
  Este Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral – COJE tem a 
honra de lançar a sua Revista Eletrônica. Trata-se de um periódico 
que tem por objetivo publicizar as ações, projetos, pensamentos 
deste colegiado e servir como importante vetor de comunicação 
entre os seus juízes membros, além dos servidores dos quadros das 
Ouvidorias Eleitorais e a sociedade.
  Desde que a atual gestão tomou posse, em setembro passado, esta 
teve como objetivo precípuo o estreitamento ainda maior da 
comunicação com os diversos setores sociais, tendo como base a 
estrutura que recebeu de seus antecessores, que cumpriram com 
merecido louvor as nobres missões que lhes foram confiadas.
  Durante o curso desta gestão, que em breve se encerrará, foram 
promovidas inúmeras audiências públicas conjuntas em diversos 
Estados da Federação, numa brilhante iniciativa da Ouvidoria 
Regional Eleitoral do Tocantins, cujo projeto se encontra indicado 
ao Prêmio Inovare 2018.
  Com o fim de materializar os feitos deste Colégio é que 
resolvemos lançar esta Revista, a qual é dividida em matérias 
institucionais de interesse da classe, publicação de artigos jurídicos 
e ensaios da lavra, com ou sem coautoria, dos seus membros e 
servidores direta ou indiretamente ligados à atividade de Ouvidoria 
em todo o país. Nesta edição trazemos ainda uma entrevista com o 
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que foi o primeiro 
presidente desta entidade civil, o qual está novamente exercendo o 
cargo de Ouvidor Regional Eleitoral do Ceará.
  Merece especial destaque, ainda, artigo redigido pelo Dr Juacy 
Loura Jr., ex-presidente do COJE, que nos revela um pouco da 
história desta instituição.
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MINHA HISTÓRIA COM O COJE
        Por Juacy dos Santos Loura Júnior*

N o dia 12 de junho de 2012, tive a honra de tomar posse, como juiz membro 
titular do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, obviamente sem saber o que me 
aguardava durante o período em que estivesse emprestado da advocacia para a 
magistratura eleitoral, ainda mais depois de um longo período de espera, considerando 
que o meu processo de lista tríplice havia demorado quase dois anos, o que fez 
aumentar ainda mais a ansiedade para o desempenho da função.

Nós fazemos planos, nos organizamos, mas há situações que chegam às nossas 
vidas de forma totalmente inesperada e que nos faz parar e repensar como devemos 
enfrentar. Essa surpresa também, para mim disse respeito ao cargo de juiz eleitoral que 
galguei, todavia, nesse escrito, a minha maior missão e satisfação não será falar sobre a 
função de juiz eleitoral exercida, mas sim, daquela que me deixou mais próximo da 
sociedade, do eleitor, das entidades públicas e privadas, da imprensa; naquela que pude 
entender o porquê de alguns entraves na máquina da administração pública e com elas 
não concordar, e que me fez pensar em soluções, enfim, falarei da função que mais me 
encorajou no tempo em que estive na vida pública como julgador, que foi exatamente o 
cargo de Ouvidor Regional Eleitoral, atribuição que desempenhei entre o início de 
2013 até a minha saída em junho de 2014, com o fim de meu primeiro biênio e depois 
na volta para o Tribunal (exercício do segundo biênio) entre 2015 a 2017.

Leia a íntegra do artigo 
Juacy dos Santos Loura Jr. é especialista em Direito Eleitoral, ex-juiz titular do TRE-RO e ex-presidente do 

Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. Diretor nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral 
(COPEJE), presidente do Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia (Idero), membro-fundador da Academia Brasileira de 
Direito Eleitoral e Político (Abradep) e mestrando em Direito Eleitoral pela Uninove-SP.

Dr. Juacy Loura Jr.
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As Ouvidorias Judiciais Eleitorais à luz da Lei nº 13.460/2017 e 
da Resolução TSE nº 23.435/2015

                                                    Por Eduardo José Leal Moreira*

Estamos vivendo uma quadra muito importante para as ouvidorias públicas em 
nosso país, em especial para as Ouvidorias Judiciais Eleitorais.

De fato, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que 
determinou à União a criação de Ouvidorias “competentes para receber reclamações e 
denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou 
contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de 
Justiça” (ex vi do artigo 103-B, §7º, da Constituição Federal), as Ouvidorias 
Judiciárias não tinham um tratamento legislativo tão relevante como o que adveio com 
a promulgação da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

Dispondo “sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de 
serviços públicos da administração pública”, a Lei nº 13.460/2017, em seus artigos 13 
a 17, tratou especificamente, e de forma minudente, das Ouvidorias Públicas.

Leia a íntegra do artigo 

Eduardo José Leal Moreira é advogado, Juiz Ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão 
e Presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral no período 2017/2018.

Dr. Eduardo Moreira
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A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA:
A EXPERIÊNCIA DA OUVIDORIA ELEITORAL DO TOCANTINS

                                                                               Por Agenor Alexandre da Silva  e
Denilson Mariano de Brito2

No Brasil, o direito de acesso às informações públicas possui respaldo constitucional expresso em diversos 
dispositivos, como no seu art. 5º, inciso XXXIII: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei” (BRASIL, 2018, 
online). Em processo de densificação constitucional, em 18 de novembro de 2011 foi sancionada a Lei nº 12.527, 
intitulada Lei de Acesso à Informação (LAI). 

O caminho de feitura e de aprovação da Lei de Acesso à Informação foi antecedido pelo sancionamento de 
diversas outras normas.  A primeira delas foi a Lei nº 8.159, de 1991, que instituiu a Política Nacional de Arquivos 
Públicos e Privados. Em 1997 surgiu a Lei nº 9.507, a respeito do rito processual do habeas data. Já em 1998 foi 
elaborada a Emenda Constitucional nº 19, que alterou o art. 3º, passando a prever o dever de a Administração 
Pública prover o acesso às informações públicas. Em 1999 foi promulgada a Lei nº 9.784, referente ao processo 
administrativo. Em 2000 passou a vigorar no ordenamento jurídico brasileiro a Lei Complementar nº 101, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

O Portal de Transparência do Poder Executivo Federal foi lançado em 2004. No ano de 2009, a Lei 
Complementar nº 131, acrescentou dispositivos à LRF. Finalmente, não obstante o avanço representado pelos 
aludidos diplomas legais, foi sancionada a referida Lei de Acesso à Informação, a fim de introduzir a cultura da 
transparência na Administração Pública brasileira e na própria sociedade civil. E, mais recentemente, em 
26/06/2017, foi sancionada a Lei nº 13.460, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário 
dos serviços públicos da Administração Pública. 

Leia a íntegra do artigo 
  AGENOR ALEXADRE DA SILVA: Juiz de Direito e Juiz Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Ouvidor Regional Eleitoral do TRE-
TO; Bacharel em Direito pela Universidade de Taubaté-SP; Especialista em Direito Processual Penal pela Escola Paulista da Magistratura do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.
2 DENILSON MARIANO DE BRITO: Servidor da Justiça Eleitoral; Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco; Especialista em 
Direito Público pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco; Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Unitins; Especialista em 
Direito e Processo Eleitoral pela Unitins e Mestrando em Gestão Pública pela Universidade Federal do Tocantins.
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O PAPEL DAS OUVIDORIAS NA COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO

                                            Henrique Hugueney Romero , 
Francisco Cláudio Corrêa Meyer Sant'Anna2

Com a crescente demanda da sociedade brasileira pela transparência na gestão pública, sobretudo após a edição 
da Lei de Acesso à Informação, o papel das ouvidorias públicas assumiu destaque no relacionamento dos diversos 
órgãos da administração pública com o cidadão usuário dos serviços prestados pelos respectivos órgãos. Neste novo 
cenário, a população passa a compreender que o cidadão tem direito ao acesso à informação e que a administração 
pública tem o dever de garantir e facilitar esse acesso, prestando, com eficiência, informação rápida, precisa e de 
qualidade a toda a sociedade, utilizando-se ativamente dos instrumentos de comunicação pública disponíveis para 
assegurar a exigida transparência. 

Entendendo-se, para tanto, comunicação pública segundo o conceito sintetizado por Jorge Duarte (2011, p. 
127), para quem a “comunicação pública se refere à interação e ao fluxo de informações vinculado a temas de 
interesse coletivo”. Nesse sentido também podemos conceituar transparência segundo a definição proposta por 
Mariângela Furlan Haswani (2013, p. 70): “A palavra transparência, quando aplicada aos organismos 
estatais/governamentais, mantém seu mesmo significado intrínseco: translúcido, que permite ver através de.”. 

Leia a íntegra do artigo 
1 Especialista em Comunicação e Marketing, Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós Graduação, Faculdade Católica do Tocantins.  E-mail: 
henriqueromero79@gmail.com
2 Professor Orientador Dr. Francisco Cláudio Corrêa Meyer Sant'Anna. Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós Graduação, Faculdade Católica do 
Tocantins.  E-mail: franciscoc.santanna@gmail.com
.

Dr. Henrique Romero
Coautor
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COJE: Vossa Excelência foi fundador e primeiro Presidente do Colégio de Ouvidores 
da Justiça Eleitoral – COJE. Como surgiu a ideia de criação do Colégio? Qual foi o 
modelo inspirador? Qual a proposta que guiou os fundadores? 

RN: A criação do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral ocorreu durante meu 
primeiro mandato como Juiz Ouvidor do TRE/CE, em 16 de setembro de 2011, época 
em que exercia as funções de Juiz do Pleno dessa Colenda Corte. A ideia e a inspiração 
para a sua criação surgiu da necessidade de coesão de forças e unidade nacional por 
parte das ouvidorias eleitorais. Precisávamos aprimorar o nosso nível de organização e 
sistematização de procedimentos, fortalecendo e consolidando as Ouvidorias no cenário 
nacional. Era preciso, ainda, que a Justiça Eleitoral estivesse atenta e sensível ao 
contexto atual da sociedade brasileira, com seus avanços em termos de participação 
democrática nas administrações públicas.

Nossa proposta inicial era formatar as Ouvidorias Eleitorais como um diferencial 
efetivo de gestão e de transformação institucional, capaz de auxiliar nos procedimentos 
preventivos, na proposição de medidas corretivas, obter os indicadores que seriam 
utilizados como ferramenta de gestão, com finalidade de agregar valor aos processos 
decisórios da alta administração. Caso contrário, os fundamentos do Instituto de 
Ouvidoria, fixados na Carta Cidadã, tais como os insculpidos no art. 1º (“cidadania”, 
“dignidade da pessoa humana”), bem como o princípio da “eficiência administrativa” 
(art. 37), não teriam a relevância social almejada pelo legislador Constituinte. Para isso, 
a criação do Colégio das Ouvidorias Eleitorais, através de gestão colegiada e 
democrática viria para fortalecer os vínculos de coordenação e parceria.

E tão salutares foram as atividades do COJE, que em 13 de março de 2015, foi criado o 
Colégio Permanente de Ouvidores Judiciais - COJUD, também sob a minha gestão 
quando estava a frente da Ouvidoria do TJ/CE. 

COJE: Já faz sete anos desde que Vossa Excelência esteve pela primeira vez no COJE. 
Hoje o senhor está novamente compondo o colegiado, tendo retornado à titularidade da 
Ouvidoria Regional Eleitoral do Ceará. Passado esse período, qual a sua opinião sobre 
as Ouvidorias Eleitorais? Na sua visão, o que deveria ser aprimorado?

RN: O novo modelo de gestão pública e das boas práticas na administração pública 
instituído pelo CNJ, procurando padronizar, na medida do possível, as normas 
regulamentares das Ouvidorias e os respectivos sistemas informatizados para 
atendimento ao cidadão; bem como a inclusão das ouvidorias no Planejamento 
Estratégico da Justiça Eleitoral pelo TSE, constituíram-se como um relevante avanço das 
Ouvidorias. O advento da Lei 12.527/2011, mais conhecida como “Lei de Acesso à 
Informação”, também é fato de indiscutível importância para a consolidação da 
democracia em nosso País, com a participação das Ouvidorias na transparência e no 
controle social da gestão pública, dando início a um processo de mudança de paradigmas, 
estabelecendo, doravante, a cultura do acesso à informação como regra, em detrimento da 
malfadada cultura do segredo. Com a Lei 13.460/2017, as ouvidorias ganharam outras 
atribuições para a promoção da participação do usuário na administração pública, em 
cooperação com outras entidades de defesa do usuário.
Longo é o caminho a ser trilhado e muito pode ser aprimorado. Inclusive no que diz 
respeito à estruturação das Ouvidorias. Acredito, contudo, que os obstáculos existem para 
serem transpostos, bastando, para tanto, dedicação, coragem e o desejo de bem servir à 
sociedade. 
COJE: Ao seu ver, o modelo idealizado pelos fundadores do COJE foi seguido pelas 
sucessivas gestões? O senhor teria alguma sugestão a dar para as futuras 
administrações?
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ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA
Nesta edição, a RECOJE traz uma entrevista com o Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. 
Raimundo Nonato é o atual Ouvidor Regional Eleitoral do Ceará e foi o primeiro presidente do 
Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral.  

Des. Raimundo Nonato Silva Santos



RN: É notório perceber as conquistas a nível estadual e nacional das Ouvidorias 
Eleitorais. Acredito que nesses 7 anos muitas ações foram planejadas e executadas, não 
só para fortalecer o instituto das Ouvidorias, mas também para alcançar a necessária 
transparência das informações as quais a Ouvidoria é detentora, mostrando-se 
extremamente atuante, contribuindo para a formação de uma sociedade mais bem 
informada, cônscia de seus direitos e deveres, apta a exigir  serviços públicos 
eficientes,  eficazes  e efetivos.  “Não é preciso inventar a roda” quando já houver 
trabalho referencial. A sugestão, portanto, para o aprimoramento é partir de um 
Direcionamento Institucional e de Planejamento Estratégico nacional, voltado 
especificamente para as ouvidorias eleitorais, a exemplo do trabalho que foi realizado 
em 2005 pelas corregedorias eleitorais de todo o País, sob a coordenação da 
Corregedoria-Geral Eleitoral, e que hoje produzem excelentes resultados. O mesmo 
trabalho foi firmado na Res. CNJ nº 70/2009, após apresentação e validação no II 
Encontro Nacional do Judiciário (Belo Horizonte/MG, 16.2.2009), considerando a 
necessidade de “garantir o alinhamento estratégico” e de “conferir maior continuidade 
administrativa, independente das alternâncias de seus gestores”. Tenho, portanto, a 
convicção de que medidas desta natureza farão com que as ouvidorias eleitorais 
tornem-se, a cada dia, um canal eficaz, eficiente e efetivo na interlocução desta Justiça 
Especializada com os cidadãos e com os organismos representativos dos diversos 
segmentos sociais.
COJE: Como dito, o V. Exa. voltou à ORE do Ceará, seu Estado. Quais suas 
propostas e programas à frente dessa unidade nesta sua atual gestão?

RN: Embora reconhecidos avanços citados acima, ainda estamos na fase de 
sensibilização da administração, dos administrados e dos gestores acerca da 
importância e dos dividendos que as ouvidorias eleitorais, em parceria com as demais 
unidades, podem trazer ao respectivo Tribunal e à sociedade como um todo. Contudo, a 
fase de sensibilização exige de nós outras ações paralelas, como a capacitação contínua 
da equipe; a formalização de convênios com universidades e escolas do estado para a 
promoção cultural e social do papel do cidadão na realização da democracia; a 
realização de seminários, encontros e/ou palestras sobre o Código de Defesa do 
Usuário do Serviço Público, dentre outras. Temos no Ceará uma importante função 

atribuída aos juízes que atuam nas zonas eleitorais, que é a de Subouvidores Eleitorais. 
Essa atribuição foi criada por meio da Resolução n. 436/2011, após aprovação pelo Pleno 
da nossa proposta de tornar a Ouvidoria do Ceará um efetivo canal de comunicação com 
o eleitor, tendo em vista que o Juiz Eleitoral está bem próximo aos usuários residentes 
tanto na capital como no interior. Com essas Subouvidorias, pretendemos descentralizar o 
atendimento do Ouvidor Regional, a fim de garantir o acesso fácil a todos.  

Além disso, projetos como “A Ouvidoria vai à escola” e das “Audiências Públicas” 
continuarão a ser ferramentas importantes na minha atual gestão,  principalmente no 
Combate à Corrupção Eleitoral.
COJE: A Lei 13460/2017, também conhecida como “Código de Defesa dos Usuários do 
Serviço Público”, já se encontra em vigor para o Poder Judiciário desde o mês de junho 
passado. Qual a sua opinião sobre esse novel diploma, particularmente no que tange às 
ouvidorias eleitorais?
RN: É inconteste o avanço do papel das Ouvidorias com o surgimento desse normativo. 
Coube a todos nós atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em 
regulamento específico. Isso reforça a importância desse instituto, pois agora as 
Ouvidorias precisam desempenhar, por força de lei, atividades de diversas naturezas, 
todas complexas, mas que se alinham ao objetivo de promover a participação, a proteção 
e a defesa dos direitos do usuário do servido público. 
Com isso, mais do que nunca, precisamos nos aprimorar. E como dito antes, o caminho é 
partir de um Direcionamento Institucional e de Planejamento Estratégico Nacional. Não é 
mais apenas receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, 
acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações do usuário perante 
órgão ou entidade a que se vincula. Agora, precisamos atuar de forma eficaz e efetiva 
através da mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública; 
auxiliando na prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os 
princípios legais; propondo aos órgãos de gestão a adoção de medidas para a defesa do 
usuário, bem como o aperfeiçoamento na prestação do serviço público, visando sempre 
garantir a sua efetividade na prestação do serviço público. 
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POLÍTICA PARTIDÁRIA E COTAS PARA PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS
                                            Por Kamile Moreira Castro  e 

Thalyany Alves Leite 2

Nos direitos políticos, um dos pilares mais clássicos dos Direitos Humanos, ainda é muito limitada a discussão sobre “gênero”. O que 
não é de se admirar, considerando principalmente que o gênero feminino sequer teve uma conquista efetiva. A concessão de direitos aos 
que não possuem o estereótipo cis (abreviatura de cisgênero) - identidade de gênero correspondente ao sexo biológico - continua em pleno 
século XXI cercada de muitos tabus.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2018) informou que, de três de abril a nove de maio de 2018 (momento do alistamento eleitoral 
ou da atualização dos dados do cadastro eleitoral, ou seja, até cento e cinquenta e um dias antes do pleito, nos termos do art. 91, caput, da 
Lei nº 9.504/97), será possível aos eleitores transexuais e travestis exercerem o direito à “autoidentificação” por meio da atualização dos 
cadastros e documentos eleitorais. Os interessados puderam solicitar a inclusão de seus “nomes sociais” no título de eleitor, que constará 
também na urna eletrônica e no caderno de votação, assim como exercitar “autodeclaração” quanto ao gênero, para fins de cálculo dos 
percentuais mínimos e máximos de gênero nas eleições. 

As possibilidades acima citadas têm como base a Resolução TSE 23.562/2018 (Diário da Justiça Eletrônico – DJE, dia 02/04/2018), 
ato recente que inicia a abertura da administração eleitoral para discussões mais amplas acerca da concreta representatividade de gênero 
nos cargos eletivos.

Leia a íntegra do artigo 
1 Juíza do TRE/CE. Advogada. Mestranda em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa. Presidente do Copeje para o Nordeste. Currículo Lattes: 
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² Advogada. Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de 
Fortaleza. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1901637158783461
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Coautora
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ANÁLISE DA INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE AO REGISTRO DE CANDIDATURA 
                                            Por Pedro Luís Sanson Corat* 

Pela teoria Clássica, a elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva e tem por núcleo a aptidão de receber 
votos, direito ostentado por cidadãos outros além dos candidatos.

Não há no Brasil o write-in candidato, não se podendo escrever o nome de alguém na hora de votar. Não é 
porque pode votar que pode ser candidato. É um direito sujeito a graduação, um direito que se perfaz com o 
preenchimento de todas as condições de elegibilidade. Contudo, pode ocorrer a hipótese do status político que 
incorre em causa de inelegibilidade, havendo o elegível inelegível.

Podemos falar da teoria do fato jurídico, conforme proposta de Adriano Soares da Costa, pelo qual o 
deferimento do registro da candidatura é o ato jurídico que faz nascer o direito à elegibilidade – sinônimo de 
candidatura.

Destarte, todos os cidadãos, enquanto não forem candidatos são inelegíveis. respaldo no artigo 11, parágrafo 
10, 1 parte da Lei 9504/97.
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O art. 11, §10, da Lei Eleitoral, estabelece a possibilidade de conhecimento de fatos 
supervenientes ao momento do registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, seus 
limites temporais e processuais para o conhecimento desses fatos, especificamente em 
relação ao RO 15429 do TSE. Sua compatibilização com o objeto do Recurso Contra a 
Diplomação. 

                                            Por Pedro Luís Sanson Corat 

Primeiro, acerca do conceito de inelegibilidade, este é o impedimento pessoal para que o cidadão seja 
candidato e/ou eleito, ou seja, é a impossibilidade jurídica de ser sujeito passivo no processo político, 
possibilitando-se o recebimento de votos. 

Esta impossibilidade decorre de situações previstas na Constituição Federal e na LC 64/90, que em seu art. 1º 
regulamenta quem é considerado inelegível.

As causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento em que o requerimento do registro de 
candidatura é formalizado, conforme o disposto no art. 11, §10 da Lei 9.504/97: As condições de elegibilidade e 
as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da 
candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a 
inelegibilidade.
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A Liberdade de expressão como garantia fundamental no contexto da propaganda eleitoral
                                            Por Dimis da Costa Braga* 

A liberdade é uma necessidade do ser humano, pressuposto de seu bem-estar, satisfação e felicidade. Não por 
outro motivo a restrição da liberdade é, histórica e universalmente, uma das sanções penais mais gravosas, admitida, em 
substituição às penas cruéis, nas legislações penais dos países democráticos para sancionar os crimes mais graves, que 
ofendem os valores sociais mais importantes.

Como não poderia deixar de ser, regimes democráticos são aqueles cujos governos procuram assegurar a 
liberdade em todas as suas formas. Democracia e liberdade andam juntas. Um dos mais importantes aspectos da 
liberdade se apresenta no ato livre de pensar.

Penso, logo existo, expressão eternizada a partir do pensamento de Descartes.  Vem de base filosófica, portanto, 
afirmar que o ato de pensar, como característica do ser humano, é pressuposto de existir. Ainda conforme o filósofo 
francês é tão evidente que possuímos uma vontade livre, que pode ou não dar o seu consentimento quando bem lhe 
aprouver, que isso pode ser considerado uma das nossas noções mais comuns.

Considerando que o humano é um ser social, não basta que ele tenha a liberdade de pensar, faz-se 
absolutamente necessário, para lhe garantir o correspondente direito fundamental e personalíssimo atinente à 
sociabilidade, que se lhe assegure a liberdade de externar seu pensamento, expondo seus valores, crenças e concepções 
– manifestados através de suas opiniões nas diversas searas da atividade humana.
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Ouvidorias eleitorais: instrumentos de accountability e de responsividade da Justiça Eleitoral
                                            Por Ayrton Belarmino de Mendonça Moraes Teixeira¹

Rafael Antônio Costa²

Wilson Pereira Junior³

O presente artigo relaciona os conceitos accountability e responsividade quanto ao serviço eleitoral, 
identificando nas ouvidorias eleitorais um instrumento de concretização de ambos e de fomento à participação popular. 
Para cumprir tal intento, necessário definir os conceitos ouvidoria, accountability e responsividade. Não obstante outras 
conexões possam ser construídas, em vista da eleição de determinado viés das concatenações lógico-semânticas, são 
aqui trazidos à baila e enfrentados, tais como direitos humanos, direitos fundamentais, direitos de liberdade, direitos 
políticos, Estado Democrático de Direito, democracia, poder, soberania popular, controle social, publicidade, 
transparência, acesso à informação, dignidade da pessoa humana, cidadania, cidadão, nacional e estrangeiro, 
administrado e Administração Pública, supremacia do interesse público, serviço público eleitoral, interessado e usuário. 
Como objetivo geral, pretende-se investigar as bases constitucionais e legais para a construção de uma visão das 
ouvidorias eleitorais como instrumentos fomentadores da accountability em face da Justiça Eleitoral e da 
responsividade desse ramo especializado da Justiça, assentadas sobre os princípios estruturantes da dignidade humana, 
do Estado Democrático de direito, da cidadania e da soberania popular. 
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Da competência em representação por doação e contribuição de 
campanha acima do limite legal

              Por Ayrton Belarmino de Mendonça Moraes Teixeira*

A atuação administrativa da Justiça Eleitoral, como atribuição típica, e a notória 
celeridade desse ramo do Judiciáriotornam-se fatores que, por vezes, obnubilam a 
atuação jurisdicional independente dos magistrados eleitorais. No que se referem 
aos temas tratados neste trabalho, evidenciar-se-á que considerações pragmáticas 
são privilegiadas em detrimento da constitucionalidade e – no que concerne ao 
assunto específico da competência para processamento e ao julgamento das 
representações decorrentes de excesso aos limites para doações e contribuições de 
campanha – de legalidade.

Os tópicos específicos acima fundamentam o objetivo geral deste trabalho de 
demonstrar antijuridicidade cometida pela Justiça Eleitoral, no que se refere à 
competência afeta ao processamento e ao julgamento das representações 
decorrentes de excesso aos limites para doações e contribuições de campanha.

Inicialmente, serão abarcados os limites a doações e contribuições de campanha 
e a sanção decorrente de seu descumprimento. Em seguida, serão expostas notas 
acerca da competência, como instituto jurídico, bem como da sua fixação pelas 
normas abstratas e gerais e da tarefa afeta à autoridade judicial de aplicá-las. Ao 
final, serão enfrentados (i) os posicionamentos jurisprudencial e normativo adotados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral em contrariedade à norma legal de competência e 
(ii) seus defluentes efeitos deletérios.
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FAKENEWS: NOVOS INSTRUMENTOS E TÁTICAS ANTIGAS. 
O USO DA TECNOLOGIA COMO VIA DE (DES)INFORMAÇÃO POLÍTICA

                                            Por Alexandre Basílio Coura*
“Uma mentira pode viajar pela metade 
do mundo enquanto a verdade calça 
seus sapatos”

Mark Twain

Um artigo de setembro de 1980, assinado pela jornalista Janet Cook e publicado no  Washington Post chocou os Estados 
Unidos. A história intitulada Jimmy´s World narrava o cotidiano de uma criança de apenas 8 anos, viciado em heroína. Espetando o 
braço várias vezes por dia, ele dependia de grandes doses da forte droga para se sentir bem, tamanha era sua dependência química. 
Em uma narrativa dramática , Janet Cook detalhava a vida difícil daquela família tomada pelo consumo e pelo tráfico de drogas.

A história do Jimmy´s World escandalizou os americanos e se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos. Em pouco 
tempo o relato deu ensejo a uma busca desenfreada pelo menino Jimmy. As forças de segurança fizeram varreduras por toda a 
cidade e abriram os canais de comunicação para recebimento de denúncias.

Com forte apelo emocional, o texto fez com que várias pessoas se sensibilizassem com a narrativa e encontrar o Jimmy 
tornou-se uma questão de honra. Passadas semanas de buscas e várias denúncias falsas, nada foi encontrado. O prefeito da cidade 
alegou que Jimmy era conhecido na comunidade, que havia sido encontrado e que estaria recebendo tratamento. Mas, poucas 
semanas depois, foi anunciada a sua morte.

No dia 13 de abril de 1981, Janet Cook, com a história Jimmy´s World, venceu o prêmio Pulitzer, um dos mais 
prestigiados do jornalismo mundial. Contudo, seu momento de glória foi também o começo de sua queda. Seu currículo e toda a 
história do menino com  “marcas de agulha salpicando a pele macia de seus braços magros e marrons” mostrou-se uma grande 
farsa. Sim, a história era absolutamente mentirosa, conforme confissão da própria jornalista.
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XI Encontro do Colégio de Ouvidores da 
Justiça Eleitoral em São Luís-MA

A XI reunião do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral 
ocorreu nos dias 7 e 8 de junho de 2018 na pitoresca cidade 
de São Luís, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão, órgão ao qual pertence o atual presidente do 
COJE, o Ouvidor Eduardo José Leal Moreira, juiz membro 
daquela Corte.

Foi um momento de congraçamento e de discussões 
importantes para a nossa atividade de ouvidoria. Grandes 
palestrantes se revezaram nos dois dias de encontro. 

O foco central do conclave foi a preocupação surgida com 
o advento da Lei 13.460/2017, que instituiu o chamado 
código de defesa do usuário de serviços públicos, além da 
eleição da nova comissão executiva que tomará posse 
ainda neste mês de agosto de 2018.

GALERIA DE FOTOS














