
MPF e SaferNet
firmam acordo para
combater
disseminação de
notícias falsas

Pela parceria, membros e servidores do
MPF, indicados pela Procuradoria-Geral
Eleitoral (PGE), poderão acessar o conteúdo
da base de dados da Central Nacional de
Denúncias de Crimes Cibernéticos, que
reúne informações da SaferNet e de suas
instituições parceiras no Brasil e no
exterior.

Veja aqui

Replicar mensagem
de autor
desconhecido com
ofensa a candidato
é passível de multa

Para o MP Eleitoral, a vedação ao
anonimato na propaganda online, prevista
na Lei das Eleições, alcança não somente
quem produz ou edita o conteúdo anônimo
disseminado, mas também aquele que
propaga mensagens sem conhecer sua
autoria. Tese foi defendida em
manifestação enviada ao Tribunal Superior
Eleitoral.

Ouça aqui
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NOTÍCIAS

Webinar vai debater candidaturas avulsas,
democracia e Constituição Federal

Na próxima quarta-feira (26) será realizado o webinar “As
Candidaturas Avulsas, a Democracia e a Constituição de
1988”. O evento é promovido pelo Grupo Executivo Nacional

da Função Eleitoral (Genafe) em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da
União (ESMPU) e pretende debater os diferentes aspectos que envolvem as candidaturas
avulsas (sem filiação partidária) no sistema eleitoral brasileiro, além de discutir princípios
democráticos balizados pela Constituição Federal. A transmissão será pela plataforma de
videoconferência da ESMPU e pelo Youtube da Escola. Os interessados podem se inscrever
até as 12h do dia 25 de agosto pelo portal da ESMPU (clique aqui para se inscrever). Leia a
íntegra.

Promotores eleitorais podem solicitar acesso a
sistema que ajuda a identificar candidatos
inelegíveis

Os procuradores regionais eleitorais foram orientados pelo
Genafe para que instruam os promotores que atuarão nas

eleições municipais deste ano a solicitarem acesso ao sistema Informações de Óbitos e
Direitos Políticos (Infodip). O Infodip é utilizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
de quase todas as unidades da federação e reúne informações de diversos órgãos
conveniados sobre óbitos, suspensão e restabelecimento de direitos políticos. Trata-se de
ferramenta relevante, pois confere maior agilidade, uniformidade e segurança no
processamento das restrições que afetam tanto candidatos quanto eleitores junto à Justiça
Eleitoral. Leia a íntegra.

Roteiro traz informações sobre sobre
ajuizamento de ação de impugnação de
registro de candidatura

O Genafe elaborou roteiro de atuação relativo às situações
de ajuizamento de Ação de Impugnação de Registro de

Candidatura (AIRC), fundada na ausência de condições de elegibilidade ou nas causas de
inelegibilidade constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis a todos os candidatos. O
documento foi enviado, no final de junho, a todos os procuradores regionais eleitorais, via
ofício circular, para eventual remessa aos promotores eleitorais em cada estado. Nele, as
informações são apresentadas de forma sucinta e em tabelas para facilitar a consulta. Leia
a íntegra.

Genafe propõe Orientação Normativa para
fiscalização da cota feminina nas eleições
municipais

Os procuradores regionais eleitorais de todo o país
receberam orientação normativa do Genafe, destinada aos

promotores eleitorais, com o objetivo de evitar o descumprimento da cota de gênero nas
eleições municipais. O documento também alerta sobre eventuais medidas judiciais que
podem ser tomadas para combater esse tipo de irregularidade. O modelo de orientação
normativa trata da cota prevista na Lei 9.504/1997, que reserva às mulheres pelo menos
30% das candidaturas proporcionais apresentadas pelos partidos políticos nas eleições
(artigo 10, parágrafo 3º, alínea d). Segundo o documento, embora a legislação estabeleça
percentual mínimo de vagas por sexo, as mulheres continuam subrepresentadas na política.
Leia a íntegra.

Atualização do Sisconta para as Eleições 2020

Com o objetivo de apoiar o trabalho do Ministério Público
Eleitoral (MP Eleitoral) nas eleições municipais de 2020, o
Genafe disponibilizou aos procuradores regionais modelos de
ofícios a serem enviados a diversos órgãos e entidades, para

requerer que atualizem os dados  do Sistema de Investigação de Contas Eleitorais (Sisconta
Eleitoral). Criado em 2012, o Sisconta Eleitoral é um sistema desenvolvido em conjunto por
membros e servidores do MP Eleitoral, em articulação com a Secretaria de Perícia, Pesquisa
e Análise do Ministério Público Federal (MPF), para auxiliar na identificação de candidatos
inelegíveis e de doações irregulares realizadas em campanhas eleitorais. Leia a íntegra. 

Para garantir a atualização do sistema, a pedido do Genafe, o vice-procurador-geral
Eleitoral (vice-PGE), Renato Brill de Góes, também requisitou ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) que oriente os órgãos do Poder Judiciário para que alimentem o Sisconta
Eleitoral, especialmente nos meses que precedem o período eleitoral (saiba mais). Além
disso, o Genafe requereu ao Ministério Público do Paraná (MP/PR) o compartilhamento dos
dados do Projeto "Prefeito Ficha Limpa", para que sejam incluídos na ferramenta (saiba
mais). 

MP Eleitoral requer ao TSE melhorias no
processo judicial eletrônico para as eleições
municipais

O vice-PGE, Renato Brill de Góes, encaminhou ao presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso,

ofício em que sugere a realização de estudos técnicos para aprimorar algumas
funcionalidades do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O objetivo é sanar algumas
dificuldades enfrentadas pelos promotores eleitorais no uso da ferramenta, que podem
afetar negativamente a atuação do MP Eleitoral nas eleições de 2020. O pedido foi feito
após o Genafe relatar ao vice-PGE as dificuldades enfrentadas em diversas unidades do
Ministério Público Eleitoral em primeiro grau quanto ao uso do PJe. Leia a íntegra.

TESES E DECISÕES

Pandemia de covid-19

Na sessão do TSE de 6 de agosto, o MP Eleitoral alertou a Corte para o perigo de
se manter no cargo prefeitos cassados, apenas com o propósito de evitar a

descontinuidade de gestões municipais em razão da pandemia de covid-19. Após
manifestação, os ministros, do TSE determinaram a cassação imediata do prefeito e do vice
de Lins (SP), com a realização de eleições indiretas pela Câmara Municipal, para a escolha
dos novos dirigentes. Saiba mais.

Cota de gênero

O TSE acolheu, em 4 de agosto, recurso do MP Eleitoral, para determinar a
cassação de todos os candidatos a vereador da Coligação “Unidos por Imbé”, que

se beneficiaram pelo uso de candidaturas fictícias de mulheres, nas eleições de 2016. A
decisão anulou todos os votos recebidos pela coligação, na última eleição proporcional do
município de Imbé (RS), e determinou novo cálculo do quociente eleitoral. Saiba mais.

Reserva de recursos para candidatos negros

Está em análise no TSE consulta sobre a possibilidade de reservar percentual
mínimo de vagas, recursos de campanha e tempo de propaganda eleitoral gratuita

em rádio e televisão para candidaturas de mulheres e homens negros. Em parecer enviado
ao Tribunal, o MP Eleitoral defendeu que, embora tal medida não esteja prevista em lei, os
partidos podem, no exercício de sua autonomia partidária, fixar critérios de reserva de
vagas e recursos financeiros para candidatas e candidatos negros. Saiba mais.

MÍDIAS

ENTREVISTA

Em entrevista, o coordenador nacional do Genafe, procurador regional da República Sidney
Madruga, explica como o grupo responsável por coordenar a atuação dos membros do MP
Eleitoral vai atuar nas eleições municipais deste ano. 

Entrevistador

Qual tem sido a estratégia de atuação do Genafe na coordenação dos membros
do MP Eleitoral para as eleições de 2020?

Sidney Madruga

Primeiramente, estamos reestruturando o Genafe para que, de fato, funcione,
na prática, como órgão de apoio à função eleitoral, a qual precipuamente é

exercida pelos procuradores regionais eleitorais. O período que atravessamos (pandemia e
isolamento) findou por prejudicar, em parte, os trabalhos, mas não impediu as várias
iniciativas até o momento desencadeadas, as quais cingem-se as orientações que os PREs,
respeitada a independência funcional, devem repassar aos promotores eleitorais que
estarão a frente das eleições municipais. São trabalhos meticulosos elaborados pelo grupo
do Genafe, com forte apoio da Secretaria, e que fornece elementos importantes para as
eleições 2020, a exemplo de orientações quanto ao ajuizamento de ações eleitorais;
fraudes na cota de gênero; funcionamento do Sisconta Eleitoral etc.

Entrevistador

Quais serão os principais desafios a serem enfrentados nas eleições municipais?

Sidney Madruga

Esses desafios foram bem delineados pelo procurador-geral da República,
Augusto Aras, em reunião, no dia 2 de março, com os procuradores regionais

Eleitorais, e podem ser resumidos em três itens: combate à desinformação (fake news),
aos abusos de poder e a conexão dos crimes eleitorais e os crimes comuns (AP 937/STF).
São, inegavelmente, as tarefas mais árduas a serem enfrentadas pelos membros do
Ministério Público Eleitoral em todo o país.

Entrevistador

Como o MP Eleitoral está se preparando para enfrentar esses desafios, sobretudo
diante da pandemia de covid-19, que resultou na mudança de calendário eleitoral?

Sidney Madruga

A mudança do calendário eleitoral foi medida salutar defendida, desde o início,
pelo presidente do TSE, com apoio da PGE e anuência do Congresso Nacional.

Trata-se de período excepcional e como exceção deve ser tratado. Essa mudança propiciou
aos protagonistas das eleições, candidatos(as) e partidos políticos, melhor se prepararem
para os desafios do período eleitoral; a começar, principalmente, para as convenções
partidárias e propaganda política. Igualmente os membros do MP Eleitoral tiveram maior
tempo para elaborarem estratégias de atuação, que passam pelos três itens que mencionei
acima. Em vários estados foram realizados seminários e congressos, por iniciativa dos(as)
PREs, com setores da sociedade em relação, por exemplo, ao que se entende por
desinformação eleitoral; liberdade de expressão; respeito à cota de gênero.

Entrevistador

As eleições deste ano trazem algumas novidades, como a possibilidade de
realizar convenções virtuais. Como o MP Eleitoral vai atuar nessas questões?

Sidney Madruga

Estaremos diante de um verdadeiro “laboratório eleitoral”, se me permite a
expressão. Primeiro, no que diz respeito à realização de convenções virtuais que

nunca foram experimentadas no cenário eleitoral brasileiro. Veja-se que, nesse sentido, o
TSE, em 30 de junho de 2020, editou a Resolução 23.623, a qual permite, mas não obriga e
nem poderia, a realização de convenções partidárias em formato virtual para a escolha de
candidatos e formação de coligações majoritárias nas Eleições 2020, que deverão observar
a Lei das Eleições (Lei 9.504/97) e a Resolução TSE n. 23.609/2019, sobre registro de
candidaturas. Então, veja-se. Os atos formais para a consecução e formalização do registro
de candidaturas são burocráticos, em papel, tudo sob a fiscalização da justiça e do MP
Eleitoral. Mas o que dizer, por exemplo, do partido que optar (e são 35 partidos,
aproximadamente) pela realização de convenções, mediante a reunião de pretensos
candidatos, simpatizantes, filiados etc., consideradas as restrições de ordem sanitária
decorrentes da pandemia da covid-19? Como manter-se o necessário distanciamento social,
quando cediço que se trata de momento de efusão democrática, mediante discussões
acaloradas e participação ativa do público presente? Como se dará a questão do uso de
prédios públicos, quando for o caso (art. 8º, § 2º, Lei 9.504/97)? Enfim, serão novas e
instigantes situações a serem dirimidas pela Justiça eleitoral, com a participação
imprescindível do Parquet Eleitoral.

CALENDÁRIO ELEITORAL

Fique atento!

https://www.facebook.com/178478368966242/posts/1689820401165357/?extid=gVLu3Pi4H9mICImQ&d=n
http://www.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/mpf-no-radio/ouca-mais/dt-especial-eleitoral-propaganda-negativa
https://www.youtube.com/user/escolampu
https://escola.mpu.mp.br/integra/login?url=/selecao/inscrever/id/4173
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/genafe-e-esmpu-promovem-debate-sobre-candidaturas-avulsas-democracia-e-constituicao-federal
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/genafe-orienta-membros-do-mp-eleitoral-sobre-uso-de-sistema-que-ajuda-a-identificar-candidatos-inelegiveis
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/genafe-encaminha-roteiro-de-atuacao-sobre-ajuizamento-de-acao-de-impugnacao-de-registro-de-candidatura
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/genafe-propoe-orientacao-normativa-para-fiscalizacao-da-cota-feminina-nas-eleicoes-municipais
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/genafe-orienta-procuradores-regionais-eleitorais-sobre-a-atualizacao-do-sisconta-nas-eleicoes-2020
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/mp-eleitoral-solicita-ao-cnj-apoio-para-que-orgaos-do-judiciario-alimentem-sisconta-eleitoral
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/sisconta-eleitoral-genafe-requer-ao-mp-pr-compartilhamento-de-informacoes-do-projeto-prefeito-ficha-suja201d
https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2020/pgr/mp-eleitoral-requer-ao-tse-melhorias-no-processo-judicial-eletronico-para-as-eleicoes-2020
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-alerta-para-perigo-de-suspender-afastamento-de-prefeitos-cassados-em-razao-da-pandemia-de-covid-19
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-acolhe-recurso-do-mp-eleitoral-e-cassa-chapa-por-uso-de-candidatas-laranjas-nas-eleicoes-de-2016-no-rs
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/tse-retoma-julgamento-sobre-reserva-de-recursos-de-campanha-e-tempo-de-radio-e-tv-para-candidaturas-negras

