
Justiça pode cassar
chapa beneficiada por
candidatas laranjas

A regra está prevista
na Resolução do TSE n.
23.609/2019 e é

resultado de decisão do Tribunal, que acolheu a
tese defendida pelo MP Eleitoral. Os membros
do MP podem pedir na Justiça a cassação de
toda a chapa, quando comprovado o uso de
candidaturas fictícias de mulheres.

Veja aqui

PGE envia mensagem a
membros e servidores
do MP Eleitoral

O procurador-geral
Eleitoral, Augusto Aras,
gravou mensagem em

vídeo para membros e servidores do MP
Eleitoral que atuaram na fiscalização das
eleições municipais 2020. Aras agradece o
empenho para garantir eleições justas, seguras
e equilibradas.

Assista aqui
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NOTÍCIAS

MPF e ITS lançam ferramenta para auxiliar na
identificação de robôs e combater a desinformação

Entrou no ar este mês a Central Pegabot, uma plataforma de
perguntas e respostas sobre desinformação, automação e eleições,
que vai auxiliar procuradores regionais eleitorais, promotores de

Justiça e demais membros do Judiciário na fiscalização do processo eleitoral. A iniciativa é resultado
de parceria entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio
de Janeiro (ITS), e conta com o financiamento da União Europeia. O objetivo da central é auxiliar
agentes públicos na identificação de robôs, que atuam na propagação de mensagens na internet, e
de conteúdos falsos que interferem no equilíbrio da disputa eleitoral. Leia a íntegra.

Atuação do Ministério Público contribui para garantir
segurança jurídica a processo eleitoral, afirmou PGE

O procurador-geral Eleitoral, Augusto Aras, acompanhou, na noite
do primeiro turno da eleição municipal (15), a totalização dos votos
e participou da coletiva de imprensa, na sede do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), em Brasília. O PGE parabenizou o empenho dos membros e servidores do Ministério
Público Eleitoral, que, segundo ele, contribuíram para garantir segurança jurídica a todas as fases
das eleições, assim como a vontade do eleitor nas urnas. 
 
Ao todo, mais de 2.600 promotores e 34 membros do Ministério Público Federal (MPF) atuaram
para garantir a lisura e evitar a prática de ilícitos capazes de desequilibrar a disputa no primeiro
turno das eleições. "Nesta grande festa cívica, em que cada cidadão e eleitor escolhe o seu destino
- ao eleger os representantes e políticas públicas que pretendem para sua comunidade - milhares
de membros e servidores do MP Eleitoral se empenharam para garantir o resultado das urnas com
a segurança jurídica de todo o processo eleitoral”, afirmou Aras. Leia a íntegra.

MP Eleitoral acompanha verificação de assinaturas
dos sistemas de apuração

O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) acompanhou a
verificação da assinatura dos sistemas que foram utilizados no
primeiro turno das eleições (15) para o recebimento e totalização

dos votos das eleições municipais. A cerimônia foi realizada na véspera do pleito (14) no Centro de
Divulgação das Eleições montado na sede do TSE, em Brasília (DF), e contou com a participação de
representantes do Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Polícia Federal (PF) e de
partidos políticos. Leia a íntegra.

Plataforma do MPF com SaferNet recebeu 190
representações de fraudes eleitorais na internet

A plataforma lançada pelo MPF e a SaferNet Brasil, no último mês,
recebeu 190 representações (denúncias) sobre conteúdos com
indícios de fraude eleitoral publicados na internet. O levantamento

se refere ao período de 18 de outubro, quando a plataforma entrou no ar, até 13 de novembro. As
informações reportadas por eleitores na Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos vão
subsidiar a atuação dos membros do Ministério Público Eleitoral na fiscalização do pleito municipal
e no combate à desinformação. O total de registros reportados na plataforma se referem a 96
casos diferentes, em que eleitores identificaram possíveis indícios de fraudes eleitorais (os demais
94 registros foram duplicados, relativos a esses mesmos casos). As principais situações noticiadas
pelos cidadãos na plataforma se referem a empresas que vendem serviço de disparo em massa
pelo WhatsApp, pesquisas eleitorais falsas ou irregulares (sem registro na Justiça Eleitoral) e
conteúdos enganosos sobre a segurança das urnas eletrônicas. Leia a íntegra.

Missão de Observação Eleitoral da OEA visita
Procuradoria-Geral da República

O chefe da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização
dos Estados Americanos (OEA), embaixador Agustín Espinosa, e
comitiva foram recebidos, em 13 de novembro, pelo procurador-

geral da República, Augusto Aras, pelo vice-procurador-geral, Humberto Jaques Medeiros, e pelo
Secretário de Cooperação Internacional do MPF, Hindemburgo Chateaubriand. A reunião discutiu o
combate à disseminação de fake news e às possíveis fraudes e irregularidades em processos
eleitorais no Brasil e no mundo. Notícias veiculadas pela imprensa sobre a infiltração de
representantes do crime organizado nas campanhas eleitorais municipais também foram
mencionadas na reunião. Leia a íntegra.

Ministério Público vai apurar indícios de
irregularidade em pesquisas eleitorais

O MP Eleitoral vai apurar se houve irregularidade na realização de
diversas pesquisas eleitorais promovidas em todo o país, relativas
às eleições municipais deste ano, custeadas com recursos dos
próprios institutos. A medida foi tomada após a Associação

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) enviar representação à Procuradoria-Geral Eleitoral
(PGE), relatando indícios de irregularidade, diante do aumento expressivo do número de pesquisas
eleitorais em 2020 realizadas com verbas das próprias empresas, sem que tenham sido
contratadas por veículos de comunicação, comitês partidários e outras entidades diretamente
interessadas nas eleições, como é de costume.
 
No início do mês, o vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, enviou ofício aos
procuradores regionais Eleitorais de todo o país, com informações acerca de mais de mil pesquisas
eleitorais realizadas com recursos próprios das empresas. O objetivo é que eles adotem as
providências necessárias para a apuração dos fatos, diretamente ou por meio de remessa aos
promotores eleitorais. Leia a íntegra. 

TESES E DECISÕES

Contas de fundações partidárias

A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações
vinculadas a partidos políticos, quando envolverem a aplicação de verbas do Fundo

Partidário. Essa foi a tese definida pelo TSE no final de outubro, em questão de ordem levantada pelo
MP Eleitoral na prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista (PP), relativa a
2015. Para o Ministério Público, a medida é necessária para garantir a fiscalização sobre o uso de
recursos eleitorais destinados a essas instituições. Saiba mais. 

Shows para arrecadar recursos

Seguindo entendimento do MP Eleitoral, o TSE decidiu, em 5 de novembro, pela legalidade
de realização de show virtual para arrecadar recursos para campanha política. A Corte

deferiu medida liminar autorizando a realização de uma apresentação musical online com essa
finalidade. Em parecer, o MP Eleitoral sustentou que a lei admite a partidos e candidatos realizarem
eventos para arrecadação de recursos de campanha, sem restrição quanto ao formato. A Corte
eleitoral considerou que a apresentação não poderia ser enquadrada como showmício (proibido por
lei) e que não cabe à Justiça Eleitoral fazer controle prévio de conteúdo no sentido de impedir o
evento. Saiba mais. 

MÍDIAS

ENTREVISTA

Em entrevista, a procuradora regional Eleitoral em Alagoas, Raquel de Melo Teixeira, faz um balanço
do primeiro turno no Estado e conta como o MP vai atuar no segundo turno das eleições municipais.
Ela também fala sobre as ações desenvolvidas para combater a corrupção eleitoral, as notícias falsas
e os discursos de ódio nas eleições. 

Entrevistador

Qual o balanço que a senhora faz da atuação do Ministério Público no primeiro turno das
Eleições 2020 no Estado, que teve disputa em 102 municípios? Quais foram os principais problemas
detectados que ensejaram atuação dos membros do MP Eleitoral?

Raquel de Melo Teixeira

Por se tratarem de eleições municipais, o protagonismo ficou com os colegas do MP
estadual, que atuaram com muita dedicação e atenção às denúncias que apareceram.

Neste ano de 2020, especialmente atípico em razão da pandemia de coronavírus, o processo eleitoral
foi ainda mais desafiador, visto que os atos de campanha não puderam ser limitados
independentemente das orientações da autoridade sanitária no Estado. Assim, a fase de campanha
coincidiu com a fase de abertura dos estabelecimentos no estado, o que contribuiu para que
houvesse ainda mais aglomerações. Sem dúvidas, o aspecto sanitário – que foge às atribuições do
MP Eleitoral – foi o maior desafio dessas eleições.   Para além do ineditismo, tivemos os mesmos
problemas de sempre com propaganda eleitoral irregular, direito de resposta, candidatos itinerantes,
e até candidato a prefeito que enfrenta briga partidária, anulação de convenção municipal por
diretório estadual, expulsão da sigla, ainda assim vence com mais de 50% dos votos, e segue sub
judice. Apesar de tantas particularidades no período de pré-eleições, houve unanimidade nas
avaliações do dia do pleito, considerado um dos mais tranquilos dos últimos anos. A Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Alagoas divulgou queda de 16,1% em crimes eleitorais nas eleições
2020. Entre os crimes mais praticados foram a boca de urna, a compra de votos e o transporte
irregular de eleitores.

Entrevistador

Em Alagoas, a capital Maceió terá 2º turno. Como o MP Eleitoral está se preparando para
atuar na fiscalização dessa segunda etapa do pleito? Quais os principais desafios?

Raquel de Melo Teixeira

A disputa na capital está muito acirrada. Com certeza, a preocupação maior do MP
Eleitoral será com os excessos dos candidatos. Por isso, estamos vigilantes quanto às

propagandas eleitorais, os comícios, caminhadas, bandeiraços e, especialmente, em relação às
denúncias dos cidadãos, que continuam sendo os maiores fiscalizadores do processo eleitoral.

Entrevistador

Antes do primeiro turno, a senhora participou de reunião no município alagoano de
Arapiraca para tratar do combate à corrupção eleitoral. Como o Ministério Público tem atuado para
combater a prática no Estado?

Raquel de Melo Teixeira

Para coibir crimes eleitorais, os principais parceiros do MP Eleitoral são os cidadãos. A
maior parte das ações ajuizadas decorre de denúncias dos eleitores, pois eles é que são os

principais e mais eficientes fiscais das eleições. Para que os eleitores contribuam é necessário que
possuam conhecimento sobre os principais atos de corrupção eleitoral que devem ser combatidos.
Por isso o MP Eleitoral protagoniza o máximo possível de espaços para esclarecimento dos eleitores.
Os principais crimes a serem combatidos no dia das eleições são: compra de votos, boca de urna,
transporte de eleitor, derrame ou chuva de santinhos e o uso da máquina pública em benefício de
algum candidato ou partido político. Para o combate destes e de todos os crimes eleitorais, o MP
matem firme a parceira com as polícias federal, civil e militar, por meio de reuniões e montagem de
estratégias de combate aos crimes, este ano pudemos contar também com o uso de drones pela PF,
no dia do pleito. O MP Eleitoral além de fiscalizar a campanha, no dia da eleição (tanto no primeiro
como no segundo turnos),   acompanha os trabalhos e fiscaliza todo o processo de votação e de
apuração, diretamente nas zonas eleitorais e por meio do recebimento de denúncias. 

Entrevistador

O MP Eleitoral em Alagoas também expediu instrução normativa orientando os
promotores a atuarem contra notícias falsas e discursos de ódio nas eleições. Qual a importância
dessa medida e como a senhora avalia o resultado?

Raquel de Melo Teixeira

Por ocasião das eleições de 2018, a Procuradoria Regional Eleitoral – respeitando a
independência funcional dos promotores eleitorais – expediu instrução normativa

orientando sobre a adoção de providências contra a propagação de notícias falsas nas mídias sociais,
ofensas a candidatos e outros crimes eleitorais. O normativo visou à assegurar o livre exercício do
voto, eleições justas e livres e a democracia, especialmente quanto às notícias falsas e aos discursos
e práticas de coação, ódio e intolerância com motivação político-eleitoral. A medida teve a intenção
de alertar sobre a importância de atuar com ainda mais zelo na fiscalização das propagandas
eleitorais.  Este ano de 2020, o MP Eleitoral firmou termo de cooperação técnica, com a participação
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), da Polícia Federal (PF) e da Secretaria de
Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL), para promover ações de combate à desinformação no campo
eleitoral. Por meio desse termo de cooperação técnica foi criado o núcleo de atuação e de delegacias
de voltado ao combate à desinformação no âmbito eleitoral, permitindo a facilitação institucional
voltada à análise pericial de documentos com indícios de adulteração da verdade real, visando
estabelecer diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensagens,
para desestimular o seu abuso ou a manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou
coletivos.

CALENDÁRIO ELEITORAL

https://www.facebook.com/MPFederal/photos/a.178492012298211/1759390570875006/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=aMVu7XLNrEQ&feature=youtu.be
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-its-lancam-ferramenta-para-auxiliar-na-identificacao-de-robos-e-combater-a-desinformacao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/atuacao-do-ministerio-publico-contribui-para-garantir-seguranca-juridica-a-todo-processo-eleitoral-afirmou-pge
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2020-mp-eleitoral-acompanha-verificacao-de-assinaturas-dos-sistemas-de-apuracao
https://new.safernet.org.br/denuncie
https://new.safernet.org.br/denuncie
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/plataforma-do-mpf-com-safernet-recebeu-190-representacoes-de-fraudes-eleitorais-na-internet
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/missao-de-observacao-eleitoral-da-oea-visita-procuradoria-geral-da-republica
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/eleicoes-2020-ministerio-publico-vai-apurar-indicios-de-irregularidade-em-pesquisas-eleitorais
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/compete-a-justica-eleitoral-julgar-contas-de-fundacoes-vinculadas-a-partidos-politicos-quando-receberem-verba-publica
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-decide-pela-legalidade-de-realizacao-de-show-virtual-para-arrecadar-recursos-para-campanha

