dados de terceiros, não candidatos.

Haveria risco de responsabilização? Como isto será considerado 
pela Justiça Eleitoral?

Foi ponderado se a legislação eleitoral é clara em relação ao 
sigilo de dados, pois este se impõe, em geral, apenas na Aime, 
ou quando há documento específico que requer sigilo.

No entanto, seria possível que o candidato requeresse sigilo 
sobre dados que ele próprio considerasse sensíveis? Isso implica 
em restrição de informação ao eleitor? E o eleitor, pode solicitar 
que os seus dados não sejam acessados por candidatos? Diante 
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dessas questões, as bases da LGDP são suficientes para a 
Justiça Eleitoral?

Luiz Fernando Obladen Pujol:

O integrante e relator do GT, Luiz Fernando Obladen Pujol, apenas 
à título de contribuição, citou um estudo comparativo entre os 
sistemas PJe e Projudi, realizado por Patricia Eliane da Rosa e 
Juliana Lonardoni Ramos. No mencionado estudo, segundo o 
integrante, as pesquisadoras concluíram que: o sistema PJe 
apresenta melhor nível de proteção de dados, mas ambos 
apresentam o fator humano como merecedor de atenção, sendo 
necessário que os operadores dos sistemas, sejam servidores 
ou advogados, estejam mais atentos e recebam treinamento 
acerca da LGPD, pois as falhas encontradas envolvem exposição 
desnecessária de dados em movimentações não sigilosas, como 
em despachos, comunicações processuais e petições.

Por fim, Luiz Fernando Pujol colocou sua opinião. Segundo ele, 
sobre alguns dados, a transparência deve sempre prevalecer, 
como em processos de prestação de contas, que o eleitor tem 
o direito de acesso aos dados.

Ana Márcia dos Santos Mello:

A integrante do GT, Ana Márcia dos Santos Mello, pontuou a 
dificuldade de enquadramento legal, considerando os arts. 7.º e 
11 da LGPD, em relação aos dados para acesso de terceiros.

Samara Castro:

A integrante e coordenadora do GT, Samara Castro, pontuou que 
há uma discussão em torno da divulgação de informações ser 
necessária para execução de políticas públicas, mas considera que 
esta questão não tem avançado, e que há dúvidas se publicidade 
de processo judicial se enquadra como política pública.

Samara Castro também pontuou que considera ser necessária 
a definição da finalidade de determinados dados estarem 
públicos ou sigilosos. Além disso, é preciso haver a delimitação 
de quais dados necessitam estar públicos e qual a classificação 
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das informações nos processos judiciais: qual a finalidade de 
determinados dados estarem públicos ou sigilosos? Todas as 
informações necessitam estar disponíveis para consulta pública, 
ou algumas deveriam estar disponíveis apenas aos advogados 
e partes? Será que, por questão de interesse público, alguns 
dados deveriam estar à disposição de consulta externa?

A coordenadora atentou, ainda, para o problema objetivo da 
classificação e das pessoas autorizadas; e para a complexidade 
de se fazer a classificação em cada processo. Essas seriam 
questões metodológicas de identificação e classificação.

Samara Castro, por fim, pontuou a possibilidade de alguns dados 
serem protegidos por “raches”, ou seja, a substituição do dado 
por outro que não permite a identificação.

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues: 

A integrante e vice-coordenadora do GT, Tatiana Kolly 
Wasilewski Rodrigues, por sua vez, questionou quem seriam os 
responsáveis pela classificação e controle dos dados sigilosos 
nos processos judiciais. Seriam os advogados e partes, ou a 
Justiça Eleitoral? Ou, ainda, seria uma responsabilidade de 
todos os sujeitos processuais?

Ana Márcia dos Santos Mello: 

Ana Márcia Mello pontuou a necessidade de conciliação 
de legislações, CPC, LGDP, legislação eleitoral e regimento 
dos Tribunais. Ela considerou que a responsabilidade, pela 
especificidade do Direito Eleitoral, não permitiria relegar às 
partes e aos advogados este ônus, devendo a Justiça Eleitoral 
ser a responsável pela regulamentação do uso de dados no 
ambiente eleitoral, de forma mais efetiva e específica, sempre 
atentando para a garantia do devido processo legal e para a 
segurança jurídica das partes.

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues:

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues sugeriu a criação de 
um rol de informações que seriam consideradas sensíveis. 
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Ela também questionou a necessidade de flexibilização em 
determinadas situações, como quando há necessidade de 
análise de dissídio jurisprudencial.

Samara Castro:

Samara Castro observou, então, as dificuldades do próprio 
sistema eletrônico, mas salientou que se deve atentar para o 
fato de muitos dados serem de fácil acesso, mesmo fora dos 
processos judiciais, sendo encontrados na internet abertamente, 
podendo ser considerados públicos.

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues:

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues também observou que há 
dados que, mesmo sendo sensíveis, são essenciais para ingressar 
com ações judiciais eleitorais, tal como saber se o candidato 
foi condenado para aferir inelegibilidade. A vice-coordenadora 
do GT observou que o legítimo interesse pode ser levantado 
como argumento nestas questões, desde que observado o 
disposto no art. 10 da LGPD. Também pode ser utilizado como 
fundamento, o exercício regular de direitos em processo judicial 
e administrativo, ponderando que há a necessidade de maior 
debate e produção acadêmica sobre a LGPD e o Direito Eleitoral, 
até para a própria Justiça Eleitoral estar mais preparada para os 
desafios que irão surgir.

Samara Castro:

Por fim, a coordenadora Samara Castro sintetizou que, diante 
dos questionamentos do grupo, há necessidade de se definir:

a) quais as precauções que se deve ter nos sistemas de 
processos judiciais eletrônicos;

b) quais os atores processuais responsáveis pelo controle 
e classificação dos dados nos processos judiciais;

c) quais são as bases legais a partir da qual os dados 
serão tratados, se algum diploma supre tal tratamento 
sozinho, ou há necessidade de incidência conjunta de 
várias legislações sobre o tratamento dos dados.
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Dessa forma, também se constatou a necessidade de maior 
produção acadêmica sobre o tema da proteção de dados no 
âmbito do Direito Eleitoral.

O grupo concluiu que, no atual estágio de desenvolvimento do 
tema, há mais dúvidas do que respostas.

3.2. SEGUNDA PARTE DOS DEBATES

Em um segundo momento de discussão do grupo, os debates 
foram centrados na questão das ações judiciais eleitorais, em 
especial, em relação à Aime e à Aije.

Jéssica Teles de Almeida: 

A integrante Jéssica Teles de Almeida, que se dedica ao estudo e 
pesquisas no âmbito do abuso de poder no Direito Eleitoral, iniciou 
explanando sobre o aspecto comum às duas ações: a perspectiva 
do abuso e a relação deste com o abuso do direito. Posteriormente, 
a Jéssica Teles de Almeida atentou para a integração da proteção 
de dados ao microssistema do Direito Eleitoral.

A integrante observou que o uso de base de dados para a 
finalidade eleitoral já é considerado no planejamento de 
campanhas, como, por exemplo: no direcionamento de 
propagandas de acordo com o interesse e preferências dos 
eleitores, levando-se em conta o levantamento feito por 
algoritmos. Jéssica Teles de Almeida pontuou, também, que, 
em diálogo com o integrante Luiz Fernando Obladen Pujol, 
concluíram que, a partir da forma em que ocorrer o uso dos 
dados, ou de como se deu o acesso a tais dados, pode-se 
estar diante de abuso de poder econômico ou abuso de poder 
político (caso os dados tenham sido coletados através de banco 
de dados da Administração Pública, por exemplo).

Jéssica Teles e Luiz Pujol: 

Os integrantes Jéssica Teles e Luiz Pujol levantaram a hipótese 
de candidatos, sem má-fé — inclusive pela LGPD ser recente —, 
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estarem coletando dados de eleitores junto às suas bases, em 
paróquias, sindicatos, e, posteriormente, utilizarem estes dados 
em campanha.

A integrante Jéssica Teles chegou a questionar se o banco de 
dados dos candidatos, no futuro, será uma informação exigida 
perante a Justiça Eleitoral para fiscalização.

A integrante observou o valor dos dados, não necessariamente 
monetário, mas que representa ativo importante para inúmeras 
atividades contemporâneas, por isso, o abuso e o uso indevido 
dos dados merece maior atenção.

Jéssica Teles ressaltou uma questão levantada, em conjunto com 
o integrante Luiz Pujol, sobre a hipótese de os dados utilizados 
em campanhas serem obtidos a partir de banco de dados da 
Administração Pública, bem como do disparo de informações 
ocorrer a partir de repartições públicas, caracterizando abuso 
de poder político e improbidade administrativa.

Luiz Pujol: 

O integrante e relator, Luiz Pujol, a partir das falas da integrante 
Jéssica Teles, primeiramente, pontuou casos ocorridos em 
campanhas estaduais, em que foi identificada a disseminação 
de fake news, a partir de repartições públicas, o que já sinaliza 
a possibilidade do uso de dados da Administração Pública, 
caracterizando indício de abuso de poder político envolvendo 
dados dos cidadãos.

Já em relação à compra de dados, os integrantes Luiz Pujol e 
Jéssica Teles observaram que, neste caso, resta claro o abuso 
de poder econômico.

Posteriormente, o integrante Luiz Pujol explorou a questão, 
levantada pela integrante Samara Castro, sobre a possibilidade 
de disparo de propaganda desde que haja consentimento do 
eleitor. A questão surge a partir da análise conjunta dos arts. 
7.º e 11 da LGPD, das resoluções e da cartilha do TSE, que dão a 
entender que o uso de dados e o disparo de propaganda eleitoral 
seriam permitidos desde que haja o consentimento do eleitor.
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Luiz Pujol observou que, em relação ao recebimento de 
propaganda por mensagens de texto, já há norma e posicionamento 
consolidado: a necessidade de opção ao eleitor de querer ou 
não continuar a receber as mensagens, com a usual opção 
“sim” ou “não” ao final das mensagens de texto. No entanto, em 
outras situações, a problematização se torna mais complexa, 
pois a LGPD exige que o consentimento seja específico, ou seja, 
com finalidade específica. Nas demais situações, o integrante 
observou que, possivelmente, o simples “sim” ou “não” ao final 
da mensagem não seja o suficiente, devendo haver um termo de 
consentimento mais específico voltado à LGPD.

Por isso, levantou-se a questão dos dados dos eleitores obtidos 
pelo político, ao longo de sua vida pública, tais como, os obtidos 
em festividades regionais, convenções empresariais, eventos, 
visitação ao próprio gabinete parlamentar, paróquias etc. 
Poderiam esses dados serem utilizados, posteriormente, em 
campanha eleitoral, sendo ausente o consentimento específico 
para tal finalidade?

Ressaltou-se que é uma problematização nova, surgida a partir da 
LGPD, uma vez que não foi identificada a má-fé na prática pretérita, 
até mesmo, em razão da inexistência da legislação anteriormente.

Ainda em relação ao consentimento, o relator Luiz Pujol destacou 
que a proteção de dados é considerada um direito fundamental 
e, antes desse reconhecimento, alguns dados já se enquadraram 
como direito personalíssimo, portanto, existindo limites sobre 
sua própria disposição. A partir disso, deve-se atentar para os 
limites do consentimento.

Desse modo, Luiz Pujol pontuou que, em discussão com a 
integrante Jéssica Teles, surgiu um raciocínio que pode ser 
sintetizado como: o consentimento acaba quando a prática se 
torna abuso, ou seja, ninguém consente com o abuso. A partir 
do momento em que há o desvio da finalidade para a qual foi 
consentido, o uso se torna abusivo, e o próprio consentimento 
e liberação do uso dos dados pessoais possui limites, em razão 
de sua natureza jurídica.

Também foi pontuado, brevemente, sobre a deturpação de 
dados, como para disseminação de fake news.
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Por fim, o integrante Luiz Pujol observou que as discussões, 
em razão da LGPD ser recente, estão voltadas ao uso dos 
dados pelos candidatos, partidos e campanhas; mas que se 
deve atentar, também, para a questionável neutralidade das 
plataformas digitais — o uso e tratamento de dados realizados 
por elas —, em especial ao direcionar informações e, até mesmo, 
propagandas. Observou-se a diferença clara entre as plataformas 
digitais e outros meios de comunicação, como, por exemplo: TV 
e rádio, nos quais a divulgação de informações é igualitária entre 
aqueles que estão acessando o conteúdo (telespectadores e 
ouvintes). Nas plataformas digitais, o direcionamento não é tão 
claro, ocorrendo através de algoritmos e da base de dados da 
plataforma, o que dificulta a fiscalização.

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues:

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues questionou se a 
problematização estaria nos impulsionamentos ou no 
compartilhamento orgânico, pois visualizava isso de modo claro 
na postagem orgânica.

Luiz Pujol:

Luiz Pujol esclareceu, concordando com Tatiana, que a 
questão estava relacionada às postagens orgânicas, pois, no 
impulsionamento, o candidato ou contratante pode programar 
o público-alvo (idade, região, interesses etc.). Ele destacou que, 
atualmente, nas postagens orgânicas, há questionamentos sobre 
as plataformas privilegiarem determinadas postagens, em razão 
da aparência e do conteúdo, considerando algumas publicações 
mais relevantes do que outras, independentemente do número 
de interações (curtidas, compartilhamentos etc.). Pujol lembrou 
que tais direcionamentos ocorrem tanto em razão da base de 
dados, que resulta da coleta de inúmeros dados dos usuários 
das plataformas, como da programação dos algoritmos.

O integrante observou que se trata, apenas, de uma ponderação, 
que, no momento, não vislumbra a capacidade técnica de 
fiscalização de tais direcionamentos, mas que tal questão deve 
estar, cada vez mais, presente nos debates sobre uso de dados 
e igualdade na internet.
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Por fim, o integrante observou que, no momento, acredita que 
os problemas práticos nas eleições, realmente, devem ser 
centralizados nas questões anteriores, envolvendo abuso de 
poder em torno do uso e acesso aos dados dos eleitores.

Ana Márcia dos Santos Mello: 

Finalizando os debates, a integrante Ana Márcia dos Santos 
Mello retornou à questão do consentimento, tendo em vista o 
conceito de abuso ser amplo e não ser tarefa fácil dimensionar 
um ato como abusivo.

Luiz Pujol e Jéssica Teles: 

O integrante Luiz Pujol exemplificou a situação dos eleitores 
consentirem com o uso de dados, visando receberem informações 
e propagandas partidárias ou de campanha, mas tal abertura 
resultará no recebimento de ofensas (calúnia, difamação, injúria) 
à outra candidatura ou partido. Os integrantes concluíram 
que o abuso estaria presente aí, em decorrência do desvio de 
finalidade.

Luiz Pujol pontuou, ainda, que não haveria desvio em outras 
situações, como na hipótese de o cidadão ter consentido em 
receber informações de determinado partido e, posteriormente, 
passar a receber propagandas de candidaturas, levantando a 
hipótese de ser necessário consentimento específico.

A integrante Jéssica Teles pontuou que considera que o 
consentimento será a métrica para aferir tais questões.

Por fim, Jéssica Teles relembrou que, em debate com o integrante 
Luiz, ambos convergiram no entendimento de que não se pode 
falar em consentimento do uso de dados visando disseminação 
de fake news, por se tratar de conduta ilícita.
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3.3. TERCEIRA PARTE DOS DEBATES

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues: 

Visando consolidar as questões levantadas no decorrer dos 
debates sobre a Justiça Eleitoral, a integrante Tatiana Kolly 
Wasilewski Rodrigues encaminhou o seguinte resumo: 

Para a adequação do Poder Judiciário à LGPD, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), inicialmente, recomendou aos 
Tribunais medidas preparatórias (Recomendação n.º 73/2020) 
e, na sequência, estabeleceu medidas para o processo de 
adequação (Resolução n.º 363/2021).

Dando cumprimento à LGPD e a esses atos normativos do CNJ, 
o TSE:

- Instituiu grupo de trabalho (Portaria-TSE n.º 839/2020) 
incumbido de descrever impactos e propor ações para 
adequação das atividades do TSE à LGPD.
- Instituiu comitê gestor para a implementação da LGPD 
no TSE (Portaria TSE n.º 98/2021).
- Instituiu grupo de trabalho para propor a regulamentação 
da LGPD na Justiça Eleitoral (Portaria TSE n.º 162, de 17 de 
março de 2021).
- Nomeou a Ouvidoria como unidade Encarregada da 
Proteção de Dados pessoais no âmbito do TSE (Portaria 
TSE n.º 14/2021).
- Promoveu a revisão dos termos da política de 
navegação em seu sítio eletrônico (https://www.tse.jus.
br/transparencia-e-prestacao-de-contas/politica-de-
privacidade-e-termos-de-uso).
- Realizou estudos para a revisão de algumas de 
suas resoluções, dentre as quais, destacam-se a que 
estabelece a Política de Segurança da Informação e a 
que trata do Cadastro Eleitoral (Portaria Conjunta TSE n.º 
1, de 22 de fevereiro de 2021 e Portaria TSE n.º 122, de 3 
de março de 2021).
- Abriu consulta pública para o aprimoramento do 
processo eleitoral, inclusive no que tange à proteção de 
dados pessoais (https://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/

https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/politica-de-privacidade-e-termos-de-uso
https://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/consultas-publicas/a-aplicacao-das-resolucoes-do-tse-nas-eleicoes-2020
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consultas-publicas/a-aplicacao-das-resolucoes-do-tse-
nas-eleicoes-2020).
- Publicou a Resolução TSE n.º 23.644/2021, que dispõe 
sobre a Política de Segurança da Informação (PSI) no 
âmbito da Justiça Eleitoral.
- Publicou a Resolução TSE n.º 23.650/2021, que instituiu a 
Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
no âmbito da Justiça Eleitoral.
- Publicou a Resolução TSE n.º23.656/2021, que dispõe 
sobre o acesso a dados pessoais constantes dos sistemas 
informatizados da Justiça Eleitoral.
- Publicou a Resolução TSE n.º 23.659/2021, que dispõe 
sobre a gestão do Cadastro Eleitoral e sobre os serviços 
eleitorais que lhe são correlatos.
- O Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), lançou 
a cartilha Guia Orientativo Aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- Limitou a divulgação de dados sobre filiados políticos 
em atendimento à LGPD.

 
Julgamentos:

- 0600231-37.2021.6.00.0000 PA – Processo Administrativo 
n.º 060023137 – São Paulo/SP, Acórdão de 30.11.2021, rel. 
min. Edson Fachin. Publicação: DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, t. 13, Data 3.2.2022.

Ementa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO REGISTRO DE CANDIDATURA. 
DADOS DO CANDIDATO ELEITO SUPLENTE. PUBLICIZAÇÃO. 
RELATO DE RECEBIMENTO DE AMEAÇAS. RETIRADA 
DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE DO SISTEMA 
DIVULGACAND. LEI N.º 13.709/2018 (LGPD). CASO 
CONCRETO QUE JUSTIFICA A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DOS 
BINÔMIOS VIDA PRIVADA/VIDA PÚBLICA E FINALIDADE/
ADEQUAÇÃO. RELEVÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA. 
PROPOSIÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA NO 
ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL.

https://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/consultas-publicas/a-aplicacao-das-resolucoes-do-tse-nas-eleicoes-2020
https://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/consultas-publicas/a-aplicacao-das-resolucoes-do-tse-nas-eleicoes-2020
https://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/consultas-publicas/a-aplicacao-das-resolucoes-do-tse-nas-eleicoes-2020
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1. Os dados pessoais dos cidadãos que disputam as eleições 
devem ser disponibilizados à Justiça Eleitoral, consoante 
art. 11, § 1.º, da Lei n.º 9.504/1997, e são publicizados 
por meio do Sistema de Divulgação de Candidaturas e 
Contas Eleitorais (DivulgaCand). 2. A jurisprudência deste 
Tribunal Superior deve ponderar a prevalência do direito à 
privacidade do candidato, à luz das circunstâncias do caso 
concreto, sem prejuízo da transparência como princípio 
e como regra. 3. Há distinção do grau de proteção dos 
dados pessoais entre os cidadãos que se mantém 
no âmbito da vida privada e aqueles que adentram à 
espacialidade pública, inclusive para fins de fiscalização 
pelos legitimados.
4. A complexidade das inovações trazidas pela LGPD 
no âmbito dos múltiplos bancos de dados da Justiça 
Eleitoral e da necessidade de sua compatibilização com 
a ambiência pública em razão das eleições é contexto 
que reclama a regulamentação da questão para permitir a 
plena aplicabilidade da LGPD nesta seara.
5. Pleito deduzido no processo administrativo acolhido, em 
face das ameaças concretas recebidas, determinando-se 
a retirada dos dados pessoais do requerente do Sistema 
DivulgaCand.
6. Proposição de atribuição, até fevereiro de 2022, ao 
Grupo de Trabalho de Candidaturas (GT-Cand, instituído 
pela Portaria n.º 549, de 26/8/2021), com participação 
da sociedade civil, de realização de diagnósticos com 
propostas de regulamentação e apuração da viabilidade 
de implementação de ajustes no Sistema DivulgaCand, 
para fins de atendimento aos ditames da LGPD.

Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, deferiu o requerimento de retirada 
dos dados pessoais do requerente, relativos à sua candidatura 
ao cargo de vereador, nas eleições de 2020, do Sistema 
DivulgaCand, nos termos do voto do relator. Votaram com o 
relator os ministros Alexandre de Moraes, Mauro Campbell 
Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos, Carlos Horbach 
e Luís Roberto Barroso (presidente). Composição: ministros 
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Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de 
Moraes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio 
Banhos e Carlos Horbach.

- 0600481-70.2021.6.00.0000 Inst. – Instrução n.º 
060048170 – Brasília/DF, Resolução n.º 23.655 de 7.10.2021, 
rel. min. Luís Roberto Barroso. Publicação: DJE – Diário da 
Justiça Eletrônico, t. 190, data 15.10.2021.

Ementa:

Altera a Resolução TSE n.º 23.596, de 20 de agosto de 2019, 
que dispõe sobre a filiação partidária e institui o Sistema 
de Filiação Partidária (FILIA), para adequar as regras sobre 
a divulgação de dados de filiados às disposições da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, aprovou a alteração da Resolução 
TSE n.º 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária e 
institui o Sistema de Filiação Partidária (Filia), para adequar as 
regras sobre a divulgação de dados de filiados às disposições 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nos termos 
do voto do relator. Votaram com o relator os ministros Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro 
Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.

Composição: ministros Luís Roberto Barroso (presidente), 
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro 
Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.

- 0600448-51.2019.6.00.0000 PA – Processo Administrativo 
n.º 060044851 – Brasília/DF, Acórdão de 16.6.2020, rel. 
min. Og Fernandes Publicação: DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, t. 154, data 4.8.2020.
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Ementa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO 
NÃO ELEITO. CARGO DE SENADOR. SISTEMA DIVULGACAND. 
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS E PATRIMONIAIS. 
EXPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DIREITO DO ELEITOR E 
DOS DEMAIS ATORES DO JOGO POLÍTICO. PLEITO FINDO. 
FINALIDADE EXAURIDA. DIREITO À PRIVACIDADE DO EX–
CANDIDATO. PREVALÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Pedido de candidato não eleito ao cargo de senador nas 
Eleições 2018 de retirada de suas informações pessoais 
do Sistema de Divulgação de Candidaturas (DivulgaCand).
2. O Sistema DivulgaCand é um recurso disponibilizado na 
rede mundial de computadores, que possibilita o acesso, 
pelos cidadãos, de informações detalhadas acerca de todos 
os candidatos que pediram o registro na Justiça Eleitoral, 
como nome completo, nome escolhido para urna, partido 
(e coligação), número, cargo eletivo a disputar, situação do 
processo de registro de candidatura, declaração de bens, 
certidões criminais e página oficial.
3. O DivulgaCand constitui importante ferramenta que visa 
a informar os eleitores sobre os candidatos que disputam 
as eleições, legitimando sobremaneira o processo 
eleitoral, dada a transparência das informações, fonte de 
auxílio nas escolhas pessoais, refletindo em aumento na 
qualidade do voto.
4. Quando alguém decide concorrer a cargo público, 
torna-se pessoa pública, devendo se submeter às normas 
que regulam o pleito, a exemplo da disponibilização, 
aos demais atores do jogo político — eleitores, veículos 
de comunicação, adversários, Ministério Público, entre 
outros —, de seus dados pessoais e patrimoniais, que 
possibilitam a fiscalização e o controle social, fortalecendo 
a democracia e seus consectários, como os princípios da 
publicidade, da moralidade e da eficiência.
5. Após o encerramento do processo eleitoral, muitas 
informações, de caráter pessoal e patrimonial, de 
candidatos que deixaram de ser eleitos não necessitam 
mais ficarem expostas ao público, prevalecendo, nessas 
hipóteses, o direito à privacidade, sobretudo para aqueles 
que não são considerados pessoas públicas. Nessas 
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situações, a finalidade eleitoral da publicidade de dados 
pessoais se exaure.
6. A jurisprudência do TSE é no sentido de permitir a 
restrição à divulgação dos dados pessoais e patrimoniais 
de ex–candidatos após o encerramento do processo 
eleitoral. Assim, já no curso do mandato do cargo para o 
qual concorreram, a intimidade de candidatos derrotados 
prevalecerá sobre a publicidade eleitoral, visto que 
inexiste, a partir desse momento, interesse público na 
permanência da exposição.
7. O entendimento desta Corte Superior vai ao encontro 
das disposições contidas na Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) — Lei n.º 13.709/2018 —, a qual 
ainda entrará em vigor.
8. A novel legislação regula o tratamento, por pessoa física 
ou jurídica, de dados pessoais e sensíveis, inclusive nos 
meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
sendo aplicável, ainda, aos entes públicos, nos termos 
dos arts. 1.º, parágrafo único, 3.º, 5.º, 7.º, 10, 11, 15 e 23.
9. O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público 
deve ser realizado para atender à sua finalidade pública, 
na persecução do interesse público, com o escopo de 
executar as competências legais ou cumprir as atribuições 
legais do serviço público e concretizar políticas públicas. 
Logo, verificado que tal propósito foi alcançado ou exaurido, 
deixando os dados de ser necessários ou pertinentes 
segundo a causa justificadora, torna–se imprescindível 
promover o término desse tratamento, mormente se o 
acesso a eles for de caráter público.
10. Pedido deferido, a fim de que o TRE/DF seja oficiado 
para que promova os ajustes no Sistema DivulgaCand, 
classificando os dados pessoais e patrimoniais do 
requerente como “não divulgável”.

 
Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido para que o TRE-DF 
seja oficiado para promover os ajustes no Sistema DivulgaCand, 
classificando os dados pessoais e patrimoniais do requerente 
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como não divulgável, e, determinou, que se comunique, também 
a STI para que promova estudos e aperfeiçoamentos no Sistema 
DivulgaCand, para incluir novas funcionalidades, de modo a 
permitir a preservação da privacidade dos ex-candidatos, como 
nas situações ora em exame, nos termos do voto do Relator. 
Votaram com o relator os ministros Luis Felipe Salomão, Sérgio 
Banhos, Carlos Horbach, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e 
Luís Roberto Barroso (Presidente).

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 
Sérgio Banhos e Carlos Horbach.

 
4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

Por meio da Emenda Constitucional n.º 115/2022, a proteção de 
dados pessoais foi expressamente incluída no rol de direitos 
fundamentais, não cabendo à legislação ordinária o poder de 
reduzir o seu status constitucional.

Além da previsão como direito fundamental, que vem para 
fortalecer ainda mais a LGPD (Lei n.º 13.709/2018), a referida 
emenda também estabeleceu a competência material exclusiva 
da União Federal para organizar e fiscalizar a proteção de dados 
pessoais e a competência legislativa privativa sobre a matéria.

O direito à proteção de dados garante a proteção de informações 
que possam identificar o indivíduo, impondo mecanismos para a 
tutela de direitos desse titular, seja no ambiente das atividades 
privadas, seja na prestação de serviços públicos, inclusive na 
atividade judiciária.

Em relação ao Poder Judiciário, em tese, temos um paradoxo, 
pois, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal consagra 
o princípio da publicidade dos atos processuais (arts. 5º., LX, e 
93, IX e X), disponibilizando dados para consulta pelas partes e 
por qualquer pessoa interessada — procedimento facilitado com 
o Processo Judicial eletrônico —, vem agora erigir a proteção de 
dados pessoais ao mesmo patamar de resguardo constitucional.
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Como compatibilizar essa situação?

Os processos judiciais, como se sabe, estão recheados de dados 
pessoais, sendo irrestrito o seu acesso, a não ser que se imponha o 
sigilo integral ou parcial dos autos nas hipóteses legais previstas. 
A parte e qualquer interessado que pretenda consultá-los, ainda 
que com a exigência do registro de sua identificação, têm acesso 
a dados pessoais ali inseridos, sensíveis ou não.

Pela LGPD, ainda que o ato judicial seja público ou não tenha 
imposição da restrição do segredo de justiça, seja total ou parcial, 
é certo que dados pessoais não podem mais ser divulgados ou 
disponibilizados, a não ser que se enquadrem em alguma das 
hipóteses previstas como base legal para assim justificar o seu uso.

Não há dúvidas, então, de que há, agora, uma necessidade 
premente de atualização do princípio da publicidade dos atos 
processuais, considerando que a LGPD veio para criar uma nova 
forma de se lidar com os dados, impondo novas restrições, 
inclusive perante o Poder Judiciário.

A Resolução n.º 23.650/2021, editada pelo TSE, para instituir a 
Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no 
âmbito da Justiça Eleitoral, vem dispor que: “Em atendimento 
às suas atribuições, a Justiça Eleitoral poderá, no estrito limite 
de suas atividades, tratar dados pessoais sem o consentimento 
dos titulares, desde que observados os princípios estabelecidos 
pelo art. 6.º da LGPD e respaldada a sua atuação nas hipóteses 
elencadas no art. 7.º, II a X, art. 10, I e II, art. 11, II, art. 23, caput, e 
arts. 26 e 27, todos da LGPD” (art. 6.º, caput). E mais: “Eventuais 
tratamentos que não estejam contemplados nas hipóteses 
previstas no caput estarão sujeitos à obtenção de consentimento 
dos interessados” (art. 6.º, § 1.º).

Sem adentrar os termos em que foi disciplinado o referido 
regramento, é certo que, em tese, o uso de dados, sensíveis 
ou não, em processos judiciais que tramitam perante a Justiça 
Eleitoral, estaria resguardado por expressas autorizações legais. 
Porém, várias situações podem suscitar dúvidas, demandando 
uma regulamentação mais específica, nada obstante, os 
limites impostos pelo próprio diploma legal desafiam a função 
regulamentar dos Tribunais Eleitorais.
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No que se refere às partes, em princípio, parece que a questão 
do uso de dados em processos judiciais se resolve pela base da 
obrigação legal (art. 7.º, II, e art. 11, II, a, Lei n.º 13.709/2018) ou a 
do exercício regular de direitos em processo judicial (art. 7.º, VI, 
e art. 11, II, d, Lei n.º 13.709/2018), pois o uso de dados se mostra 
necessário para a defesa de seus interesses, sob pena de, 
caso contrário, serem impedidas de terem acesso à prestação 
jurisdicional pretendida.

Contudo, uma das questões, que merece ser debatida, se refere 
às consultas feitas aos processos judiciais por terceiros, e mais, 
à utilização dos dados consultados, seja para fins de divulgação, 
seja até mesmo como forma de preencher requisitos legais para 
o exercício do direito à ampla defesa.

No que se refere à divulgação, são muitos os questionamentos 
que se avizinham, inclusive, no que se refere a outro princípio 
constitucional: o da liberdade de expressão.

De toda forma, é sabido que as eleições, como elemento 
essencial das democracias, exigem acesso a dados pessoais, 
inclusive sensíveis, para que os eleitores possam conhecer os 
concorrentes em disputa. Pode o titular dos dados requerer, 
judicialmente, a restrição da divulgação de informações que lhe 
dizem respeito, como o caso de condenações judiciais sofridas 
e aplicação de sanções? Informações pessoais ou relacionadas 
ao candidato podem ser divulgadas para fins de crítica ou 
manifestação de apoio sem o seu consentimento? Saliente-se 
que consiste em entendimento atual da Justiça Eleitoral que a 
pessoa pública não tem o mesmo nível de proteção de intimidade 
e privacidade reconhecido ao cidadão comum, havendo uma 
flexibilização do seu direito à intimidade e à vida privada. Seria 
o interesse público se sobrepondo ao interesse particular, por 
necessária mitigação, para a devida informação do eleitorado. 
Caberia invocar o legítimo interesse do controlador, nos termos 
do art. 10?

Um outro aspecto a ser considerado: os processos eleitorais 
estão submetidos a ampla fiscalização, não só da própria 
Justiça Eleitoral, mas dos candidatos, partidos políticos, 
Ministério Público e o do próprio eleitorado, fiscalização essa 
que é essencial para o ajuizamento de várias das ações judiciais 
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previstas na legislação. Pode-se restringir acesso a dados dos 
candidatos, doadores, fornecedores e prestadores de serviços, 
que constam dos processos de prestação de contas? E sua 
divulgação? Caberia, nesse caso, também a hipótese de ser 
enquadrado como tratamento autorizado para exercício regular 
de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (art. 
7.º, VI)?

Outra situação complexa se refere à utilização de dados pessoais 
por terceiros, quando esses forem essenciais para, por exemplo, 
exercitarem sua ampla defesa, como no caso da elaboração de 
recurso especial nos termos do art. 105, III, c, da Constituição 
Federal. O referido dispositivo demanda que seja feita a 
comparação de situações parecidas que tiverem desates judiciais 
diversos, cabendo à parte recorrente promover a demonstração 
analítica da divergência, mencionando as circunstâncias que 
identificam ou assemelham os casos confrontados. A identidade 
ou similitude entre os casos comparados se restringe ao âmbito 
fático-jurídico, o que pode implicar a necessidade de citação 
de dados pessoais, ainda que não relacionados a uma pessoa 
identificada, mas facilmente identificável.

Em se tratando de Justiça Eleitoral, essa dificuldade na 
interposição do recurso especial, como exemplificado, se 
agrava, pois, pela natureza das ações judiciais, comumente, 
os processos se referem a candidatos, em reeleição ou não, 
disputando cargos em determinada esfera (municipal, estadual 
ou federal), com a necessidade de, muitas vezes, os cargos — e 
até mesmo o ano — serem identificados para fins de registro 
do posicionamento jurisprudencial relativo a determinado pleito 
eleitoral. Ou seja, sendo facilmente identificadas, ou pelo menos 
identificáveis, as partes envolvidas na demanda citada, causa 
pouco efeito a eventual anonimização.

Caberia ao terceiro invocar as mesmas bases legais, de obrigação 
legal (art. 7.º, II, Lei n.º 13.709/2018), ou do exercício regular de 
direitos em processo judicial (art. 7.º, VI, Lei n.º 13.709/2018), 
aplicáveis, em princípio, às próprias partes? E como ficariam 
os repositórios jurisprudenciais, dos quais constam dados 
pessoais das partes, diretos ou não, e até sensíveis? Caberia 
a hipótese de enquadramento no art. 7.º, da LGPD, que prevê 
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que o “tratamento de dados pessoais cujo acesso é público 
deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que 
justificaram sua disponibilização” (§ 3.º)? Veja-se, assim, que há 
um grande desafio: o de conciliar a proteção de dados com a 
prática de atos necessários ao exercício de direitos e garantias 
e, também, à realização da democracia.

Por fim, considera-se que seria o caso da Justiça Eleitoral 
regulamentar, de forma mais específica, o enquadramento das 
bases legais cabíveis e os limites para sua utilização, de molde 
a trazer mais segurança para todos os envolvidos no processo 
eletivo e, em especial, aos postulantes judiciais.

5. OPINIÕES DO GRUPO

1. Atualmente, em razão do próprio estágio inicial de 
aplicação da LGPD no Direito Eleitoral, há a necessidade 
de se definir:
a) quais as precauções que se deve ter nos sistemas de 
processos judiciais eletrônicos;
b) quais os atores processuais responsáveis pelo controle 
e classificação dos dados nos processos judiciais; 
c) quais são as bases legais, a partir da qual, os dados 
serão tratados: se algum diploma supre sozinho esse 
tratamento, ou se há necessidade de incidência conjunta 
de várias legislações sobre o tratamento dos dados.

2. Necessidade de maior produção acadêmica sobre o 
tema da proteção de dados, no âmbito do Direito Eleitoral, 
visando auxiliar a Justiça Eleitoral a solucionar problemas 
que devem surgir no decorrer das próximas eleições.

3. Necessidade de cursos de aperfeiçoamento focados 
em LGPD, tanto para servidores, advogados como demais 
atores processuais.

4. Necessidade de consentimento específico e inequívoco 
do eleitor para o uso de dados e recebimento de 
informações com finalidades partidárias e de campanha.
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5. Possibilidade do uso de dados pessoais do eleitor com 
desvio de finalidade ou sem consentimento, para fins 
eleitorais: caracterizar como abuso de poder.

6. Possibilidade de obtenção de dados pessoais do eleitor, 
para fins eleitorais, através de compra de banco de dados: 
caracterizar abuso de poder econômico.

7. Possibilidade de obtenção de dados pessoais do eleitor, 
para fins eleitorais, através de acesso ao banco de dados 
da Administração Pública: caracterizar abuso de poder 
político.

8. Impossibilidade de o consentimento do eleitor ser 
considerado para fins de isenção de responsabilidade por 
disseminação de fake News.

9. Necessidade de um instrumento normativo próprio 
de proteção de dados específicos, no âmbito do 
Direito Eleitoral.

10. Necessidade de um estudo técnico multidisciplinar 
voltado ao direcionamento de informações em plataformas 
digitais com base em dados coletados dos usuários.

FASE 2 – EVENTO

1. RELATÓRIO

A presidente da Mesa, coordenadora Samara Castro, iniciou os 
trabalhos apresentando os integrantes do painel e ressaltando a 
importância do tema.

Na sequência, passou a palavra para os relatores Luiz Fernando 
Obladen Pujol e Jéssica Teles de Almeida que fizeram um 
breve resumo das questões debatidas nas reuniões do grupo, 
ressaltando que a LGPD traz questionamentos que vão desde 
as precauções que se deve ter nos sistemas de processos 
judiciais eletrônicos, passando por quais os agentes processuais 
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responsáveis pelo controle e classificação dos dados, chegando 
até as práticas que podem caracterizar abuso de poder.

Ambos ressaltaram a importância do consentimento daquele 
que fornece dados, bem como da garantia de informação sobre 
a finalidade do uso de tais dados, de forma explícita e clara, 
quando do consentimento. Também pontuaram a necessidade 
de atenção com relação aos dados obtidos dos eleitores pelos 
políticos em eventos, gabinetes e repartições públicas, o que, 
dependendo do caso, pode caracterizar abuso e desvio de 
finalidade do consentimento. Por fim, destacaram, ainda, a 
impossibilidade de consentimento para recebimento de fake 
news, bem como a necessidade de atenção para com a ausência 
de neutralidade das plataformas das redes sociais.

Na sequência, as falas foram divididas entre os debatedores 
e convidados.

2. OPINIÃO DOS DEBATEDORES INTERNOS

Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues: 

A vice-coordenadora do GT, Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues, 
pontuou a preocupação em se definir não apenas quais 
informações e dados podem ser considerados sensíveis, 
como, também, qual o responsável por fazer tal indicação e, 
eventualmente, poder ser responsabilizado.

Além disso, ela também frisou a importância da identificação 
das informações como sendo sensíveis, protegidas por sigilo, ou 
passíveis de divulgação. 

A debatedora questionou se caberia apenas à Justiça Eleitoral e 
a seus servidores identificar as informações como sendo dados 
sensíveis, como, por exemplo: dados presentes em processos 
judiciais eleitorais.
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Ana Márcia dos Santos Mello: 

A integrante do GT, Ana Márcia dos Santos Mello, observou as 
dificuldades em tal identificação de dados e sigilo, pois muitos 
dados judiciais necessitam ser públicos para fins eleitorais, 
como por exemplo, para aferição de inelegibilidades. 

A coordenadora Samara Castro pontuou a relevância do 
consentimento, destacando-o como central nos debates até 
então, mas ressaltou o interesse legítimo ou, no caso, interesse 
público da Justiça Eleitoral em relação aos dados dos cidadãos 
e dados das campanhas.

Ana Márcia dos Santos Mello também destacou o consentimento 
como norteador da LGPD e observou a necessidade de 
ponderação acerca de uma legislação específica sobre proteção 
de dados e Direito Eleitoral, tendo em vista a especialidade da 
matéria. 

Por fim, a maioria dos debatedores, internos e externos, 
concordou que, embora todos devam atentar para a observância 
da LGPD, nos processos judiciais, cabe à Justiça Eleitoral 
resguardar a identificação e eventual sigilo de dados sensíveis.

Além disso, todos concordaram que a aplicação da LGPD no 
Direito Eleitoral e Partidário, seja em processos judiciais ou em 
campanha, é desafiadora, havendo muitas questões em aberto, 
com as quais os Tribunais irão se deparar no decorrer dos 
próximos pleitos.

3. OPINIÃO DO DEBATEDOR EXTERNO

Bruno Cezar Andrade de Souza:

O debatedor externo, Bruno Cezar Andrade de Souza, observou a 
abrangência da LGPD, pontuando que considera que os partidos 
e candidatos não podem ser responsabilizados por eventuais 
dados coletados antes do advento da legislação, pois inexistia 
a LGPD até então. No entanto, a partir da entrada em vigor da 
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lei, o tratamento conferido para tais dados deve ser efetuado de 
acordo com a LGPD. 

O debatedor ressaltou que a LGPD atribui competência à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados para realizar a 
tarefa de estabelecer normas sobre a matéria, não obstante 
a matéria eleitoral possua aspectos específicos. O palestrante 
ponderou sobre o legítimo interesse de divulgação de alguns 
dados, em especial, os de campanhas eleitorais, restando claro 
que há questões ainda em aberto na aplicação da LGPD em 
matéria eleitoral.

Foi destacada a importância da cartilha do TSE sobre proteção 
de dados e aplicação da LGPD — Guia Orientativo Aplicação 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — que visa 
elucidar questões sobre a aplicação da legislação na esfera 
eleitoral e partidária. 

Por fim, o debatedor observou a necessidade de que sejam 
estabelecidas as hipóteses legais em que a LGPD é aplicada 
sobre os dados obtidos pelos candidatos, campanhas e partidos.

4. OPINIÃO DOS CONVIDADOS

Simone Trento:

A convidada Simone Trento, por sua vez, explicou a relevância da 
LGPD em relação aos cidadãos (pessoa natural), permitindo-lhes 
que tenham ciência de como seus dados estão sendo utilizados 
por sites, plataformas e instituições.

A palestrante observou a relevância das bases legais para se ter 
parâmetro sobre o fornecimento, tratamento e destinação dos 
dados dos cidadãos. 

No caso da Justiça Eleitoral, de acordo com a palestrante, a 
própria função constitucional da Justiça Eleitoral lhe garante a 
obtenção e tratamento dos dados dos cidadãos para que seja 
possível a realização das eleições. Com relação aos partidos 
e candidatos, Simone Trento destacou o art. 7.º da LGPD, que 
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estabelece a necessidade de consentimento, baseado na 
autodeterminação informativa.

A debatedora observou, também, o dever de fornecer as 
informações do usuário, de forma imediata — quando simples 
—, quando este requeira, ou no prazo legal, em se tratando de 
relatório complexo. Ela destacou, como desafio e compromisso 
da Justiça Eleitoral, a manutenção da proteção dos dados dos 
cidadãos e o aprimoramento do esclarecimento à população, de 
forma inteligível, de como estes dados são utilizados. 

Para terminar, a debatedora pontuou a importância da Justiça 
Eleitoral em promover o levantamento, identificação e 
classificação dos dados obtidos dos cidadãos, qual o tratamento 
conferido a tais dados, além da promoção da capacitação dos 
servidores sobre a LGPD.

Lucas Borges: 

O debatedor Lucas Borges iniciou sua explanação ressaltando o 
poder representado, atualmente, pela obtenção de dados pessoais 
dos indivíduos, permitindo ao detentor de tais dados prever 
padrões de comportamento e exercer controle sobre as pessoas. 

Os dados, nessa perspectiva, tornam-se ativos de extremo valor 
para as plataformas digitais, governos e empresas. 

Em contrapartida, em relação aos cidadãos, vislumbra-se: 
assimetria de informação, vulnerabilidade e desconfiança, 
quanto ao uso de dados.

Nesse contexto, a concentração intensa e massiva de dados 
(a big data) possui impactos econômicos, sociais e políticos. 
Dessa forma, o debatedor destacou que a LGPD representa 
uma alteração de cultura, servindo de resposta à necessidade 
de mudança de comportamento em relação aos cuidados 
necessários ao lidar com os dados dos cidadãos. 

O expositor destacou, também, o aumento exponencial da 
capacidade de captação de dados e a dificuldade da legislação 
em acompanhar a velocidade das inovações. 
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De acordo com Lucas Borges, a LGPD possui como objetivos: a 
garantia de transparência, permitindo ao usuário saber como 
seus dados serão utilizados; e a autodeterminação informativa, a 
possibilidade de conferir controle ao usuário sobre seus próprios 
dados, podendo se opor ao tratamento, restringir a forma como 
os dados serão utilizados ou, até mesmo, solicitar que dados 
sejam corrigidos ou apagados.

O palestrante também observou que a atenção deve centrar-
se na análise de riscos envolvendo o tratamento dos dados 
e a manipulação por terceiros, mesmo em se tratando de 
dados públicos.

O debatedor observou, ainda, a importância de se atentar 
aos arts. 7.º e 11 da LGPD, observando que o art. 7.º traz as 
hipóteses gerais — necessidade de consentimento informado, 
a anuência do cidadão para que os dados sejam utilizados para 
determinada finalidade — e o art. 11, situações mais restritas, 
ligadas a dados sensíveis.

Por fim, Lucas Borges observou a necessidade de que os sujeitos 
que lidam com os dados tenham treinamento e os agentes 
encarregados possuam conhecimento multidisciplinar.

FASE 3 – PÓS-EVENTO

1. RESUMO DOS TRABALHOS

1.1. LGPD E JUSTIÇA ELEITORAL

Primeiramente o Grupo de Trabalho se reuniu e debateu a aplicação 
da LGPD no processo eleitoral em sua totalidade, abrangendo: 
as questões do processo eleitoral em sua concepção estrita; 
o processo judicial, em especial, com relação aos aspectos 
atinentes ao processo eletrônico e citação de jurisprudências; e, 
também, o processo eleitoral em sua concepção ampla, ou seja, 
pré-campanha, campanha, eleições e prestações de contas. 
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Diante da amplitude do tema e levantamento de inúmeras 
questões, o grupo elencou os tópicos mais relevantes a serem 
pesquisados pelos participantes:

dados dos processos judiciais; 

LGPD e propaganda eleitoral e partidária; 

utilização de dados pelos partidos e candidaturas; 

cabimento de AIJE e AIME por abuso na obtenção de dados ou 
na utilização destes.

Após aprofundamento das pesquisas, houve reuniões 
antecedendo o evento, visando criar uma base de tópicos 
norteadores do debate, resumidas no relatório. 

Com a realização do evento e a contribuição do debatedor externo 
e dos convidados, vislumbrou-se as principais questões acerca 
da aplicação da LGPD, no âmbito do Direito Eleitoral e Partidário, 
permitindo a busca por possíveis soluções pela Justiça Eleitoral, 
bem como pela doutrina, no decorrer dos próximos pleitos.

2. CONCLUSÃO

Em relação aos processos judiciais, em especial, ao processo 
eletrônico, foi pontuada a necessidade de fixação de critérios 
mais claros sobre a preservação de dados pessoais, tanto 
na visualização pública dos processos, como em citações de 
jurisprudência e precedentes. Foi ressaltado que tais questões 
devem perpassar pela ponderação entre legítimo interesse 
decorrente da própria função da Justiça Eleitoral, e da 
especialidade do Direito Eleitoral, e a proteção de dados como 
direito fundamental. 

Também se observou a possível dificuldade em se aferir a 
aplicação da LGPD em relação à propaganda eleitoral, tendo em 
vista a complexidade da fiscalização. Havendo questionamento, no 
futuro, não haveria necessidade de declaração sobre como ocorreu 
a obtenção de dados dos eleitores pelos partidos e candidaturas.
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A preocupação central apresentada por todos os participantes 
do grupo — integrantes internos, externos e convidados — 
foi a definição da base legal para o tratamento de dados no 
Direito Eleitoral. 

Ponderou-se a aplicação da LGPD, bem como o auxílio inestimável 
representado pela cartilha elaborada pelo TSE e pela ANPD. 

Contudo, ressaltou-se a possibilidade da edição, seja de uma 
resolução específica, ou de legislação própria, pontuando 
critérios: a) de identificação de dados sensíveis e a forma 
como deve ocorrer o tratamento de dados pelas agremiações 
e candidaturas; b) de troca ou fornecimento de dados entre 
partidos e candidatos; c) e como se dará a fiscalização por parte 
da Justiça Eleitoral. 

Os membros do grupo destacaram que, na LGPD, o consentimento 
serve de parâmetro norteador para o uso de dados, bem como há 
definição do que consiste em dados sensíveis, mas, em matéria 
eleitoral, há informações sensíveis que se tornam relevantes 
para controle, por exemplo, para constatação de inelegibilidades, 
e, possivelmente, devem ser públicas em razão do legítimo 
interesse, ou interesse público, decorrente das próprias eleições 
e princípios de Direito Eleitoral. 

Em relação ao cabimento da Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral ou da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, 
motivadas pela obtenção de maneira ilícita ou uso indevido de 
dados pessoais, compreendeu-se pelo cabimento das ações 
quando caracterizada a conduta vedada ou abuso de poder 
político (se os dados forem obtidos de forma indevida ou em razão 
de cargo ou função, a partir de banco de dados da Administração 
Pública); ou abuso de poder econômico (mediante compra de 
banco de dados, ou disparo de informações); ou, ainda, abuso de 
meios de comunicação (em relação a abusos ocorridos através 
de plataformas digitais). Nesse ponto, observou-se a relevância 
do consentimento do eleitor atrelada à finalidade para a qual 
foi consentido o uso dos dados, podendo o desvio da finalidade 
caracterizar abuso, a depender do caso concreto.

Além disso, ressaltou-se a impossibilidade de consentimento 
para o recebimento ou uso de dados em relação às fake news, pois 
não se pode acobertar prática ilícita através de consentimento. 
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Em relação à obtenção e tratamento de dados, ou criação de 
banco de dados, ocorridos antes da entrada em vigor da LGPD, 
compreendeu-se pela impossibilidade de responsabilização, 
salvo tenham ocorrido através de conduta ilícita, tendo em vista 
que inexistia uma base legal até então. 

Ao final, não obstante o aprofundamento, questões 
permaneceram em aberto, tendo em vista se tratar de estágio 
inicial de aplicação da LGPD no Direito Eleitoral.

Concluiu-se pela necessidade de adaptação dos sistemas de 
processo eletrônico, com melhor definição dos responsáveis 
pelo controle e classificação dos dados nos processos judiciais.

Também, concluiu-se pela necessidade de atenção às bases 
legais vigentes, em especial à LGPD, ressaltando-se, entretanto, 
a possibilidade de criação de algum diploma próprio de proteção 
de dados específico no âmbito do Direito Eleitoral.

Por fim, houve consenso em relação a necessidade de cursos 
de aperfeiçoamento focados em LGPD, tanto para servidores, 
advogados e demais atores processuais; bem como ampliação 
das pesquisas sobre estudo técnico multidisciplinar voltado ao 
direcionamento de informações em plataformas digitais com 
base em dados coletados dos usuários.
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Louvo quem espera sabendo
Que pra melhor esperar

Procede bem quem não para
De sempre mais trabalhar

Que só espera sentado
Quem se acha conformado 

Torquato Neto

Em 2021, antes do início de um novo e decisivo ciclo 
eleitoral, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político 
(ABRADEP), respeitando a sua missão institucional de difusão 
do conhecimento, realizou um Ciclo de Debates, em Brasília, 
buscando discutir temas candentes do Direito Eleitoral.

A Academia não esperou, comodamente abrigada, que os mares 
inquietos do Direito Eleitoral lhe movessem, não permaneceu 
estática e conformada à espera dos debates. Muito ao inverso, 
assumiu o protagonismo e adiantou-se em pautar a discussão 
das questões mais espinhosas que se anteciparam como 
assuntos essenciais do pleito de 2022.

A presente obra é o resultado palpável desse mister, 
apresentando didaticamente todo o percurso realizado pelos 
Grupos de Trabalho (GTs) na análise de cada um dos temas e, 
desse modo, possibilitando que os leitores tenham acesso a uma 
quantidade importante de conteúdo que lhe permita construir 
opiniões próprias e, quiçá, partir para o aprofundamento das 
análises através da realização de pesquisas mais direcionadas.

Nesse sentido, é indubitável que o trabalho organizado pela 
ABRADEP tem valor inestimável para os estudos em matéria 
eleitoral no Brasil e apresentam um panorama atualíssimo de 
tal ambiente jurídico, centrando foco em temas tão diversos 
quanto: inelegibilidades, crimes eleitorais, financiamento de 
campanhas eleitorais, combate à desinformação, interfaces da 
LGPD na seara eleitoral, federações partidárias e participação 
política feminina.

Impossível, neste momento, deixar de anotar o empenho das 
abradepianas e abradepianos que se dedicaram com profundidade 
aos debates e produziram um trabalho tão bem estruturado. A 
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Academia é, sem dúvidas, uma representação abstrata dos seus 
membros, que se concretiza, dia a dia, pelo esforço intelectual 
e profissional de cada uma dessas pessoas que se dedicam de 
modo indiscutível à construção do conhecimento qualificado no 
ambiente eleitoral.

É certo que o presente trabalho servirá de referência aos estudos 
neste ciclo eleitoral e, ao mesmo tempo, funcionará como 
farol para os estudos a serem engendrados no próximo ciclo 
que se iniciará em 2023. Essa é a realidade de quem pretende 
ser eleitoralista, manter-se sempre atento aos movimentos e 
mudanças de rumo da doutrina, jurisprudência e lei.

Nesse cenário, a ABRADEP assume papel de destaque e anima 
as discussões doutrinárias, alimenta os estudiosos e julgadores 
com conteúdo qualificado e busca auxiliar nos aperfeiçoamentos 
da jurisprudência.

Teresina, outubro de 2022

 
Volgane Oliveira Carvalho

Secretário Geral Adjunto da ABRADEP





O Direito está sempre em movimento. Poucas são 
as áreas, no entanto, que instigam e provocam 
na comunidade jurídica um sentimento de 
constante mutação legal como o Direito Eleitoral.

A conhecida celeridade do processo eleitoral, 
aqui compreendido em seu aspecto tanto 
administrativo quanto jurisdicional, imprime 
ritmo de difícil acompanhamento por seus 
operadores, em suas mais diversas funções.

É por isso que os membros da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) 
se reúnem periodicamente para opinar, 
debater, refletir e, quando possível, concluir 
interpretações sobre os mais diversificados e 
sofisticados temas de afetação a essa vertente 
jurídica tão sensível que deriva, originariamente, 
de nossa Constituição Federal.

Este livro oferece muito mais do que 
um resumo das novidades legislativas e 
jurisprudenciais sobre o tema. É um produto 
concebido a partir de análises autônomas, 
refletidas e verticalizadas dos melhores 
operadores do Direito Eleitoral sobre os temas 
mais controversos e relevantes de nosso 
ordenamento jurídico.

Luiz Fernando Casagrande Pereira, 
Coordenador-Geral da ABRADEP (2021-2023)
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