
Candidatos e
candidatas
transgêneros poderão
ter nome social na urna

É a primeira vez que a
decisão tomada pelo

TSE em 2018 - seguindo entendimento do MP
Eleitoral - será aplicada em eleições para
prefeito e vereador em todo o país. Isso
permite que as pessoas que não se identificam
com o gênero designado na certidão de
nascimento possam concorrer a cargos
eletivos utilizando o nome pelo qual a
comunidade os conhece.

Veja aqui

Série de vídeos visa
esclarecer sobre a
participação da mulher
na política

O Ministério Público
Federal no Paraná, a

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), o
Tribunal Regional Eleitoral no Estado (TRE/PR)
e o Ministério Público Estadual (MP/PR) se
uniram na campanha “Mulheres na Política”,
uma ação conjunta para esclarecer sobre as
cotas de gênero nas eleições e fomentar a
maior participação feminina nos partidos e
cargos eletivos.

Assista aqui
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NOTÍCIAS

MP Eleitoral solicita à Bancada Feminina informações
complementares sobre descumprimento da cota de
gênero

O Ministério Público Eleitoral solicitou à Bancada Feminina da
Câmara dos Deputados informações complementares relativas ao

descumprimento, nas Eleições de 2020, da cota de gênero que determina a destinação de pelo
menos 30% das candidaturas para o cargo de vereador às mulheres. O estudo, realizado pela
Consultoria Legislativa da Câmara, foi enviado ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral
(Genafe) pela deputada Professora Dorinha Seabra (DEM/TO). De acordo com o documento, em 1,3
mil municípios, ao menos um partido não cumpriu os percentuais mínimos de gênero exigidos para
as chapas inscritas. 
 
Por sugestão do Genafe, o vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, enviou ofício à
deputada, solicitando o envio de informações mais detalhadas do estudo, indicando expressamente
quais os partidos políticos não observaram a cota e em quais municípios brasileiros foi detectado
esse descumprimento. Assim que tais informações forem compartilhadas com o vice-PGE, serão
enviadas aos membros do MP Eleitoral com atribuição para atuar nos municípios para que adotem
as medidas cabíveis para garantir o cumprimento da norma. Leia a íntegra.

TSE incrementa infraestrutura do Processo Judicial
Eletrônico para solucionar problemas reportados pelo
Genafe

Com o intuito de elevar o número de acessos no Processo Judicial
Eletrônico (PJe) e solucionar instabilidades relatadas por
procuradores ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral

(Genafe), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adquiriu nova máquina com suporte para 24 mil acessos
simultâneos na plataforma. A melhoria na infraestrutura do PJe foi feita após pedido do MP
Eleitoral ao Tribunal e busca atender a demanda dos membros, sobretudo diante da proximidade
das eleições municipais. A Procuradoria-Geral Eleitoral tem mantido estreita comunicação
institucional com o TSE, em razão de reclamações em diversos Estados sobre o funcionamento do
PJe.
 
O Genafe também compartilhou com o vice-PGE preocupação quanto ao possível incremento
abrupto do acervo judicial nas Procuradorias Regionais Eleitorais (PREs), em razão dos atrasos na
tramitação de processos no PJe e do incremento da força de trabalho nos Tribunais Regionais
Eleitorais. Em resposta ao Genafe, Brill de Góes sugere que as PREs busquem firmar convênios e
parcerias nos seus estados e obter apoio diretamente nas suas unidades - ainda que se trate de
auxílio temporário - em razão das restrições orçamentárias impostas ao MPF, que impedem a
ampliação da força de trabalho. Leia a íntegra.

MPF e SaferNet lançam plataforma para reportar
fraudes eleitorais na internet

Fruto de parceria entre o Ministério Público Federal (MPF) e a
SaferNet Brasil, entrou no ar na última semana, ferramenta que
possibilita aos cidadãos apontarem possíveis fraudes eleitorais

cometidas na internet por meio da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. A
plataforma reúne informações provenientes da SaferNet e de suas instituições parceiras no Brasil e
no exterior, relacionadas a ilícitos praticados na rede. O objetivo é oferecer mais um canal de
representação (denúncia) para os eleitores, além de informações para subsidiar a atuação dos
membros do Ministério Público Eleitoral na fiscalização do pleito municipal e no combate à
desinformação. A iniciativa é resultado do acordo firmado em julho entre o MPF e a SaferNet Brasil,
com o intuito de monitorar e combater a disseminação de notícias falsas na internet, relacionadas
às Eleições 2020. Leia a íntegra.

Ministério Público Eleitoral atesta programas que
serão utilizados nas Eleições 2020

O procurador-geral Eleitoral, Augusto Aras, assinou digitalmente,
no último dia 16, os programas que serão utilizados nas eleições
municipais deste ano, durante a Cerimônia de Assinatura Digital e

Lacração dos Sistemas Eleitorais, realizada na sede do TSE, em Brasília. A solenidade tem o
objetivo de atestar a segurança e a credibilidade dos sistemas computacionais que serão usados
nas urnas eletrônicas e em todo o processo de cadastro de eleitores, apuração, totalização e
divulgação dos resultados. Ao todo foram desenvolvidos pela Justiça Eleitoral 94 sistemas, que
passaram por 30 tipos de testes simulados, inclusive testes públicos de segurança, que contaram
com a participação do MP Eleitoral, da OAB, de partidos políticos, especialistas, entre outras
entidades. Leia a íntegra.

MP Eleitoral recomenda a partidos e candidatos
cumprimento das normas sanitárias de prevenção à
covid-19

O Ministério Público Eleitoral expediu recomendações aos partidos
políticos e candidatos para que, no período de campanha e no dia

das eleições, eles observem e cumpram as medidas higiênico-sanitárias necessárias à prevenção
de contágio pelo novo coronavírus. Recomenda-se que sejam observadas as particularidades
locais, consignadas pelas autoridades competentes, via decreto do chefe do Poder Executivo
estadual, além do federal, bem como atos e instruções administrativas das autoridades sanitárias
estadual e local. A orientação foi enviada pelo vice-PGE, Renato Brill de Góes, via ofício circular, aos
procuradores regionais Eleitorais e procuradores-gerais de Justiça. 
 
Nas recomendações, o MP Eleitoral sugere que sejam evitados eventos que ocasionem
aglomeração de pessoas, como caminhadas, carreatas, comícios, reuniões; assim como o uso e
compartilhamento de informes impressos como cartilhas, jornais, santinhos, dando preferência ao
marketing digital. Além disso, orienta que sejam observados cuidados sanitários nos comitês ou
locais de reuniões político-partidárias, como distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras
faciais, disponibilização de álcool gel para higienização das mãos, entre outros. Leia a íntegra. 

TESES E DECISÕES

Extratos bancários de partidos

Os extratos enviados mensalmente por instituições bancárias ao TSE com informações
sobre a movimentação financeira dos partidos políticos serão divulgados em tempo real na

página da Corte na internet. A decisão, que seguiu o parecer do MP Eleitoral, foi tomada em 20 de
outubro pela unanimidade do plenário. Para o Ministério Público, a divulgação desses dados,
inclusive fora do período de campanha eleitoral, é fundamental para conferir transparência ao
processo de prestação de contas. Além disso, possibilita o controle exercido pela própria sociedade,
que é a destinatária final do controle de contas realizado pela Justiça Eleitoral. Saiba mais.

Impulsionar conteúdo com nome de adversário

O TSE concluiu, no início deste mês, que é lícito contratar impulsionamento de conteúdo de
campanha eleitoral em plataformas digitais contendo o nome do candidato adversário,

desde que não direcione a informações falsas ou negativas. A decisão foi tomada, por maioria, no
julgamento de um recurso especial eleitoral envolvendo o então candidato ao Senado em 2018
Jilmar Tatto (PT/SP). A decisão, que seguiu o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, vale
para as eleições municipais deste ano. Saiba mais.

Favorecimento de parentes

Em 29 de setembro, os ministros do TSE decidiram que uma candidata ao cargo de
deputada estadual nas eleições de 2018 terá que devolver aos cofres públicos R$ 30 mil

gastos na campanha com a contratação de sua futura nora. Seguindo o entendimento do MP
Eleitoral, os ministros consideraram que a contratação, feita com recursos provenientes de fundo
público, foi desproporcional, incompatível com os valores de mercado, configurando favorecimento a
familiar e comprometendo a integridade das contas de campanha. Para o Ministério Público, mesmo
não havendo vedação expressa legal para partidos contratarem parentes com verbas recebidas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a Constituição obriga todos aqueles que
recebem recursos públicos a demonstrarem a probidade dos gastos, além de respeitarem os
princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Saiba mais.

MÍDIAS

ENTREVISTA

Em entrevista, o procurador regional Eleitoral na Bahia, Cláudio Gusmão, fala sobre os principais
desafios a serem enfrentados nas eleições municipais do Estado, sobretudo com a pandemia de
covid-19. Ele comenta, ainda, as ações que estão sendo desenvolvidas na Bahia para evitar o uso
eleitoreiro de verbas emergenciais e coibir campanhas políticas que ofendam religiões de matriz
africana. 

Entrevistador

Com mais de 400 municípios e 7,36% do eleitorado brasileiro, como o MP Eleitoral na
Bahia vem atuando na fiscalização das eleições municipais?

Cláudio Gusmão

A Bahia conta com 417 municípios e com um eleitorado de mais de 10 milhões de
cidadãos, o que já é um indicativo do número de demandas que deságuam na Justiça

Eleitoral nas mais diversas áreas, como propaganda, registro de candidatura, impugnação de
mandato, entre outras. Isso exige um grande esforço, sobretudo em período crítico de campanha.
Como este ano trata-se de eleição municipal, a competência originária para atuar é do juiz (de
primeiro grau) e, por conseguinte, a atribuição é da promotoria eleitoral respectiva. Há cerca de três
meses, começamos um programa em parceria com o Núcleo Eleitoral e o Centro de Aperfeiçoamento
do Ministério Público da Bahia, que oferece capacitação aos promotores eleitorais. O treinamento
contou com a participação do procurador regional Eleitoral do Distrito Federal, José Jairo, que
ministrou uma das palestras sobre condutas vedadas, e eu próprio falei sobre abuso de poder nas
eleições. Os promotores muitas vezes atuam em uma cidade, cuja a zona eleitoral cobre uma série de
outros municípios. Sozinho, ele não têm condições de promover uma fiscalização efetiva, sobretudo
de ilícitos que ocorrem no subterrâneo, como compra de votos, atos que podem caracterizar abuso
de poder ou arrecadação ilícita de recursos para campanha. Por isso, se não houver a participação do
cidadão em levar ao conhecimento do Ministério Público essas irregularidades, para que sejam
adotadas as medidas investigativas e posteriormente as ações judiciais pertinentes, esse trabalho
fica muito comprometido. 

Entrevistador

Este ano o processo eleitoral conta com um componente inesperado que é a pandemia de
Covid-19. De que forma o MP Eleitoral baiano tem atuado para preservar a segurança dos seus
membros e garantir a fiscalização do cumprimento das regras sanitárias por candidatos e partidos?

Cláudio Gusmão

As limitações de ordem sanitária acabaram comprometendo a campanha tradicional,
notadamente aquele corpo a corpo nos municípios do interior, onde muitas vezes a

disputa é mais acirrada. Temos seguido os protocolos sanitários e de segurança locais, além da
norma baixada pelo Procurador-Geral da República, que baliza internamente essa questão do covid-
19, sobretudo em relação aos membros do Ministério Público que integram o grupo de risco. O
desafio maior realmente é fazer a fiscalização do cumprimento das regras sanitárias nos atos de
campanha, por ser uma situação atípica a necessidade de adequar os eventos, os atos de propaganda
eleitoral - sobretudo os comícios, passeatas, carreatas - a esse novo momento, que exige maior
responsabilidade na questão da saúde pública, com o objetivo de evitar situações de contágio. Nesse
sentido, os promotores eleitorais aqui do Estado têm sido orientados a ajuizar tutelas inibitórias,
visando até o óbvio: alertar o candidato, partido e coligação de que devem cumprir os protocolos de
caráter sanitário, sob pena de sofrerem multa em caráter de astreintes, além de, eventualmente,
responderem pelo descumprimento na seara penal. Como o descumprimento isolado de uma norma
sanitária não caracteriza uma ilicitude eleitoral, para evitar arguições do ponto de vista jurídico
formal, a atuação têm sido nesse sentido. Também têm sido expedidas recomendações com efeito
preventivo e em caráter de alerta aos candidatos, partidos e coligações. 

Entrevistador

O que tem sido feito no Estado para evitar o uso eleitoreiro de verbas emergenciais nos
municípios?

Cláudio Gusmão

Ainda no mês de abril, expedi uma orientação técnica aos promotores das nossas 199
zonas eleitorais, no sentido de que instaurassem procedimentos administrativos visando

acompanhar as ações emergenciais patrocinadas pelas gestões municipais, bem como
procedimentos preparatórios eleitorais - de ofício ou mediante de provocação - nos casos de
identificação específica de alguma irregularidade, a fim de investigar e propor as ações cabíveis. Já
tivemos inúmeras ações ajuizadas no Estado por promotores eleitorais, em razão de práticas de
condutas vedadas aos agentes públicos, sobretudo, pelo uso eleitoreiro de ações promocionais.
Apenas a título de exemplo, um município, em razão do estado de emergência de saúde e
calamidade, promove mutirões para entregar alimentos, cestas básicas, máscaras, equipamentos de
proteção, e o gestor vai pessoalmente participar desses atos. Nesse caso, ele está associando a sua
imagem pessoal a uma ação institucional, o que é vedado pela legislação eleitoral. Associar essas
ações do poder público - que são importantes, necessárias e justificáveis -   à imagem pessoal do
gestor, é usá-las do ponto de vista eleitoreiro, o que é vedado pelo artigo 78 da Lei 9.504/97. Nós nos
antecipamos a essas situações e acredito que a atuação dos promotores em solicitar às prefeituras
informações detalhadas sobre quais programas estavam sendo executados - incluindo fonte de
recurso e pessoas beneficiadas - também teve um efeito pedagógico preventivo.

Entrevistador

O MP Eleitoral expediu uma recomendação direcionada a partidos e candidatos de toda a
Bahia visando combater campanhas eleitorais que ofendam religiões de matriz africana. Qual a
importância da medida e como vem sendo feita a fiscalização?

Cláudio Gusmão

Historicamente, aqui no estado da Bahia, sempre identificamos que, no período eleitoral,
se acentuavam as notícias ao Ministério Público sobre discursos políticos de ódio,

incitando a violência, a discriminação e o preconceito contra pessoas que professam crenças de
matriz africana. Em 2016, isso motivou a Procuradoria Regional Eleitoral e o Grupo de Atuação
Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação do Ministério Público da
Bahia a expedirem, em conjunto, uma recomendação aos partidos políticos sobre o tema. O objetivo é
que eles promovam uma orientação, em caráter preventivo, aos candidatos e fiscalizem o conteúdo
da propaganda eleitoral, para evitar a difusão de mensagens que atentem contra a liberdade de
crença religiosa. É uma atuação preventiva, que busca alertar partidos e candidatos sobre as
consequências jurídicas tanto no campo civil, quanto no campo criminal com reflexos na área
eleitoral, de praticar esse tipo de conduta. A fiscalização do Ministério Público se dá notadamente a
partir de provocação, ou seja, do recebimento de representação sobre atos concretos. Essa
recomendação, inclusive, teve o efeito de encorajar as pessoas a levarem ao conhecimento do
Ministério Público ocorrências dessa natureza, a fim de que possamos instaurar o procedimento
investigatório cabível e adotar as providências nas diversas searas, civil, criminal e eleitoral.

CALENDÁRIO ELEITORAL
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