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ENTREVISTA COM ESPECIALISTA ASSOCIADO  
 

Ademais das iniciativas levadas à cabo pelo TSE, o informativo dá voz aqueles que 

estão à frente da organização eleitoral em nível regional/local. Dessa forma, convidamos 

o Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), e membro do 

CAOESTE, Dr. Renato Coelho, a comentar a preparação do Tribunal para o primeiro e, 

possível, segundo turno, desde a sua experiência. As perguntas trataram de aspectos 

gerais do processo de organização.  

 

 

1- Como está a logística geral do processo a nível subnacional? 

O planejamento das eleições no Distrito Federal está rigorosamente dentro do 

cronograma previsto e obedece integralmente ao calendário eleitoral. As próximas fases 

serão a lacração das urnas, o transporte para os locais de votação e o preparo das 

seções eleitorais. 

2- Quais são as entidades aliadas que contribuem à organização eleitoral e seu 

papel junto TRE?  

Inúmeras entidades contribuem no processo de organização eleitoral. No âmbito da 

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, participam todos os seus órgãos 

de Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Corpo de Bombeiros. A Polícia Federal também 

exerce em papel decisivo na Inteligência e segurança do pleito e, nesta eleição, utilizará 

drones na vigilância e no auxílio à fiscalização da propaganda eleitoral. 

As eleições no exterior são organizadas pelo TRE-DF, momento em que a Corte conta 

com o apoio fundamental do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Segundo dados 

da Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), aproximadamente 697 mil eleitores brasileiros que 

residem em outros países foram habilitados para votar nas Eleições 2022. O Tribunal 

Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) coordenará a eleição em 106 países. 

Outra entidade que apoia de forma determinante a Corte é o Ministério Público Eleitoral 

(MPE), que, participa como defensor do regime democrático e tem legitimidade para 

intervir no processo eleitoral, atuando em todas as fases: inscrição dos eleitores, 

convenções partidárias, registro de candidaturas, campanhas, propaganda eleitoral, 

votação, diplomação dos eleitos.  

No caso da fiscalização do processo eleitoral, vale ressaltar que todos os atos são 

públicos e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os Partidos 

Políticos, as Federações de Partidos e as Coligações e o Ministério Público são 

continuamente convidadas a participar das cerimônias, audiências e atos da Justiça 

Eleitoral.  

Uma das inovações das Eleições 2022 é a ampliação do rol de entidades habilitadas a 

participar como fiscalizadoras do processo eleitoral. Com o objetivo de garantir cada vez 

mais transparência e legitimidade ao pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou 

a Resolução TSE nº 23.673/2021 e ampliou a possibilidade de diversas instituições 

enviarem representantes para atuarem em todas as fases, desde a votação até a 

apuração e totalização dos resultados. A normativa enumera dezesseis categorias de 

organizações a fim de envolver mais pessoas na tarefa de garantir a auditabilidade das 
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eleições. Todas essas entidades podem acompanhar e fiscalizar várias etapas de 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e implementação dos programas de computador 

que compõem o sistema de captação, processamento e totalização dos votos dos 

eleitores brasileiros. 

No âmbito da Auditoria da Votação Eletrônica, neste ano o procedimento será realizado 

com o apoio da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que cedeu o seu prédio 

para o ato que abrangerá vinte urnas e será filmado e transmitido ao vivo pelo canal do 

TRE-DF no YouTube. A indicação das urnas e das seções escolhidas será realizada no 

sábado que antecede o pleito.  

 

 

3- Como o TRE colabora com o TSE na organização da eleição?  

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão máximo da Justiça Eleitoral e tem suas 

competências fixadas pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral, possuindo ação 

conjunta com os tribunais regionais eleitorais (TREs), que são os responsáveis diretos 

pela administração do processo eleitoral nos estados e nos municípios.  

Os regionais atuam na logística de preparação realizando, entre outras coisas, o 

atendimento aos eleitores nas Zonas Eleitorais, a preparação e o transporte das urnas 

para os locais de votação, a convocação e o treinamento dos mesários, o registro dos 

candidatos, a fiscalização da propaganda eleitoral, o julgamento das candidaturas e a 

diplomação dos eleitos. 

 Conforme falado, é importante ressaltar que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal (TRE/DF) é responsável pela votação dos brasileiros que residem no exterior. 

Assim, são realizadas eleições em 106 países com aproximadamente 697mil eleitores 

e, para isto, são distribuídas 689 urnas eletrônicas e algumas urnas de lona para voto 

em cédula de papel. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) 

coordenará a eleição em 106 países. 

4- Quais são os desafios para a preparação do pleito?  

São muitos os desafios porque os Tribunais Regionais, em geral, contam com poucos 

recursos de todas as naturezas e, ainda, são os responsáveis por toda a logística que 

viabiliza as eleições no país, de forma a propiciar ao eleitor o exercício do voto de 

maneira segurança e tranquila. Ademais, o calendário exige uma celeridade ainda maior 

da Justiça Eleitoral, de forma a promover todos os julgamentos em tempo hábil. 

5- Se, para esse ano, há inovações no cadastro, biometria, lista de votantes, 

registro de candidaturas?  

No que concerne ao cadastro, em razão da necessidade de manutenção do 

distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e visando preservar a saúde 

dos (as) eleitores(as) e dos(as) servidores(as), a Justiça Eleitoral ampliou os serviços 

virtuais para que os jurisdicionados pudessem ser atendidos sem sair de casa, mediante 

a utilização das funcionalidades do autoatendimento.  Com as inovações, tornou-se 

possível, inclusive, imprimir o título de eleitor em casa. 

Ainda em relação ao cadastro, é importante destacar as alterações feitas pela 

Resolução 23.659/2021, que atualiza e consolida as normas que tratam da gestão do 

Cadastro Eleitoral e dos serviços que lhe são correlatos. O relator, Ministro Luis Felipe 
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Salomão, esclareceu que a finalidade na normativa foi promover a modernização das 

normas relativas ao tema, com ênfase na ampliação do exercício da cidadania, no 

aprimoramento tecnológico, na proteção de dados e na desburocratização. O ministro 

destacou que o regramento anterior estava defasado em relação aos avanços 

tecnológicos alcançados na coleta e no tratamento de dados do eleitorado e ao 

constante desafio de tornar os serviços da Justiça Eleitoral mais acessíveis às cidadãs 

e aos cidadãos. Ressaltou, ainda, que, na elaboração da nova resolução, foi observada 

a necessidade de assegurar o exercício da cidadania a pessoas ainda não alcançadas 

pela inclusão digital e sua ampliação a grupos socialmente vulneráveis e minorizados, 

a exemplo de indígenas, quilombolas, transgêneros, pessoas com deficiência ou em 

situação de rua, em atendimento à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

e a outras normas, evitando-se, dessa maneira, a adoção de práticas discriminatórias. 

No tocante à biometria, cabe destacar que, nas eleições deste ano, a Justiça Eleitoral 

realizará procedimento de validação de biometrias cedidas por órgãos públicos 

conveniados. Por esse motivo, na sua seção, eleitoras e eleitores regularmente 

incluídos (as) no Cadastro Eleitoral, mas que não passaram pelo recadastramento 

biométrico feito pela Justiça Eleitoral, poderão ser identificados (as) na urna, por meio 

da biometria cedida. Em relação aos equipamentos, a urna eletrônica UE2020 teve sua 

capacidade de processamento aumentada em 18 vezes, ganhou tela sensível ao toque 

no terminal do mesário e teve o perímetro criptográfico do hardware de segurança 

certificado com base nos requisitos da Infraestrutura Pública de Chaves Criptográficas 

(ICPBrasil). 

No âmbito do registro de candidaturas, podemos citar algumas alterações bastante 

significativas. A primeira é a proibição das coligações partidárias nos pleitos para os 

cargos proporcionais (deputados federais e distritais). Além disso, cada partido político 

ou federação poderá registrar candidatas (os) para a Câmara dos Deputados (8 vagas) 

e para a Câmara Legislativa (24 vagas) no total de 100% (cem por cento do número de 

lugares a preencher mais 1 (um), ou seja, podem ser registrados, no máximo, 9 

candidatas(os) para a Câmara dos Deputados e 25 para a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. Em 2018, era possível registrar o dobro do número de lugares a preencher. 

Ademais, houve a instituição das “Federações”, ou seja, a associação entre dois ou mais 

partidos por um período de, no mínimo, quatro anos. E, por fim, os votos dados a 

candidatas mulheres ou candidatos negros, para a Câmara dos Deputados nas eleições 

realizadas de 2022 a 2030, terão contagem em dobro para fins de distribuição entre os 

partidos políticos dos recursos do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC). 


