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Entrevista
Juliana Cardoso Ribeiro Bastos
y Raimundo Fernandes Neto
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Unidas e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro da Conferên-
cia Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais para a Transparência Eleito-
ral (CAOESTE). Membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político 
(ABRADEP).

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Doutorando em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), professor pesquisador 
visitante da Università degli Studi di Firenze, Mestre em Direito pelo Centro Uni-
versitário Christus (UNICHRISTUS), especialista em Direito Eleitoral e Processo 
Político; Direito e Processo Administrativo e Processo Penal da Universidade de 
Fortaleza (UNIFOR); Membro do grupo de pesquisa Estado, Política e Consti-
tuição (PPGD – UNIFOR); Membro consultor do grupo de pesquisa e extensão 
Ágora (UFC/CE). Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-CE 2019-
2021. Advogado e Professor das especializações em Direito Eleitoral da UNIFOR 
e UNICHRISTUS.

No âmbito das eleições de meio mandato realizadas nos Esta-
dos Unidos na terça-feira, 8 de novembro, Transparência Elei-
toral enviou uma missão eleitoral com uma delegação de 40 
pessoas de diferentes países da região e que ocupam cargos em 
organizações eleitorais em nível nacional. , subnacionais e espe-
cialistas em assuntos eleitorais.

Membros da Conferência Americana de Organizações Eleitorais 
para a Transparência Eleitoral COESTE, fizeram parte da delega-
ção que participou da agenda de dois dias no condado de Los 
Angeles, o maior dos Estados Unidos.

Nesse sentido, fizemos uma série de perguntas a título de opi-
nião a Juliana Bastos e Raimundo Fernandes Neto, ambos asso-
ciados da CAOESTE e que responderam o seguinte:

Juliana Cardoso Ribeiro Bastos

Raimundo Fernandes Neto
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1. O que você acha da forma como as eleições são orga-
nizadas nos Estados Unidos?

É uma forma diferente da brasileira em muitos aspectos. 
Mas, um modelo que funciona para eles. 

Cada país democrático, a partir de sua tradição política, 
desenvolveu seu sistema eleitoral e a forma de obtenção 
do sufrágio. Ao longo de muitos anos, seguindo o fede-
ralismo que descentraliza também as regras eleitorais, os 
estadunidenses têm proporcionado uma escolha demo-
crática de sua representação. Não havia, até as eleições 
presidenciais de 2016, contestação significativa quanto a 
eficiência e idoneidade do sistema, o que só ocorreu após 
o advento de Donald Trump, que postulou a anulação do 
pleito de 2020, notadamente, naqueles Distritos polariza-
dos e decisivos para o Partido Republicano. A estratégia 
eleitoral agora se repete nas eleições midterm de 2022.
Todo e qualquer sistema eleitoral só funciona na medida 
da confiabilidade que goza no eleitorado, que, no caso, 
parece ser atendido com a condições atuais. 

2. Por que você acha que um sistema eleitoral altamente 
descentralizado pode funcionar nos Estados Unidos?

A extensão territorial acredito que pode ser um motivo 
para uma maior descentralização. O que está por trás da 
descentralização é, via de regra, uma maior aproximação 
entre governantes e governados e, com isso, uma maior 
eficiência do governo na gestão dos serviços públicos. 

O Estados Unidos da América é de fato uma Federação de 
Estados autônomos que usufrui de competência própria 
em áreas distintas do Direito. A soberania estadunidense 
reside no reconhecimento das competências decentrali-
zadas e alterar o sistema eleitoral violando as balizas des-
ta formação, não nos parece constitucional. No aspecto 
prático, a eleições são realizadas a contento, independen-
te da velocidade do processo de apuração. 

3. Como você avalia a inovação eleitoral no condado de 
Los Angeles? Que vantagens oferece aos eleitores e à au-
toridade eleitoral?

Considerando a multiplicidade de povos residentes na-
quela região, a inovação permite uma participação inclusi-
va por parte do povo. As urnas eletrônicas, apesar de não 
computarem o voto do eleitor, elas garantem um acesso 
muito inclusivo como, por exemplo, a utilização de várias 
línguas pela urna. Para a autoridade eleitoral a vantagem 
reside na forma, onde voto ali depositado é impresso e 
depois levado para ser contabilizado. Acredita-se no mo-
delo também pela perspectiva da confiança, em razão do 
papel viabilizar uma futura auditoria. 

A inovação consiste na utilização de um tablet para o 
preenchimento eleitorais e impressão da cédula eleitoral, 
que depositadas na urna vinculada a mesa onde fica o re-
ferido aparelho. O voto pelo correio através dos envios 
das cédulas aos eleitores com preenchimento manual, 

continuam possíveis, apesar das críticas abordadas nas 
eleições presidenciais de 2020. As cédulas, tanto a preen-
chida eletronicamente, quanto as enviadas com preenchi-
mento manual, passam pelo mesmo processo de apura-
ção, que se promove através da leitura por scanner. 
Considerando, a tecnologia disponível para se votar me-
diante aplicativo, esse sistema já inicia defasado. Há, no 
entanto, outras questões que devem ser sopesadas: A im-
portância da simbologia do momento físico do voto, do 
dia final de votação e até a necessidade de conferencia e 
assinatura da cédula.

4. É possível aplicar essa tecnologia eleitoral em países 
da América Latina?

Cada vez mais me convenço de que para cada país existe 
o modelo que lhe cabe melhor. Entre os países da Améri-
ca Latina existem diferenças importantes, até mesmo de 
cultura política. Assim, difícil dizer sobre a aplicação em 
todos os países da América Latina. No Brasil, certamente, 
o modelo seguido pelos EUA não nos caberia. A educação 
e cultura política acabam sendo elementos importantes 
para as escolhas de cada país.

É plenamente possível a aplicação do atual sistema do 
Condado de Los Angeles, só não é considerado indicado 
para a maioria dos países da américa latina (chile, 
Argentina, Colômbia) que se utilizam das cédulas impressas 
para votação, e o fazendo dentro de um prazo razoável 
e mediante apuração imediata pelas urnas receptoras. 
No caso brasileiro, o sistema é bastante avançado em 
consideração ao comparado, dado a utilização das urnas 
eletrônicas, que auditáveis e confiáveis, realizam uma 
eleição com grande número de eleitores e em um país de 
demissões continentais.


