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Prefácio

Democracia, Direitos Humanos, Liberdade, Cidadania, Eleições, Poder e Direito são valores 
umbilicalmente relacionados que têm ocupado a agenda – improrrogável – dos Estados de toda 
a comunidade internacional.

No Brasil, o Direito Eleitoral desenvolveu-se paulatinamente ao longo da história do país, 
lado a lado com a democracia brasileira, em trajetória vacilante que incluiu avanços e retrocessos 
característicos do processo de amadurecimento de sociedades jovens em construção.

Passados 87 anos da criação da Justiça Eleitoral no Brasil, é possível atestar, por um lado, 
o acelerado desenvolvimento de nossa legislação eleitoral e, por outro, a ausência de moldura 
normativa coesa, que promova clareza e segurança jurídica a tema tão sensível ao espírito 
democrático de nossa sociedade.

A existência de quadro normativo composto de normas esparsas sem conformação 
sistemática impõe dificuldades a todos os operadores do Direito e principalmente a seu ator 
principal: o eleitor. Transparência, coerência e clareza são valores essenciais a um sistema 
normativo que pretende regular o exercício do poder político do qual o eleitor é titular.

Com base nessas questões, a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) instituiu, por 
meio da Portaria-TSE nº 115, de 13 de fevereiro de 2019, o Grupo de Trabalho para Sistematização 
das Normas Eleitorais (GT-SNE), cuja finalidade é colher contribuições de juristas, comunidade 
acadêmica e interessados na identificação de conflitos normativos, antinomias ou dispositivos 
da legislação eleitoral que estão tacitamente revogados para, ao final, elaborar relatório com 
minuta de sistematização das normas vigentes.

A Coordenação-Geral de tamanha missão não poderia estar em melhores mãos. O Ministro 
Edson Fachin reúne todas as competências necessárias para liderar trabalho dessa magnitude. 
Sua capacidade de agregar profissionais em torno de objetivo comum impressiona e se 
justifica no fato de ele ser um comandante que lidera pelo exemplo. Com visão privilegiada 
do Direito, forjada por experiência jurídica multifacetada, o Ministro Edson Fachin demonstra 
preocupações que transcendem o mero julgar. Conjuga humanidade e técnica com rara 
perfeição.

Na execução da tarefa que lhe foi apresentada, o GT-SNE pluralizou o debate, legitimando 
seu produto final. Para tanto, o trabalho foi dividido em grupos de discussão por eixos temáticos 
estrategicamente selecionados a fim de facilitar a sistematização das normas. Especialistas 
foram convidados para contribuir diretamente com o Projeto. Sugestões da comunidade 
jurídica e da sociedade foram colhidas por meio de reunião aberta realizada na sede do TSE. 
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Assim, em curtíssimo período de poucos meses, o GT-SNE logrou produzir material exauriente, 
que superou as já elevadas expectativas que lhe foram impostas no momento de sua gênese.

Com tais meditações, tenho peculiar satisfação de apresentar o relatório final do projeto 
de estudo para Sistematização das Normas Eleitorais, que reflete, de maneira confiável, o atual 
estágio do conjunto normativo do Direito Eleitoral no Brasil. Trata-se de trabalho que facilitará 
o aprimoramento dessa área e tornará as eleições de 2020 mais seguras, mais transparentes e, 
portanto, mais democráticas.

Brasília, setembro de 2019.

Ministro Og Fernandes

(Coordenador do Conselho Consultivo)




