
Coordenador nacional
do Genafe fala sobre
direitos das pessoas
com deficiência

Em entrevista à
Agência Senado,

Sidney Madruga fala sobre as dificuldades
enfrentadas pelos brasileiros para acessar o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), o
que gera excesso de processos ajuizados na
Justiça. 
 

Confira aqui

Em 24 de fevereiro, o
voto feminino no Brasil
completou 89 anos

Desde então, os
direitos das mulheres
avançaram no espaço

público-político. Uma das mais recentes
conquistas foi a destinação de ao menos 30%
dos recursos públicos de campanha às
mulheres, em uma ação ajuizada pela PGR. 
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NOTÍCIAS

MP Eleitoral atuou para coibir abusos, assegurar
cumprimento da lei e garantir segurança nas eleições

Na esfera eleitoral, 2020 foi marcado pela realização de eleições
nos 5.570 municípios brasileiros para a escolha de prefeitos e
vereadores em meio à pandemia de covid-19. Um desafio que

precisou ser enfrentado em conjunto pelos mais de 2,6 mil membros do Ministério Público Eleitoral
que atuaram em todo o país na fiscalização do pleito para assegurar o cumprimento da legislação,
evitar abusos e garantir a segurança de candidatos e da população, assim como a liberdade de
escolha dos 148 milhões de eleitores. 
 
Ao longo do ano, o Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) emitiu uma série de
orientações aos procuradores e promotores eleitorais sobre o ajuizamento de Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura (Airc), a identificação de candidatos inelegíveis, o uso de recursos de
acessibilidade na propaganda eleitoral veiculada na TV, entre outros. Além disso, como fruto de
pedido feito pelo MP Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) instalou nas urnas eletrônicas
sintetizador de voz para pessoas cegas. Foi a primeira vez na história das eleições brasileiras que as
urnas contaram com essa tecnologia para facilitar o exercício da cidadania por pessoas com
deficiências visuais. Leia a íntegra.

Procuradorias Regionais Eleitorais de SP e RJ fazem
balanço da atuação nas eleições municipais

O Ministério Público Eleitoral fez um balanço da atuação nas
eleições municipais de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 27 de
setembro e 31 de dezembro, a Procuradoria Regional Eleitoral em

São Paulo (PRE/SP) realizou 8.251 movimentações processuais para o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-SP). Os assuntos mais frequentes nos processos que tiveram atuação da PRE/SP foram
propaganda eleitoral e direito de resposta, ausência de documentos em registros de candidaturas,
demais causas de não cumprimento de condições de elegibilidade e condições de inelegibilidade
(saiba mais).
 
Já a Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro (PRE/RJ) expediu 5.922 manifestações em
processos relativos às eleições entre setembro e dezembro de 2020. Em quase metade das
manifestações (2.832 ou 47,8%), foram enviados pareceres ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ)
em casos de registros de candidatura. Outras atuações com grande fluxo foram os processos por
propaganda eleitoral, crimes comuns, prestação de contas e condição de elegibilidade (saiba mais).

TESES E DECISÕES

Abuso de poder religioso

O Ministério Público Eleitoral defende a cassação e inelegibilidade de suplente de deputado
estadual em Alagoas, pelo uso abusivo da estrutura financeira e física de templo religioso

em prol de sua candidatura em 2014. O julgamento do caso pelo TSE teve início em 9 de fevereiro,
mas acabou suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Saiba mais.

Recurso em HC

O MPF enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra recurso em habeas corpus
impetrado por Sieber Marques Buzain, ex-vereador de Goiatuba (GO), condenado pelos

crimes de corrupção eleitoral, transporte de eleitor e associação criminosa nas eleições de 2012.
Para o MPF, o Supremo deve rejeitar o pedido, já que recurso em habeas corpus não seria o
instrumento adequado para rediscutir o caso, já transitado em julgado. Saiba mais.

Ação penal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, em 2 de fevereiro, manter o andamento da ação
penal ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-governador de Goiás

Marconi Perillo, por associação criminosa, fraude processual e falsidade ideológica eleitoral.
Seguindo parecer do MP Eleitoral, os ministros negaram o recurso em habeas corpus apresentado
pelo político, que postulava a extinção da punibilidade, alegando prescrição dos crimes, bem como o
trancamento da ação penal quanto ao crime de peculato, por ausência de justa causa. Saiba mais.

MÍDIAS

ENTREVISTA

Em entrevista, o procurador regional Eleitoral no Pará, Felipe de Moura Palha, faz um balanço da
atuação nas eleições municipais no Estado, sobretudo com os desafios impostos pelo avanço da
pandemia em comunidades indígenas. Ele fala, ainda, sobre a contribuição da Lei nº 13.834/2019 -
que configura como crime a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral - para o combate às fake
news. 

Entrevistador

Qual o destaque que o senhor aponta na atuação do MP Eleitoral nas eleições municipais
no Pará, sobretudo em um ano marcado pela pandemia de covid-19?

Felipe de Moura Palha

No final de outubro, na reta final da campanha eleitoral para o 1º turno, a média móvel de
casos de covid-19 confirmados no Pará mais que dobrou. Em um intervalo de 15 dias,

esse número passou de 400 para cerca de mil casos. Então a Procuradoria Regional Eleitoral pediu ao
Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) a proibição de atos de campanha com aglomerações. Para
submeter esse pedido à Justiça Eleitoral, antes o MP solicitou parecer técnico da Secretaria de Estado
de Saúde do Pará (Sespa), que confirmava a urgência da priorização dos protocolos sanitários. O
TRE/PA aceitou o pedido. A proibição valeu inclusive para atos presenciais de campanha em espaços
abertos, semiabertos ou no formato drive-in. Ficaram proibidos os comícios, bandeiraços, passeatas,
caminhadas, carreatas e similares, e confraternizações ou eventos presenciais, inclusive os de
arrecadação de recursos de campanha. Consideramos que essa medida foi importantíssima para que
se conseguisse realizar as eleições nos municípios do Pará, com segurança e sem um aumento
expressivo nas contaminações. Note-se, também, que essa medida não prejudicou o processo
democrático, que seguiu ocorrendo por meios que não aumentavam o risco sanitário.

Entrevistador

O MP Eleitoral expediu recomendação para que candidatos no Pará não entrassem em
terras indígenas para a prática de atos de propaganda eleitoral. Qual o objetivo dessa medida?

Felipe de Moura Palha

Foi também uma medida tomada levando-se em consideração a pandemia. A
recomendação citou a proibição de atos presenciais de campanha eleitoral que causassem

aglomerações, mesmo que em espaços abertos. Em toda a Amazônia, as comunidades indígenas têm
sido atingidas de maneira grave pela covid-19, e qualquer risco tinha que ser evitado. Sobretudo
porque nem mesmo o básico para garantir que os indígenas pudessem se manter em quarentena –
entrega de alimentos e kits de higiene – foi provido pela União. O Ministério Público Federal ajuizou
ações no Pará todo para cobrar esse atendimento e todas as decisões favoráveis a nossos pedidos
têm sido motivo de apelações da União em 2ª instância. Ou seja: em uma situação caótica como essa,
de completo abandono dos indígenas, qualquer ato de campanha nessas comunidades poderia
significar mais mortes.

Entrevistador

Em 2020, os candidatos à prefeitura de Belém (PA) também foram convidados a assinar
pacto pela garantia dos direitos infantojuvenis. Qual a importância dessa medida?

Felipe de Moura Palha

Os candidatos assumiram um compromisso público de que cumprirão as medidas
necessárias para a garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes,

reconhecendo a sua plena responsabilidade pelo cumprimento de medidas e deveres indispensáveis
à concretização do princípio constitucional da proteção integral desse público. Observe-se que muitas
medidas necessárias pra a concretização de direitos infanto-juvenis são de responsabilidade dos
municípios brasileiros e, portanto, estão sob a batuta dos prefeitos eleitos em 2020. O pacto
assinado pelos candidatos a prefeito de Belém virou um modelo replicado pelo Ministério Público em
vários outros municípios paraenses. Entre os compromissos estão o da devida previsão, nas leis
orçamentárias, de recursos suficientes ao desenvolvimento de políticas públicas adequadas e
eficientes. Além disso, o de fazer funcionar corretamente todos os conselhos e representações que
possuem a participação e fiscalização da sociedade civil. O pacto cita obrigações estabelecidas pela
Constituição, por normas internacionais, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por
resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), e por leis das
áreas da educação e assistência social, bem como previu um tópico específico para as populações
indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e refugiados/migrantes.

Entrevistador

A eleição municipal de 2020 foi a primeira sob a vigência da Lei nº 13.834/2019, que
configura como crime a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. De que forma essa lei
contribuiu para o combate às fake news?

Felipe de Moura Palha

Inovações legais como essa certamente funcionam como um fator inibidor da atuação de
criminosos que utilizam as fake news para influenciar nocivamente os eleitores, sobretudo

quando essa atuação é feita em escala industrial. Foi o que vimos nas eleições de 2018, quando as
fake news inundaram as redes sociais com informações manipuladas e enganosas, e os órgãos de
investigação se viram em meio a uma enxurrada de casos. Além de levar órgãos como o Ministério
Público Eleitoral, a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral a instaurarem procedimentos e realizarem
diligências desnecessárias e inúteis para apurar ilegalidades inventadas, essa denunciação caluniosa
tende a incutir no eleitorado uma imagem negativa do candidato falsamente acusado, o que pode
interferir no resultado das eleições. A capitulação da conduta como crime eleitoral sem dúvida foi um
avanço legislativo importante. Porém, o combate às fake news ainda continua sendo um dos maiores
desafios da justiça eleitoral brasileira.
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