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RESUMO 

 

O voto tem sido pensado como uma questão essencial nos processos 

democráticos modernos. Ao considerar o lugar do voto na democracia, 

observamos que uma das preocupações centrais é a questão da garantia da lisura 

do voto e para isso foram criadas várias instituições com o objetivo de zelar por 

esse princípio. No Brasil temos o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), criado em 

1932. Esse trabalho tem por objetivo analisar a natureza das denúncias que são 

dirigidas ao TRE a partir dos instrumentos que são disponibilizados pelo mesmo. 

Pensar na natureza das denúncias é pensar na percepção que as pessoas têm a 

respeito daquilo que deve ser denunciado. Também faz sentido perceber o quanto 

esses instrumentos são utilizados nas disputas políticas. Para isso, vou analisar o 

formulário online disponibilizado pelo TRE com as denúncias efetuadas no estado 

do Rio de Janeiro, referente às eleições de 2018. Concluímos com esse estudo 

que os denunciantes classificam as denúncias em diferentes níveis de 

irregularidades, assim como, também, as denúncias revelam que as práticas 

cotidianas de campanha envolvem espaços, atividades e práticas cotidianas de 

sociabilidade. Do ponto de vista do leitor isso dificulta a percepção sobre as 

práticas políticas de campanha legais e ilegais, se considera correferência os 

critérios da legislação eleitoral. 

Palavras-chave: Denúncia; Eleição; Irregularidade; Política; Candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT  

Voting has been thought of as an essential issue in modern democratic 

processes. In considering the place of voting in democracy, we note that one of the 

central concerns is the question of ensuring the smoothness of the vote, and for 

this purpose various institutions have been set up to enforce this principle. In Brazil 

we have the Regional Electoral Court (TRE), created in 1932. This work aims to 

analyze the nature of the complaints that are addressed to the TRE from the 

instruments that are made available by it. To think about the nature of complaints is 

to think of people's perceptions of what should be reported. It also makes sense to 

realize how much these instruments are used in political disputes. To this end, I will 

look at the online form provided by the TRE with the complaints made in the state 

of Rio de Janeiro regarding the 2018 elections. We conclude from this study that 

whistleblowers classify complaints into different levels of irregularities, as well as 

Complaints reveal that daily campaign practices involve spaces, activities and daily 

practices of sociability. From the reader's point of view this makes it difficult to 

perceive the legal and illegal political campaign practices, considering the criteria 

of the electoral legislation as corrective. 

Keywords: Complaint; Election; Irregularity; Politics; Candidate. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe examinar práticas políticas observadas durante 

o “tempo da política” (PALMEIRA 2006)1, identificada pelos eleitores e pelo 

Tribunal Regional Eleitoral como irregulares. Procuro olhar a relação que ocorre 

entre o que o cidadão2 entende sobre o que é irregularidade eleitoral, e o que a 

instituição do TRE entende como infração do processo de disputa eleitoral. Para 

realizar esse estudo vamos analisar as denúncias encaminhadas por meio do 

formulário online no ano de 2018, referente às queixas feitas, ocorridas no Estado 

do Rio de Janeiro.  

A instituição do voto é algo muito antigo, está presente desde a cidade 

grega de Atenas, em que só quem tinha direitos eram aqueles denominados 

cidadãos dessa cidade, isto é, homens brancos que não estavam ligados a 

qualquer trabalho manual ou comercial, eram homens que dedicavam o seu tempo 

com assuntos intelectuais. Após essa experiência inicial, existiram várias formas 

de governo, tendo ou não o voto como seu instrumento de escolha de 

representantes. Quando a ideia do sufrágio foi discutida novamente, após todos 

esses acontecimentos, ela foi vista como uma ideia impensada, porque a 

igualdade política era concebida pelos dirigentes dos Estados como uma novidade 

insensata (CANÊDO, 2005)3. Muitos estudiosos desse período (por volta de 1870) 

acreditavam que o voto era um instrumento cego, que os déspotas usavam como 

uma maneira mais amena de convencimento. Eles argumentavam que o direito 

que os indivíduos exerciam sobre a sua propriedade, seja ela material ou animal, 

não afetava outras pessoas, mas quando a questão de votar era posta em pauta, 

a escolha de uma pessoa influenciava a vida de outras. Por isso, eles acreditavam 

que apenas as pessoas que tinham tempo para se dedicar a arte da erudição 

eram qualificadas a votar (um pensamento herdado da democracia ateniense). A 

                                                             
1
 PALMEIRA, M. & BARREIRA, C. (orgs.). (2006), Política no Brasil: visões de antropologia. Rio de 

Janeiro, Relume Dumará/NuAP/UFRJ. 
2
 Aqui neste trabalho considero cidadão como: aquele que é compreendido como habitante da cidade, e tem o 

direito de gozar de seus direitos civis e políticos do Estado em que nasceu, ou no desempenho de seus deveres 
para com este. 
3 Letícia Canêdo (org.). Sufrágio universal: invenção democrática. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 

http://www.estacaoliberdade.com.br/modules.php?name=Titulos&idtit=153
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partir disso criaram regras que influenciaram as dinâmicas das eleições por 

bastante tempo, duas delas foram usadas como base para inúmeras situações em 

que a questão do voto era necessária. As regras para que o exercício do voto 

fosse possível é que o indivíduo soubesse ler e que tivesse condição de pagar os 

seus impostos.  

Como argumenta Canêdo (2005)4, em trabalho que compila a história do 

voto e dos autores que escreveram sobre esse tema, o lugar que a modernidade 

tem dado ao voto apresenta consequências na maneira que se atua dentro da 

política. Podemos observar isso através do modelo de eleição Francês e Inglês. O 

procedimento Francês na articulação eleitoral tem um papel muito ativo do 

governo, em que ele distribui em cada colégio eleitoral um candidato que recebe 

seu apoio. Por outro lado, o modelo inglês mantém uma conduta mais neutra, o 

comportamento mais ativo politicamente é feito pelos partidos. Outro caso que 

pode ser usado é a discussão que ocorreu na Inglaterra quando o voto secreto foi 

implementado, os políticos conservadores acreditavam que a implementação do 

voto oculto causaria fraudes e corrupção, pois não daria mais para saber em quem 

as pessoas votavam, dessa forma, elas usariam esse fato para cometer 

irregularidades eleitorais. Contudo, os Políticos Radicais acreditavam no contrário, 

o voto secreto na verdade seria um mecanismo que ajudaria a combater essas 

condutas irregulares. Porque as pessoas não se sentiriam estimuladas a subornar 

ou forçar alguém a votar em determinado candidato, pois, nunca se teria garantias 

de que esse indivíduo ia cumprir com o combinado.  

Todavia, como afirma a autora, em todo esse momento relatado o papel do 

eleitor era muito marginal. Não existia uma grande politização5 na maior parte da 

população, e os direitos e compreensões que compunham o sufrágio universal 

não possibilitaram que isso ocorresse. Só posteriormente, com a implementação 

de leis e normas é que esse processo tornou-se democrático de fato, 

possibilitando que a compreensão do que é ser eleitor atinja uma maior parcela 

populacional. Com isso as estratégias políticas-eleitorais vão começar a ser 

                                                             
4
 Letícia Canêdo (org.). Sufrágio universal: invenção democrática. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 

5
 Politização: tomo como “um processo pelo qual certas populações se apropriam concretamente da política 

democrática ...” (BRIQUET,) , o conceito tem relação com as existências materiais e não com a aculturação 
de categorias e valores legítimos. 

http://www.estacaoliberdade.com.br/modules.php?name=Titulos&idtit=153
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usadas pelas pessoas, além das técnicas de usarem o voto como protesto por 

modificações estruturais. Também será criado um refinamento dessas práticas, 

em que o Estado vai instalar meios para que essas formas de protesto sejam 

captadas de outra forma, uma maneira mais eficaz de compreender o que essas 

pessoas que estão descontentes com algum aspecto das eleições tem a dizer, e 

as denúncias eleitorais que vão ser analisadas fazem parte desse investimento. 

No Brasil, quando se instituiu o processo eleitoral, surgiu com ele uma 

preocupação com as irregularidades, ações que poderiam interferir na idealização 

do que se concebeu como o voto. Contudo, essas práticas irregulares muitas 

vezes fazem parte do processo cotidiano, de interações sociais dessas pessoas e 

quando chega o período eleitoral elas são enquadradas por regras que as 

restringe e esse fenômeno faz com que esses indivíduos vejam de forma diferente 

as relações do seu dia a dia, até mesmo das relações com os candidatos. 

Configurando dessa maneira uma priorização do que é ou não irregular, o que na 

concepção dos eleitores é considerado um ato que prejudica a ocorrência das 

eleições.   

A partir dessas considerações, pretendo observar como as denúncias 

eleitorais feitas ao TER, o que expressam a compreensão acerca do cotidiano 

dessas pessoas, dos políticos e das práticas que são consideradas (tendo como 

base aquelas ações que não são aprovadas pela legislação) irregulares para eles. 

Esse processo de denúncia é complexo e abarca uma gama maior do que 

propriamente os atos dos candidatos. Ele vai englobar órgãos públicos, 

comerciantes, empresários, espaços públicos, Instituições (principalmente as de 

caráter religioso que ganharam maior foco pelas conjunturas sociais particulares 

de 2018), e inúmeros outros. Contudo, como argumenta Richard Graham (1997)6, 

a dinâmica de acusações nesse tempo não é um fator à parte, na verdade é uma 

ocorrência inerente a ela, podendo ser usada como um ferramenta de delação, ou 

como uma estratégia de persuasão na luta para conseguir votos, pois as 

acusações não são algo que passam em vão, elas deixam marcas naquelas que 

são seus alvos.  

                                                             
6
 GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Editora Ufrj, p. 73-

122, 1997. 
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Para realizar este trabalho examino sobretudo as denúncias encaminhadas 

ao TRE durante as eleições presidenciais de 2018. O universo das denúncias 

corresponde a 6.456 denúncias. Além disso, foi realizada uma entrevista com o 

assessor do juiz do TRE que é o responsável pelas denúncias encaminhadas 

através do formulário online que é disponibilizado para todos os indivíduos através 

do site do TRE. 

Autores que trabalham sobre as irregularidades do processo eleitoral, foram 

usados na bibliografia, porque são fundamentais para compreender esse 

fenômeno que é a eleição, assim como uma entrevista que foi realizada com o 

assessor do Juiz responsável pelas denúncias eleitorais encaminhadas ao TRE. 

Nessa entrevista foi esclarecido que as denúncias que são encaminhadas a 

instituição passam por um processo de triagem, onde aquelas que são 

identificadas como não pertencendo a qualificação de irregularidades são 

descartadas, ficando apenas aquelas que podem ter potenciais irregularidades de 

acordo com a legislação. Mesmo que o foco da pesquisa não seja especificamente 

a instituição, e sim o que as pessoas encaminham a ela, é fundamental entender 

como ela atua porque isso influencia em todo esse processo, porque sem esse 

aparato institucional não haveria o mecanismo de denúncia eleitoral. 

Outro fator que foi esclarecido na entrevista e que é importante para se 

compreender como foi feito o recorte analítico desse trabalho é a questão das 

denúncias online. Por que elas? Já que existe um banco de dados de denúncias 

que são feitas pessoalmente nas unidades do TRE? A escolha de trabalhar com 

denúncias online ocorreu, pois elas englobam tanto as acusações feitas pela 

internet, como aquelas que foram feitas pessoalmente e todas elas vão parar no 

mesmo banco de dados. Além disso, os processos de irregularidades eleitorais 

físicos são descartados depois de cinco anos, pois eles não são considerados 

processos jurídicos e sim administrativos. E a principal vantagem desse sistema 

computadorizado é que torna possível fazer um apanhado de todas as denúncias 

que foram feitas ao longo dos anos, e a de produzir a partir disso, estatísticas 

sobre esse material, construindo um apanhado de dados que é importante para 

compreender esse conteúdo tão diversificado. Contudo, não é possível ainda 

traçar um panorama que derive de um aglomerado de denúncias ao longo de 
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décadas, pois esse processo de arquivamento só foi implantado em 2012, e então, 

atualmente ele só tem acesso a duas eleições presidenciais e duas eleições 

municipais. 

O presente estudo não vai tratar a política como algo reificado ou 

colonizado, muito menos partir de um pressuposto de que a política é algo 

delimitado. Tomando essa perspectiva de análise, não estamos negando que a 

política tenha um âmbito que envolvam atividades que possuam uma definição 

oficial do que se compreende por política. Contudo, está sendo priorizada uma 

concepção de política que é trazida pelos agentes, algo que está diluído nas 

relações sociais (PALMEIRA, 2006). 7 

Os pontos a serem desenvolvidos ao longo do trabalho englobam: 

primeiramente, uma reflexão sobre o que seriam irregularidades eleitorais pela 

perspectiva dos autores que trabalham esse tema. Nela estará sendo abordado o 

que esses teóricos observaram em seus trabalhos sobre relação entre eleição e 

as dinâmicas sociais que as permeiam, assim como suas conclusões sobre as 

causas e os efeitos dos processos eleitorais no cotidiano estudado e essa 

problemática será trabalhada no primeiro capítulo. No capítulo seguinte, será 

explorado como as denúncias ocorrem, como o TRE lida com a legislação 

eleitoral, e como as próprias leis acerca do processo eleitoral regulamentam esse 

fenômeno. Mostrando assim, quais caminhos são tomados nos casos de 

ocorrência de irregularidades, quais casos e instituições são proibidos ou 

permitidos de fazerem propagandas, vendo até que ponto são liberados de 

participar do processo eleitoral. Após esse panorama, no último capítulo serão 

apresentadas as denúncias que foram coletadas, suas problemáticas, os casos 

que apareceram no material, os lugares e as irregularidades que destacaram, a 

opinião dos denunciantes em relação às delações que estão trazendo e as 

conclusões que foram tiradas após a leitura e estudo do conteúdo, trazendo o 

desfecho das suposições que foram levantadas ao longo do texto.  

 

                                                             
7 Palmeira, M. & Barreira, C. (orgs.). (2006), Política no Brasil: visões de antropologia. Rio de Janeiro, 

Relume Dumará/NuAP/UFRJ.  
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2. FRAUDE, CORRUPÇÃO E IRREGULARIDADES NAS ELEIÇÕES: 

DISCUSSÃO COM A LITERATURA  

Esse capítulo vai se concentrar nas obras dos autores que trabalham com a 

questão do voto, mostrando um pouco seu percurso histórico ao longo da história 

do Brasil. Contudo, o foco principal desse apanhado temporal, e de outros autores 

com casos mais locais, será a de explorar a maneira como as irregularidades, 

fraudes e corrupções eleitorais aparecem em seus trabalhos.  

Mudanças que ocorreram ao longo da década de 1860 e 1870 foram muito 

relevantes para o desenvolvimento do processo eleitoral, algumas dessas 

mudanças englobam o quesito econômico, como a implementação das estradas 

de ferro e o aumento do comércio de exportação. Essas mudanças acarretaram o 

desenvolvimento urbano e também de várias outras áreas institucionais e 

comerciais. Richard Graham(1997)8 dissertou sobre essas questões e mostrou 

que o advento de toda essa tecnologia impactou o modo do homem compreender 

o mundo, e por decorrência as suas relações sociais e outras práticas como a do 

clientelismo que eram e ainda continuam sendo fundamentais para essa dinâmica, 

principalmente no campo político e que acabaram sendo continuamente 

rearticuladas. Também aconteceram mudanças de quesito social e fora da política 

estritamente a mais relevante foi o conjunto de leis que foram estipuladas para 

acabar com o comércio de escravos, que levou até o ano 1888 e em que 

finalmente a escravidão oficial de negros deixou de existir.  

Todas essas mudanças, principalmente a de quesito social, como trata 

Graham, começaram a preocupar as grandes elites que participavam do governo. 

Elas temiam que esse “povo perigoso” quisesse participar dos processos eleitorais 

e que também poderiam acabar contagiando as parcelas “indignas da população” 

a participarem desses trâmites. Em decorrência dessas discussões uma reforma 

na legislação começou a ser cogitada e a antiga legislação era considerada muito 

permissiva pelos políticos liberais e eles almejavam restringir ainda mais o 

                                                             
8
 Graham, Richard, 1934-; Classificação 228.6.36; ISBN 8571081557 (broch.) Local/Editor Rio de Janeiro : 

Ed. UFRJ,; Data de Publicação 1997.  
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processo de seleção dos cidadãos votantes. A ocorrência de acúmulo de riquezas 

fez com que novos homens ricos começassem a acreditar que “ao pobre faltava 

virtude” e por isso ele não poderia votar. Enquanto os políticos conservadores não 

queriam alterar a legislação eleitoral, pois estes em seus argumentos 

apresentavam inferências de que a legislação vigente funcionava, e abarcava 

todas as “classes e os indivíduos” e isso não queria dizer que eles queriam que os 

pobres votassem, pois assim como os liberais, não queriam que a massa 

populacional tivessem acesso ao processo eleitoral.  

Em decorrência das reivindicações dos liberais, os políticos conservadores 

(que eram o partido que tinha o predomínio na decisão das leis) fizeram algumas 

mudanças na legislação em 1875. Essas mudanças restringiam em alguns pontos 

o acesso ao voto, mas se alargou em outros. Esse fato pode ser observado com a 

alteração que se referia à especificação de que um futuro votante deveria ganhar 

200 mil réis e mesmo que esse fosse um valor mais acessível para uma parte da 

população,criaram-se regras para se provar a renda de uma pessoa e isso fazia 

com que esse acabavam se tornando um processo complicado. Contudo, essas 

mudanças não foram suficientes para aplacar os políticos liberais que 

continuavam a querer uma maior restrição nas eleições. As petições dos liberais 

só foram escutadas em 1878, quando Dom Pedro II tirou os líderes conservadores 

e botou em seu lugar um líder liberal. Os liberais queriam instituir um sistema de 

votação direto, mas as cláusulas de votação indireta que estavam vigentes foram 

criadas pela constituição de 1824 e então para realizar esse processo eles teriam 

que mexer na constituição. E foi em 1879 que ocorreu a proposta de uma emenda 

constitucional para mudar as eleições, para que passasse a ser um processo de 

votação direta, e limitada a comprovação da renda que já estava estipulada. 

Entretanto, essas mudanças na constituição não foram bem vistas, pois se 

poderiam mudar a carta magna para delimitar o processo eleitoral, o que mais 

poderia se fazer em relação ao Império, que já estava com o seu governo 

fragilizado.  

Mesmo com todas essas questões a mudança eleitoral foi aplicada, nela 

era argumentada que os possíveis votantes só poderiam comprovar a sua renda 

através dos recibos de certos impostos específicos. E os impostos só seriam 
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válidos se eles tivessem data de um ano no máximo, sendo contabilizados apenas 

aqueles que possuíssem referências sobre as propriedades e os seus respectivos 

comércios. Essa nova legislação acabou restringindo muito os números de 

eleitores, pessoas que podiam antes votar e que agora não poderiam mais, pois 

eram funcionários do governo, advogados, médicos ou comerciantes que não 

tinham o seu próprio imóvel ou comércio. Existiam lugares que o número de 

votantes não passavam de trinta pessoas, um número muito baixo para conseguir 

eleger algum representante para o governo.  A insatisfação das classes que 

tinham alguma possibilidade de exercer os seus direitos foi tão grande que essa 

legislação foi abaixo, mesmo que as eleições de 1881 tenham sido as mais 

honestas daquele período (mas a honestidade não vinha das cláusulas de 

restrição, e sim dos processos de fiscalização muito rigorosos) e com toda essa 

reviravolta no processo eleitoral, um problema se mantinha e que eram os partidos 

(independente de suas denominações) que não queriam que as pessoas mais 

pobres pudessem ser possíveis votantes. A solução achada foi classificar como 

possível votante aqueles que eram alfabetizados, dessa forma conseguiam deixar 

a maior parte das pessoas que “importavam”, e conseguia excluir aqueles que 

eram indesejados. Essa forma de seleção foi mantida mesmo com a proclamação 

da república.   

Graham (1997) analisa a história da legislação e do voto, em sua realização 

primeiramente nas mesas eleitorais e elas que eram a chave das eleições até 

1842, por sua rigorosidade em cumprir a legislação fosse constantemente falha. 

Contudo, após esse período com todas as mudanças na legislação, esse 

mecanismo ainda era importante, pois eram elas que apuravam os votos. Novas 

legislações foram criadas para tentar sanar as dificuldades que apareceram ao 

longo do processo, umas legislações foram melhores do que outras para formar 

uma eleição propriamente democrática, como a Lei do Censo em 1875, mas 

mesmo ela não surtiu efeito, pois os casos de transgressões a legislação eram 

muito frequentes. Já as leis como a sufrágio censitário proposta por Rui Barbosa 

em 1881, contribuíram apenas para que se colocasse em voga durante o período, 

muitos dos processos de segregação social e das oligarquias políticas que faziam 

parte do âmago político nacional. Apesar dos avanços que a jurisprudência teve 
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no período imperial, sua maneira de desenvolver e aplicar as diretrizes foram 

precárias, acabando por influenciar na criação dos monopólios políticos e eles 

tiveram sua grande exemplificação com a “política do café com leite”.  

Com a implementação da República, novos avanços nessas áreas 

ocorreram, como a criação da Lei Rosa e Silva de 1904, a qual trazia em sua 

proposta uma maior representação às minorias, mas como diversos outros 

projetos distributivos, os seus objetivos acabaram sendo distorcidos. A legislação 

de 1916 tentou contornar os déficits da Lei Rosa e Silva, mas também não tiveram 

sucesso e os casos de fraudes eleitorais ainda continuavam a ocorrer e entre eles 

os mais presentes eram denominados por Bico de Pena e a Degola. O primeiro 

era um exemplo de fraude que era realizada pelas mesas eleitorais,onde na 

composição das listas eleitorais eram acrescentados nomes inventados ou eram 

postos nomes de pessoas que morreram. Já no processo de Degola, era feito 

pelas câmaras eleitorais, onde elas trabalhavam no sistema de aceitação de 

candidatos, sendo assim, apenas aqueles que eram do interesse dos membros da 

câmara continuavam no processo eleitoral.   

Desde a primeira república não existia honestidade na apuração dos votos, 

como argumenta Victor N. Leal (1978)9 que citando Raul Fernandes “.10.. o poder 

legislativo se corromperam desde suas origens: não era um poder representativo.” 

(1978:230). De acordo com o autor,essa é uma problemática tirada da prática, 

pois o sistema de votação foi implantado visando a elite no poder, principalmente 

os coronéis, que nas cidades do interior eram a palavra de ordem. Então em 

nenhum momento essas “autoridades” estavam com o objetivo de ser a pessoa 

que vai representar os interesses da comunidade, eles tinham na verdade o intuito 

de representar seus interesses e daqueles que lhes convinha. A revolução de 

1930 teve como objetivo a moralização das eleições, só que mesmo assim a 

corrupção não acabou, suas práticas ficaram apenas mais sofisticadas e 

camufladas, como a utilização do voto de cabresto que ainda ocorria, mas ele 

acontecia agora de uma maneira mais implícita.  

                                                             
9
 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 4 ed. São Paulo: Alfa-Omega, p. 98-123, 1978.  

10
 Barreira, Cezar. “Fraudes e corrupções eleitorais: entre dádivas e contravenções”.  In: Palmeira, M. e 

Barreira, C. (org.). Política no Brasil. Visões de antropólogos. RJ: NUAP/ Relume - Dumará, 2006. p 161. 
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César Barreira observa essa temática de corrupções eleitorais em 

diferentes situações e municípios do interior, em que as irregularidades podem 

ser compreendidas tanto como dádivas ou contravenções. E o voto do eleitor 

nessa dinâmica passa a ser cada vez mais visto e utilizado como bem de troca 

entre desiguais e com isso os fazendeiros e coronéis passam a perder um pouco 

do seu controle sobre sua “clientela eleitoral”. A justiça eleitoral11 que nesse 

momento deveria agir com mais vigor, acaba ficando um pouco impotente diante 

das estratégias abusivas de conquistas do voto.  

O crime eleitoral, como alega Barreira se qualifica como uma ação política 

de aliciamento e influência no momento da prática política do eleitor, em relação 

a um quadro de pressão física ou moral. O crime eleitoral ocorre através da 

compra de voto, essa compra pode ocorrer de maneira individual ou coletiva. 

Quando o aliciamento acontece de maneira individual, as práticas para fazer isso 

são inúmeras assim como as dádivas, elas podem vir de diversas maneiras, seja 

por meio de favores ou bens materiais. Já na forma coletiva, ela acontece 

normalmente por meio de um líder comunitário e os favores adquiridos vem 

através de verbas financeiras ou de obras em prol da comunidade, podendo ou 

não ser usado recursos públicos para fazer isso. A promessa que não é 

cumprida é interpretada como falta de respeito e dignidade.  

A política no Brasil, como analisa o autor, desde seus primórdios teve a 

fraude e a corrupção como base, e podemos observar como essas práticas se 

reproduziram a partir de dois momentos: o primeiro se refere ao período do 

século XVIII e início do século XIX, em que as práticas eram baseadas nas 

ameaças físicas e fraude nas urnas. O segundo momento dessas práticas é feita 

de maneiras mais sutis. A certidão de nascimento é o pontapé inicial para esse 

processo, pois muitas vezes esse documento só é retirado porque existe a 

influência de um político, e com isso esse político espera que o favor seja 

retribuído, por meio das urnas. Esse processo de aliciamento mais sutil gera um 

segundo momento que também engloba o eleitor como uma espécie de devedor, 

                                                             
11

 Compreendido como um órgão governamental  que tem por objetivo regular o processo eleitoral, 

fiscalizando e julgando as campanhas para que elas estejam de acordo com a legislação vigente. Atualmente, 
o órgão responsável por esse trabalho é o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).  
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que ocorre quando ele tira o título de eleitor (como fala Mauss, a obrigação de 

retribuir é a obrigação por dívida).12  

Para uma boa parcela da população, independente da renda, o período 

eleitoral é o momento de “tirar proveito”, de “viver melhor”, ou seja, de receber 

dádivas. Segundo o autor, na opinião popular existe uma classificação para os 

crimes eleitorais: a compra de voto em dinheiro é a mais grave/criticada, em 

oposição à distribuição de alimentos, que é a mais bem vista.  

 O processo eleitoral se reproduz na esteira da não-separação entre o domínio 

público e privado. O crime eleitoral, classificado pela justiça, não representa o 

delito social mais grave para a população, o delito estará no não-cumprimento da 

palavra dada, na falta de ajuda a um amigo ou aos mais necessitados 

economicamente. (BARREIRA, 2006, pág. 163) 

Por volta de 1932 é que a Justiça eleitoral começou a fiscalizar a questão 

do processo eleitoral no Brasil. Antes disso, esse trabalho era papel das 

denominadas casas legislativas, e como essas casas não eram amparadas por 

um poder estadual influente, eram as disputas pelos poderes regionais que 

ditavam as regras e acabavam fomentando práticas irregulares. Uma parcela 

dessas práticas foram condensadas nas fraudes eleitorais, de acordo com Paolo 

Ricci e Jaqueline Porto Zulini (2012)13 em seu artigo sobre as disputas eleitorais 

no período da República Nova, o recurso da corrupção ocorreria porque a fraude 

seria inerente ao processo de competição eleitoral. Esse fenômeno estaria 

presente desde a formação da República brasileira, as formas de enviesar o 

sistema eleitoral estavam presentes desde o alistamento dos eleitores, até a 

contagem dos votos. Todavia, a explicação para a ocorrência da fraude eleitoral 

que os autores dão não é muito preciso, no trabalho os dados também mostram 

que existiam localidades que tinham grande competição, mas que os casos de 

fraude não tinham grandes índices, uma das explicações para esse fenômeno 

podem estar nas configurações político-partidárias de cada local. 

                                                             
12

 Mauss,Marcel: “Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas” In Sociologia e 

Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.[1925] 
13

 Ricci, Paolo. Zulini, Jaqueline P. “Tipos, causas e a geografia da fraude eleitoral na Primeira República 

(1889-1930)”. 8º encontro da ABCP (Associação Brasileira de Ciência Política), realizado entre 01/08/2012 á 

04/08/2012. Acesso 08/04 às 18:00 hrs. 

Link:https://cienciapolitica.org.br/system/files/documentos/eventos/2017/0 2.tipos-causas-e-geografia-fraude-

eleitoral-primeira-republica.pdf  
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As infrações eleitorais relatadas antes de uma estruturação efetiva das 

condutas eleitorais se referiam em sua maioria a procedimentos realizados no 

momento da eleição, principalmente em cidades no interior onde o voto de 

cabresto é mais comum, mas isso não se restringiam a essas localidades.Nas 

cidades os donos das fábricas e indústrias faziam o papel dos coronéis. Por não 

se ter uma “educação eleitoral” (não ter ciência das condutas que são permitidas 

ou não de acordo com a legislação) era muito comum alguém que tivesse uma 

influência na localidade (normalmente um industrial ou fazendeiro) dizer para as 

pessoas que tinham algum laço (seja ele empregatício ou familiar) para votar em 

determinado candidato. Esse procedimento pode até parecer suficiente para 

garantir a eleição do candidato, contudo, esse fenômeno acontece em um 

incontável número de locais e todos eles não estavam fazendo campanha de 

candidatura para a mesma pessoa. Por esse fator é que existiam também as 

fraudes no momento da contagem das cédulas eleitorais, a comissão eleitoral era 

muitas vezes composta por pessoas favoráveis a um candidato, e nas vezes que 

isso não ocorria essas pessoas podiam ser persuadidas por meio de um suborno 

a realizarem determinado favorecimento á certo candidato. Com o 

aperfeiçoamento do processo eleitoral, esse tipo de conduta foi se tornando cada 

vez mais complicada de ser realizada, fazendo assim com que as infrações 

tivessem que se reinventar dentro desse sistema de regras eleitorais. E é nessa 

nova configuração reinventada de infrações, dentro de um complexo conjunto de 

leis e regras morais que a presente pesquisa pretende trabalhar, o que as pessoas 

se propõem quando vão a um canal de denúncia público e o que estas têm a dizer 

sobre esse fenômeno.   

Outro fator relevante para ser observado é que existe um momento para a 

ocorrência de todo esse investimento no fazer política, de acordo com Moacir 

Palmeira (2006)14 em seu estudo sobre uma cidade do interior, a maneira que a 

população entende e participa das eleições é complexa, esse momento seria 

denominado “o tempo da política”, um período que: 

                                                             
14

 Palmeira, M. “Eleição municipal, política e cidadania”. In: Palmeira, M. e Barreira, C. (org.). Política no 

Brasil. Visões de antropólogos. RJ: NUAP/ Relume-Dumará, 2006.  
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... para além dos resultados eleitorais, é decisivo no realinhamento social dessas 

populações. Numa situação em que mais do que os partidos pesam as facções, em 

que o voto não é, via de regra, uma escolha individual mas um empreendimento 

familiar de ‘localização social’, as eleições são o pretexto para a redefinição de 

pertencimentos e a definição de fidelidades.(PALMEIRA, 2006, p.137) 

O investimento em pertencimento e fidelidade também podem ser 

observados quando estudamos as denúncias eleitorais, pois, no interior delas 

existem muito mais do que apenas uma descrição de contravenção eleitoral e que 

estão presentes construções e avaliações de “localização social”, que querendo 

ou não se mostra inerente ao longo das eleições.  

O autor argumenta que existe uma dualidade da política que aparecem 

através das relações institucionais e das relações pessoais, e por meio delas é 

possível ver como as pessoas compreendem o que seria “a política”, como vivem 

e assimilam todo esse processo. Em um primeiro momento pode-se ter a 

impressão que esse momento é tratado como algo passageiro, mas que ao 

mesmo tempo faz parte do seu dia a dia. Essa identificação ocorre porque o 

mecanismo utilizado nessas transações ditas políticas é a troca de favores, algo 

que é normal no cotidiano de uma localidade. Nela o político é visto como alguém 

que “faz favores”, mas esses favores ultrapassam os que se faz na rotina, criando 

assim uma separação entre ele e aqueles ao qual os favores são direcionados. 

Palmeira (2006) observa que para aqueles que fazem parte desse meio, quanto 

mais esse instrumento de fazer favores é utilizado, mais se ganha esse caráter de 

figura pública, alguém que se desapossa de sua individualidade. E a melhor forma 

de fazer isso é por meio de obras, pois elas são “a face pública da política”. Os 

eleitores também observam essa afirmação, porque compreendem como um 

político confiável de votar aquele que presta favores, principalmente em prol da 

comunidade e isso mostra que ele não é apenas alguém que está em busca de 

votos, mas sim alguém que está disposto (como realizou anteriormente), a fazer 

algo positivo para uma localidade ou um grupo de pessoas.  Dessa forma, o voto 

nesse caso é muito mais que uma simples escolha entre candidatos, é na verdade 

um gesto de apoio, identificação com aquela pessoa ou com um grupo.  
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Para o autor a pequena política que é feita no cotidiano muitas vezes é 

mais significante para entender o processo eleitoral do que aquela política 

explícita ou profissional, que é realizada nos comícios ou nos locais profissionais. 

Essa política do dia a dia leva em consideração a ferramenta da reputação como 

seu índice de apoio, ou não apoio, quanto mais o candidato tiver uma reputação 

favorável, mais ele tem a possibilidade de ganhar o voto daquele grupo. No 

entanto, essa ferramenta não se restringe apenas a pequenas comunidades, ela 

permeia as relações mais amplas e também as influencia.  

A articulação das facções no processo eleitoral é uma ferramenta 

importante para ocorrência do mesmo, como argumenta Palmeira (2006), mas 

esse fenômeno não é algo proveniente de dinâmicas modernas, ele está presente 

desde o Brasil Colônia. Richard Graham (1997)15 argumenta que um líder 

municipal participava do processo eleitoral para ter a vitória, mas ela não seria 

usada para trabalhar na articulação de petições ao governo e sim para ele ser o 

próprio governo. Contudo, para realizar isso esse líder tem que atrair uma facção 

para o seu lado, uma espécie de grupo que tem o objetivo de fazer frente a uma 

liderança instituída. Uma das formas de se colocar em dúvida a legitimidade desse 

grupo estabelecido, era levantar suspeitas de fraudes contra ele e entretanto, esse 

processo não era tão simples,pois para um grupo levantar suspeitas de fraudes 

sobre outro grupo era necessário que ele já tivesse uma força social (influência) 

formada, ou pelo menos uma ameaça de força física disseminada e por isso que 

em um processo eleitoral a ocorrência de violências são tão presentes, pois elas 

fazem parte desse fenômeno.  Quando um grupo conseguia chegar ao poder e 

assim controlar todos os meios de autoridades legítimas e legais, as acusações de 

denúncias eram esquecidas, pois independente de elas terem sido verdadeiras ou 

não, o objetivo que se tinha com o levantamento delas já tinha sido atingido.  

O autor argumenta que ocorrência da facção não deve ser encarada como 

um acontecimento local, pois ela entrelaça redes de ligações políticas que vão até 

o governo central. Nas facções locais era muito comum que os líderes fizessem 

parte de um cargo importante na articulação eleitoral, mas não apenas eles, 

                                                             
15

 Graham, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Editora Ufrj, p. 73-122, 

1997. 
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muitas vezes esse era um processo que se alastrava para seus filhos e parentes 

mais próximos. Era bem comum encontrar cidades em que duas ou três famílias 

detinham o monopólio dos cargos políticos e institucionais daquele lugar, e que 

também tinham algum tipo de contato ou até mesmo parentes em cargos públicos 

ou políticos nas esferas regionais e até mesmo nacionais. Graham apresenta uma 

fala de um político daquele período que elucida bastante esse processo: 

  Firma o predomínio de uma oligarquia de um ou dois chefes que se uniram para 

fazer deputados os seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, seus afilhados, seus 

compadres; (...) ou o governo chamará a si estas influências, prometendo-lhes 

mundos e fundos, com que obterá tudo. (GRAHAM, 1997, p. 77)

Se nessa evolução do monopólio de influências, o processo de fraude e força 

andasse unido, a ocorrência de violências (ou sua ameaça) seria um fato, como 

argumenta Graham (1997). Um exemplo disso é no caso das fraudes nos 

documentos oficiais, isso só ocorria porque existia a base da ameaça de violência 

por trás, esse processo ficava bem explícito quando acontecia a acusação por meio 

do candidato, de que componentes das mesas eleitorais tenham cometido fraudes, 

essas ocorrências eram registradas nas atas pelo candidato que acusou e isso 

ocorria porque esse candidato tinha tanto uma força social quanto física. Esse caso 

era bem frequente, pois nas mesas eleitorais eram comuns encontrar juízes que 

favoreciam uma determinada facção ou outra. Esse caso das fraudes era apenas um 

dos inúmeros modos que as facções se utilizavam para praticarem infrações no 

período eleitoral. Um tipo de fraude que não era (e ainda não é) muito bem vista é a 

prática de suborno com dinheiro, esse ato não era bem visto porque dava a 

compreender que o candidato não tinha condições suficientes de conseguir pessoas 

para votar nele através do seu caráter persuasivo.   

Para o autor, os casos de violência no processo eleitoral revelavam alguns 

aspectos que não foram bem sucedidos pela facção dominante, principalmente em 

sua tarefa em conter as facções rivais, em analisar a força ficcional que seu grupo 

ainda tinha. Entretanto, os casos de violência ou fraudes não são suficientes para 

englobar todo o processo eleitoral, eles são mecanismos que são usados para 

expressar uma determinada “ordem” de uma facção, tanto as fraudes quanto às 

ações violentas mesmo sendo denominadas como irregulares e até ilegais e mais 
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tarde conseguiam se enquadrar com uma justificação legal. Os processos eleitorais 

que são realizados de forma plácida, não querem dizer que são feitos corretamente 

de acordo com a legislação.   

A política é realizada em um momento específico, e essa ruptura temporal, 

abala a realização da pequena política, mas isso é importante porque denota um 

caráter mais objetivo aos fenômenos que são realizados nessa época. Um exemplo 

desses acontecimentos são as festividades que ocorrem. Palmeira (2006) defende 

que nos comícios ou nos discursos mais particulares não é apenas a candidatura ou 

o apoio ao candidato que está sendo comemorado, é a própria política que estão 

festejando. Por isso, é comum ver nesses momentos a inauguração de obras e elas 

acabam se tornando um pretexto para que a crença na política seja novamente 

reavivada.  

Quando a realização da política se transforma no somente “fazer favores e 

obras”, a separação entre o Estado e o governo fica obscura, não é mais uma 

política estatal que está sendo realizada, mas sim um projeto que o governo que 

está ocorrendo, e isso acaba fomentando a política de dons. Todavia, esse processo 

não é passado despercebido, existem recursos que foram criados para se tornar 

menos necessária a intervenção do político, quando uma pessoa está precisando de 

um atendimento médico existe um posto de saúde para poder atendê-la. Os 

sindicatos também ocuparam esse papel de mediador entre a entidade 

governamental e um grupo populacional. Quando um grupo precisa de algum serviço 

que está sob a jurisdição do Estado, os sindicatos vão reivindicar a realização do 

que foi solicitado, isso acabou por distanciar um pouco esse caráter pessoal nas 

transações políticas. O caso das denúncias eleitorais pode ser vista ao mesmo 

tempo como um resgate e uma manutenção desse sistema terceirizado, ao mesmo 

tempo em que não existe um mediador nas conversas, o próprio órgão que é 

encarregado por essas denúncias (TRE) não é um político, mas sim um apêndice do 

aparato estatal.  

Esse poder mediador que atua na concepção de que política é o ato de 

“circulação, retenção e distribuição de recursos” é compreendido e analisado por 
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autores como Jorge M. Villela16 e Ana Claudia D. R. Marques (2002)17 trabalham 

essa problemática, como os votos e os recursos se articulam no período eleitoral na 

cidade de Pernambuco. Através dessa dinâmica, as entidades atuam no âmbito do 

favor, em que a articulação de recursos se transformam em contra-dons, que se 

expressam na promessa de votos e vice-versa. A política de favores não acabou, ela 

apenas deixou de ter o seu caráter de reivindicação individual. Contudo, muitas 

vezes essa conversão de fornecimento de favores em votos não é explícita, ela pode 

aparecer como um outro motivo, a pessoa que recebe uma dádiva não compreende 

a retribuição por meio do voto como algo consciente, muitas vezes ela não se dá 

conta de que existe um caráter explícito de retribuição. Contudo, mesmo sem ter 

essa percepção, o sentimento de dívida está presente, principalmente quando os 

favores se relacionam às questões de saúde, mesmo que elas tenham noção de que 

o fornecimento de um remédio ou de um tratamento é de caráter público, elas 

associam esse direito como um favor que foi concedido, e isso gera um acordo que 

não foi explícito, é uma “lógica de adesão por gratidão”. Para Villela e Marques 

(2002), esse voto que não é explícito pode ser considerado um voto de cabresto 

quando ele é intermediado por alguém de prestígio (mesmo que ela não seja 

candidato, se está esperando em troca a promessa de voto).  

Para uma pessoa ter prestígio ela precisa ter acesso a recursos, e ter um 

grupo para lhe disponibilizar votos, mas esse é um terreno muito instável, pois 

qualquer deslize pode por esse prestígio em cheque. O prestígio pode entrar em 

colapso por duas vias: a primeira via ocorre em relação ao prestigiado e a pessoa 

que está lhe solicitando favores, um favor negado pode gerar a perda do voto dessa 

pessoa. Segunda via, o rompimento pode ocorrer entre o político e a pessoa que 

tem o prestígio, isso ocorre quando a pessoa prestigiada solicita um favor e não é 

atendida, esse fato pode pôr o prestígio dela em risco, e para tentar mantê-lo acaba 

se cortando laços com esse político e procurando outro que atenda os seus pedidos.  

No “tempo da política” (PALMEIRA 2006), a solicitação e o recebimento de 

favores ficam mais explícitos, mas ainda sim existe certa ética no ofício de 

                                                             
16 Villela, J. O povo em armas: violência e política no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 2004. 
17

 Marques, A. C. Intrigas e questões: vinganças de família e tramas sociais no sertão de Pernambuco. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2002 
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arrecadação de votos. Quando se sabe que uma família é aliada há muitos anos 

com certo candidato, não é de bom tom outro candidato oferecer explicitamente sua 

aliança para aquelas pessoas. No entanto, essas regras não são seguidas ao pé da 

letra, pois não é bem visto um político correto demais, porque se compreende que 

ele não teria habilidade para lidar com o caráter público que pode ser tão maleável.  

O caráter maleável aparece explicitamente quando Villela e Marques (2002) 

argumentam que existe uma imagem de política que é a serviço do povo, candidatos 

que aderem a essa concepção acabam admitindo que tudo o que eles ganham é 

para a população, e isso muitas vezes extrapola o salário que recebem. Essa 

alegação é uma confirmação explícita de corrupção, só que essa alegação não é 

vista pela população como uma ação repudiada, é vista como algo que faz parte do 

fazer político, principalmente quando ele está amparado por esse discurso de 

prestação de serviços ao povo. A política de favores não se restringe ao âmbito local 

ou municipal, pois em algum momento esses políticos se tornam eleitores e é este 

momento que os favores vão se tornar importantes.  

Todavia, essa política traz um ônus. No período eleitoral ela acaba com as 

relações pessoais, o importante se torna a capacidade que se tem em ter prestígio, e 

quando não tem é fundamental se ter uma boa relação com pessoas que o tenham. 

Quando a votação eleitoral acaba, a relação de prestígio se esvai um pouco, mas 

mesmo assim ainda mantém um laço de dominação, pois daqui a dois anos essa 

relação vai se tornar importante novamente. Levando em conta essa concepção, o 

bom político é aquele que consegue manter o maior número de laços, pois a relação 

dos dons ainda continua em vigência, possibilitando o acionamento da política de 

favores. Contudo, como se insere nesse jogo as pessoas que rompem com essa 

dinâmica e que procuram denunciar certas irregularidades? Será que elas estão 

mesmo rompendo? Ou apenas estão usando um novo mecanismo para lutar no 

campo político?    

A forma por meio do qual a população encara o delito eleitoral não é a mesma 

que a instituição (TRE), mesmo que para fazer a denúncia o cidadão necessite usar 

as formas de classificação que a instituição disponibiliza, esse processo não é 

compreendido da mesma maneira e em proporções iguais. Podemos observar que a 
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indignação popular é muito diferente em relação às propagandas irregulares que 

relacionam distribuição de cestas básicas, e aquelas que se referem a carro de som. 

Esse fenômeno pode ocorrer, como argumenta César Barreira (2006), porque 

existem níveis de delitos eleitorais para população, a ajuda as pessoas (por meio de 

cestas básicas) é muito mais aceito socialmente do que a presença de carros de 

som que falam sobre candidatos. Entretanto, para as instituições eleitorais tanto um 

como outro são considerados propagandas irregulares que devem ser averiguadas, 

e se comprovadas terão a sua definida punição. 

Todos esses autores abordam o fenômeno da eleição de uma forma 

particular. Tratando de maneiras próprias a questão da fraude eleitoral, contribuindo 

cada um com um aspecto importante para a compreensão desse processo 

significativo para a nossa organização social. No entanto, nenhum deles chega a 

abordar a relação que ocorre entre a instituição que se propõe a averiguar as 

denúncias sobre as irregularidades eleitorais, e a população que deposita um 

investimento nesse sistema. As expectativas, compreensões e processos inerentes 

a esse mecanismo de delação são relevantes para entender de maneira mais 

profunda como se organizam os aparatos Estatais, e a forma como a população lida 

com eles.    
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3. Organização: TRE E LEGISLAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL  

Neste capítulo será trabalhada a organização do Tribunal Regional Eleitoral e 

das instituições que atuam em uma dinâmica colaborativa com o mesmo. Também 

será tratado o conteúdo da legislação eleitoral, especificamente aqueles trechos que 

instruem sobre a classificação das irregularidades, crimes, transgressões eleitorais e 

suas respectivas penalidades.  

A história de criação do TRE se mescla com o contexto social existente na 

época de sua implementação, que foi na década de 1930. De acordo com a própria 

publicação do TRE, sua implantação foi um dos principais instrumentos de 

modernização desse período revolucionário, mas por causa do golpe do Estado 

novo, a sua atuação não foi muito extensa. O TRE volta a ser novamente ativado em 

1945, em que de acordo com o mesmo “... retomou a missão de combater as 

fraudes e zelar pelo livre exercício de votar e ser votado.” Ao longo desse percurso 

existiram inúmeras sedes específicas para essa instituição, que por fim se instalou 

na Avenida Presidente Wilson, 198, Castelo, RJ, onde está localizado atualmente.  

O Tribunal Superior Eleitoral é encarregado de criar instituições para 

executarem as tarefas relacionadas ao processo eleitoral, e o Tribunal Regional 

eleitoral é um deles. Tanto o Tribunal Superior, como os regionais são órgãos da 

justiça eleitoral, assim como as juntas eleitorais e todos os juízes que atuam nessas 

instituições. Esses juízes têm mandato de dois anos, não podem ter mandatos de 

biênios consecutivos, a não ser que exista um motivo justificado. O TSE é formado 

por sete membros, que são indicados pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Juízes 

do Tribunal Federal de Recursos, e pelo Presidente da República. Os únicos juristas 

que não podem participar são aqueles que tenham entre si parentesco, ainda que 

não seja de ligação direta, até o quarto grau, seja ele de forma legítima ou não. As 

decisões que forem tomadas pelo TSE são irremediáveis, a não ser que contrariar a 

constituição federal, a legislação vigente, ou que as decisões que não caberem a 

sua jurisdição.  

O TRE é formado por seis membros, dentre eles juízes que fazem parte dos 

desembargadores do Tribunal de Justiça, juízes de direito que foram escolhidos pelo 

Tribunal de Justiça, e cidadãos de “notável saber jurídico e idoneidade moral”, que 
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são escolhidos pelo presidente da República. As regras que são aplicadas ao TSE 

em relação ao parentesco dos membros do Tribunal também valem para os 

membros que comporão o TRE, mas diferente dos membros do TSE, os advogados 

que fazem parte do TRE não são impedidos de exercer a sua profissão, como fala o 

art. 28, II, da Lei nº 8.906/1994 (OAB). As decisões que forem tomadas pelo TRE 

são impreteríveis, a não ser em casos que recursos são aplicados, nesse caso a 

decisão acaba recaindo no âmbito do TSE (quando esse fato ocorre às decisões se 

enquadram na esfera administrativa e não eleitoral).  

A legislação eleitoral é formada com base na lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1997, em que foram criadas várias cláusulas e artigos para especificar as regras 

e regulamentos do campo eleitoral. A propaganda eleitoral é o tipo de irregularidade 

que em sua articulação apresenta mais artigos e apêndices, pois ela pode ser 

abordada por vários canais de comunicação, seja ela a grande mídia, seja a 

propaganda de candidatos e apoiadores do mesmo. Elas podem ser veiculadas, na 

televisão, rádio, por meio da internet, em aparelhos celulares ou em redes sociais e 

formas mais antigas que são os comícios e reuniões específicas para a arrecadação 

de votos.  

 Seja qual for o tipo de propaganda com objetivos eleitorais, elas só podem 

ocorrer de maneira legal a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, antes disso 

as propagandas de quaisquer tipos são qualificadas como uma transgressão à 

legislação eleitoral, e a pessoa que a violar, com prévio conhecimento das leis, está 

sujeita à multa. A qualificação de propaganda eleitoral irregular só ocorre quando o 

indivíduo faz uma propaganda pedindo voto explícito para um candidato. A exaltação 

das qualidades e a menção de que o candidato concorrerá às eleições não configura 

uma irregularidade, assim como a veiculação de suas ideias e ideais podem ser 

qualificado como tal. A partir do momento que a propaganda irregular é comprovada, 

a alegação do responsável por elas de que não tem fundos para pagar a multa 

estipulada não é um a justificativa válida para que a multa seja retirada. A renúncia 

ao mandato, durante o curso de investigação da irregularidade eleitoral, não impede 

o processo de prosseguir, tendo a possibilidade de aplicação isolada da sanção de 

multa.  
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As propagandas relacionadas a materiais como panfletos e santinhos 

impressos é obrigatório ter no material o número de inscrição no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) do responsável pela confecção, também da pessoa que o contratou, e 

a respectiva tiragem. No caso de materiais de propaganda como Outdoor18, sejam 

eles os eletrônicos ou impressos são estritamente proibidos, isso acarreta multa e a 

retirada da propaganda irregular. De acordo com Art. 37 este material não pode 

também estar em via pública sem a autorização necessária, assim como em 

estabelecimentos privados, ela não pode ser posta sem a autorização de seu 

proprietário, como descrito abaixo: 

 Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou 
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de 
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, 
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação 
de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e 
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e 
assemelhados. (lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997) 

Outras restrições envolvem especificamente instituições públicas, em que é 

proibido qualquer tipo de propaganda com distância inferior a 200 metros desses 

locais (sedes do Executivo Federal, câmaras legislativas em qualquer instância19, 

tribunais judiciais) ou de uso comum, como escolas públicas, estabelecimentos 

prisionais, quartéis, unidades de internação de adolescentes, templos religiosos, 

teatros e transportes de uso comum (a cláusula de transportes não inclui táxis). 

Quando uma propaganda eleitoral irregular desse tipo é comprovada, o responsável 

é obrigado a restaurar o bem que foi lesado, e se isso pode não ocorrer no prazo 

estipulado, ele vai estar sujeito a uma multa.  

Os casos que não se enquadram nas especificações apresentadas são 

aqueles em que o bem público ou privado está compreendido como sendo de uso 

comum, assim como são permitidos bandeiras e mesas com panfletos na lateral das 

vias públicas. Na medida em que elas não atrapalhem o trânsito, os adesivos em 

veículos motores e janelas residenciais são permitidos tanto que não ultrapassem 

                                                             
18

Ac.-TSE, de 25.8.2016, no AI nº 768451: para configuração de outdoor, basta que o engenho ou o 

artefato, dadas suas características e/ou impacto visual, a ele se equipare.  
19

 Os meios de propaganda a que se refere a câmaras legislativas federais, estaduais e municipais 

não serão permitidos, a menos de 500 metros. 
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0,5m (meio metro quadrado). E mesmo aquelas propagandas que são permitidas, só 

podem estar na rua das seis da manhã ás vinte e duas horas da noite, e aquelas que 

estão nos bens móveis e imóveis só podem estar lá por livre vontade de seu 

proprietário, sendo proibido qualquer tipo de pagamento para a colocação ou a 

permanência dele. Nas restrições a materiais em objetos públicos também é 

enquadrado o meio ambiente, não sendo permitido que tenham propaganda, mesmo 

que esta não esteja causando qualquer dano.  

A imprensa como ferramenta de propaganda eleitoral também é permitida, 

seja ela impressa ou online, até a antevéspera das eleições, e também com certas 

especificações como: “até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, 

em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 

oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou 

tabloide” (Art. 43). E assim como no caso dos materiais impressos, é necessário que 

na propaganda física apareça o valor que foi pago para a publicidade, e se isso não 

ocorrer os responsáveis pelos veículos, os partidos, coligações ou candidatos 

beneficiados estarão sujeitos a pagar multa. 

No caso das propagandas que usam aparelhos de sonorização, como alto 

falantes, são permitidos em comícios das 8 (oito) às 24 (vinte e quatro) horas, no 

comício de encerramento da campanha, podendo ser prorrogado por mais 2 (duas) 

horas. A utilização de trios elétricos20 é proibida, a não ser em comícios como objeto 

de sonorização, já os carros de som21 são permitidos até as 22 (vinte e duas horas) 

do dia anterior à eleição.  

Um caso peculiar de propagandas na internet são as mensagens que são 

feitas através da rede social Twitter, essas propagandas de acordo com a legislação 

não são qualificadas como de fato propagandas eleitorais.  Assim como, debates 

são liberados em qualquer época do ano na internet, com transmissão ao vivo, sem 

precisar que nesse debate ocorra o princípio da isonomia22, como ocorre em 

                                                             
20

 De acordo com a legislação: trio elétrico é um veículo automotor que usa equipamento de som com 

potência nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. 
21

 De acordo com a legislação: carro de som é um veículo automotor que usa equipamento de som 

com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts; 
22

 JURÍDICO (TERMO) princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei; não 

devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. 
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debates na televisão ou rádio. No caso de uma conversa reservada entre dois 

interlocutores na rede social como Facebook, não se caracteriza como um caso de 

propaganda ou arrecadação de votos. Os casos de propaganda eleitoral na internet 

poderão ser realizados através de endereços eletrônicos dos candidatos e seus 

apoiadores, também por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens 

instantâneas. As aplicações de Internet são também permitidas, mas apenas 

aquelas que forem previamente comunicados à Justiça Eleitoral, e que estejam 

vinculados a algum provedor de internet nacional. Os aparelhos celulares e seu 

mecanismo de mensagens de texto, não estão enquadrados na legislação como 

irregularidade eleitoral.  

As ferramentas de impulsionamento de propagandas são permitidas, desde 

de que sejam aquelas disponibilizadas pelo provedor da internet e que sejam 

contratadas por partidos políticos, coligações, candidatos e seus representantes. 

Quaisquer outros que solicitarem esse tipo de serviço, com ênfase em pessoa 

jurídica, estão cometendo uma infração, e se for provado o seu prévio 

reconhecimento da irregularidade, ele estará sujeito à multa. A internet tem livre 

acesso para que os cidadãos expressem as suas concepções sobre o processo 

eleitoral, contudo, a partir do momento em que ele ofender ou difamar algum 

candidato, estará sujeito ao procedimento de retirada da publicação. Quando esse 

fenômeno de maldizer e denegrir a imagem de um candidato, partido ou coligação é 

realizado por meio de um funcionário contratado, o ato é qualificado como crime e 

estará sujeito a punição com detenção e multa.  

Contudo, a contratação de pessoas voltadas para fazer propagandas e atos 

militantes em determinadas localidades é permitida tanto que se realize sobre os 

seguintes moldes: os municípios com até 30.000 (trinta mil) eleitores, não terão 

direito de mais de 1% (um por cento) do eleitorado; os outros municípios que não 

atendem essas especificações e no Distrito Federal, terão como base o que foi 

mencionado anteriormente, mas com o acréscimo de 1 (uma) contratação para cada 

1.000 (mil) eleitores sem exceder o número de 30.000 (trinta mil).  Essa distribuição 

de contratações também é possível de acordo com o cargo que os candidatos estão 

concorrendo, os que concorreram à presidência e ao senado seguiram os moldes 

dos municípios que tem mais de 30.000 eleitores; o governador de estado poderá 
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dispor do dobro que foi permitido para os candidatos à presidência e ao senado; o 

deputado federal pode ter até 70% (setenta por cento) do que foi destinado aos 

municípios de maior porte; o deputado estadual ou distrital tem direito a metade 

(50%, cinquenta por cento) do que foi permitido ao deputado federal; aos candidatos 

a prefeito será permitido àquilo que foi estabelecido para os moldes municipais; e 

para os vereadores a especificação é 50% (cinquenta por cento) do que foi 

estabelecida para os municípios, não podendo ultrapassar 80% (oitenta por cento) 

do que é permitido aos deputados estaduais.  

As propagandas que são realizadas em locais abertos, não têm que ter a 

licença da polícia para sua realização, o corpo polícia atuará sobre a inibição de 

práticas ilegais, e a autoridade policial em relação à propaganda será exercida pelos 

juízes eleitorais, tanto do superior como do regional. 

Os crimes eleitorais se qualificam quando: acontecer o caso do indivíduo se 

inscrever de forma fraudulenta como um eleitor; quando ocorre a imposição de 

inscrição do eleitor, quando não é permitido nos parâmetros das leis eleitorais; a 

retenção do título de eleitor ou do código de alistamento eleitoral também é crime; a 

promoção de desordem que complique o trabalho eleitoral; o impedimento do 

exercício do sufrágio; o crime se qualifica quando se é servidor público por usar o 

seu cargo de autoridade para obrigar alguém a votar em determinado candidato, no 

caso do funcionário público ser parte da justiça eleitoral as medidas legais referentes 

a esse delito são agravadas; o uso da violência ou ameaça para coagir alguém a 

votar ou não votar em determinado candidato também é crime; assim como, 

qualquer forma de pagamento seja ele por meio de favores, algum benefício local, 

em bens duráveis ou não duráveis, e dinheiro em espécie que tenha o objetivo de 

comprar o voto.   

O processo de infração eleitoral pode ser denunciado por qualquer pessoa ao 

juiz da localidade onde a infração foi cometida, e a partir dessa denúncia anônima 

um inquérito policial solicitado pelo ministério público pode ser aberto. Quando a 

delação ocorre de forma presencial, ela será transformada em um documento onde 

vão assinar o representante e duas testemunhas, posteriormente esse processo irá 

ser levado às autoridades, para que proceda a investigação, e ser for necessário o 
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ministério solicitará maiores esclarecimentos ou provas aos agentes ou funcionários 

que possam ter acesso a ele. A partir do momento que a infração for comprovada o 

ministério público qualificará a denúncia em um prazo de 10 (dez) dias. Pessoas que 

sejam consideradas incapazes de compreender completamente os atos que 

cometeram e que qualificaram como uma infração podem não ser incluídas na ação. 

Assim como, a denúncia não será válida quando: o fato que for apresentado como 

infração não for verídico, ou quando a punição referente não estiver sendo mais 

aplicada, e também na situação em que faltar provas válidas para que a pena 

relativa seja aplicada.   

Formulário do e – denúncia:  

Registrar Denúncia 
Informações da Denúncia 

Onde você viu a irregularidade? *           

Município *                                                                                                                      

                                                                   

Bairro *  

Endereço da ocorrência *  

Partido                                                                        

 

Candidato  

Propaganda Irregular * 

 Panfletos / Santinhos 

 Placas / Faixas 

 Carro de Som 

 Outdoor 

 Distribuição de cestas básicas 

 Doação de bens (camisas, bicicletas, tijolos, asfalto, etc.) 

 Centros sociais (oferta de serviços de saúde, consultoria, etc.) 

 Realização de Churrascos/Festas 
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 Adesivos 

 Bandeiras que atrapalham os pedestres 

 Pressões/Ameaças (tráfico, milícia, etc.) 

 Outros (descreva) 

Descrição * (Preencha este campo com o máximo de informações objetivas sobre a 

denúncia. Ex.: referências do local, tipo de propaganda, quantidade, data e etc...)

 

Anexos (Prezado eleitor, ao anexar imagens lembre-se de evitar que elas 
possam trazer informações capazes de ameaçar o sigilo da identidade do 
denunciante) 
Selecionar arquivo 

Arrastar & Soltar arquivos 

Por favor, informe o captcha abaixo. Ele será solicitado apenas uma vez 
enquanto durar a sua sessão. 

 

O formulário disponibilizado pelo site do e – denuncia, que pertence ao TRE, 

foi apresentado acima, e como podemos ver existem três campos específicos para o 

denunciante preencher. O primeiro deles trata das informações da denúncia, a 

região em que ela ocorreu (município e bairro), e o endereço exato do lugar em que 

aconteceu, assim como, o local onde a irregularidade foi cometida, como por 

exemplo, em via pública, na internet, em um automóvel, etc. Posteriormente, 

também é solicitado o partido do qual o denunciado está representando na 

irregularidade, se a pessoa que denunciou tiver ciência dessa informação. Após 

esses esclarecimentos é que o conteúdo do que foi denunciado é abordado, focando 

especialmente em dois caminhos, o primeiro tenta de maneira sintética compreender 

qual é a natureza da irregularidade que está sendo denunciada, contudo, como 

muitas vezes a infração cometida abarca outras coisas que não estão ali, o maior 

item marcado acaba por ser aquele que se refere ao “Outros”, como foi revelado na 

entrevista feita. Essa parte dos dados mais objetivos não serão trabalhados, pois, no 

momento de acesso ao material ele não foi disponibilizado, assim todos os dados 

quantitativos presentes estarão se referindo aos números que puderam ser 
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coletados a partir das descrições. O segundo momento vai trabalhar a discrição que 

foi feita pelo denunciante, nesse ponto ele poderá relatar o fato irregular que está 

ocorrendo.  

O formulário online é apenas uma das maneiras de relatar irregularidades na 

internet, outra forma de fazer isso sem usar o e – denúncia é por meio de um 

aplicativo de celular, o PARDAL. Esse aplicativo é outra maneira para se ter acesso 

a esse mecanismo eleitoral, mas ele diferente do formulário presente no site do TRE, 

não é da jurisdição do mesmo. Houve um acordo entre a instituição e o Ministério 

Público (MP), em que o MP ficou responsável pelas denúncias feitas através do 

PARDAL e o TRE ficou ao encargo daquelas que foram feitas através do e – 

denúncia. Por questão de definições metodológicas e por não passar pela justiça 

eleitoral, essa pesquisa não vai abordar as denúncias feitas através do PARDAL, se 

os dados delas parecerem serão apenas de maneira elucidativa. 

Interessante observar que existe todo um aparato técnico relacionado à 

verificação dessas denúncias. Conforme informado pelo assessor do juiz do TER, 

todos os formulários encaminhados ao TRE são lidos e 30% deles são descartados, 

porque no seu conteúdo não estão sendo relatadas irregularidades, mas sim 

descontentamentos da população em relação à instituição, na maioria do conteúdo 

desses processos estão xingamentos e termos ofensivos. Após essa triagem inicial 

as denúncias que sobraram vão para o processo de verificação, onde uma equipe de 

agentes, entre eles Policiais Militares (PM), Bombeiros e agentes da Secretaria de 

Administração Penitenciária (SAP), são selecionados para averiguar essas 

denúncias e se elas forem comprovadas, é aberto um processo que vai punir de 

acordo com as medidas legais as pessoas ou instituições que cometeram a infração. 

E para que esse processo ocorra de maneira mais correta possível, existe um 

inquérito que investiga a equipe de agentes que participam dessa operação, para 

averiguar se eles não têm nenhum tipo de envolvimento com partidos políticos ou 

candidatos. Outro processo que ocorre e que ajuda a prevenir corrupção é o rodízio 

de agentes, não é a mesma equipe que atual sazonalmente, apenas 30% do 

pessoal é mantida entre uma eleição para a outra, e 70% dos agentes são 

renovados em cada uma das eleições.    
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A partir da análise desse material pretendo observar a visão que as pessoas 

que denunciaram têm sobre a política, e compreender sua concepção de 

irregularidade eleitoral, o que dentre todas as práticas que são feitas nesse período 

foram consideradas como denunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 

4. DADOS DAS DENÚNCIAS ELEITORAIS 2018  

Esse capítulo irá abordar o conteúdo das denúncias eleitorais. Os dados 

analisados são referente ás denúncias no Rio de Janeiro no ano de 2018, elas 

podem ser contabilizadas de acordo com os 92 municípios, podendo ser observado 

onde ocorreu uma maior e menor incidência de denúncias. É interessante observar 

que a análise da distribuição espacial das denúncias confirmou algumas suposições 

e apresentou algumas surpresas. Começando pelas denúncias que se referiam a 

capital do Rio de Janeiro, que por decorrência do seu grande volume populacional 

teve grande parcela de irregularidades associadas a ela, aproximadamente 46% 

delas, mas outros municípios como Duque de Caxias, Niterói e Campos dos 

Goytacazes também tiveram um número notável em relação às denúncias. Todavia, 

os municípios que impactaram foram Aperibé e Laje de Muriaé, essas localidades 

são cidades no interior e tem uma das populações de menor número do Estado do 

Rio de Janeiro, mas o número de suas denúncias está na faixa de cidades como 

Volta Redonda e Rio de Janeiro, que são uma das 10 cidades mais populosas do 

Estado. Aperibé contabilizou 89 denúncias e sua população são de 11.612 pessoas, 

isso equivale a aproximadamente 0,8 % de sua população total, esse é um número 

bem relevante se considerarmos em comparação Volta Redonda que teve 100 

denúncias, mas sua população são de 271.998, então se refere a aproximadamente 

0,04% de sua população atual. O mesmo caso pode ser observado em Laje do 

Muriaé, seu total de denúncias foi 72, e sua população são de 7.386 pessoas, isso 

equivale a aproximadamente 1% da população. Esse número pode ser ainda mais 

expressivo quando consideramos o município do Rio de Janeiro, ele tem 2966 

denúncias e a sua população é de 6.688.927 pessoas, isso equivale a 

aproximadamente a 0,04% de sua população total.  

Número de denúncias Municípios  

0 Carmo, Macuco, Rio das Flores, 
Sumidouro, Itatiaia.  

 
 
 
 
 
 
 

Areal, Armação dos Búzios, Arraial do 
Cabo, Bom Jardim, Cachoeiras de 
Macacu, Cambuci, Cantagalo, 
Carapebus, Comendador Levy 
Gasparian, Conceição de Macabu, 
Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro 
Paulo de Frontin, Italva, Itaocara, 
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1 - 10 Mendes, Miguel Pereira, Miracema, 
Natividade, Paraíba do Sul, Paty do 
Alferes, Pinheiral, Porto Real, Quatis, 
Quissamã, Rio Claro, Sapucaia, São 
José de Ubá, São José do Vale do 
Rio Preto, São Sebastião do Alto, 
Tanguá, Varre-Sai. 

 
 
 
 
 

11 - 50 

Araruama, Barra do Piraí, Bom Jesus 
do Itabapoana, Casimiro de Abreu, 
Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, 
Itaguaí, Japeri, Macaé, Maricá, 
Mesquita, Nilópolis, Paraty, 
Porciúncula, Resende, Rio Bonito, Rio 
das Ostras, São Fidélis, São 
Francisco de Itabapoana, São João 
da Barra, São Pedro da Aldeia, 
Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, 
Três Rios, Valença, Vassouras. 

 
 

51 - 100 

Aperibé, Barra Mansa, Cabo Frio, 
Itaperuna, Laje do Muriaé, 
Mangaratiba, Nova Friburgo, 
Paracambi, Queimados, São João de 
Meriti, Volta Redonda. 

 
101 - 150 

Belford Roxo, Magé, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Santo Antônio de Pádua, 
Teresópolis. 

151 – 200 São Gonçalo. 

201 - 300 Duque de Caxias, Campos dos 
Goytacazes, Niterói. 

Acima de 300 Rio de Janeiro (exatamente 2966 
denúncias). 

 

As denúncias eleitorais analisadas foram fornecidas através de um 

documento no Excel, o material era bem extenso por isso foi criado uma estratégia 

para examinar da melhor maneira possível o conteúdo das denúncias. Inicialmente 

os dados foram observados um a um, até a denúncia de número 1200, após essa 

quantidade foi constatado que os tipos de relatos começaram a se repetir. Contudo, 

para constatar realmente esse fato, foram analisados mais algumas denúncias 

aleatórias (para realizar esse processo foi analisado as 100 primeiras denúncias de 

cada montante de 1000 denúncias) no restante do material, e como suposto a 

natureza desses relatos se repetiu. 



42 
 

 
 

 

Para conseguir observar o material que foi reunido, foram criadas algumas 

categorias, uma parte delas derivou da própria classificação dos denunciantes, e o 

restante foi criado como uma forma de englobar outra parte das denúncias que 

estavam com nomenclaturas diversas, mas que falavam sobre a mesma 

irregularidade. No sistema classificatório foi observado que a maior parte das 

denúncias tinha em seu contexto um lugar ao qual poderia atribuí-la, dessa forma, a 

organização da análise do conteúdo foi ordenada para que as categorias criadas 

fossem apresentadas a partir de uma localização espacial específica. Essa 

distribuição possibilitou que o fenômeno que o indivíduo relatou como denunciável 

pudesse ser entendido em sua totalidade. Dessa forma as categorias: Agentes 

denunciados, Benefícios, Dinheiro, Internet, Instituições denunciadas, Objetos, 

Propaganda Móvel, Propaganda Sonora, Propaganda Visual, Recursos públicos, 

Voto, estivessem sendo tratadas levando em consideração um espaço específico. 

As classificações que não puderam ser ligadas a um local foram tratadas de forma 

particular, mostrando como suas práticas atuam.  

Quando foram considerados os “Agentes denunciados” são aqueles que 

ocupam uma função específica no mercado de trabalho, tais quais foram delatados 

de forma individual, podendo eles estarem relacionados a atividades de órgãos de 

Estado, ou não. Nos “Benefícios” foram englobados todos os tipos de vantagens que 

possam ser fornecidos a um potencial eleitor, desde bens individuais ou para a 

coletividade. Na classificação “Dinheiro” foram considerados todos os tipos de 

denúncias que relataram nelas alguma transação com dinheiro em espécie, que 

tinham o objetivo de alguma maneira cativar o voto. Já na parte “Internet” foi 

observado todas as infrações online, que ocorreram no espaço digital (seja em site 

ou um aplicativo), todos os mecanismos digitais que puderam ser usados para 

cometer algum tipo de irregularidade. No campo das “Instituições denunciadas” foi 

aplicada a mesma lógica que para os “Agentes denunciados”, mas ao invés de estar 

se referindo a pessoa individualmente, são as Instituições que tem o foco, sejam 

elas ligadas a órgãos estatais ou não. Nos “Objetos” são reunidas aquelas 

denúncias que envolviam de alguma forma objetos que tinham sido afetados com 

atividades de cunho eleitoral. Na categoria “Recursos Públicos” foram considerados 

tudo o que foi feito em prol de um investimento na eleição que utilizou algum 
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patrimônio considerado de caráter público, ou da esfera pública, seja ele material ou 

não. Na categoria “Voto” foram englobadas todas as infrações relatadas, que tinham 

o objetivo de cativar uma parcela do eleitorado, mas que não se encaixavam em 

nenhuma outra categoria que existia, pois o que foi relatado estava muito mais 

ligado às percepções morais, subjetivas e individuais dos denunciantes. 

As classificações relacionadas a propaganda de forma mais explícita 

precisaram ser dividida em três macro categorias, pois um número expressivo das 

denúncias se referiam a propagandas, exatamente 1149 denúncias de 6456, se 

referiam a palavra propaganda em seus relatos. Na composição da “Propaganda 

móvel” foi considerada todos os tipos de recursos para fazer campanha que 

envolviam algum movimento ou objetos que se locomoviam. Na parte de 

“Propaganda sonora” foram acumuladas as denúncias que expressavam alguma 

percepção auditiva, ou instrumentos que pudessem ser usados para cativar usando 

esse sentido especificamente. E por fim, a “Propaganda Visual” juntou todos os tipos 

de propagandas que seriam possíveis serem visualizadas e tocadas, não foram 

consideradas as propagandas online, apenas aquelas que tinham um material 

palpável, que fazia o papel de estimular a percepção ou a preferência de um 

eleitorado em relação a um candidato.   

Podemos observar a dinâmica relatada quando falamos “Via pública”, que é 

tomada como um local no trabalho, pois, mesmo que seja uma noção bem ampla de 

espaço, nela ocorrem muitos fatos relacionados a propaganda eleitoral, que não 

podem ser aglomerados em apenas uma localização específica. Diferente dos outros 

espaços, ela não tem um caráter estático, o importante nela é a dinâmica, porque é 

através desse processo que a maior parte das denúncias se referem, mesmo que 

esse não seja um lugar específico, a compreensão dos agentes sobre 

irregularidades ainda vai mostrar suas concepções sociais e morais referentes a 

esse espaço. A “Via pública” abarca um apanhado bem grande de diferentes tipos 

de propagandas eleitorais irregulares, desde aquelas tomadas pelos denunciantes 

como aceitáveis, e aquelas consideradas como mais condenáveis como baderna, 

bagunça e descaso. O processo de diversificação nas denúncias se reflete na 

quantidade de casos que foram denunciados como irregularidades que são 

exatamente 4207. Alguns exemplos deles são: 
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Gostaria de denunciar propaganda irregular do candidato à prefeito de Laje 
do Muriaé, Pestana. Estão reunidos agora em via pública com bandeiras 
atrapalhando a circulação dos pedestres inclusive fazendo pressões, 
ameaças à pessoas do candidato oposto com carro de som com música do 
candidato em volume alto. Referência: Em frente ao Mercado do Paulo 
Marcolongo. Estão reunidos agora em frente ao seu comitê. (Protocolo – 
2018212051609360. Denúncia: 1988, em 09/10/2018)  

Denúncias como essa, que ocorreu no município de Laje do Muriaé (RJ), 

aparecem de forma frequente, nela estão intrincados vários tipos de irregularidades 

de acordo com o denunciante, e todas elas estão de alguma forma atrapalhando a 

dinâmica nesse espaço público, dessa forma, seja com as bandeiras, o carro de som 

ou as práticas de ameaças, essa pessoa transmite neste pequeno relato um 

descontentamento com as condutas cometidas, mas essa indignação se refere 

apenas a um candidato em particular, tanto que a mesma alega que está ocorrendo 

é um ato de coação em relação a eleitores do candidato oposto.    

Ato de vandalismo em via pública, além de desrespeitar a luta de Marielle 
Franco. Propagando imagem ofensiva juntamente a Daniel Silveira, é uma 
afronta a todas as mulheres e população carente que Marielle defendia. 
(Protocolo- 2018151105903700. Denúncia: 585, em 03/10/2018) 

Neste próximo relato do Rio de Janeiro (RJ) um tom mais engajado aparece 

na descrição do denunciante, mais do que denunciar um caso de depredação do 

patrimônio público está sendo descrito. Para essa pessoa há um caráter de 

identificação com a depredação, pois ali ocorreu mais do que a destruição de algo 

para ela, o simbolismo desse ato atingir suas concepções e crenças como pessoa, 

suas lutas e dificuldades sociais acabaram também sendo atingidas com a 

destruição da placa da Marielle.   

Carro de som não conforme o entendimento do Tribunal Eleitoral, circulando 
em via pública sozinho e fazendo propaganda eleitoral via sonora, o que 
contraria a orientação quanto a lisura do processo eleitoral na qual este tipo 
de propaganda é apenas permitida em carreatas. (Protocolo- 
2018122073510600. Denúncia: 2134, em 10/09/2018) 

A alegação acima se refere a uma irregularidade cometida no Rio de Janeiro 

(RJ), em que aparecem modificações feitas na legislação para as eleições de 2018, 

em que argumentam que carros de som não poderiam mais transitar livremente 

pelas ruas, sem estar em uma carreata. O denunciante mostra uma compreensão 

bem ampla sobre as mudanças eleitorais que ocorreram, podemos supor que essa 

pessoa tem uma instrução mais profunda nas questões legislativas que a maior 

parte dos eleitores, pois as denúncias que se referem a carro de som não 
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mencionam que este não pode mais circular sozinho, e sim se referem a perturbação 

sonora que ele causa.    

Santinhos jogados na via pública,no sábado,dia 01 de setembro,às 20 
horas,na rua transversal a Rua Francisco Belisário,após a Igreja Assembléia 
de Deus(a rua é uma subida que vai dar na Praça do Batalhão Vilagran 
Cabrita). (Protocolo- 2018143104103650. Denúncia: 450, em 03/09/2018) 

No relato que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), o denunciante fala 

especificamente sobre santinhos que foram jogados na rua, provocando sujeira na 

via pública. Contudo, se observarmos mais atentamente o relato menciona que isso 

aconteceu perto de uma igreja, dessa forma de acordo com a legislação esse 

também é outro ato infracional porque não pode ocorrer qualquer tipo de 

propaganda a menos de 200 metros de locais como igrejas.  

Placa da candidata no muro de contenção em via pública. (Protocolo- 
2018110123501230. Denuncia: 59, em 01/09/2018) 

Angra dos Reis (RJ) é o município onde a denúncia ocorreu, e apesar de ser 

sucinto relato ele é à base de inúmeras denúncias que se referem a placas em locais 

inadequados, pois os lugares que normalmente se referem são aqueles em espaços 

de convívio público, como a rua.    

Boa tarde, venho por meio deste fazer um denuncia ao TRE, sobre um um 
outdoor de Jair Messias Bolsonaro que encontra se em umas das vias 
públicas da cidade, onde mais da metade da população o repudia. Por favor 
verificar essa ocorrência. (Protocolo- 2018122044805630. Denúncia: 1145, 
em 05/02/2018) 

A exposição que é localizada na cidade de Bom Jesus de Itabapoana (RJ), 

apresenta como no caso relatado de obstrução de via pública, não fala apenas de 

uma irregularidade que foi cometida, que no caso se refere à presença de Outdoor, 

que é um tipo de propaganda proibida pela legislação do TRE, mas também de suas 

preferências e concepções sobre a sua comunidade em relação a preferência de 

voto e de compatibilidade com o candidato mencionado, pois, mais do que uma 

discordância de opinião política foi exposta. A palavra “repudia” mostra que o 

denunciante se sente atingido pessoalmente pelas concepções que a imagem do 

candidato representa, e não consegue conceber que a maior parte das pessoas de 

onde ele reside, tenham ideias que sejam compatíveis com a do candidato.  

Adesivo colocado em veículo sem condições de uso, com pneus furados em 
péssima condição de conservação. Veículo com o adesivo de forma 
estratégica com propaganda fixa em via pública. (Protocolo- 
2018110035629850. Denúncia: 6132, em 29/08/2018) 
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A denúncia apresentada se refere a uma propaganda fixa em via pública no 

município de Campos dos Goytacazes, o adesivo no veículo é apenas um 

complemento do relato, porque em si um veículo em má condição de uso com uma 

propaganda eleitoral não é qualificado como uma infração. Contudo, o fato dele estar 

em um local público e com uma propaganda eleitoral é uma irregularidade, porque 

nesses locais a legislação tem um horário em que é permitido a permanência de 

propagandas.  

Candidato está fechando ruas do bairro em troca de votos. Está colocando 
guaritas nas entradas da rua. Fazendo obras em meio a campanha para de 
certa receber votos. Candidato nunca compareceu ao bairro... Próxima 
quarta haverá uma reunião à noite com o candidato na IAPC de Irajá. 
(Protocolo- 2018159121801140. Denúncia: 74, em 01/10/2018) 

O relato do denunciante traz um assunto que foi amplamente discutido por 

Barreira (2006), que é a distribuição de benefícios a uma comunidade em troca de 

votos. E como menciona o autor, o ato em si de fazer benefícios para uma localidade 

não é o que é criticado, mas sim a dívida adquirida pelas pessoas desse lugar, que 

posteriormente vai ser cobrada em voto. Esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro 

(RJ) ainda é considerado pelo denunciante pior porque o candidato não tem 

qualquer tipo de ligação com os eleitores ou a história daquele lugar.  

Continuando a falar de grandes extensões de espaço, mas não mais físicos e 

sim digitais, a “Internet” é considerada neste trabalho um grande meio de ocorrência 

de denúncias, como mostra os dados extraídos do material, do total de 6.456 

denúncias tem 1.861 delas que são relacionadas a internet. As denúncias 

relacionadas a esse meio são bem diferentes, e por isso são difíceis de precisar as 

motivações que vem em seu conteúdo, elas trazem um caráter muito pessoal 

envolvido. Por ser um local de acesso “público” em sua maior parte, a internet é para 

muitos, principalmente nos canais sociais, uma forma de continuidade de sua 

expressão como indivíduo, ou do que você compreende ser, e também do que se 

deseja mostrar para os outros. Por esse fator, os motivos que levam alguém a 

denunciar podem ir desde indignação a algo que foi postado, e que fere de alguma 

maneira o que se acredita, ou em relação a um espaço considerado particular que 

está sendo invadido. São inúmeros canais digitais que são denunciados, e mais 

inúmeros tipos de irregularidades relacionados a eles. Por causa desse grande 
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volume vamos nos focar nos principais, eles são importantes para compreender as 

visões do que está sendo visto como denunciável.  

Como foi relatado o número de denúncias relacionadas a internet é bem alto, 

mas dentro desta macro categoria tem lugares específicos que são significativos, 

focando principalmente nas redes sociais, pois são através delas que a maior parte 

das propagandas de arrecadação de votos ocorre. O “Facebook” é dentre os 

aplicativos o que tem o maior índice, com 447 denúncias relacionadas a ele, depois 

vem o “Whatsapp” com 118, “Instagram” tem 37 e “Twitter” tem 13 denúncias. 

Como descrito na lei os candidados ficam vedados de comprar cadastro de 
endereços eletrônicos. Contudo recebi um email do candidato supracitado 
sem fazer nenhum cadastro ou solicitação do mesmo. (Protocolo- 
2018135031704660. Denúncia: 1053, em 04/10/2018) 

O relato trata de um assunto relacionado a propagandas eleitorais enviadas 

para e-mails privados, essa não é uma prática tão corrente relatada nas denúncias, 

mas como os e-mails são campos privados o encaminhamento de mensagens de 

propaganda a eles é considerado uma irregularidade de acordo com a legislação.  

No vídeo enviado a minha pessoa, nesta noite, o candidato a vice prefeito 
do Partido Progressista está publicando um Fake News para denegrir a 
imagem do candidato Luiz Ribeiro. Gostaria de pedir aos senhores que 
tomem as devidas providências quanto ao fato, com a máxima urgência. 
(Protocolo- 2018141085512950. Denúncia: 2316, em 12/05/2018) 

A denúncia acima se refere a uma prática que ganhou grande destaque nas 

eleições de 2018. O “Fake News” é qualificado quando uma notícia é publicada sem 

que o conteúdo da mesma seja verídico. A denúncia vai tratar de um vídeo gravado 

em Teresópolis (RJ) e disponibilizado pelo aplicativo WhatsApp, e como é corrente 

no caso de “Fake News” a denúncia trata de uma pessoa que está em desacordo 

com o material publicado, alegando que o mesmo é inverídico. No caso dos 

assuntos relacionados ao período eleitoral, podemos supor que esse 

posicionamento traz mais do que a indignação em relação a uma alegação falsa, ele 

mostra um investimento do denunciante na campanha do candidato caluniado.   

O candidato está impulsionando conteúdo em desacordo com a resolução, 
não informa que trata se de propaganda eleitoral e tampouco informa o seu 
CNPJ, pressupõe que este gasto não será contabilizado. (Protocolo- 
2018124110902450. Denúncia: 246, em 02/09/2018) 

O conteúdo denunciado é um caso particular referente a internet, o caso de 

impulsionamento de conteúdo não aparece muito nas denúncias, mas quando 

aparece o mesmo está ligado normalmente a rede social Instagram ou Facebook 
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(como é no caso da denúncia). A impulsão de conteúdo se refere a um mecanismo 

das redes sociais que faz com que o material que deseja ser impulsionado apareça 

com muita mais frequência na página das pessoas, para que isso aconteça um valor 

deve ser pago. A denúncia acima se refere a esse fenômeno, no caso das 

propagandas eleitorais o valor gasto em impulsionamento tem que estar descrito nos 

gastos do candidato, e é sobre isso que o denunciante trabalha em sua explanação. 

Assim como, também trata de uma especificação relacionada à panfletos, sejam eles 

online ou impressos, a legislação determina que toda propaganda desse tipo tem 

que ter o CNPJ constando nela. 

Na página pessoal em instagram da candidata MAJOR FABIANA 1746 
PARA DEPUTADA FEDERAL PSL, que relatou no dia 06 de agosto que 
estava se candidatando a Deputada Federal pelo PSL, fato ocorre que, a 
convenção nacional do PSL aconteceu no dia 22 de JULHO do corrente 
ano, e conforme a primeira ATA sem possíveis alterações a mesma não 
consta como candidata que por sua vez sendo militar(PMERJ)  da ativa 
deveria ser  licenciada do dia 07/07/18 a 07/10/18 exatos três meses de 
antecedência, desta forma descumprindo normas do próprio TRE.  Segue 
documentos em anexos. (Protocolo- 2018139094530730. Denúncia: 6328, 
em 30/09/2018) 

O relato se refere a candidato fazendo propaganda na rede social Instagram, 

sem estar mesmo cadastrado como um candidato para deputado federal. De acordo 

com a explanação a indignação do denunciante se dá por causa da possível 

candidatura, porque o possível candidato é parte de um órgão militar, e como 

determina a legislação, o mesmo tem que comunicar com um período de 

antecedência sua decisão de se candidatar, que no caso relatado isso não ocorreu.   

O vídeo foi publicado na conta de Twitter de Hang, um dos empresários 
escravistas entusiasmados com a vitória do capitão reformado, Jair 
Bolsonaro. Enche a boca para dizer que a derrota de Bolsonaro irá acabar 
com o emprego, pois ele mesmo estará disposto a demitir funcionários em 
uma conjuntura onde o desemprego bate os 23 milhões de brasileiros, 
dentre desempregados e desalentados. (Protocolo- 2018158031201790. 
Denúncia: 158, em 01/10/2018) 

 

A rede social Twitter é mais um caso particular na internet, pois de acordo 

com a legislação propagandas que são viabilizadas por esse canal não são 

consideradas de fato propagandas. Contudo, como essa denúncia permaneceu após 

a triagem do TRE, podemos supor que o relevante nela não é a propaganda em prol 

de um determinado candidato nessa rede social, e sim a declaração relatada do 

empresário sobre demitir funcionários sem justificativa. Essa suposição que 

possivelmente chamou a atenção do TRE é o motivo do denunciante estar fazendo 
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essa denúncia, em seu relato é bem enfático seu posicionamento indignado em 

relação à declaração, assim como, é nítido o seu desacordo com as práticas do 

empresário e do candidato que o mesmo está fazendo campanha. 

Podemos falar também de outro espaço que traz diversas formas de 

denúncias relacionadas a ele, essa é a das “Instituições públicas”, nela vamos 

considerar todas as organizações que envolvem o serviço público, seja ela 

prefeituras, centros de atendimento social, de saúde, basicamente os órgãos 

públicos que gerenciam recursos federais em um município/Estado, ou de alguma 

maneira estão relacionados a ele. As denúncias relacionadas a esses locais trazem 

uma perspectiva mais enfática de indignação em relação à infração cometida, pois 

por se tratar de órgãos públicos os denunciantes relatam que os mesmos não 

deveriam fazer distinções, todos deveriam ser tratados da mesma forma. É através 

das Instituições públicas que uma parcela considerável de denunciantes enxerga as 

irregularidades de maneira mais clara, nas outras áreas as denúncias trazem uma 

aversão, mas também aparecem nelas em alguns casos certo receio em classificar o 

que ela está denunciando como irregularidade. Quando falamos em órgãos públicos 

podemos pensar que é algo previsível, já que são políticos que trabalham neles, e 

eles querem eleger candidatos de sua preferência. Os números de denúncias 

relacionadas a algo visto como “Público” são 441. Também podemos ver que nelas 

aparecem registros grandes relacionados a figuras com cargos públicos, como 

“Prefeito” que se expressa em 395 denúncias, assim como “Vereador” 336 

denúncias, “Deputado” 679 denúncias, “Presidente” 271 denúncias, “Governador” 66 

denúncias, “Senador” 32 denúncias. Os casos relatados por essas pessoas não 

variam muito, eles se mantém no eixo do poder e da distribuição dele, seja esse 

poder objetificado ou não. Os casos apresentados a seguir mostram bem isso: 

Campanha antecipada. Usa ONG para promover candidato oferecendo 
doação de óculos, cirurgias em hospitais da prefeitura. A prefeitura 
apoiando o candidato inclusive o prefeito em uma ação promovida pela 
ONG e com a camisa escrito o nome do candidato. Pessoas com cargos na 
prefeitura que são responsáveis pela ong e vai em nome da prefeitura aos 
locais fazendo aos ações em espaços públicos, Como a vila olímpica do 
alemão e dizendo ser o candidato que está promovendo tudo.Ong fazer o 
bem faz bem Assessora do prefeito Cristina Rodrigues e Anderson Mesquita  
(se diz presidente da ong e coincidentemente foi nomeado na prefeitura 
bem próximo ao evento).Candidato Marcelo Dias Usando uma ONG para 
divulgar nome de candidato e pior usando a prefeitura e recursos públicos 
para promover ações e divulgar o candidato. (Protocolo- 
2018111120804280. Denúncia: 805, em 04/07/2018) 
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A denúncia se refere a uma ONG que é gerida por funcionários públicos, e 

que no período eleitoral faz ações sociais como forma de campanha para um 

candidato. Recursos públicos também são usados para fazer obras, mas ao 

contrário de ser divulgado como uma obra da cidade, a obra é ligada ao nome de um 

candidato. Além dessas irregularidades, o denunciante relata que essas práticas são 

qualificadas como campanha antecipada. O fato relatado ocorreu no município do 

Rio de Janeiro (RJ). 

Minha tia foi até a unidade de saúde de Morro do Coco solicitar 
atendimento. No local, a administradora do posto, Raquel, negou a 
solicitação, porque minha tia estava com o adesivo de outro candidato que 
não pertence ao grupo do Marcão. Após este fato, minha tia ficou sabendo 
de outros pacientes que a Raquel está fazendo campanha dentro do posto, 
inclusive oferecendo dinheiro aos pacientes para votarem em Marcão. Na 
casa de Raquel têm acontecido algumas reuniões políticas para Gil Vianna 
e Marcão e ali mesmo acontece compra de votos. (Protocolo- 
2018123035104650. Denúncia: 1128, em 04/10/2018) 

O relato acima refere-se à distinção das pessoas na hora de um atendimento 

público por causa de diferenças políticas, além disso, também é mostrado o uso 

desse espaço como uma ferramenta de cotação e compra de votos. As práticas 

ocorrem no município de Campos dos Goytacazes, e todas elas de acordo com a 

legislação eleitoral são consideradas irregulares. O denunciante ao relatar o fato 

mostra sua indignação com o ato cometido pela funcionária pública, argumentando 

que as ações da mesma não se restringem apenas ao local de trabalho, os atos 

irregulares cometidos pelo denunciado são transportados para o espaço privado 

também.  

Boa Noite. Trabalho na prefeitura e toda época de eleição é o mesmo 
problema, os políticos que estão no poder nos obrigam a ir a reuniões, 
caminhadas, fazer propaganda política para eles sob pena de demissão. 
Algo tem que ser feito. Esse ano é o candidato Vandro, Vice prefeito, que 
concorre a uma vaga de deputado estadual. Peço socorro. Quero só 
trabalhar em paz. (Protocolo- 2018137075104500. Denúncia: 837, em 
04/09/2018) 

A denúncia fala sobre coação de funcionários públicos da cidade de Magé 

(RJ), no relato anterior o funcionário público estava fazendo propaganda por vontade 

própria, nesse caso a funcionária não quer fazer parte dessa dinâmica política, e por 

não fazer parte tem o seu emprego ameaçado. No relato é explícito a angústia da 

denunciante, por esse não ser um caso isolado e sim recorrente, ela acaba apelando 

para um órgão público que na concepção dela tem o poder de acabar com essas 
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práticas. A distribuição do poder nesse caso está explicitamente desigual, dessa 

forma, o denunciante tanta trabalhar nessa dinâmica, apelando para uma instituição 

que pudesse diminuir essa desigualdade.  

O candidato Guiga  90347, Iniciou uma campanha para fazer manifestação 
na região portuária onde ele prometeu emprego da Porto novo e CDURP de 
onde ele ameaçou esses órgãos a dar emprego aos moradores da Região e 
do morro da Providência. Fez campanha no Whatsapp. O intuito dele é usa 
isso para fazer Campanha eleitoral para ele conseguir voto. (Protocolo- 
2018115034305380. Denúncia: 1216, em 05/09/2018) 

 

As explanações presente nas denúncias mostram que é recorrente a 

ferramenta de promessa de emprego no período eleitoral, e como mostra a denúncia 

acima que se refere a cidade do Rio de Janeiro (RJ), o caminho usado por políticos 

para ter acesso a essas vagas muitas vezes passa pela promessa de emprego em 

espaços de concessão pública. Como no caso da realização de ações sociais, o que 

é denunciado não é a oportunidade de emprego, e sim o pagamento que deve ser 

feito por ele, que é a promessa de voto.  

Quando falamos do espaço “Igreja” também podemos ver algumas dessas 

categorias aparecerem, independente de que denominação religiosa pertença essa 

instituição, a classificação e as irregularidades relacionadas a elas são semelhantes, 

principalmente se falarmos das eleições de 2018, onde existiu um forte apelo 

religioso, especificamente da religião cristã, toda essa movimentação se refletiu nas 

denúncias analisadas nesse trabalho. Quando as denúncias envolvendo esse 

aspecto aparecem, elas remetem a solicitação de voto em prol de um determinado 

candidato e a propagandas relacionadas a eles, e no desenvolver dessas 

irregularidades acabam ocorrendo outras, como a distribuição de alimentos, 

programas de entretenimento, etc. Todos esses atos podem não parecer como 

sendo irregularidades, principalmente a distribuição de alimentos, Barreira (2006) 

expressa bem essa colocação. Contudo, elas são consideradas irregularidades 

eleitorais de acordo com as leis do TRE, principalmente porque templos religiosos 

não podem fazer propagandas. Eles como instituições religiosas e que trabalha com 

uma grande massa populacional devota, pode acabar abalando todo o conceito de 

democracia que as eleições trazem, esse problema é mais complexo quando 

falamos de religiões cristãs, pois o Brasil tem sua população majoritariamente 

pertencente a essa religião. E é um pouco dessas problemáticas que trazem as 
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denúncias relatadas ao TRE, os eleitores expressam as suas aflições e perturbação. 

Como em outros espaços, alguns tipos de irregularidades diferentes ocorrem nas 

igrejas, dentre elas estão diferentes tipos de propaganda, assim como, solicitação de 

votos, ações sociais, e programações de entretenimento como shows, com o 

objetivo de arrecadar votos. O número total de denúncias relacionadas a 

especificamente ao nome “Igreja” são 269, e dentre essas as que mencionam o 

nome “Pastor” são 145, o nome “Padre” 30 e aquelas que se referem a “Religião” 

são 13 denúncias. 

Os pastores da igreja faz política explícita na hora dos cultos.Usam da fé 
dos membros para induzir o povo a votar nos deputados que acho que são 
bispos da igreja, inclusive ao candidato bolsonaro. Os bispos candidatos 
estão visitando todas as igrejas universal para fazer “comício”. (Protocolo- 
2018154104216460. Denúncia: 3026, em 16/09/2018) 

 

Como argumentado anteriormente, propagandas eleitorais em templos 

religiosos são proibidas pela legislação, mas como mostra a denúncia do município 

de Cabo Frio (RJ), essa não é uma prática isolada, não ocorre em apenas uma 

denominação religiosa e nem apenas em uma igreja. A indignação da denunciante 

em relação a irregularidade é explícita, a mesma usa palavras como “induzir” e “usar 

a fé” que expressam a sua discordância em relação às ferramentas utilizada pelos 

candidatos. A denunciante também identifica essas práticas como um fenômenos 

particulares do “tempo da política” (PALMEIRA 2006), que são os comícios.  

Andam distribuindo panfletos nas portas das igrejas, Igreja Internacional da 
Graça de Deus. (Protocolo- 2018137075904580. Denúncia: 843, em 
04/09/2018) 

A prática de distribuição de panfletos é um relato corrente nas denúncias 

relacionadas às Igrejas, a explanação da cidade de Rio das Ostras (RJ) acima relata 

bem esse fato.  

O pastor da minha igreja está fazendo está pedindo votos no Facebook da 
igreja. “POSSO AJUDAR O PAÍS NESSA MUDANÇA, PRECISO DE 40.000 
VOTOS. VOCÊ CONFIA, VOTA E ME AJUDA A CONSEGUIR OUTROS? 
ALMEIDA” Post de 19 de fevereiro de 2018. (Protocolo- 
2018101121403330. Denúncia: 419, em 03/07/2018)  
 

Panfletagens não são as únicas maneiras de fazer propagandas, as 

instituições também usam meios digitais para realizar essas práticas. A denúncia 

citada traz o desconforto do denunciante em relação à postagem de seu pastor, que 
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por meio da rede social da igreja no Facebook solicita votos em prol de um 

candidato, o mesmo alega que tem a influência para ajudar a melhorar as condições 

do país, mas para isso precisa do apoio e da ajuda dos seus fiéis no processo de 

arrecadação de votos. 

No mesmo horário do debate presidencial na Globo, o candidato Jair 
Bolsonaro e a TV Record, do bispo Edir Macedo, cometeram um crime 
eleitoral, com uma entrevista exclusiva do candidato da extrema direita. 
Para fugir ao debate da Globo, Bolsonaro recorreu a um atestado médico, 
mas depois marcou a entrevista na emissora do bispo, que declarou apoio a 
ele.O uso de uma concessão pública em favor de um candidato é crime 
eleitoral. Não é possível admitir essa afronta à democracia e ao estado de 
direito. Um candidato que se recusa a dialogar sobre suas idéias e 
propostas em um debate por conta de “prescrição médica”, mas não se 
recusa ao convite de uma outra emissora, que indevidamente faz uso dessa 
entrevista para alavancar votos,  não oferecendo igualdade de oportunidade 
para os demais.Espero, sinceramente, que haja um posicionamento e 
punição quanto à isto para que tenhamos um processo eleitoral limpo, justo 
e sem vícios. Desde já, grata! (Protocolo- 2018102023705800. Denúncia:  
1287, em 05/10/2018) 

Como nos casos descritos acima, a arrecadação de votos podem vir de 

diversas maneiras, e uma delas é através das emissoras de televisão. Quando 

tratamos esse assunto no campo religioso, as emissoras que aparecem são as 

religiosas. A denúncia vai relatar o caso de preferência político no momento das 

propagandas eleitorais, em que a mesma alega a concessão pública da emissora 

para um determinado candidato. Contudo, mais do que apenas o relato da 

irregularidade aparece na explanação, o denunciante parece clamar pela ajuda de 

um órgão com jurisdição superior, para que o processo eleitoral seja feito da forma 

mais correta possível em sua concepção, e um dos argumentos que a denunciante 

expõe de que isso não está sendo feito, é a ausência de um candidato nos debates 

televisionados.    

A igreja da pastora Flordelis está promovendo um congresso do dia 5 ao dia 
12. O culto amanhã dia 11 e 12 começa às 17 horas e vai até 23 horas. Na 
hora da oferta eles colocam um vídeo onde mostra a doação de alimentos 
por ela e tem uma ambulância da prefeitura de São Gonçalo na porta da 
igreja para atender o pessoal , o filho dela e vereador da cidade Misael da 
Flordelis. Tem pessoal de bandeira e ficam entregando santinho para o 
pessoal. Tem que colocar fiscal para assistir o culto e fazer os flagrantes. 
Eles também ficam pegando o nome endereço telefone e email de todo 
mundo que entra para realizar cadastro e ficar pedindo voto pela ligação na 
central que fica no segundo andar da própria igreja. Várias irregularidades o 
cartaz do congresso fica fazendo autopromoção dela. A Flordelis. 
(Protocolo- 2018152010211100. Denúncia: 2225, em 11/09/2018) 

 Como nos casos de uso indevido de recursos públicos, as ações sociais 

também podem ser relacionadas a igrejas. A denúncia da cidade de São Gonçalo 
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(RJ), traz um intrincado de irregularidades cometidas no espaço da igreja, a 

ocorrência fala sobre um vídeo que mostra ações sociais do município e que são 

usadas como sendo um favor que foi feito pela candidata, pensando em relação às 

classificações relacionadas a internet esse ato seria considerado uma “Fake News”. 

Assim como, nesse local também acontece a prática de panfletagem política e a 

solicitação de meios de comunicação, que de acordo com a legislação se esse 

acesso não for concedido por livre e espontânea vontade do eleitor também se 

configura em uma irregularidade.  

Assim como a igreja, outros espaços são considerados irregulares por 

também lidar com um apanhado populacional grande, podendo impactar o processo 

eleitoral, um desses locais é a escola. Mesmo não tratando diretamente com leitores 

aptos em sua maior parte, não podem ter propagandas eleitorais em seu interior, ela 

é um espaço extrajurídico em que propagandas eleitorais não podem ocorrer a 200 

metros da mesma, assim como ocorre em igrejas. Contudo, essas irregularidades 

estão presentes nesses espaços, e a indignação dos indivíduos que denunciaram é 

evidente, muitos deles transmitiram alguma forma de receio de que a propaganda 

veiculada acabe influenciando seus filhos ou parentes a votar (quando tem idade 

suficiente para fazerem isso), ou realizar propagandas para candidatos que eles 

achem inadequado. As irregularidades que se referem a esse local aparecem 

falando especificamente a palavra “Colégio” 73 vezes, já com a nomeação “Escola” 

aparece 167 vezes. As acusações feitas em relação a esse estabelecimento se 

resumem basicamente a presença de candidatos fazendo campanha e panfletagem, 

e a imposição de funcionários a votar em determinado candidato. 

Bom dia, Meu nome é Leonardo Costa, eu gostaria de deixar aqui uma 
denúncia. Ontem a minha irmã abriu o caderno de recados da escola da 
minha sobrinha, e para a surpresa dela, a escola colocou no caderno um 
papel de um deputado estadual. Isso é o cúmulo, a escola e nem o 
professor, podem de forma alguma usar o material do aluno para 
publicidade de candidatos. Nome da Escola: Centro Educacional Gomes 
Carneiro. (Protocolo- 201811911312170. Denúncia: 3989, em  21/09/2018) 

Na denúncia relatada acima consta um depoimento em que propaganda 

eleitoral está sendo fornecida a estudantes, e a decorrência desse fato fez com que 

o denunciante se sentisse insultado, o mesmo afirma que os estudantes não podem 

ser usados como um caminho para a escola conseguir votos para o candidato que 

está apoiando. Esse fato ocorreu no município do Rio de Janeiro (RJ). 



55 
 

 
 

 

O Colégio Santa Mônica, no RJ, está pressionando os funcionários a 
votarem nos candidatos escolhidos por eles. (Protocolo- 
2018155120901190. Denúncia:  90, em 01/10/2018) 

No período eleitoral é frequente que casos de imposição de votos ocorram, o 

relato acima fala sobre esse fenômeno. As escolas independente se forem públicas 

ou privadas sofrem com a pressão de seus superiores na hora de votar, o caso que 

aparece aqui ocorreu na cidade do Rio de Janeiro (RJ), contudo, como a escola 

citada é uma rede que tem vários pólos ao longo do RJ, essa situação pode ter se 

repetido também nas outras unidades. Sendo uma escola particular a garantia da 

permanência do emprego desses funcionários é ainda mais instável. Dessa forma, 

uma das saídas que o denunciante pode ter achado é denunciar essa irregularidade 

ao TRE.  

Os problemas eleitorais que acontecem nas Escolas, também são relatados 

pelas instituições de ensino superior, contudo, nas universidades a preocupação não 

se refere a influenciar crianças ou adolescentes, e sim ter a sua opção pelo 

candidato eleitoral representada. Muitas dessas denúncias trazem a ideia de que 

não querem que a imagem da Universidade que ela pertence esteja ligada ao 

candidato X ou Y, que não reflete suas concepções sociais, morais e de 

planejamento governamental. As denúncias relacionadas a Universidades 

contabilizam num total de 125, dividindo-se entre instituições públicas e privadas. 

Sou estudante da UFF, no pólo de Campos dos Goytacazes, tem uma sala 
do (DCE), diretório central dos Estudantes, ao lado da Xerox da faculdade, 
se encontra material de campanha de candidatos políticos, com alunos que 
fazem parte do movimento estudantil que está usando da máquina pública 
para fazer campanha. Segundo amigos, tem outras salas dentro da 
universidade que tem materiais de campanha. (Protocolo- 
2018159012413560. Denúncia: 2549, em 13/09/2018) 

O relato ocorreu no município de Campos dos Goytacazes, no qual o 

estudante da universidade relata que outros alunos estavam usando indevidamente 

os recursos públicos. Assim como, também estavam utilizando o espaço público da 

universidade para guardar material de campanha política. De acordo com a 

legislação espaços públicos podem ser usados para campanhas, contudo dentro de 

prédios públicos essas práticas não são permitidas. Os recursos públicos das 

universidades como também ocorrem com recursos de qualquer outro órgão público, 

não pode ser usado para patrocinar campanhas eleitorais.   

Boa tarde, Não sei se é este o órgão competente. Os alunos da UFF - 
ATERRADO EM VOLTA REDONDA colocaram uma faixa com os dizeres 
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“UFF- VR ANTIFASCISTA”; na entrada da Universidade. Boa tarde sou mãe 
de um aluno que estuda na UFF- Aterrado. Ao contrário da grande maioria, 
não foi fácil ele conseguir uma vaga. Estou horrorizada com a faixa 
colocada, suponho, por alunos na entrada da UFF. Os alunos podem fazer o 
que quiser. Acredito que o pátio de uma escola federal, não é o quintal da 
casa dos alunos que eles podem fazer o que quiserem. Na minha casa, 
posso fazer o que quiser. Agora numa Universidade tem que ter respeito 
aos diversos partidos e ideologias. Acho que não existe reitoria ou direção 
ou segurança nesta Universidade. (Protocolo- 2018244125330510. 
Denúncia: 6384, em 30/10/2018) 

A denúncia se refere a um ponto que foi trabalhado anteriormente, em 

espaços como universidades públicas o sentimento de pertencimento é muito 

presente, e podemos ver isso nesse relato. No caso da denúncia do município de 

Volta Redonda (RJ), quem fez a denúncia não foi um estudante da instituição e sim 

o responsável legal do mesmo, dessa forma, o que está em jogo não são suas 

crenças expressas através da universidade, mas sim a imagem que pode ser 

associada a uma pessoa que faz parte desse lugar. No caso, a mãe do rapaz não 

estava confortável com as manifestações políticas, e tem receio que as opiniões 

presente no ato acabassem por englobar o seu filho, pois possivelmente esse não é 

um posicionamento que a denunciante concorde, tanto que fez questão de deixar 

claro que acredita que os responsáveis por esse espaço estavam falhando em seu 

trabalho. 

Alunos e militantes dos Diretórios Estudantis estão realizando eventos que 
promovem explicitamente o candidato Fernando Haddad dentro do campus 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os eventos são 
semanais. Envio anexos em link e imagem a descrição do próximo, no dia 
25 de outubro das 11h às 14h. (Protocolo- 2018248104522280. Denúncia:  
4274, em 22/10/2018) 

O caso relata eventos que tinham o objetivo de promover um candidato, e 

como o espaço universitário, mesmo que seja relacionado a uma universidade 

particular no Rio de Janeiro (RJ), é considerado público pelo denunciante que 

qualificou esse ato como irregular, encaminhando a programação de futuros eventos 

para que o TRE verificasse a procedência legislativa do mesmo.  

As irregularidades institucionais não são características exclusivas do setor 

público, o privado também tem denúncias relacionadas a ele. O que tomamos como 

setor privado são empresas e comércios que investiram algo relacionado às eleições 

e que por isso foi alvo de denúncias. Mesmo sendo um estabelecimento privado, os 

casos denunciados se assemelham muito a linha das denúncias públicas. Contudo, 

o que essas irregularidades despertam nas pessoas não tem nada de semelhante, 
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pelo que trás os relatos as pessoas que denunciam compreendem que atitudes 

nesses estabelecimentos são erradas, mas não tem a mesmo fulgor que tem em 

relação às empresas públicas. Todavia, essa não é uma concepção unânime, pois 

existem denúncias relacionadas a esses locais, e nelas estão presentes um grau de 

indignação e revolta, que normalmente é relacionado a pessoa que representa a 

empresa ou o comércio. Como argumentado, os casos de irregularidades 

relacionados a estabelecimentos privados não são vistos como tão irregulares, e 

isso se reflete na quantidade de denúncias relacionadas a eles, a palavra “Empresa” 

foi relacionada a 108, “Loja” 95 e “Comércio” foram 40 denúncias. 

Panfletagem às 10:45 do dia 13/09/2018 Restaurante planalto do chopp . No 
panfleto está Lula como presidente e Haddad como vice. Isso pode enganar 
o eleitor. Lula não está impedido de se candidatar a presidência? A 
denúncia está demarcado de vermelho. (Protocolo- 2018101110713380. 
Denúncia: 2539, em 13/09/2018) 

Estabelecimento de consumo como lojas e restaurantes têm denúncias 

relacionadas a propagandas eleitorais. Todavia, o que está sendo denunciado não é 

o ato de fazer propaganda, mas sim o conteúdo que está inserido nela, pois de 

acordo com o denunciante a presença de um candidato específico nesses panfletos 

é uma irregularidade, porque ele não estaria em condições de exercer os seus 

direitos políticos. Para o denunciante o fato de esse estabelecimento estar fazendo 

propaganda para esse candidato é uma fake news que deve ser punida.    

Fomos ameaçados a trabalhar pelas ruas com bandeiras sem direito a 
almoço sem direito a água sem nada trabalhamos para uma construtora q 
presta serviços a prefeitura e por esse motivo fomos obrigados a trabalhar 
de graça para não perder nosso emprego pois temos carteira assinada na 
data 22/09/2018. (Protocolo- 2018140025522220. Denúncia: 4216, em 
22/09/2018) 

A ameaça de demissão também é uma irregularidade que aparece nas 

denúncias relacionadas a empresas privadas. A denúncia acima relata ameaças por 

meio de uma empresa do qual o denunciante trabalha, e mais do que isso, os 

direitos básicos relacionados a condição de trabalho são violados, a ocorrência 

desse fato não qualifica uma irregularidade eleitoral apenas, ela também infringe a 

legislação trabalhista, onde afirma que as empresas têm que dar condições básicas 

de exercício do ofício, assim como, toda função tem que ser remunerada.   

Empresa que oferece serviços e materiais para estudo com foco em 
concursos chamada Estratégia concursos realizou no dia 06/10/2018, ou 
seja, um dia antes das eleições gerais de 2018 uma promoção em suas 
redes sociais onde a mesma promete dar descontos e garantia de material 
mais barato para seus seguidores de acordo com o número do partido do 
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candidato presidencial que ganhar/ estiver na frente no 1° turno das 
eleições presidenciais. A empresa ofereceu 17% de desconto caso Jair 
Bolsonaro vença e 13% de desconto caso o candidato Fernando Haddad 
saia na frente na corrida a presidência do Brasil. A empresa claramente faz 
campanha eleitoral com promessas de ganhos e vantagens para seus 
clientes um dia antes da votação, induzindo e sugerindo que ao votar no 
número 17 seus seguidores terão maiores descontos na aquisição dos 
produtos da empresa Estratégia concursos. (Protocolo- 2018151113706340. 
Denúncia: 1658, em 06/10/2018) 

Como no caso das empresas públicas a prática de discriminação também é 

algo que ocorre em empresas privadas. O relato acima trata desse assunto, o 

denunciante relata que uma empresa oferece descontos diferentes dependendo de 

quem ganhar a presidência, dessa forma, induzindo seu público há votar em um 

determinado candidato.   

Trabalhando ainda com lugares privados, quero ressaltar um local que se 

enquadra na categoria anterior, mas que tem um diferencial, porque ao contrário dos 

outros que foram considerados acima, esse é usado exclusivamente para eventos, 

que são as “Casas e Clubes de Festa”. Neles os tipos de denúncias que ocorrem 

não são as mesmas que dos outros, elas se concentram nos eventos eleitorais que 

são realizados lá, e suas possíveis brechas para que hajam denúncias. Ações como 

distribuição de alimentos e benefícios ocorrem nesses locais, mas os denunciantes 

não vêem esse tipo de prática como tão irregular, pois essas pessoas compreendem 

que a distribuição de coisas para pessoas, principalmente comida, é um ato bom. No 

entanto, ainda sim elas compreendem que esses atos são condenáveis, pois são um 

pretexto para a arrecadação de votos.  

O espaço das casas de festa e clubes é um local diferenciado, que tem tipos 

de denúncias relacionadas a ele específicas, por isso a relevância dele para ser 

apresentado separadamente, não tem haver com sua relação quantitativa e sim 

qualitativa. Por isso, os números relacionados a eles não são tão expressivos, a 

nomeação “Casa de Festa” é referida 5 vezes, já “Clube” é associado a 71 

denúncias. 

Está acontecendo agora no Clube dos 40 uma festa do dia das crianças, 
com distribuição de pipoca, picolé, atrações infantis, parque de diversão, 
tudo gratuito, aberto até para não sócios, e o Presidente do Clube é o 
candidato a vice da chapa do Vandelar 45, e o Presidente Rodolfo se faz 
presente, cumprimentando as pessoas tirando proveito econômico pois está 
tudo sendo bancado pelo Clube. Obs: Liguei para o Cartório Eleitoral nesse 
momento para fazer a denúncia e o telefone toca e ninguém atende, 
provavelmente quando os senhores receberem essa denúncia a festa já vai 
ter terminado, e as pessoas que infringem a lei não poderão ser punidas 
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pois o Cartório não fez o seu papel. (Protocolo- 2018218012712480. 
Denúncia: 2452, em 12/10/2018) 

A denúncia acima se refere a um evento feito em um clube, localizado no 

município de Aperibé (RJ), em que está acontecendo ações sociais em prol de 

arrecadação de votos. Mais do que a indignação presente em relação a 

irregularidade, o denunciante se sente impotente porque as autoridades 

responsáveis por fiscalizar as práticas eleitorais, não estavam cumprindo o seu 

dever.  

O vereador e candidato a vice prefeito Rodolfo, que é presidente do clube 
dos 40, só que no papel colocou um laranja, ele está distribuindo títulos do 
clube de graça a troco de votos me ofereceu, e eu achei um absurdo, é só ir 
ao clube a paisano e pedir que ganha, o título e ganha dinheiro também. 
(Protocolo- 2018105064713340. Denúncia: 2563, em 13/09/2018) 

A denúncia acima se refere ao mesmo local em que a ocorrência anterior 

aconteceu, mas relata outra irregularidade. Nessa denúncia o dono do Clube oferece 

suborno para que os possíveis associados votem nele. O depoimento mostra a 

revolta do denunciante em relação ao ato inflacionário, ele sente suas noções morais 

serem ofendidas com essa prática.    

E como não poderia faltar um espaço verdadeiramente designado para 

realização do ato político nas eleições, trago o “Comício”, esse é um local que varia 

de eleição para eleição e pode ocorrer em diversas áreas ao mesmo tempo, sendo 

ainda mais frequente quanto mais se aproxima às eleições. O comício é um caso 

aparte, pois ele é um evento propriamente eleitoral, onde as pessoas esperam que 

haja propaganda e várias outras formas de arrecadação de votos, mas mesmo 

assim ele tem regras e brechas, e é através delas que as irregularidades eleitorais 

ocorrem. Palmeira (2006) argumenta que nos comícios a regra é festejar, mas essas 

comemorações não provém apenas do entusiasmo em relação ao candidato, as 

pessoas que compartilham esse sentimento estão festejando a política em si. 

Contudo, mesmo que essa emoção esteja presente, os eleitores ainda 

compreendem que irregularidades acontecem nesse evento, sendo assim, a 

natureza das denúncias relacionadas tomam dois caminhos: no primeiro o 

denunciante mostra um caráter assumidamente político, o outro trabalha-se com um 

sentimento de desligar, em que o pensamento aparentemente do denunciante é não 

querer estar nesse evento. No primeiro caso, a maior parte das pessoas que relatam 

irregularidades trabalham nas brechas das regras da qual um comício tem que ser 
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feito. O que não quer dizer que os fatos que elas relatam não são irregulares, eles 

são irregulares de acordo com a legislação, mas para saber deles, elas teriam que 

ter uma familiaridade com a maneira que os processos eleitorais acontecem. O 

segundo caso, os eleitores vão a esses eventos obrigados, por isso o conteúdo das 

denúncias é mais pessoal, não tem haver com algo relacionado a propaganda ou o 

discurso do candidato, e sim o fato que levou ela a estar ali, em um lugar onde 

aparentemente ela não gostaria de estar. 

Para um espaço associado culturalmente ao período eleitoral, o comício não 

apresenta um grande número de denúncias, nem uma variação muito ampla de 

casos irregulares. Esse fator pode ocorrer exatamente por esse ser um espaço 

denominado eleitoral, as pessoas que estão nele tomam como dado as atitudes e as 

propagandas, não tendo o estranhamento que essas práticas poderiam dar se 

acontecessem em outro local. Totalizando o caso de denúncias que se referem a 

“Comício” chegamos a 107. 

Propaganda por coação, ameaça aos funcionários da prefeitura a prestar 
propaganda no comício obrigando aos funcionários contratados a assinarem 
lista de presença, e o uso da Farmácia popular dentro de sua Farmácia a 
fim de auto promover sua candidatura. (Protocolo- 2018144114304560. 
Denúncia: 1113, em 04/10/2018) 

No relato ocorrido em Silva Jardim (RJ) o denunciante argumenta que sua 

presença no comício foi forçada, sendo uma funcionária contratada da prefeitura a 

mesma foi obrigada a trabalhar nesse evento, o motivo podemos supor é a ameaça 

de demissão, pois por ser uma funcionária contratada não há uma estabilidade 

legislativa em seu emprego. Também é relatado o uso de recursos públicos para 

coagir os eleitores a votar no candidato que está se promovendo no comício. O caso 

relatado está no limiar dos caminhos de denúncias argumentados anteriormente, por 

ser uma funcionária pública a denunciante tem familiaridade com os processos 

políticos, mas ao mesmo tempo ela não quer estar nesse espaço, argumentando sua 

presença ali com um fato pessoal. 

Show com características de comício, no intuito de fazer uma reunião 
eleitoral! O showmício vai contar com os candidatos Fernando Haddad, sua 
vice Manuela e cantores Beth Carvalho, Caetano Veloso, Chico Buarque, 
entre outros... (Protocolo- 2018219041423470. Denúncia: 4421, em 
23/10/2019) 

Um tipo de irregularidade relatado com uma freqüência é a ocorrência de 

shows. No fato relatado o denunciante trata de um “show com características de 
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comício” que ocorreu no Rio de Janeiro (RJ), em que tinha a presença de artistas, 

esse fato de acordo com a legislação eleitoral é uma irregularidade, pois artistas não 

podem ser usados como ferramenta para a arrecadação de votos. 

Comício do 45, Vandelar, Rodolfo as meninas que trabalham campanha 
estavam usando uniforme, isso é proibido. Eles alegaram que são ricos, tem 
dinheiro pra bancar multas. (Protocolo- 2018157090515410. Denúncia: 2835, 
em 15/09/2018) 

Nesse relato o denunciante mostra um caráter assumidamente político, pois 

sua alegação de irregularidade vai tratar de uma regra que é aparentemente banal 

para outros leitores, mas que ainda sim continua sendo um desvio da legislação. O 

fato narrado pela denunciante ocorreu em Aperibé (RJ), e nele é aparente a 

indignação do eleitor, ainda mais em relação à alegação do denunciado sobre o 

comunicado da irregularidade que estava cometendo.  

 Irregularidades de diversas naturezas podem ser relacionadas a algumas 

situações que tem um espaço para as configurarem, contudo, existem práticas 

relacionadas ao processo eleitoral que não podem ser associada a alguns lugares 

específicos, elas estão na base de processos bem mais complicados do que os 

casos de propaganda, pois envolvem comportamentos que ultrapassam as 

jurisdições eleitorais, e se espraiam para o campo criminal.  

Em algumas denúncias existe um sentimento de apreensão, em levar o relato 

para o TRE, por isso algumas dessas declarações são feitas sem mencionar o nome 

dos denunciados, ou qualquer outra informação que possa revelar a identidade do 

denunciante.  

Denúncias que trabalham na esfera criminal mexem com a percepção de 

moralidade dos sujeitos, pois esses não são atos que atuam apenas na dinâmica do 

constrangimento ou da indignação. São práticas que envolvem o corpo e as 

sujeições que determinadas coisas podem trazer a ele, atitudes que mais do que 

uma “simples” irregularidade pode fazer, elas podem gerar estigmas criminais para o 

denunciado. Esse pode ser um dos fatores que levam a ter poucas denúncias 

relacionadas a esse tema, a palavra “agressão” só aparece 6 vezes nas denúncias, 

assim como, a alegação de “ameaça de morte”, que é relatada 2 vezes e o termo 

“apologia ao crime” é referido em 12 denúncias.  

O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, prometeu fuzilar eleitores do PT. 
Disse isso ao microfone, no carro de som, tudo filmado com clareza. Trata-
se de ameaça de morte deliberada e generalizada sobre um largo número 
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de pessoas. Acredito que a ameaça de morte precisa ser rigidamente 
combatida pelos tribunais eleitorais de um país que se deseja democrático. 
(Protocolo- 2018149052102710. Denúncia: 251, em 02/09/2018) 

O relato acima aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e vai argumentar 

que um candidato ameaçou uma parcela da população, e por esse fato o caso deve 

ser levado aos tribunais eleitorais. A explanação mostra um alto grau de indignação 

do denunciante, em que sua articulação enfatiza que esse é um ato inaceitável, pois 

em uma eleição democrática os direitos e a segurança de todos os eleitores devem 

ser respeitados de maneira semelhante. 

Compra de voto e agressão a uma jovem da cidade de Aperibé! Ela 
publicou um vídeo no Facebook no exato momento em que houve a compra 
de voto! E Depois do vídeo publicado juntaram e bateram nela. (Protocolo-
2018200043113610. Denúncia: 2586, em 13/10/2019) 

O próximo passo da ameaça é o comprimento da mesma, e ele pode ser feito 

através de diferentes tipos de agressões. A denúncia relata um fato que ocorreu em 

Aperibé (RJ), em que após o flagrante de compra de voto, a pessoa que foi coagida 

e que denunciou esse fato, por meio de um vídeo, foi agredida fisicamente. Como 

argumentado anteriormente, esse relato mostra o receio do denunciante em relatar o 

fato que aconteceu, podemos observar que não existe nenhuma informação que fale 

sobre os denunciados, ou referências que possam revelar a identidade do 

denunciante.  

Show com propaganda política , baile funk sem autorização da upp com 
finalidades de vendas de drogas , apologia ao crime organizado , 
associação ao tráfico de drogas ! 6° feira 31/08/2018. (Protocolo- 
2018121120901170. Denúncia: 39, em 01/09/2018) 

O fato relatado acima é um dos poucos casos em que aparecem denúncias 

que explicitam uma apologia ao crime de fato. O denunciante vai expor um evento 

de entretenimento, em que ocorreu um show e práticas ilegais, como o tráfico de 

drogas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este estudo propõe analisar as denúncias que são encaminhadas ao Tribunal 

Regional Eleitoral no ano Eleitoral de 2018, com o objetivo de compreender o que os 

diferentes agentes que denunciaram estavam vendo como irregularidade eleitoral, e 

o que poderiam estar falando sobre as figuras políticas e até sobre a própria 

instituição do TRE. Para desenvolver essa análise foram usados dados provenientes 

de um formulário online que é disponibilizado pelo próprio TRE, o formulário tem o 

objetivo de ser um canal ao qual os eleitores possam usar para denunciar os acasos 

que se configuram irregularidade eleitorais, em sua concepção. Contribuindo com o 

material escrito foi realizada uma entrevista com o assessor do juiz eleitoral 

responsável pelas denúncias online, na qual foram expostas informações 

importantes para compreender essa dinâmica, e poder entender melhor o material 

que estava sendo disponibilizado e que foi usado para desenvolver a pesquisa.  

Contudo, antes de entrar propriamente nas conclusões referentes ao trabalho, 

gostaria de reafirmar a importância do tema analisado, não apenas em relação ao 

processo de delação. Na verdade, esse foi um dos objetivos que menos explorei, o 

foco foi direcionado a dinâmica que ocorre no período eleitoral entre instituição 

(TRE), eleitor e mecanismos de arrecadação de votos. Essa tríade pode ser 

considerada peculiar, mas foi fundamental para entender os processos sociais que 

ocorrem no “tempo da política” (PALMEIRA 2006) de um outro ângulo. Na análise o 

primeiro ponto foi compreender que existia um canal disponibilizado pela instituição 

TRE, que tem o objetivo de regular as práticas nesse período. Esse mecanismo 

eleitoral é fornecido para que as pessoas que estejam dispostas a denunciar ajudem 

o TRE a fiscalizar a prática de campanha dos candidatos. Contudo, não foram 

qualquer tipo de reclamações e observações desses eleitores que a instituição 

estava disposta a considerar, ela só dirigia a sua atenção àquelas que eram 

consideradas válidas de acordo com critérios estabelecidos.  

A segunda perspectiva que pode ser analisada no estudo tinha como foco os 

denunciantes, o que eles estavam dizendo em suas denúncias e como eles diziam 

isso, até que ponto eles confiavam na instituição do TRE para resolver as 

irregularidades e principalmente para preservar o que foi exposto a eles. Nesse 
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mesmo caminho também podemos observar qual a imagem que os denunciantes 

tinham sobre os políticos, quando estes eram o foco das denúncias. E como o 

período analisado tinha como ponto uma eleição mais ampla, os políticos que são 

delatados acabam se repetindo, principalmente aqueles que estão concorrendo a 

posições mais elevadas na hierarquia governamental, como os candidatos Fernando 

Haddad, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.  

Outro ponto, ainda nessa mesma chave da ótica dos eleitores, foi 

compreender o peso que algumas instituições ganharam nessa conjuntura tanto 

social, quanto eleitoral, e por isso foram alvos, assim como os candidatos, de terem 

seus comportamentos (representante e instituição) questionados.     

De antemão, um aspecto do trabalho precisa ser novamente reforçado, pois, 

para poder compreender a conclusão tirada dos dados e a análise da hipótese 

proposta, é preciso entender que as denúncias que foram disponibilizadas são 

aquelas consideradas válidas como possíveis irregularidades, o montante total de 

denúncias que foram enviadas ao TRE não foram fornecidos. De acordo com o 

representante do TRE, eles descartam uma parte das denúncias, pois no conteúdo 

delas não vem relatado uma ação que se enquadre como irregularidade eleitoral, na 

maioria delas apenas está exposto o descontentamento das pessoas, seja essa 

insatisfação direcionada ao próprio TRE, ou de alguma outra pessoa ou instituição, 

mas sem delatar um processo ilegal. Por esse fator, a dinâmica dos processos 

eleitorais que ocorrem entre o eleitor e o TRE não poderá ser analisada, pois não 

teria como saber o que os denunciantes dizem sobre o TRE averiguando apenas 

denúncias que passaram por uma triagem feita pela própria instituição estudada, 

porque já foram descartadas opiniões importantes para compreender a relação entre 

a instituição e o público que escreveu a ela.   

Entrando propriamente nas conclusões e conjecturas feitas através dos dados 

do material analisado, vamos abordar em primeiro lugar as hipóteses que foram 

levantadas ao longo do trabalho. Posteriormente, será discutido as informações que 

apareceram na análise sem que se tenha tido uma prévia suposição sobre a mesma.    

A primeira conclusão tirada dos dados foi uma informação que já tinha sido 

abordada por César Barreira e que foi discutida várias vezes ao longo do trabalho. 
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Os denunciantes expressam uma escala em relação às denúncias, essa escala vai 

daquelas irregularidades que são consideradas menos graves, a aquelas que são 

vistas como não apenas transgressões a legislação, mas como uma agressão a 

suas concepções morais. Irregularidades como ações sociais, oportunidades de 

emprego são vistas através de um olhar mais brando, em que as práticas são 

compreendidas como irregulares, tanto que são denunciadas, mas em seus relatos 

não um caráter propriamente indignado ou exaltado com o ato. Nessa espécie de 

denuncias se alguma forma de revolta aparece, ela está direcionada a intenção que 

o denunciado teve em fazer a ação, e não com a ação em si.   

Todavia, práticas como suborno, propagandas em instituições extralegais, 

agressões, ameaças, uso indevido de recurso público são percebidas como 

irregularidade eleitoral que tem o dever de ser denunciada. Dependendo da ação 

que foi realizada, as descrições dos denunciantes deixam claro que elas são uma 

afronta a seus princípios como pessoa, que por decorrência são abominadas pelos 

mesmos. A indignação não é apenas direcionada ao ato, ela também engloba o 

denunciado, nessas denúncias a opinião dos eleitores sobre políticos ou instituições 

é bem enfática, eles mostram por meio de suas descrições que as práticas 

cometidas e as pessoas que as cometeram são exatamente o que está deficiente na 

prática política, e que por meio da denúncia esperam que o TRE, que é a autoridade 

competente nesse campo, tome providências e acabe com essas ações, para que a 

eleição possa ser feita da forma adequada.  

Outro fator que foi observado é a forma como diferentes lugares foram 

tomados como mais ou menos irregulares para a realização de propagandas e atos 

políticos. Vamos dar destaque às instituições religiosas, elas que tiveram um grande 

papel nos processos eleitorais em 2018, e que também tem uma relevante influência 

nas denúncias coletadas. Nas denúncias relacionadas às igrejas passaram todas 

elas por um mesmo caminho, independente de que denominação religiosa fosse 

esse espaço, ou qual irregularidade foi cometida, em todas elas apareceram um 

repúdio por práticas como estas estivessem sendo feitas dentro desse lugar, em 

nenhum dos relatos a irregularidade estava sendo apenas descritas, a opinião 

desconte dos denunciantes estava presente em suas explanações. Espaços como a 

internet e a via pública foram os principais alvos de denúncias, esse fenômeno pode 
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ter se dado por esses locais serem de grande amplitude e interação, fazendo com 

que casos de irregularidade acontecessem com maior frequência. Já ambientes 

como o do comício não tiveram tantos relatos de irregularidades, novamente como 

foi argumentado, esse fato pode ter acontecido por esse espaço ser um local em que 

os eleitores esperam que haja propagandas políticas e ferramentas de arrecadação 

de votos.  

No caso das denúncias analisadas, como já esperado, pois se tratam de 

denúncias, as opiniões relatadas tinham um caráter bem crítico em relação ao 

políticos e os atos que eram cometidos pelos mesmos. E quando não acontecia de 

não estar criticando uma atitude do candidato, os denunciantes estavam defendendo 

os mesmos, contudo, nesse ato eles acabavam criticando outros políticos, pessoas 

ou instituições que estavam cometendo algum tipo de irregularidade em sua 

concepção. Dentre os candidatos denunciados três nomes se destacaram: primeiro 

Jair Bolsonaro que foi mencionado em 1.905 denúncias, depois dele vem Fernando 

Haddad que apareceu em 793 denúncias e por último Luiz Inácio Lula da Silva que 

teve o seu nome relacionado há 430 denúncias. 

Durante a análise do material, apareceu um fato que não estava esperando, 

esse acontecimento é relacionado à distribuição das denúncias por municípios. Com 

a classificação dos municípios era esperado que cidades como o Rio de Janeiro, 

São Gonçalo e Duque de Caxias tivessem um número elevado de denúncias 

relacionado a eles, pois como são os municípios mais populosos do Rio de Janeiro 

os casos de irregularidades eleitorais também tenderiam a ser proporcional a esse 

número. E como esperado os municípios citados anteriormente tiveram os maiores 

registros de denúncias, contudo, ao observar os outros municípios percebemos que 

dois deles tiveram um número de denúncia substancial, se pensarmos em referência 

a seu montante populacional. Os municípios de Aperibé e Laje do Muriaé quando 

tiveram analisado o seu percentual de denúncias em relação a sua população, foi 

visto que essas referências foram maiores que os municípios do Rio de Janeiro ou 

São Gonçalo, que tiveram os maiores números de denúncias. Essa constatação é 

ainda mais relevante se pensarmos em sua localização geográfica, esses dois 

municípios estão localizados na parte noroeste do Rio de Janeiro, em que não há 

grandes centros urbanos. Aperibé e Laje do Muriaé destoam das análises referentes 
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à dinâmica política, pois sendo cidades do interior a questão das irregularidades 

qualificadas pelo TRE deveriam ser tratadas como parte desse período eleitoral, 

como mostra Barreira (2006) e Palmeira (2006) em suas análises referentes a 

movimentações políticas em cidades do interior. Todavia, como argumentado, esses 

municípios (em comparação a outros municípios do Rio de Janeiro) tiveram um alto 

grau de estranhamento em relação às práticas eleitorais, tanto que isso se refletiu na 

sua porcentagem de denúncias.  

Em virtude dos fatos mencionados posso concluir que as práticas de 

irregularidades eleitorais são temas que geram diferentes opiniões entre os 

denunciantes, alguns desses mecanismos são mais criticados que outros, assim 

como, a distribuição das denúncias não é semelhante em todas as localidades. As 

conclusões que foram tiradas são importantes para compreender como os eleitores 

vêem os hábitos que ocorrem no período eleitoral, contudo, elas não dão conta de 

compreender em todos os aspectos o caráter da natureza das denúncias, para 

entender de forma mais ampla é necessário que o estudo seja ampliado, para que o 

mesmo abarque outros dados.   
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