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RESUMO

O biênio que se encerra foi marcado por grandes conquistas da Comissão de Direito
Eleitoral da OAB/DF. Entre elas, a revogação da resolução do TRE/DF que impedia a
participação de advogados nas sessões virtuais no período de pandemia. Assim,
advogados passaram a ser admitidos nas sessões, podendo exercer o direito de fazer
sustentações e pedir a palavra.

Outra ação importante possibilitou que o TRE/DF passasse a disponibilizar, em seu site, a
íntegra das prestação de contas anuais dos partidos em respeito à transparência que
deve pautar o uso dos recursos públicos. Fechamos convênio com o Tribunal Eleitoral
mexicano e ingressamos, em nome da OAB/DF, na Rede Mundial de Justiça Eleitoral.
Promovemos ainda um mapeamento da disciplina Direito Eleitoral nas faculdades do DF.

Esta comissão ampliou os laços da OAB/DF por meio de visitas institucionais detalhadas a
seguir. Promovemos eventos online sobre as eleições e a pandemia, com a participação
de grandes juristas. Em prol do debate e da transparência pública, organizamos evento
de apresentação dos candidatos a vaga do TRE/DF. Participamos ainda de uma série de
debates online aqui descritos.

A comissão encaminhou e/ou divulgou sete documentos sobre temas de interesse do
Direito Eleitoral, entre eles: nota pública sobre a competência para julgamento de crimes
comuns conexos a crimes eleitorais; ofício ao TRE/DF sobre estudo comparativo por nós
realizado acerca da sistemática para a realização de julgamentos virtuais nos TREs do
país; ofício ao Conselho Federal da OAB noticiando estudo de nossa comissão para
propor reforma na legislação eleitoral interna da OAB, entre outros aqui mencionados.

Após apresentar nossas principais realizações, sugerimos neste relatório algumas
propostas para o ano de 2021.



I. PRINCIPAIS CONQUISTAS

1) Revogação da Resolução do TRE/DF 7845

Com a resolução, advogados ficavam impedidos de participar e fazer uso da
palavra durante as sessões de julgamento virtual do TRE-DF. A solicitação de
mudança feita ao TRE-DF a partir de estudo da Comissão de Direito Eleitoral
da OAB/DF, foi acolhida. A partir daí, advogados passaram a poder
acompanhar as sessões virtuais e sustentar oralmente.

Estudo disponível no link:

https://www.conjur.com.br/dl/estudo-comissao-eleitoral.pdf





PRINCIPAIS CONQUISTAS

2) Maior transparência nos processos de prestação de contas dos partidos 
políticos

A partir de solicitação da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/DF, o TRE/DF
passou a divulgar em seu site, em campo específico, a íntegra dos processos de
prestação de contas anuais dos partidos políticos, , promovendo a transparência
no uso dos recursos públicos.

Notícia disponível no link:

https://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2019/Novembro/tre-df-disponibiliza-a-
integra-dos-processos-de-prestacao-de-contas-anuais-dos-partidos-politicos

https://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2019/Novembro/tre-df-disponibiliza-a-integra-dos-processos-de-prestacao-de-contas-anuais-dos-partidos-politicos




PRINCIPAIS CONQUISTAS

3) Convênio com Tribunal Eleitoral Mexicano 
e ingresso da OAB/DF na Rede Mundial de 
Justiça Eleitoral

4) Eventos com mais de 6,5 mil visualizações

5) Mapeamento da disciplina Direito Eleitoral 
nas faculdades do Distrito Federal



II. VISITAS INSTITUCIONAIS

No dia 12 de abril de 2019, a Secretária-Geral
Adjunta da Comissão de Direito Eleitoral,
Mariana Rabelo, acompanhou o Presidente
Délio Lins e Silva Júnior em visita ao Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal,
oportunidade em que foram recebidos pela
Desembargadora Carmelita Brasil, então
Presidente do TRE/DF.

https://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-
df/2019/Abril/presidente-da-ordem-dos-advogados-do-brasil-oab-df-
visita-o-tre-df; http://www.oabdf.org.br/noticias/presidente-e-
secretaria-geral-adjunta-da-comissao-eleitoral-visitam-o-tre-df/

https://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2019/Abril/presidente-da-ordem-dos-advogados-do-brasil-oab-df-visita-o-tre-df
http://www.oabdf.org.br/noticias/presidente-e-secretaria-geral-adjunta-da-comissao-eleitoral-visitam-o-tre-df/


VISITAS INSTITUCIONAIS

Nos dias 12 e 19 de novembro de 2020 os
membros da Comissão de Direito Eleitoral, em
parceria com a Escola Judiciária Eleitoral, foram
convidados a participar de visita à sala cofre do
TSE, onde ficam guardadas, por exemplo, as
cópias físicas dos programas informáticos da
urna eleitoral.

https://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2019/Abril/presidente-da-
ordem-dos-advogados-do-brasil-oab-df-visita-o-tre-df; 
http://www.oabdf.org.br/noticias/presidente-e-secretaria-geral-adjunta-da-
comissao-eleitoral-visitam-o-tre-df/

https://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2019/Abril/presidente-da-ordem-dos-advogados-do-brasil-oab-df-visita-o-tre-df
http://www.oabdf.org.br/noticias/presidente-e-secretaria-geral-adjunta-da-comissao-eleitoral-visitam-o-tre-df/


III. ESTUDOS

Estudo comparativo sobre a sistemática
empregada pelos 27 TREs do país para a
realização de julgamentos virtuais após a
pandemia. O intuito foi contribuir para a
análise da Resolução 7845/2020 do TRE-DF,
que impedia os advogados de acompanharem
os votos e de realizarem sustentações orais. O
estudo, encaminhado à Corte do DF,
demonstrou sistemáticas melhores usadas pela
maioria dos TREs e contribuiu para a revogação
da resolução, possibilitando que advogados
passassem a acompanhar as sessões e
sustentar oralmente.

*Estudo disponível no link:

https://www.conjur.com.br/dl/estudo-comissao-eleitoral.pdf



ESTUDOS

Estudo desta comissão baseou proposta de
alteração das normas que regulamentam o
processo eleitoral da OAB.

O estudo realizou um cotejo sistemático do
Provimento 146/2011 do Conselho Federal da
OAB e do Regulamento Geral da OAB, com o
intuito de analisar procedimentos, condições
de elegibilidade, normas de campanha
relacionadas a propaganda e gastos, buscando
identificar pontos passíveis de aprimoramento.



IV. EVENTOS

Série de eventos online com a
participação de renomados
juristas que debateram as mais
variadas perspectivas
relacionados à temática “eleições
e pandemia

http://www.oabdf.org.br/noticias/serie-de-debates-online-discute-os-
impactos-da-pandemia-nas-eleicoes-de-2020/

https://www.youtube.com/watch?v=K3NMGku-Ido
711 VISUALIZAÇÕES

http://www.oabdf.org.br/noticias/serie-de-debates-online-discute-os-impactos-da-pandemia-nas-eleicoes-de-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=K3NMGku-Ido


EVENTOS

262 VISUALIZAÇÕES2,7 MIL VISUALIZAÇÕES



EVENTOS

314 VISUALIZAÇÕES390 VISUALIZAÇÕES



EVENTOS

Evento online de apresentação
dos advogados que disputaram
duas vagas de juiz eleitoral do
TRE/DF. Com isso buscamos
estimular a participação da
comunidade jurídica e a
transparência no processo de
escolha dessas importantes
funções públicas.

http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-promove-apresentacao-online-de-
advogados-que-disputam-duas-vagas-de-juiz-eleitoral-do-tre-df/

https://www.youtube.com/watch?v=eRlhTerix1Q&t=17s

292 VISUALIZAÇÕES

http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-promove-apresentacao-online-de-advogados-que-disputam-duas-vagas-de-juiz-eleitoral-do-tre-df/
https://www.youtube.com/watch?v=eRlhTerix1Q&t=17s


EVENTOS

O Presidente da Comissão, Rafael
Carneiro, e a Vice-Presidente,
Marilda Silveira, foram
convidados a participar de evento
promovido pela Escola Judiciária
Eleitoral a respeito de
inelegibilidades decorrentes de
ações administrativas.

ttps://www.youtube.com/watch?v=b5dTPlw0x8U
1985 VISUALIZAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=b5dTPlw0x8U


V. REUNIÕES EM DETALHES



V. REUNIÕES EM DETALHES

21.02.2019 – 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Eleitoral

- Apresentação do plano de ação da Comissão com os seguintes eixos de atuação: 1) acadêmica
(publicações, palestras e congressos, interlocução com ESA, desenvolvimento de pesquisas empíricas,
projeto Diálogos Eleitorais), 2) acompanhamento do processo legislativo, 3) inserção do jovem
advogado no Direito Eleitoral (banco de dados com ofertas de vagas), 4) avaliação da disciplina direito
eleitoral nas faculdades de Brasília, 5) interlocução com os diversos atores do processo eleitoral e 6)
criação de prêmio visando à promoção de boas práticas no âmbito eleitoral;

- Apresentação das coordenadorias temáticas: (i) Revisão da legislação eleitoral da OAB; (ii)
Transparência e compliance nos partidos políticos; (iii) Fundações partidárias; e (iv) Participação
política feminina.

- Apresentação do calendário de reuniões; Informativo a respeito de tratativas para parceria entre a
OAB/DF e a Transparência Internacional.



REUNIÕES EM DETALHES

14.03.2019 – 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Eleitoral

- Homenagem às mulheres que receberam a medalha Myrthes Campos;

- Leitura da nota elaborada pela Comissão de Direito Eleitoral e publicada no site da OAB/DF na defesa
da história, eficiência e lisura da Justiça Eleitoral em face das críticas públicas a essa justiça
especializada, às vésperas do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal que definirá se
compete à Justiça Eleitoral julgar crimes comuns quando conexos com crimes eleitorais.*

- Apresentação de trabalho a respeito das fundações partidárias;

- Divisão dos membros da comissão entre as coordenadorias temáticas.

*http://www.oabdf.org.br/noticias/nota-justica-eleitoral-tem-competencia-para-julgar-crimes-comuns-conexos-a-crimes-eleitorais/

http://www.oabdf.org.br/noticias/nota-justica-eleitoral-tem-competencia-para-julgar-crimes-comuns-conexos-a-crimes-eleitorais/


REUNIÕES EM DETALHES

04.04.2019 - 3ª Reunião Ordinária da 
Comissão de Direito Eleitoral

- Reunião conjunta com a Comissão de Compliance. que
contou com palestra Ministrada pelo Prof. Alexandre
Rocha Pinheiro sobre o tema “Compliance nos Partidos
Políticos”.



REUNIÕES EM DETALHES

24.04.2019 - 4ª Reunião Ordinária da Comissão de
Direito Eleitoral

- Debate sobre transparência partidária, com apresentação de
estudo acerca da transparência nos partidos políticos brasileiros,
para viabilizar a elaboração de um ranking de transparência dos
partidos, nos moldes do elaborado pela Transparência
Internacional no Chile

27.06.2019 - 5ª Reunião Ordinária da Comissão de
Direito Eleitoral

- Exposição sobre o tema de gravações ambientais;

- Exposição sobre o tema da reforma da legislação eleitoral interna
da OAB/DF.



REUNIÕES EM DETALHES

18.07.2019 - 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Eleitoral

- Diálogos sobre a sugestão realizada ao TRE/DF para que as contas anuais dos diretórios regionais
instalados do DF sejam divulgadas integralmente no website do tribunal.

- Informativo de que a Comissão de Direito Eleitoral encaminhou ofício a todas as faculdades de
direito do Distrito Federal para fins de levantar informações a respeito do tratamento acadêmico
conferido pelas faculdades à disciplina Direito Eleitoral

21.11.2019 - 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Eleitoral

- Apresentação de estudo final sobre a disciplina direito eleitoral com base nas informações
apresentadas pelas faculdades de Brasília;

- Deliberações sobre a proposta de alterações da legislação eleitoral interna da OAB;



REUNIÕES EM DETALHES

02.12.2019 - 8ª Reunião Ordinária da 
Comissão de Direito Eleitoral

- Continuação dos debates a respeito da
proposta de alteração da legislação eleitoral
interna da OAB/DF;

- Prestação de contas dos trabalhos da
comissão ao Presidente Délio Lins e Silva Júnior.

- Proposta de calendário e atividades para o
ano de 2020.



REUNIÕES EM DETALHES

De 13.05 a 22.05.2020 – Cinco eventos acadêmicos sobre as eleições
municipais.

08.06.2020 – Apresentação dos candidatos ao TRE/DF.

31.08.2020 – 7ª Reunião Ordinária virtual da Comissão de Direito
Eleitoral

Exposição do Advogado e Professor da Faculdade de Direito de Recife,
Dr. Walber Agra, a respeito do tema “25 anos da Lei dos Partidos
Políticos: Quanto caminhamos e quanto ainda é preciso avançar?”

25.11.2020 – Evento conjunto com a EJE/TSE sobre inelegibilidades e
improbidade administrativa.



VI. OFÍCIOS E NOTAS

12.03.2019 – Nota a respeito da competência 
para julgamento de crimes comuns conexos a 
crimes eleitorais.

http://www.oabdf.org.br/noticias/nota-justica-
eleitoral-tem-competencia-para-julgar-crimes-
comuns-conexos-a-crimes-eleitorais/

02.04.2019 – Ofício encaminhado ao TRE-DF
sugerindo a adoção de medidas para que as
contas anuais dos diretórios regionais do DF
sejam divulgadas no website do Tribunal.
Solicitação atendida e hoje o TRE-DF possui
página específica para a disponibilização de tais
informações.

http://www.oabdf.org.br/noticias/nota-justica-eleitoral-tem-competencia-para-julgar-crimes-comuns-conexos-a-crimes-eleitorais/


OFÍCIOS E NOTAS

13.05.2019 – Nota de congratulação ao Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto por sua
recondução ao cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, bem como ao Ministro
Sérgio Silveira Banhos por sua nomeação ao cargo de ministro efetivo daquela Corte;

18.07.2019 – Ofício encaminhado a todas as faculdades de direito do Distrito Federal questionando
a respeito da oferta da disciplina do direito eleitoral;

22.07.2019 – Ofício encaminhado ao Conselho Federal da OAB noticiando que a Comissão de
Direito Eleitoral do DF estava elaborando estudo para propor reforma na legislação eleitoral interna
da OAB;

11.11.2019 – Nota de congratulação ao TRE-DF pela implantação de mecanismo voltado a conferir
maior transparência às prestações de contas das agremiações partidárias instaladas no Distrito
Federal;



OFÍCIOS E NOTAS

17.04.2020 – Ofício ao TRE-DF encaminhando
estudo comparativo acerca da sistemática pelos
Tribunais Regionais Eleitorais do país para a
realização de julgamentos virtuais, e solicitando
aprimoramento da Resolução TRE-DF n.
7845/2020.



VII. PROPOSTAS PARA 2021

- Convênios com escolas da rede pública do DF para a promoção de
debates a respeito de cidadania e democracia.

- Promoção de eventos nas faculdades do DF a fim de incentivar a oferta
da disciplina de Direito Eleitoral nos cursos de Direito.

- Criação do Banco de Jurisprudência das Comissões Eleitorais da OAB.

- Monitoramento do cumprimento da decisão do TSE que determinou
número mínimo de mulheres nos órgãos de direção partidária.



RAFAEL ARARIPE CARNEIRO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL DA OAB/DF

MARILDA DE PAULA SILVEIRA

VICE-PRESIDENTE

MARIANA ALBUQUERQUE RABELO

SECRETÁRIA-GERAL


