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Cidadão tem papel importante na
fiscalização da campanha eleitoral

Clarissa Barçante

Ações de fiscalização do TRE e do MPMG buscam reduzir a disseminação de notícias falsas

tribuído no centro da cidade 
de mão em mão. Hoje, com 
um clique, uma informação 
chega a milhões de pessoas e 
pode mudar o resultado elei-
toral”, explica.

o veículo utilizado”, diz Édson 
de Resende. Para ele, essas 
mudanças nos veículos de 
distribuição da informação 
aumentam o desafio. “Há 20 
anos, era um impresso dis-

disseminação das fake news 
(“notícias falsas”). 

“Sempre convivemos com 
notícias falsas nos contextos 
eleitorais; isso por si só não é 
uma novidade; o que muda é 

A migração de grande parte 
da propaganda eleitoral para 
a internet amplia o desafio 
da fiscalização das eleições 
e torna mais importante a 
participação do cidadão nes-
se trabalho. É o que afirma o 
promotor Édson de Resende, 
coordenador eleitoral do Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais (MPMG). Nesse contexto, 
é fundamental conhecer as re-
gras da campanha e os canais 
de denúncia disponíveis.

A legislação atual traz 
diversas restrições para a 
campanha da rua. Pinturas 
de muros, por exemplo, dei-
xaram de ser permitidas. Já 
a presença de candidatos na 
internet aumenta. Uma das 
modificações mais importan-
tes para o pleito deste ano é 
a possibilidade de impulsio-
nar publicações nas redes so-
ciais. Esses posts impulsiona-
dos, no entanto, não podem 
conter ofensas ou denúncias 
direcionadas aos concorren-
tes. Tenta-se, assim, reduzir a 

Saiba como denunciar irregularidades
não regulamentou a forma 
como tal denúncia será enca-
minhada internamente.

Interromper a dissemina-
ção de conteúdo falso na in-
ternet também é um desafio. 
Na busca de avançar nesse 
sentido, os órgãos precisam, 
em especial, contar com a co-
laboração dos provedores de 
serviços na internet.

Hotsite – Essas e outras 
informações sobre as elei-
ções de 2018 estão detalha-
das no hotsite sobre o assun-
to, no Portal da Assembleia 
(almg.gov.br). Ele traz diver-
sos conteúdos especiais, da 
TV Assembleia, da Rádio As-
sembleia e da Assessoria de 
Imprensa da ALMG. 

bém a possibilidade de fazer 
as denúncias pessoalmente 
nos cartórios eleitorais dos 
municípios ou diretamente 
à ouvidoria do Ministério 
Público.

Outro canal disponível 
foi lançado pela primeira vez 
no pleito de 2016 e relançado 
em 2018 pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Trata-se 
de um aplicativo chamado 
de Pardal, pelo qual podem 
ser encaminhados todos os 
tipos de denúncias. Rogério 
Tavares, do TRE, porém, não 
recomenda que, por enquan-
to, questões relacionadas a 
propagandas irregulares se-
jam enviadas por esse canal, 
já que o órgão estadual ainda 

A partir dessa acusação, 
é verificada pelo TRE a vera-
cidade das informações e, se-
gundo Rogério Tavares, caso 
se confirme, o juiz eleitoral 
manda, imediatamente, que 
a propaganda seja regulari-
zada ou cesse. Assim, o pri-
meiro passo é impedir que 
a irregularidade continue. O 
denunciante pode acompa-
nhar, pelo site, o andamento 
do processo.

Em seguida, a denúncia 
pode ser encaminhada ao 
Ministério Público, que deci-
dirá ou não por iniciar uma 
ação, a qual poderá resultar 
em multa ou outras penali-
dades para candidatos e/ou 
partidos políticos. Há tam-

Na tentativa de combater 
abusos na campanha eleito-
ral, os órgãos responsáveis 
pela fiscalização oferecem 
canais pelos quais os cida-
dãos podem fazer denúncias. 
Um dos mais importantes é o 
Denúncia Online, hospedado 
no site do Tribunal Regional 
Eleitoral (tre-mg.jus.br).

Para encaminhar as sus-
peitas de irregularidades, é 
necessário que o eleitor se 
identifique, mas o coorde-
nador de comunicação do 
órgão, Rogério Tavares, afir-
ma que esses dados não são 
divulgados e não constam 
em nenhum documento do 
processo que se inicia com a 
denúncia.



TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – 
 0h30 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias mineiras (23/8) – debate a situação das ferrovias na Região Metropolitana de BH
 4h Palestra – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, com Eneida Desiree Salgado
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Eleições em pauta
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Conciliar é legal
 9h Comissão de assuntos municipais (14/8) – discute o projeto de lei que altera as normas de proteção ao ipê amarelo e ao pequizeiro

(7/8) – debate mudanças no ICMS na compra de veículos por 
 12h30 Compactos de Comissões

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h30 Assembleia ao Vivo / Comissões
 18h Sala de Imprensa – Eleições em pauta
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Ódio nas eleições
 20h Segunda Musical Elvira Gomes
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 20h55 Palestra – Políticas Públicas de combate à corrupção, com Cristiana Fortini
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas sobre a movimentação política no País
 23h Tribuna Livre 
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (1º/10)

Contrastes

-

Contrastes

-

Quarta-feira (3/10)

Contrastes

-

Quinta-feira (4/10)

Contrastes

Tudo que não quero falar sobre amor

Sexta-feira (5/10)

Contrastes


