
Interesse Público
aborda os desafios das
eleições municipais na
pandemia

Em entrevista ao
programa Interesse

Público do MPF na TV Justiça, o coordenador
Nacional do Genafe, procurador-regional da
República Sidney Madruga, fala sobre o
trabalho do MP Eleitoral nas Eleições
municipais deste ano, diante das mudanças
decorrentes da pandemia de covid-19.

Assista aqui

Candidatos não podem
participar de "livemício"

Seguindo o MP
Eleitoral, o TSE proibiu
a realização de

showmícios virtuais na campanha para as
Eleições 2020. A decisão unânime na sessão
de 28 de agosto foi em julgamento de consulta
formulada pelo Partido Socialismo e Liberdade
(Psol) sobre a possibilidade de candidatos
participarem desses eventos.

Veja aqui
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NOTÍCIAS

Genafe recomenda a partidos uso de recursos de
acessibilidade na propaganda eleitoral veiculada na
TV

O Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) enviou aos
procuradores regionais Eleitorais (PREs) de todo o país um modelo

de recomendação destinada aos órgãos estaduais e municipais dos partidos políticos sobre a
utilização de recursos de acessibilidade na propaganda eleitoral veiculada na televisão durante as
eleições de 2020. De acordo com o documento, as agremiações devem observar a legislação e usar,
de forma simultânea e cumulativa, legendas, janela com intérprete de Língua Brasileira de Sinais
(Libras) e audiodescrição, tanto na exibição em rede, quanto nas inserções de 30 e 60 segundos.
Leia a íntegra.

Portaria define diretrizes gerais para garantir
fiscalização das eleições municipais

Fixar diretrizes gerais a serem seguidas pelos integrantes do
Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) durante o período das
eleições municipais, frente a pandemia do coronavírus. Esse foi o

principal propósito da Portaria n. 1/2020 publicada pela Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE). O
documento considera a obrigação de a instituição assegurar as condições para a continuidade dos
serviços prestados e, ao mesmo tempo, garantir a preservação da vida de todos os envolvidos no
processo eleitoral. As orientações incluem tanto medidas preventivas quanto de fiscalização para
coibir irregularidades. Leia a íntegra.

A pedido do MP Eleitoral, TSE implanta melhorias no
processo judicial eletrônico

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendendo à pedido do MP
Eleitoral, implantou melhorias no Processo Judicial Eletrônico (PJe),
com o objetivo de sanar dificuldades enfrentadas pelos promotores

que atuam na fiscalização das eleições municipais deste ano. O comunicado sobre o
aprimoramento no sistema foi feito pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, em
ofício enviado a todos os PREs do país. Em julho, o vice-PGE havia enviado ao presidente do TSE,
Luís Roberto Barroso, ofício sugerindo a realização de estudos técnicos para aprimorar algumas
funcionalidades do PJe. O pedido foi feito após o Genafe relatar dificuldades enfrentadas em
diversas unidades do MP Eleitoral em primeiro grau quanto ao uso do sistema. Leia a íntegra.

Sisconta Eleitoral 2020 está disponível e pode
auxiliar na identificação de candidatos inelegíveis

O Sistema de Investigação de Contas Eleitoral (Sisconta Eleitoral)
2020 – com os módulos "Ficha Suja", "Conta Suja" e "Doação
Irregular" – já está disponível para utilização por membros e

servidores do MP Eleitoral nas eleições municipais. O informe foi enviado pela PGE e pelo Grupo
Genafe, via ofício, aos procuradores regionais eleitorais. O acesso pode ser feito diretamente pelo
endereço https://siscontaeleitoral.mpf.mp.br/. Leia a íntegra.

Urnas eletrônicas terão sintetizador de voz para
pessoas com deficiência visual

Pela primeira vez na história das eleições brasileiras, as urnas
eletrônicas terão tecnologia para facilitar o exercício da cidadania
por pessoas cegas. A pedido do Ministério Público Eleitoral, o TSE

adotou o recurso de sintetização de voz, tecnologia que transforma texto em som, garantindo que o
eleitor com deficiência visual possa ouvir o nome do candidato que digitou. Leia a íntegra.

Parcerias com o Facebook e o ITS Rio auxiliam o MP
Eleitoral no combate à desinformação nas eleições

Com o intuito de prevenir e combater a proliferação de notícias
falsas relacionadas às eleições municipais, o Ministério Público
Federal (MPF) firmou acordo com o Facebook e o Instituto de

Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS). Como fruto da parceria com o ITS, mais de 500
servidores e membros do MP Eleitoral participaram de treinamento promovido de 15 a 18 de
setembro sobre a identificação dos chamados “bots” - programas que automatizam perfis das
redes sociais (saiba mais).  No último dia 23, curso realizado a partir da parceria com Facebook
capacitou cerca de 250 integrantes do Ministério Público. Foram abordadas questões acerca do
funcionamento de plataformas de redes sociais, além de aspectos práticos da atuação proativa e
preventiva do MP Eleitoral, como medidas para remoção de conteúdo e obtenção de dados de
usuários de redes sociais (saiba mais).

Especialistas em Direito Eleitoral debatem
possibilidade de candidaturas avulsas à luz da
Constituição Federal

O Genafe realizou, em 26 de agosto, o webinar "As Candidaturas
Avulsas, a Democracia e a Constituição de 1988". O evento foi

promovido em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e
transmitido no Youtube da instituição (assista ao vídeo). Na conferência online, especialistas em
Direito Eleitoral puderam debater, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF/88), os diferentes
aspectos que envolvem as candidaturas avulsas (sem filiação partidária) no sistema eleitoral
brasileiro. Leia a íntegra.

Guia Prático para Candidatos é atualizado com novas
datas das Eleições 2020

Com o objetivo de esclarecer partidos, candidatos e eleitores acerca
das principais regras e prazos relacionados às eleições municipais
deste ano, o MP Eleitoral lançou o Guia Prático para Candidatos. A

publicação, disponível na página da PGE, foi atualizada e traz as novas datas do pleito municipal,
que foram alteradas pelo Congresso Nacional em razão da pandemia de covid-19. Elaborado pela
Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná com o apoio da Secretaria de Comunicação Social do
Ministério Público Federal (MPF), o documento consolida as principais informações relacionadas ao
processo eleitoral de 2020. Leia a íntegra.

TESES E DECISÕES

Recursos de campanha para candidatura de negros

Os partidos políticos deverão distribuir os recursos públicos de campanha e o tempo
gratuito de propaganda em rádio e televisão na exata proporção de candidaturas de

pessoas negras e brancas apresentadas pelas agremiações. Pela decisão do TSE, a mesma medida
deve ser observada na repartição do mínimo de 30% destinados obrigatoriamente às mulheres. A
regra vale para as eleições deste ano, conforme liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Ricardo Lewandowski. Saiba mais.

Suspensão de recursos do fundo partidário

Em 10 de setembro, o TSE manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina (TRE/SC) que determinou a suspensão das cotas do fundo partidário ao DEM

naquele estado por dois meses. A legenda foi condenada em razão da desaprovação das contas de
campanha no exercício financeiro de 2016, pelo recebimento de recursos oriundos de fonte vedada.
A Corte fixou entendimento pela compatibilidade das sanções previstas no artigo 36, inciso II, e no
artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995), conforme tese defendida pelo MP Eleitoral,
em diversos casos similares. Saiba mais.

Repasse de recursos do FEFC a adversários

Em recurso ao TSE, o MP Eleitoral requer a desaprovação das contas de deputado estadual
eleito por Minas Gerais, que na campanha de 2018 recebeu do partido adversário recursos

do Fundo Especial para Financiamento de Campanha (FEFC). Na peça, o MP Eleitoral defende que o
repasse de recursos públicos de campanha a candidaturas que não fazem parte da coligação
configura desvirtuamento da essência do fundo, que deve ser repartido entre as legendas, com base
na quantidade de representantes eleitos no Congresso Nacional. Saiba mais.

MÍDIAS

ENTREVISTA

Em entrevista, a procuradora regional eleitoral no Paraná Eloísa Helena Machado, que também
integra o Genafe, fala sobre os principais desafios a serem enfrentados nas eleições municipais do
Estado. Ela comenta, ainda, as ações que estão sendo desenvolvidas no Paraná para garantir maior
participação de mulheres na política e o cumprimento efetivo da cota de gênero. 

Entrevistador

Como o MP Eleitoral no Paraná está se organizando para atuar na fiscalização das eleições
municipais?

Eloísa Helena Machado

Visando dar uma unidade ao trabalho de todos os promotores eleitorais, desde o início do
ano, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) do Paraná tem editado orientações sobre os

mais variados temas, como fiscalização de condutas vedadas, registros de candidaturas,
acessibilidade, cotas, entre outros. Ao todo, até o momento, foram feitos vinte documentos, entre
orientações técnicas e recomendações. Em relação à pandemia, estamos seguindo todas as
orientações dos órgãos de saúde. Para deixar claro que o MP Eleitoral do estado do Paraná será
rígido na fiscalização do cumprimento das orientações sanitárias, foi expedida, em 22 de setembro,
uma recomendação a todos os diretórios de todos os partidos políticos dos municípios no Paraná.
Nessa recomendação, ressaltamos a necessidade de se respeitar as regras editadas pelo estado e
pelas Secretarias de Saúde de cada município, de acordo com as suas particularidades locais. Para se
ter uma ideia da abrangência desta recomendação, foram enviados mais de 4.800 e-mails, que é o
número aproximado de Diretórios Municipais, podendo variar de acordo com as atualizações dos
cadastros feitos pelo TSE.

Entrevistador

Quais os principais desafios a serem enfrentados no Estado?

Eloísa Helena Machado

O Paraná é um estado muito grande, tem 399 municípios e 186 zonas eleitorais. Também
tem muita zona rural, então o desafio do Ministério Público Eleitoral é conseguir fiscalizar

e ajuizar todas as demandas necessárias para coibir atos irregulares. 

Entrevistador

Qual a importância de fomentar a participação de mulheres na política e de que forma o
MP Eleitoral no PR tem atuado para fomentar esse engajamento e fiscalizar o cumprimento das
cotas de gênero?

Eloísa Helena Machado

A importância é óbvia. Somos mais de 50% da população e não chegamos nem a 10% de
mulheres eleitas no Brasil. A participação de mulheres na política é um tema que sempre

esteve presente na atuação desta Procuradoria Regional Eleitoral. Muitas têm sido as participações
em eventos online para a conscientização, tanto do público masculino quanto do próprio público
feminino e das futuras candidatas.  No início deste ano, em abril, foi expedido um ofício circular aos
Diretórios Estaduais para que eles expedissem e orientassem os Diretórios Municipais a fim de que a
cota de gênero seja efetivamente cumprida e não apenas formalmente. Esse ofício, que foi mandado
aos Diretórios Estaduais, não teve qualquer repercussão. Os Diretórios Estaduais sequer deram
encaminhamento aos municipais, que ficam em cada um dos municípios do Paraná. Agora em agosto
de 2020, decidimos então expedir uma recomendação diretamente a todos os Diretórios Municipais
sobre a questão. Isso quer dizer que, a partir do momento em que os Diretórios Municipais recebem
uma recomendação do Ministério Público Eleitoral, eles têm obrigação de cumprir o que já deveriam
estar cumprindo em relação à cota de gênero.

Entrevistador

Tem alguma boa prática que esteja sendo desenvolvida no Estado, na esfera eleitoral, que
a senhora queira compartilhar para ser adotada em outros estados?

Eloísa Helena Machado

No início deste ano, a PRE do Paraná, com o apoio da Procuradoria-Geral Eleitoral,
publicou o Guia Prático para Candidatos. A publicação é uma forma de levar informações

práticas a candidatos inexperientes, aqueles que querem participar do pleito mas não têm o
conhecimento sobre o assunto. Além disso, no final de setembro, a Procuradoria Regional Eleitoral,
juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE/PR) e o Ministério Público do Estado, lançou a campanha Mulheres na Política. A campanha
pretende informar às candidatas mulheres sobre os seus direitos, formas como podem denunciar
abusos por parte dos partidos, em especial candidaturas fictícias para simples preenchimento das
cotas. A campanha conta com uma cartilha e diversos vídeos que serão disponibilizados ao longo do
período da campanha eleitoral até o dia da eleição. Tanto o Guia dos Candidatos quanto o projeto
Mulheres na Política estão disponíveis no site do Ministério Público Federal.      

CALENDÁRIO ELEITORAL
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