




Manual de Enfrentamento Jurídico

Esta é uma publicação realizada pelo Instituto de Defesa 
da População Negra (IDPN), a partir das ações do projeto 
Violência Política, apoiado pelo Instituto Ibirapitanga. Es-
peramos que este manual possa colaborar com a proteção 
de parlamentares e candidaturas com projetos situados 
no horizonte de construção de uma sociedade igualitária, 
que busca justiça social e que defendam a construção de 
política afirmativas para o povo negro, povos originários,  
mulheres, pessoas PCDS e a comunidade LGBTQIA+.
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O Instituto de Defesa da População Negra (IDPN), tendo o ob-
jetivo de contribuir para o enfrentamento da violência política 
e eleitoral no Brasil, coloca-se junto ao longo debate já estabe-
lecido, no curso dos últimos anos, por diversas Instituições do 
Terceiro Setor, parlamentares comprometidos com a defesa da 
democracia e dos direitos humanos e inúmeros órgãos nacio-
nais e internacionais.

A partir do diálogo com ativistas e parlamentares negres, com-
partilhamos no presente manual algumas estratégias jurídicas 
que, junto a outras ações em rede, podem contribuir para as-
segurar a entrada e manutenção de mais corpos negros, LGBT-
QIA+ e anticapitalistas no cenário político.

O Manual de Enfrentamento Jurídico tem por meta auxiliar as 
assessorias jurídicas dos mandatos ou de candidaturas, diante 
das múltiplas práticas de violência política no âmbito penal.

Um amplo repertório de ações violentas tem sido empregado 
para alcançar resultados políticos de silenciamento e afasta-
mento de grupos minoritários do cenário de disputa política.

Dentre os diversos desafios encontrados, diante da discussão do 
tema da violência política, optamos por focar no compartilha-
mento de estratégias possíveis no âmbito jurídico-penal. Sabe-
mos que, infelizmente, a violência política é um tema recorrente 
na atuação daqueles que têm como propósito viver uma política 
que represente, com autenticidade, a população brasileira, que 
é, em sua maioria, negra e pobre, alterando a fotografia do po-
der que vem retratando a política nacional há tantos séculos. 

INTRODUÇÃO
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Nesse contexto, a emergência de novas leis sobre o tema e a de-
manda crescente de mobilização do sistema de justiça criminal 
também pautou a construção desse contato.
 
Com o manual, esperamos que algumas estratégias já acu-
muladas e algumas análises de cenário, desde momentos an-
teriores – e até posteriores – a uma medida jurídica, possam 
ser trocadas, contribuindo para difundir o debate sobre limites 
e possibilidades de atuação jurídica no contexto de proteção da 
existência política preta no país.

Outras questões de similar ou maior urgência não foram con-
templadas de maneira centralizada no manual, a exemplo dos 
protocolos de segurança. De todo modo, a análise jurídica será 
apresentada de forma atravessada com outras estratégias, 
tendo em vista que a proteção de parlamentares ou candidatos 
transcende a movimentação do aparato jurídico.

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA



Violência política:
nomear para enfrentar

Nos últimos anos, o uso do termo violência política tem ganhado 
fôlego para nomear diversas práticas que atravessam, histori-
camente, o modo de fazer política em uma sociedade desigual 
e marcada por relações de poder constituídas e mantidas pelas 
assimetrias de raça, gênero e classe.

Os limites da democracia liberal no acirramento das tensões 
políticas recentes dificultam a busca por uma representativida-
de efetiva na política institucional. A representação formal, por 
si só, não é suficiente, uma vez que há uma distância entre ser 
parlamentar negre e atuar em prol das causas negras. Contudo, 
o olhar sobre o quantitavo já traz um importante retrato da tra-
dicional linha de corte que afasta ou inviabiliza a participação 
de corpos fora do padrão branco, masculino, cis e heteressexual 
da política institucional.

A violência de gênero marca a sociedade brasileira para muito 
além do contexto domiciliar e, ao se manifestar também como 
violência institucional, tem sido base para dificultar o ingresso 
no parlamento e a construção de uma carreira política.

1

1. Por democracia liberal, ou formal, entende-se a forma de governo no qual 
o Estado é limitado por direitos e garantias abstratas, formais e a-históricas. 
Pelo fato de serem assim, elas dissimulam as desigualdades sociais concretas, 
materiais e históricas existentes na sociedade.



Apesar de as mulheres serem 53% do eleitorado, elas foram 
apenas 13% das eleitas para vereança em 2020.

Sob outro olhar, num cenário em que o Brasil se apresenta como 
o país que mais mata pessoas trans no mundo há 13 anos - pre-
dominantemente as que expressam o gênero feminino - [1], des-
taca-se o relevante número de 294 candidaturas de homens e 
mulheres transexuais e travestis no Brasil, em 2020, um aumen-
to de 275% em relação a 2016 [2]. Das 294, 263 eram mulheres 
transexuais ou travestis. Em 2020, houve um resultado histórico 
com a eleição das vereadoras trans Benny Briolly, em Niterói-RJ 
e Érika Hilton, em São Paulo, e Duda Salabert, em Belo Horizonte.

Todavia, o que se percebe é que essa busca pela participação 
nas esferas de poder tem sido, veementemente, repelida. Como 
mencionado acima, as mulheres também têm estampado man-
chetes como grande alvo de violência política.

As desigualdades partem desde o acesso ao Fundo Eleitoral até 
as condições mais básicas para poder ocupar os espaços do 
parlamento, a exemplo das violações dos direitos das mulhe-
res lactantes ou dos direitos elementares das mulheres trans, as 
quais têm desrespeitados seus pronomes de tratamento, bem 
como o uso de banheiros e até o decoro para apreciação de 
seus projetos legislativos.
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No âmbito racial, temos um cenário baixo em número de repre-
sentantes no Executivo e no Legislativo. 

Se voltarmos algumas décadas no tempo, veremos que, ape-
sar de um intenso trabalho do movimento negro para se fazer 
presente na retomada democrática brasileira, com ampla cons-
cientização dos setores populares e formação de candidaturas, 

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA

Nas câmaras municipais, saímos das eleições 
passadas com apenas:

Se consideradas somente as capitais brasileiras,

Em 53% das cidades 
brasileiras, nenhu-
ma mulher negra foi 
eleita em 2020 [4].

Embora os dados acima mostrem um número maior de homens negros atuantes, eles es-
tão contaminados com a autodeclaração de pessoas que embora não negras, assim se 
declararam por razões político financeira. Para saber mais sobre o assunto, leia: https://
theintercept.com/2019/03/26/maia-presidente-negro/



apenas 11 representantes negros foram eleitos dentre os 559 
parlamentares da Assembleia Constituinte de 1987-1988. Des-
ses 11 representantes, apenas 4, sendo 1 mulher – Benedita da 
Silva, Carlos Alberto Oliveira, Paulo Paim e Edimilson Valentim 
–  compuseram o que ficou conhecido como a “Bancada Negra”, 
comprometida com as causas do movimento negro.
 
Entre os dois tempos da história, o país enfrenta uma crescente 
circulação de ideias e práticas autoritárias, ampliando formas 
violentas de se fazer política. A maior e mais traumática delas, 
sem dúvida, é a morte de um/a candidato/a ou mandatário/a 
eleito/a como representante do povo pelas vias democráticas. 
Um recente levantamento, realizado pelo Fogo Cruzado, apurou 
que, em 2021, foram registradas 9 mortes de políticos no Rio de 
Janeiro, sendo que 6 delas ocorreram na Baixada Fluminense 
[5]. Outro estudo feito pelo instituto apurou que, em 6 anos, 35 
políticos da baixada f luminense foram mortos [6].

O brutal assassinato de Marielle Franco, vereadora da capital 
carioca, em 14 de março de 2018, acendeu os holofotes para um 
dos maiores problemas que atravessa a democracia brasileira 
em seu nível mais elementar: a proteção estatal dos parlamen-
tares para exercerem funções oriundas do voto popular. 

Atos de agressão, ameaças, insultos e até assassinatos têm se 
tornado cada vez mais comuns no país e, nos últimos anos, vêm 
alcançando índices ainda mais alarmantes, como demonstram 
os institutos Justiça Global, Terra de Direitos, MonitorA, Aos Fa-
tos, dentre outros. O que também se sabe é que esse cenário 
de violência normalizada tem afetado de forma aguda grupos 
politicamente minoritários, tais como as mulheres negras e a 
população LGBTQIA+. 
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O ativismo de militantes de direitos humanos, ambien-
talistas e lideranças de povos e comunidades tradicio-
nais é marcado por um rastro sangrento no Brasil. O 
país é marcado por conviver com um elevado número 
de atentados e assassinatos contra quem se vale das 
diversas formas de se fazer política para garantir o di-
reito à vida, às liberdades e ao Bem Viver.

Existem diversas maneiras de interditar a existência 
de determinados corpos, enquanto sujeitos que pos-
sam ter voz ativa na política institucional. Entretanto, 
a violência política, atualmente, tem sido abordada 
para tratar do contexto da política institucional, espe-
cialmente das violações sofridas por quem concorre a 
um mandato político ou por quem já exerce um man-
dato, seja no Legislativo, seja no Executivo. A própria 
legislação nacional e internacional tem se aproximado 
de uma discussão acerca dos conflitos em torno da de-
mocracia representativa.

Mesmo sob esse recorte, diversos sujeitos podem ser 
envolvidos no que se concebe como violência políti-
ca. Assessores parlamentares, funcionários privados 
(como motoristas) e até funcionários públicos – não 
sendo candidatos nem estando envolvidos com a mili-

Quem pode sofrer
violência política?
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tância política, e ainda sem relação direta com o exer-
cício de um mandato – estão radicalmente expostos 
a expressões diretas dessa violência. No entanto, o 
atual estágio das poucas medidas institucionais exis-
tentes não se pautam pela necessidade de proteção a 
esses grupos.

Embora se reconheça o longo caminho a ser trilhado 
no âmbito da proteção de todos aqueles que possam 
ser alvo dessa violência que inviabiliza a efetivação 
da democracia, este manual, elaborada em contexto 
eleitoral, contém informações e algumas estratégias 
jurídicas que podem ser úteis, a depender de cada 
caso, a parlamentares e chefes do Executivo e, de for-
ma pontual, a assessores parlamentares. 

Alguns dos tópicos a seguir, entretanto, serão de utili-
dade para todos os integrantes de um mandato políti-
co ou da equipe de um candidato.



A violência política acaba atingindo, com maior frequência, pes-
soas que pertencem a grupos sociais específicos e que não se 
restringem apenas às diferenças de gênero, mas também às 
pessoas negras, quilombolas, indígenas, periféricas, moradoras 
de regiões menos centrais do país e pessoas LGBTQIA+. 

Parlamentares, ativistas de direitos humanos, candidates ou 
quaisquer pessoas atuando em uma campanha eleitoral podem 
ser vítimas de violência política. E, então, como podemos iden-
tificá-la?

Ameaças, ofensas, crimes ligados à internet, com ataques às 
páginas pessoais  (fake news e deepfake) e, igualmente, nas 
ruas, ataques durante a campanha por eleitores ou mesmo 
dentro dos seus próprios partidos. 
Nesse contexto, exemplificamos alguns crimes cometidos den-
tro da incidência de violência política e as possíveis estratégias 
para atuação. 

A violência política na legislação específica

A movimentação da sociedade civil, o posicionamento de algu-
mas organizações internacionais e as diversas iniciativas jurídi-
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Fui vítima de violência política.
Quais crimes podem ocorrer?

Alguns crimes em
destaque e estratégias 

jurídicas possíveis



cas em outros países têm contribuído para pressionar o Estado 
brasileiro a romper o silêncio institucional, em relação a um dos 
mais graves obstáculos à efetivação da democracia. Dentre as 
medidas possíveis, a previsão legal de reconhecimento da vio-
lência política e a estipulação de medidas legais para o enfren-
tamento dela têm tido posição de destaque.

O primeiro escoamento dessa pressão em nível legislativo se 
deu no âmbito penal. Este campo, quando vinculado à amplia-
ção da incidência do poder punitivo com novos crimes ou penas, 
demanda cautela, pois sempre é mais receptivo que outras es-
feras jurídicas, possivelmente mais aptas a enfrentar a raiz dos 
problemas.

Assim, há um enfoque da lei na aposta pela tipificação de deli-
tos específicos como possível meio de inibir ou reprimir práticas 
violadoras dos direitos políticos, inclusive em âmbito eleitoral ou 
parlamentar. 

Embora, neste tópico, haja um foco nesses tipos penais, é pos-
sível verificar que a lei também abre um espectro mais amplo 
de consequências jurídicas, podendo ser mobilizada no âmbito 
cível ou eleitoral.

Nesse sentido, a responsabilização de autores da violência pode 
ser alcançada, talvez de forma até mais efetiva, por via de ações 
que versem sobre propaganda antecipada por discurso de ódio 
ou até impugnação ou cassação de uma chapa. É o que se vê, 
por exemplo, na nova redação inserida no art. 243 do Código 
Eleitoral [7]:

Art. 243. Não será tolerada propaganda: [...] 
X - que deprecie a condição de mulher ou estimule sua dis-
criminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua 
cor, raça ou etnia.

15

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA



Mulheres negras que estão atuando para a abertura desses es-
paços de poder político sofrem diversos tipos de violência. Mui-
tas vezes, essas situações se iniciam ainda na campanha, antes 
mesmo de assumirem um cargo. Quando eleitas, a violência se 
torna mais evidente, quando, por exemplo, não são indicadas 
como titulares nas comissões nem como líderes dos seus parti-
dos, ou como relatoras de projetos de lei com maior relevância. 
Essas mulheres também são constantemente interrompidas e 
não são chamadas para os debates nem para compor comis-
sões, o que acaba invisibilizando-as. 

As inovações legais no contexto de violência contra a mulher 
trazem possíveis alternativas para que esse tipo de violência 
institucional seja combatido. 

Lei 14.192/2021 - Lei de Combate à Violência Política 
contra a Mulher

Apesar das importantes conquistas trazidas pela legislação, há 
pontos que merecem atenção, com o intuito de que sejam cum-
pridos os seus objetivos. 

Um primeiro questionamento é acerca da limitação, no seu art. 
2°, ao critério de “sexo”, ao tratar de quem pode ocupar o lugar 
de vítima de violência política contra a mulher, o que representa 
uma opção inadequada e atentatória aos direitos da população 
trans ou não-binária.

É importante que, ao se mobilizar a lei mencionada, seja pauta-
do o reconhecimento de toda a comunidade que não se enqua-
dra na insustentável restrição ao suposto critério biológico de se 
considerar mulher somente a cisgênero.

Nesse sentido, é importante aplicar o entendimento do STJ 
[8], quando interpretou que a expressão "mulher", na Lei Ma-
ria da Penha, também abarca a mulher transgênero.

16
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Seguindo a mesma linha, o CNJ, através da Recomendação 
n.°  128/2022 [9], já indicou a aplicação, pelos órgãos do Poder 
Judiciário, do “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de 
Gênero” [10].

Outro ponto relevante da referida lei é que ela traz alterações 
no Código Eleitoral (Lei n.°4.737/1965), o que torna o crime ainda 
mais específico.

Foi neste contexto que se inseriu o crime de violência política 
contra a mulher:

É importante observar que, sendo as ações de ameaçar, cons-
tranger e humilhar cometidas em contexto eleitoral ou no cur-
so do mandato, elas atraem a aplicação do tipo penal eleitoral, 
previsto no art. 326-B, em vez, por exemplo, dos tipos penais 
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Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou amea-
çar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de 
mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade 
de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desem-
penho de seu mandato eletivo.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime 
é cometido contra mulher:
I - gestante;
II - maior de 60 (sessenta) anos;
III - com deficiência.”
“Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumen-
tam-se de 1/3 (um terço) até metade, se qualquer dos crimes é 
cometido:
...........................................................................................................
IV - com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à 
sua cor, raça ou etnia;
V - por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em 
tempo real. (NR) [11].
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comuns de ameaça, difamação e injúria, previstos no Código 
Penal (Decreto-Lei n.° 2.848/1940) [12].

Para que se configure como crime penal eleitoral, as condutas 
expressas no artigo citado precisam corresponder a uma finali-
dade específica. O autor dos fatos deve ter como objetivo impe-
dir ou dificultar a campanha eleitoral ou o exercício de mandato 
da vítima.

No caso do crime contra parlamentares ou detentores de man-
datos no Poder Executivo, o início do exercício dos mandatos se 
dá com a posse, sendo esta o marco para a incidência do tipo 
penal em destaque.

Em relação às candidaturas, é preciso observar que a incidência 
do crime somente ocorrerá dentro de outro marco temporal.

18

Quando se inicia uma
campanha eleitoral?

A campanha eleitoral não se confunde com a pro-
paganda eleitoral nem com os eventos de mobili-
zação autorizados pelo art. 36-A da Lei das Eleições 
[13], embora sejam instrumentos indispensáveis. 
Contudo, formalmente, o início da campanha se 
confunde com o início do período para realização 
de propagandas, comícios e outras atividades.

A data de 16 de agosto do ano em que ocorrem as 
eleições é o marco para o início da campanha elei-
toral, uma vez que é o dia seguinte ao protocolo 
dos pedidos de registro de candidaturas.
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Em quais espaços ocorre o crime do art. 326-B?

É preciso notar que as ações proibidas pelo tipo penal não se 
limitam aos ambientes mais vinculados à prática política tra-
dicional. O art. 1° da Lei dispõe que as normas previstas pela  
Lei 14.192/2021 referem-se a fatos que ocorram “nos espaços e 
atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e 
de suas funções públicas”. Portanto, em qualquer ambiente de 
participação na esfera pública, seja em uma roda de conversa 
comunitária, seja em uma rede social, podem existir práticas do 
crime do art. 326-B.

Lei 14.197/2021 – Lei de Defesa do Estado Democrático 
de Direito

Esta lei introduziu no Código Penal um novo artigo que também 
pode ser mobilizado em casos de violência política. Do mesmo 
modo, há uma abrangência mais ampla, uma vez que, aqui, os 
direitos políticos são tutelados, indo além do exercício de um 
mandato ou de uma candidatura a um cargo eletivo. Ademais, 
inexiste a especificidade de que a violência seja cometida em 
razão da condição de mulher, de cor, raça ou etnia da vítima, 
posto que o enfoque da lei é tutelar toda a atividade de um can-
didato ou mandatário eleito, tendo em vista a garantia do esta-
do democrático de direito.

Para configurar o delito em questão, o artigo traz verbos bas-
tante abertos (restringir, impedir, dificultar), que podem abar-

19

Art. 359-P. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de 
violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos 
políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência. [14]
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car várias condutas possíveis. O importante é que a ação seja 
apta a configurar algum desses verbos. 

Mas isso não basta. Este delito só será aplicável caso haja um 
modo de execução específico. Somente quando as condutas de 
restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos se 
valerem do emprego de violência física, sexual ou psicológica.

A lei traz um delito de maior potencial ofensivo, que tem impac-
tos distintos no âmbito do processo penal, se comparado com a 
Lei de Violência abordada acima.

Leis de Violência Política e Demais crimes do
Código Penal

É fundamental observar que, por se tratar de normas com te-
mática específica, a Lei da Violência Política de Gênero e a Lei 
de Defesa do Estado Democrático de Direito serão aplicadas 
preferencialmente quando os fatos também puderem corres-
ponder a outros delitos, como o de ameaça (art. 147, do CP) e 
perseguição (art. 147-A, do CP). Nesse caso, a ameaça e a per-
seguição seriam absorvidas pelos crimes das referidas leis, as 
quais preveem, inclusive, penas maiores.

Crimes de ameaça e de perseguição

Sabe-se que a ameaça é uma das ações mais frequentes, quan-
do se trata de intimidar o exercício dos direitos políticos de um 
mandato eletivo. Este crime está previsto no art. 147 do Có-
digo Penal.

O crime pode ser praticado por qualquer meio: gestos, cartas, 
manifestações verbais e por mensagens em meio virtual, como 
frequentemente tem ocorrido nos casos de violência política.
Para configuração do crime, é necessário que haja uma pro-
messa real e iminente de se realizar um mal “grave” contra a 

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA
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vítima, amedrontando-a e causando a ela prejuízo físico, eco-
nômico ou moral.

Para serem caracterizados como ameaça, não é necessário que 
esses atos ocorram na frente da vítima, bastando apenas que 
esta tome conhecimento deles por algum meio.

A pena do crime de ameaça não autoriza, a princípio, a decre-
tação da prisão preventiva e, por ser de menor potencial ofensi-
vo - pena menor que 2 anos -, o delito é registrado por meio de 
um termo circunstanciado de ocorrência, antes de ser encami-
nhado para um juizado especial criminal. 

Recentemente, o crime de perseguição foi introduzido no direito 
brasileiro no art. 147-A do Código Penal. Embora tenha sido muito 
atribuído aos casos de violência doméstica contra a mulher, ele é 
aplicável em outras situações e pode cumular com outros crimes.

A perseguição pode ocorrer, entre outras hipóteses, por conta 
do efetivo exercício da função parlamentar, quando se é perse-
guido ou stalkeado pela obsessão de uma pessoa ou grupo.

Tal crime pode ser originado pelo sentimento de ódio, insatisfa-
ção, idolatria por ideias contrárias à linha de atuação do parla-
mentar ou até mesmo por ser fã incondicional do seu trabalho.  

Perseguição
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer 
meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, 
restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer 
forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou 
privacidade. [15]

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA
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O delito de perseguição pode ser uma alternativa para determi-
nados casos de violência política. Isso é passível de ocorrer nas 
situações em que não se demonstra efetivamente que a ação 
afeta o “exercício dos direitos políticos” da vítima, ou seja, nos 
casos em que não for possível a aplicação do art. 359-P do 
Código Penal, que, conforme destacamos no tópico 3, trata de 
um tipo penal que apresenta requisitos mais específicos.

É possível que a ação de perseguição ocorra em momentos nos 
quais possa ser mais difícil, em um primeiro momento, conven-
cer a autoridade policial de que haja uma relação direta entre a 
ação e o exercício do cargo ou do direito de ser votado. 
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A perseguição ou stalking
pode ocorrer quando a vítima:

 recebe emails, mensagens e ligações reite-
radas, de maneira insistente e desconfortável, po-
dendo haver conteúdo de ódio;

 tem sua residência observada rotineira-
mente por pessoas desconhecidas;

 percebe pessoas estranhas observando-a 
ou fazendo gestos intimidadores;

 é seguida, habitualmente, por alguém que 
esteja a pé ou em algum veículo.

Ex: perseguição reiterada do veículo de uma candidata diplo-
mada durante afazeres pessoais, sem haver ameaças prévias 
com teor político.



Também pode ser o caso de aplicar este tipo penal quando a 
violência política atingir alvos que não aqueles contemplados na 
legislação específica, a exemplo de assessores e motoristas de 
parlamentares.

É preciso atentar para a exigência legal de que a perseguição, 
para ser considerada como tal, aconteça reiteradamente e que 
tenha a finalidade de provocar medo ou intimidação na vítima. 

Por fim, ocorre um aumento de metade da pena no caso de ha-
ver dois ou mais autores, ou se houver, mesmo que com somen-
te um autor, o emprego de arma. Neste caso, a pena máxima 
será maior – de 2 anos –, e, portanto, não se tratará de crime de 
menor potencial ofensivo, devendo ser instaurado inquérito, em 
vez de termo circunstanciado de ocorrência.

Crimes contra a honra
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ATENÇÃO!
Há situações em que a prática de certa conduta implicará 
na configuração de outro crime (a exemplo da tentativa 
de homicídio ou lesão corporal grave), caso a perseguição 
seja um mero meio para execução desse eventual delito.

CALÚNIA

Previsto no art. 138 do Código Penal, o crime de calúnia é definido 
como aquele que ofende a honra da pessoa, imputando-lhe fal-
samente fato definido como crime. Possui pena de detenção, de 6 
meses a 2 anos, e multa.

No contexto da violência política, os crimes de calúnia têm mais 
probabilidade de acontecer, sobretudo quando direcionados a 
candidatos(as) ou parlamentares. 
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Exemplo: um candidato a deputado federal que, em um programa 
eleitoral, acusa uma candidata de receber “propina” (vantagem 
indevida) de um empresário, prometendo favorecê-lo em um even-
tual exercício de mandato, caso seja eleita. A hipótese em acusa-
ção amolda-se perfeitamente no art. 317 do Código Penal (cor-
rupção passiva) e, por esse motivo, a conduta pode ser tipificada 
como calúnia, uma vez que imputa-se um fato “falsamente definido 
como crime”.

“Calúnia” e “difamação” são termos comumente confundidos 
como sinônimos, todavia, não o são, e é preciso atentar-se para a 
classificação do crime que se possa ter sofrido. 

Por isso, frisa-se que a calúnia ocorre sempre que a acusação so-
frida for sobre a autoria de um ato previsto como crime na legis-
lação brasileira.

Falsa imputação de fato definido como crime 
na propaganda eleitoral ou para fins de pro-

paganda - art. 324 do Código Eleitoral

Denunciação Caluniosa com Finalidade
Eleitoral - Lei 13.834/2019

Além das medidas previstas na Resolução n.° 23.610/2019 [17], o Có-
digo Eleitoral, no art. 324, prevê como crime a imputação falsa por 
fato definido como crime, na propaganda eleitoral ou para fins de 
propaganda. Com pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e paga-
mento de multa. E ainda prevendo que incorre nas mesmas penas 
quem divulga, sabendo ser falsa a imputação. 

A Lei 13.834/2019 [16] alterou o Código Eleitoral, incluindo o artigo 
326-A, para tipificar o crime de denunciação caluniosa com finali-
dade eleitoral, estando em vigor desde 5 de junho de 2019. 

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA
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A alteração traz a previsão de que aquele que der causa à instau-
ração de investigação policial, processo judicial, investigação admi-
nistrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administra-
tiva, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de 
que tenha ciência ser inocente, com finalidade eleitoral, incorrerá 
em pena de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. 

DIFAMAÇÃO

Difamação em propaganda eleitoral ou para 
fins de propaganda - art. 325 do Código 

Eleitoral

O crime de difamação é previsto no art. 139 do Código Penal e é 
definido como imputação ofensiva à reputação de outrem, de for-
ma objetiva, ou seja, atingindo a reputação do indivíduo perante 
a sociedade. Com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

Assim, verifica-se que, na difamação, diferentemente do que 
ocorre no crime de calúnia, basta que seja imputado fato ofensivo 
à reputação, de forma ampla, sem necessidade de classificar esse 
fato como crime, pois, quando o fato imputado for crime, estará 
diante da tipificação mais específica: a calúnia. 

Exemplo: Um candidato que acusa uma candidata de ser “mulher 
de bandido”, com base em uma foto adulterada e divulgada em re-
des sociais. Essa hipótese pode ser qualificada como “fato ofensivo 
à reputação” da candidata e pode, portanto, ser tipificada como 
crime de difamação.

O art. 325 do Código Eleitoral prevê o crime de difamação, consis-
tindo na imputação de fato ofensivo à reputação de terceiros, na 
propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, com pena de 
detenção, de 3 meses a 1 ano, e pagamento de multa.

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA
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O crime de injúria é previsto no art. 140 do Código Penal, que o 
define como ofensa à dignidade ou decoro de outrem, com pena 
de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Exemplo: um deputado, no exercício de seu mandato, chama uma 
assessora parlamentar de “depravada”. A hipótese trazida é ofen-
siva à dignidade da vítima e, logo, passível de ser tipificada como 
crime de injúria. Outro exemplo emblemático é o envio de ofensas 
por direct - mensagens em redes sociais que apenas são lidas pela 
pessoa ofendida.

Assim como a calúnia, a qual, por vezes, é tratada como sinônimo 
do crime de difamação, a injúria apresenta uma sutil e importante 
diferença: ela afeta a honra subjetiva, o sentimento pessoal, por 
isso não precisa que a imputação do ato ofensivo seja de conhe-
cimento público. 

O art. 326 do Código Eleitoral prevê como injúria a ofensa à digni-
dade ou ao decoro de outrem, em propaganda eleitoral ou para 
fins de propaganda. Estipulando como pena a detenção de até 6 
meses ou o pagamento de multa. 

É importante lembrar que, conforme mencionado no tópico 3, a 
Lei n°. 14.192/2021 prevê a inclusão do art. 326-B ao Código Elei-
toral, ao especificar que os crimes de assédio, constrangimento, 
humilhação, perseguição ou ameaça, proferidos contra mulheres 
candidatas e/ou parlamentares, por qualquer meio, utilizando-se 

INJÚRIA

Injúria em propaganda eleitoral ou para fins 
de propaganda - art. 326 do Código Eleitoral

Crimes contra a Honra e Lei de Combate à 
Violência Política Contra a Mulher
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de menosprezo ou discriminação em razão da condição de mu-
lher ou à sua cor, raça ou etnia, com o intuito de impedir ou dificul-
tar a sua campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo, 
terão pena de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.  

A depender do caso, será preciso avaliar qual tipo penal será aplicável.

Fake News

Conselho Consultivo e Grupo de Trabalho 
do TSE sobre Internet e Eleições.

As fake news não se constituem como um crime específico no Bra-
sil. Existem projetos no Congresso Nacional que buscam a sua cri-
minalização, e o enfrentamento do tema também se dá pelo TSE, 
através de Portarias e Resoluções.

Importa destacar que as fake news são um verdadeiro instrumen-
to para executar atividades que podem ser enquadradas em al-
guns dos crimes já previstos na legislação brasileira, a exemplo 
dos crimes contra a honra. 

Assim, são aplicáveis por exemplo, os artigos do Código Penal que 
tipificam a calúnia, a difamação e a injúria contra a conduta de 
veicular notícias falsas – ainda que esta não seja criminalizada no 
país –, quando essas notícias atravessarem a honra de terceiros, 
de modo geral.

Uma das iniciativas do TSE de enfrentamento às fake news foi a 
criação do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, que teve 
por atribuição o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre 
as regras eleitorais e influência da internet nas eleições, principal-
mente quanto ao risco das fake news e ao uso de robôs na disse-
minação das informações.

Fruto do referido Conselho, as Resoluções TSE n°. 23.671/2021 [18] 
e n°. 23.610/2019, art. 34, enfrentam as fake news, promovendo 
regras de propaganda eleitoral na internet.
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O Conselho Consultivo foi extinto, e a Portaria TSE n°. 949/2017 
[19] foi revogada pela Portaria TSE n°. 382/2019 [20], que instituiu 
grupo de trabalho focado na elaboração de linhas de ação do TSE 
sobre desinformação e eleições.

Mais recentemente, foi lançado pelo TSE o Sistema de Alerta de 
Desinformação Contra as Eleições, ferramenta pela qual cidadãs 
e cidadãos poderão comunicar à Justiça Eleitoral o recebimento 
de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o 
processo eleitoral brasileiro. 

O TSE tem firmado o entendimento sobre o uso abusivo dos meios 
de comunicação [21]. 

Essa tese pode ser mobilizada no enfrentamento às fake news 
que sejam criadas ou divulgadas por outras candidaturas ou por 
meios de comunicação, e que possam desequilibrar a disputa ou 
influir no resultado do pleito. 

As medidas não têm o caráter penal e podem levar, em último 
caso, à cassação de um mandato ou de um diploma. Há um ca-
minho aberto para provocar o tribunal a se manifestar sobre pos-
síveis medidas relacionadas a esta tese no enfrentamento às fake 
news, devendo ser consideradas eventuais estratégias de judicia-
lização que tenham por base esse entendimento.

A Resolução n°. 23.671/2021 do TSE, no capítulo que trata das re-
gras da propaganda eleitoral na internet, com o intuito de pro-
mover iniciativas que contribuam para a redução do impacto da 
criação de notícias falsas, bem como para a sua diminuição, pre-

Jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral

Propaganda Eleitoral na Internet - 
Resolução n.° 23.671/2021
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Seguindo a mesma linha de não imputar como crime, mas de en-
frentar as fake news com regras de proibição, o art. 34, da Re-
solução n.°23.610/2019, veda a realização de propaganda que 
contenha disparo de mensagens instantâneas sem o consen-
timento da pessoa destinatária ou a partir da contratação de 
expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor 
de aplicação, em desacordo com seus termos de uso. 

No âmbito eleitoral, caso a divulgação de notícias falsas ocorram 
em período de campanha, é necessário destacar um tipo penal 
do Código Eleitoral que, por critério de especialidade, pode ser o 
mais adequado no caso das práticas conhecidas como fake news.

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de 
campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a par-
tidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o 
eleitorado:
Parágrafo único. Revogado.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende ví-
deo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos.
§ 2° Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:
I - é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por 
meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real;
II - envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou 
à sua cor, raça ou etnia. (NR)

Propaganda Eleitoral na Internet - 
Resolução n.° 23.610/2019, artigo 34

§1°º A livre manifestação do pensamento da pessoa eleitora identi-
ficada ou identificável na internet somente é passível de limitação 
quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, 
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente 
inverídicos, observados o disposto no art. 9°º-A desta resolução.

vê a possibilidade de limitar a manifestação do candidato nas elei-
ções, conforme o art. 27, parágrafo 1°º, que estabelece o seguinte: 
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Crimes de racismo e homotransfobia

A Lei n°. 7.716/1989 [22] define os crimes resultantes de preconcei-
to de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e, ao longo 
dos seus artigos, dispõe sobre situações específicas em que um 
ato considerado como preconceito de raça venha a ser punido por 
determinada pena. 

O art. 20, de forma geral, afirma que a prática, indução ou incita-
ção de qualquer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional possui pena de reclusão, de 1 a 3 
anos, e multa, prevendo o aumento da pena para até 5 anos, caso 
o crime ocorra através dos meios de comunicação social ou por 
publicação de qualquer natureza. 

Portanto, ainda que persista a diferença conceitual entre injúria 
racial – que se qualifica como uma ofensa direcionada a uma pes-
soa, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, origem 
ou religião – e racismo, o qual atinge a coletividade dos indivíduos, 
sabe-se que, para fins de tipificação, não existe essa diferença, ao 
passo em que ambos possuem a mesma pena e são imprescrití-
veis, como já pautado pelo STF em decisão anterior. 

Racismo

A homotransfobia sofreu criminalização por decisão do STF, que 
a considerou como forma de racismo, tendo entendido que a co-
munidade LGBTQIA+ deve ser incluída no conceito de raça social, 
recebendo, pois, tratamento à luz da Lei n°. 7.716/1989, que fo-
menta a punição dos agressores na forma do crime de racismo, 
cuja conduta é inafiançável e imprescritível, cabendo, também, o 
aumento da pena para até 5 anos, caso o crime ocorra através 
dos meios de comunicação social, como, por exemplo, em posta-
gens nas redes sociais, ou por publicação de qualquer natureza.

Homotransfobia como crime de Racismo 
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Crimes de abuso de autoridade

O abuso de autoridade, previsto na Lei n°. 13.869/2019 [23], con-
figura-se quando há violência arbitrária na conduta de funcio-
nário público que, sem motivo legítimo e mediante força física 
– por meio de maus-tratos ou vias de fato (excluída a violência 
moral) –, provoca, ou não, lesões corporais na vítima.

Pela expressão “arbitrária”, isto é, “sem motivo legítimo”, en-
tende-se que a ação está fora dos estritos limites de sua ne-
cessidade; não obstante, dar-se-á no momento atual da função 
pública ou a pretexto de exercê-la.  

O racismo religioso não está expressamente previsto no Código 
Penal, embora se enquadre na Lei n°.º7.716/1989, no que se refere 
à “discriminação por religião”, possuindo previsão de pena de 1 a 
3 anos de reclusão. 

Apesar de o racismo institucional não apresentar previsão legal, 
é importante ressaltar que, dentro das Casas legislativas, parla-
mentares negras sofrem constantemente com a violência insti-
tucional, tendo, inclusive, seu microfone silenciado, resistência a 
pedido de protocolo de segurança, invisibilidade na formação de 
comissões, falta de verba parlamentar etc. No Rio de Janeiro, foi 
criado o Projeto de Lei 299/2019, de combate ao racismo institu-
cional, que ainda se encontra em tramitação.

De todo modo, o enfrentamento jurídico ao racismo institucional 
pode ocorrer de inúmeras formas, seja mobilizando o regulamen-
to da Casa legislativa e o Código Eleitoral, seja ingressando com 
ações indenizatórias.

Racismo Religioso

Racismo Institucional 
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O crime de abuso de autoridade alcança dois sujeitos passivos, 
os quais sejam: a pessoa (física ou jurídica) diretamente preju-
dicada pela conduta abusiva. 

Os crimes previstos na nova lei de abuso de autoridade são to-
dos dolosos . Logo, não existem crimes culposos no diploma le-
gal em evidência.

Além do dolo, o art. 1°, parágrafo 1°, da lei em questão, exige 
que esteja presente uma finalidade específica de agir para que 
a conduta criminosa reste configurada:

O termo “prejudicar” é vago e pode ensejar múltiplas interpre-
tações. Desta forma, entendemos que o prejuízo deve ultrapas-
sar o exercício regular das funções do agente. A exemplo disso, 
temos um agente público que procede à prisão em f lagrante de 
rival político apenas para prejudicá-lo. 

O benefício compreende qualquer vantagem que o agente pos-
sa obter, seja ela material, moral ou patrimonial. Exemplo: agen-
te público que divulga atos de um inquérito sigiloso para ganhar 
visibilidade em sua rede social (vantagem moral). 

O art. 3° da Lei n.° 13.869/19 dispõe que os crimes previstos na 
referida lei são de ação penal pública incondicionada (na qual a 
investigação pelos órgãos competentes e o oferecimento da de-
núncia por parte do Ministério Público independem de qualquer 
provocação ou atuação da eventual vítima).

Ex: a testemunha ou o investigado, no caso do art. 10, que trata 
da condução coercitiva; o Estado que tem a sua imagem, con-
fiabilidade e patrimônio ofendidos quando um agente público 
pratica ato abusivo.

Art. 1°º. § 1°º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de 
abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finali-
dade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 

2. O crime é considerado doloso quando o agente prevê objetivamente o re-
sultado e tem intenção de produzir esse resultado ou assume o risco de pro-
duzi-lo, conforme preceitua o artigo 18, I, do Código Penal.
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Por conseguinte, os crimes da Lei de Abuso de Autoridade (LAA) 
são perseguidos mediante ação penal pública incondicionada. A 
queixa subsidiária pressupõe comprovada inércia do Ministério 
Público, caracterizada pela inexistência de qualquer manifesta-
ção ministerial.

Alguns crimes da LAA que podem incidir no mandato de 
um parlamentar: 

Art. 3°. Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública 
incondicionada. 

§ 1°º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for 
intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a 
queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em to-
dos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor 
recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, reto-
mar a ação como parte principal. § 2°º A ação privada subsidiária 
será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que 
se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

3. Queixa subsidiária é uma ação que pode ser ingressada pela vítima ou re-
presentante autorizado por lei quando o Ministério Público deixa de oferecer a 
denúncia no prazo legal, de acordo com artigo 46 do Código de Processo Penal.

A condução coercitiva pode ser determinada pelo magistrado, 
pela autoridade policial, por membros do Ministério Público e pe-
las Comissões Parlamentares de Inquérito. Portanto, esses agen-
tes podem cometer o crime ao art. 10 da LAA. 

Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou in-
vestigado manifestamente descabida ou sem prévia intima-
ção de comparecimento ao juízo: Pena - detenção, de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos, e multa.

Decretação de condução coercitiva de tes-
temunha ou investigado manifestamente 
descabida ou sem prévia intimação de com-

parecimento ao juízo 
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Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, 
em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar 
segredo ou resguardar sigilo: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
prossegue com o interrogatório: I - de pessoa que tenha decidido 
exercer o direito ao silêncio; ou II - de pessoa que tenha optado por 
ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de 
seu patrono.

Observação: trata-se do sigilo profissional. A conduta criminosa 
prevista no tipo penal em evidência diz respeito ao constrangi-
mento, sob ameaça de prisão, para aqueles que são impedidos de 
depor, conforme previsto no art. 207 do Código de Processo Penal. 
Tais pessoas só podem ser levadas a interrogatório e outros atos 
do processo no exclusivo interesse da defesa.

Constrangimento a depor, sob ameaça de 
prisão, de pessoa que deva guardar segre-
do ou resguardar sigilo em razão de fun-

ção, ministério, ofício ou profissão 

Obtenção de prova por meio 
manifestamente ilícito

Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de in-
vestigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito: Pena 
- detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 
Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do in-
vestigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

Vale destacar que esse crime pode ser realizado por qualquer 
agente público que atue em procedimentos de investigação ou 
fiscalização (penal, cível, fiscal, administrativo). Assim, comete o 
crime em questão o agente que: procede à obtenção de prova, em 
procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifes-
tamente ilícito; faz uso de prova, em desfavor do investigado ou 
fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.
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Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investiga-
tório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, 
à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional 
ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se 
tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devida-
mente justificada.

Art. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com 
a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida 
privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusa-
do: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, 
fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investiga-
do: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Requisição ou instauração de procedimen-
to investigatório sem quaisquer indícios

Divulgação de gravação sem relação com a 
prova que se pretendia produzir, expondo 
a intimidade ou a vida privada do investi-

gado ou acusado

Falsa informação sobre procedimento ju-
dicial, policial, fiscal ou administrativo

Neste caso, é interessante perceber que, dentro da temática de 
violência e a tensão das eleições no Brasil, pode-se ocasionar a im-
putação de crime contra um parlamentar ou candidato, sem que 
haja provas ou indícios suficientes para iniciar uma investigação.

Neste contexto, pune-se a autoridade que seja responsável pela 
divulgação da gravação.

Este crime ocorre quando o agente público divulga informações 
falsas no cumprimento do seu dever, com a finalidade de prejudi-
car o investigado e eventuais partícipes.
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Deflagração de persecução penal, civil ou 
administrativa sem justa causa fundamen-

tada ou contra quem sabe inocente

Procrastinação injustificada de investiga-
ção em prejuízo do investigado 

Negativa de acesso aos autos de proce-
dimento investigatório e de extração de 

cópias de documentos

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou admi-
nistrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe 
inocente: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-
-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 
(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na 
mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão 
de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o 
em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso 
aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao 
inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infra-
ção penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção 
de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em 
curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo si-

No artigo citado acima, a responsabilidade é do agente com poder 
de polícia,  agente público com poderes para de f lagrar a perse-
cução penal, civil ou administrativa, em especial, agentes de segu-
rança pública.

O agente público responsável pela investigação. Apenas aquele 
ou aqueles que têm o domínio do procedimento investigativo é 
que podem vir a estendê-lo de forma demasiada, em prejuízo 
do investigado.
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Antecipação de atribuição de culpa por 
meio de comunicação, inclusive rede so-
cial, antes de concluídas as apurações e 

formalizada a acusação

A imputação da penalidade é direcionada ao agente público res-
ponsável pelas investigações. Ex: Delegado ou agente de segurança 
pública contra um mandato parlamentar.

Qualquer pessoa que atribua culpa a outrem no contexto do tipo, 
mas sem participação da referida autoridade, praticará crime 
contra a honra (arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal).

Destaca-se que os crimes de abuso de autoridade são cometidos 
por agentes públicos contra qualquer pessoa, porém há casos em 
que os crimes supracitados incidem no mandato e podem preju-
dicar parlamentares. Portanto, a nova lei é uma forma de garantir 
as prerrogativas.

Quem conduz procedimento de investigação, independentemente 
de sua natureza, é o responsável por cometer esta infração.

gilo seja imprescindível: (Promulgação partes vetadas) Pena - de-
tenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de 
comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de 
concluídas as apurações e formalizada a acusação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

de Quais crimes podem me acusar?

Após 2018, um considerável número de parlamentares negres 
chega às Casas Legislativas e, apesar da menor quantidade – 
quando comparada com a de parlamentares brancos, cuja pre-
sença ainda é hegemônica nos parlamentos –, esse grupo está 
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mais propenso a ataques e ofensas relacionados ao mandato, 
como já dito anteriormente.

O impacto da violência política pode ocasionar tanto a vitimi-
zação quanto a criminalização, sendo esta muito presente no 
mandato de pessoas negras, LGBTQIA+ e mulheres. Muitas ve-
zes, são acusades de quebra de decoro, cassação de mandato, 
de forma arbitrária e atípica, sem a análise do contraditório e 
da ampla  defesa. 

O recente processo de cassação do vereador Renato Freitas, em 
Curitiba, é um caso emblemático que se articula a outras incon-
táveis tentativas de dificultar o regular exercício do seu man-
dato. Diversas conduções arbitrárias à delegacia e registros de 
ocorrência durante atividades de lazer de Renato, em menos 
de dois anos de mandato, simbolizaram o racismo vivenciado 
por corpos negros nos espaços públicos das cidades brasileiras. 
Nem mesmo a posição de detentor de cargo eletivo garantiu o 
respeito às garantias básicas dos seus direitos. 

Por isso, visando à proteção dessas candidaturas, elencamos, 
abaixo, alguns crimes que podem prejudicar parlamentares e 
seus mandatos. 

Crimes de resistência, desacato,
desobediência e dano

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA

Crime de Desobediência Eleitoral 

O delito pode ser cometido por qualquer pessoa, em concurso, 
coautoria ou participação de terceiros. Para a consumação do 
crime, é necessário que haja uma ordem, uma determinação 
realizada pela Justiça Eleitoral, não sendo suficiente uma mera 
solicitação ou pedido. A particularidade desse crime consiste na 
exigência de que não haja penalidade específica para a conduta 
de desobedecer à ordem da Justiça Eleitoral. Se houver previsão 
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Crime de desacato

Trata-se de crime previsto no Código Penal, podendo ser come-
tido por qualquer meio de execução, como: palavras, gestos, 
ameaças, vias de fato, agressão física com lesão corporal, ou 
qualquer outro meio indicativo da finalidade de desacatar fun-
cionário público. 

de alguma penalidade, não se caracterizará como crime 
de desobediência.

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, 
ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua 
execução: Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, e pagamento de 10 
a 20 dias - multa.

O art. 347 do Código Eleitoral trata da desobediência e da resis-
tência eleitoral, tipo penal específico e distinto do crime de deso-
bediência, previsto no art. 330 do Código Penal. Enquanto o tipo 
penal comum (CP) limita-se a incriminar a conduta de desobede-
cer à ordem legal de funcionário público, a desobediência eleitoral 
é mais ampla, pois são tipificadas as condutas de recusar a ordem 
e/ou opor embaraços à sua execução.  

Ressalta-se que a jurisprudência eleitoral possui entendimento co-
mum, no que se refere ao comportamento do agente, pois, uma 
vez que tal comportamento não seja orientado para produzir al-
gum efeito eleitoral, ainda que indireto, sequer se reconhecerá a 
competência da Justiça Eleitoral. O crime, desse modo, será julga-
do pela justiça comum.

Desta forma, o objetivo, ao coibir os crimes eleitorais, é proteger a 
lei, o livre exercício do voto, a lisura nas eleições.

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou 
em razão dela: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.
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Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça [24] decidiu que o desa-
cato à autoridade não pode ser considerado crime, porque con-
traria as leis internacionais de direitos humanos. A tipificação é 
incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que garante a qualquer pessoa o direito à liberdade de 
pensamento e expressão.

A descriminalização do desacato, por decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça, não significa a revogação expressa de lei federal, 
valendo, exclusivamente, para o caso julgado. Entretanto, essa 
importante decisão poderá influenciar julgamentos futuros, e os 
elementos que integram o referido tipo penal podem ser utilizados 
para tipificar outros delitos.

Cabe ressaltar que, em recente decisão, o STF, no voto da ADPF 
496 [25], decidiu que o crime de desacato é constitucional, con-
quanto deva ser aplicado de forma restrita. O crime deve ser pra-
ticado, por exemplo, na presença do funcionário público, o que 
não abrange ofensas pela imprensa ou nas redes sociais. Além 
disso, não há crime se a ofensa não tiver relação com o exercício 
da função ou se não perturbar ou obstruir a execução das funções 
do funcionário público.

Crime de dano 

O crime de dano não é uma ação que se relaciona diretamen-
te com o exercício dos direitos políticos de um mandato eletivo. 
Previsto no art. 163 do Código Penal, é definido como a conduta 
de “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. 

Inicialmente, destaca-se que o crime de dano só pode ser come-
tido na forma dolosa, de modo que não existe e não se pune o 
dano culposo. 

No caso de dolo, o autor do fato, ao atingir o bem móvel ou 
imóvel da vítima, pretende causar prejuízo. A relação é indi-
reta, posto que atinge o bem pelo qual a vítima é proprietária 

#BASTADEVIOLÊNCIAPOLÍTICA
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ou possuidora, afetando o seu uso. Ou seja, a depender do caso 
concreto, esta ação poderá estar indiretamente ligada a alguma 
tentativa de ofensa à integridade física, à honra ou à liberdade de 
locomoção. Por esse motivo, este tipo penal deve ser manejado de 
forma estratégica.

Em sua modalidade simples, o crime de dano prevê pena de de-
tenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Neste caso, deve ser registrado 
um termo circunstanciado em delegacia, e a competência para 
processar e julgar será dos Juizados Especiais Criminais, confor-
me os arts. 60 e 61 da Lei n.° 9.099/1995 [26].

No dano qualificado, há quatro hipóteses que agravam a pena: I – 
ocorrência de violência ou grave ameaça; I – emprego de substân-
cia inflamável ou explosiva; III – ser praticado contra o patrimônio 
da Administração Pública direta e indireta; e IV – por motivo ego-
ístico ou com prejuízo considerável para a vítima. 

Nessas hipóteses, a previsão da pena é detenção, de 6 meses a 3 
anos, e multa, além da pena correspondente à violência - o que 
indica que a violência física ou psicológica pode ser tipificada de 
forma independente da ocorrência do crime de dano. Pelo fato de 
exceder 2 anos na pena máxima, o dano qualificado é de compe-
tência comum e será julgado em uma vara criminal. Portanto, a 
vítima deve realizar o registro de ocorrência em delegacia.

Exemplo: parlamentar ou assessor tem seu carro particu-
lar destruído como forma de intimidação, e a investigação 
consegue identificar o autor. A depender do caso concreto, 
quando não houver maiores elementos que comprovem tra-
tar-se de crime específico de violência política, este caso po-
derá ser classificado ou tipificado como crime de dano, pois 
houve a intenção do agente de prejudicar a parlamentar. O 
mesmo exemplo pode se dar com uma casa, celular, dentre 
outros bens. 



A existência de um fato possivelmente criminoso, praticado no 
contexto de violência política, poderá levar a um registro em 
diversas esferas. 

No caso de parlamentares e sua equipe, a Casa legislativa 
poderá ser acionada para que tome providências, dentre as 
quais se incluem o repasse de verbas para medidas de prote-
ção, o acionamento da polícia legislativa, o encaminhamento 
de denúncias para outros órgãos ou da administração pública 
do judiciário.

Na hipótese de se acionar o sistema de justiça, podem existir 
caminhos distintos para uma mesma situação de violência.

Caso a pessoa seja vítima de violência política, se a avalia-
ção for realizar um registro de ocorrência, a primeira análise é 
decidir entre comunicar o fato ao Ministério Público ou a uma 

Estratégias de atuação

Movimentando-se no
sistema de justiça criminal: 

primeiros passos

É importante destacar que, no Rio de Janeiro, a Câmara Mu-
nicipal conta com uma delegacia interna, a qual pode colher 
depoimentos, realizar apurações e fazer encaminhamentos 
para outros órgãos responsáveis do sistema de justiça.
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delegacia de polícia. Ambos os espaços oferecem especificida-
des e podem ter atribuições ou meios de proceder mais – ou 
menos oportunos.

Cada situação vai apresentar o próprio cenário de maneira 
que as opções possam ser alteradas a partir de algumas ques-
tões, algumas das quais precisam ser destacadas.

Sempre será necessário pensar estratégias entre as possíveis 
vantagens de cada órgão.

O primeiro passo é fazer uma análise de conjuntura sobre os 
atores jurídicos (delegado titular; promotor; agente policial; 
servidor público etc.) que possam impactar na estratégia uti-
lizada. As condições que interferem no acolhimento da vítima, 
no atendimento aos seus advogados, na condução das inves-
tigações variam não só entre órgãos, mas também entre os 
sujeitos que atuam neles.

É imprescindível observar que, no caso concreto, as impres-
sões sobre cada órgão podem se alterar, a depender de di-
versas circunstâncias ou até mesmo do momento, sendo im-
portante avaliar o termômetro de cada ambiente, conforme a 
conjuntura mais atual. 

Além disso, o próprio caso pode demandar alguma infraes-
trutura de determinado órgão, ainda que o momento não seja 
favorável, em razão de determinados fatores que o tornam 
menos indicado ou receptivo.

Dito isso, é possível que o Ministério Público seja mais recep-
tivo à vítima no contexto de comunicação de um fato possi-
velmente criminoso. Por vezes, a oitiva de uma vítima expos-
ta à violência pode ser mais adequada e segura fora de um 
ambiente policial. Ainda assim, é fundamental a avaliação 
constante sobre quais locais podem reproduzir mecanismos 
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de revitimização ou expor a pessoa a constrangimentos ou a 
comparecimentos desnecessários.
 
É possível, inclusive, elaborar uma comunicação de notícia-cri-
me, por escrito, por meio de uma petição detalhada, destinada 
à promotoria responsável, evitando um primeiro compareci-
mento da vítima a um órgão, enquanto ainda se vivencia um 
momento crítico no calor da violência sofrida.

Crimes Eleitorais - Polícia Federal e
Ministério Público Eleitoral

O entendimento que predomina é o de que a Polícia Federal tem 
atribuição prioritária para investigar crimes eleitorais. É o que se 
verifica na leitura conjunta do Decreto-Lei n.° 1.064/1969 [27] e 
da Resolução n.° 23.640/2021 do TSE [28].

Com isso, no caso dos crimes previstos no Código Eleitoral, inclu-
sive aqueles relacionados à violência política, introduzidos pela 
Lei 14.192/2021 – que abordamos no tópico 3 –, o registro de ocor-
rência deve ser realizado nas delegacias da Polícia Federal. Nas 
localidades em que não houver sede da PF, a Polícia Civil terá 
atribuição suplementar, conforme o art. 2°, parágrafo único, da 
Resolução n.°23.640/2021 do TSE.

O prazo para conclusão das investigações, no âmbito de crimes 
eleitorais, é de 10 (dez) dias, se o investigado estiver preso; ou de 
30 (trinta) dias, se estiver solto.

O papel da acusação será exercido pelo Ministério Público Elei-
toral, que tem atribuição para atuar perante investigações e 
processos criminais em trâmite na Justiça Eleitoral. 

A promotoria eleitoral será exercida por membro do Ministério 
Público Estadual, que atua por delegação, em nome do Ministé-
rio Público Federal.
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possíveis vantagens indo ao MP

 

• A probabilidade de um ambiente menos suscetível à interfe-
rência política, por conta das garantias dos cargos e, em tese, 
do maior distanciamento do Poder Executivo. Isso, contudo, não 
garante uma maior imparcialidade, embora possa viabilizar um 
andamento mais regular, a depender do caso;

• Por não ser um ambiente policial – que, histórica e majorita-
riamente, possui uma relação pouco afeita à atuação de advo-
gados, em especial os de direitos humanos –, pode haver uma 
maior receptividade à advocacia, de modo que os requerimen-
tos no curso da investigação possam ser mais exitosos;

• Trata-se de mais um espaço para, no lugar da vítima, requerer 
diligências e contribuir para delimitar bem o objeto da investiga-
ção. Isso pode ser ainda mais interessante quando se tratar de 
uma delegacia ou de agentes menos dispostos a atender o pleito 
da defesa técnica;

• Caso não investigue diretamente, sua requisição de instaura-
ção de inquérito deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela Au-
toridade Policial. Com isso, evita-se a situação de ficar exposto 
à discricionariedade policial no momento de registrar uma ocor-
rência. Ademais, pode viabilizar um maior controle da atividade 
policial, tornando-a mais célere e diligente;

• Um espaço mais acolhedor para realização de oitiva da vítima 
e das testemunhas, podendo ter como consequência a elabora-
ção de um termo de depoimento mais satisfatório.

 
 
• Caso ocorra uma investigação interna no MP, a pessoa defen-
dida, estando na posição de investigada, pode ficar mais afas-
tada dos autos, servindo apenas à acusação, diferentemente do 

possíveis DESVANTAGENS
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inquérito, que, em tese, serve para preparar o processo, infor-
mando defesa, acusação e juiz, e permitindo, por via de regra, 
mais interferência da defesa;
 
•  A promotoria investiga muito pouco diretamente, tendo ain-
da uma dependência da polícia. Por conta disso, algumas das 
possíveis desvantagens no âmbito policial não serão totalmente 
evitadas, mesmo no melhor cenário.

Se a promotoria instaurar um Procedimento de Investigação Cri-
minal próprio (PIC), o prazo será mais longo – 90 dias, prorrogá-
veis de forma sucessiva, mediante fundamentação do membro 
do MP responsável. A avaliação da maior ou menor vantagem 
depende da complexidade do crime e das circunstâncias que 
envolvem o caso concreto.

Delegacias da Polícia Civil

A opção mais comum é realizar o registro de ocorrência em 
uma delegacia. O primeiro passo é avaliar qual a delegacia com 
atribuição para atuar. 

No âmbito da Polícia Civil, em regra, o primeiro critério é o da 
atribuição territorial, segundo o qual a localidade do crime de-
terminará onde se deverá fazer a comunicação do fato. 

De todo modo, há uma série de delegacias especializadas por 
delimitação temática que estarão aptas a instaurar um procedi-
mento. A depender do caso, a delegacia territorial pode se abs-
ter de fazer o registro e encaminhar o comunicante (seja vítima, 
advogado ou testemunha) para o estabelecimento adequado. 

Se o registro for feito, a investigação pode ser mais lenta, já que 
a delegacia territorial efetuará a remessa do registro para a de-
legacia especializada. 
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Possíveis vantagens de uma investigação 
em sede policial:

pode-se ter como desvantagens:

Há ainda a possibilidade de haver mais de uma delegacia especia-
lizada com atribuição. No Rio de Janeiro, por exemplo, os crimes 
de injúria racial praticados por meio virtual podem ser registrados 
tanto na Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância quanto na 
Delegacia de Repressão a Crimes de Internet. Caberá à vítima op-
tar pela repartição que reunir os requisitos mais adequados, de 
acordo com a investigação que se almeja instaurar.

• Ampla presença em territórios extensos, sendo, muitas ve-
zes, o local mais próximo quando se está longe dos grandes 
centros ou das capitais;

 • A depender da delegacia, pode haver maior rapidez, por 
conta de não depender de requerimentos constantes, vin-
dos de uma promotoria.

• Maior discricionariedade sobre registrar, como registrar e 
de que forma conduzir as investigações;
 
• Suscetibilidade a influências políticas, por não usufruírem 
das garantias que os membros do Judiciário e do Ministério 
Público possuem. Isso pode ocorrer em quaisquer dos possí-
veis cenários de uma atuação, estando ela mais – ou menos 
– diligente, trabalhando mais – ou menos – corretamente;
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O que pode ocorrer depois de comunicar 
um fato possivelmente criminoso?

A depender do órgão que será acionado para efetuar a denún-
cia e havendo provas contundentes, o Delegado de Polícia Judi-
ciária fará a instauração do inquérito. A Polícia Judiciária pode-
rá ser estadual ou federal, e a investigação não é exclusividade 
dela. 

Trata-se de procedimento informativo e administrativo.

O delegado de polícia poderá ser demandado de inúmeras for-
mas, seja por requerimento, seja por pedido formulado por in-
teressados, ambos sujeitos a deferimento ou indeferimento. É 
possível também acionar o delegado através de requisição, ou 
seja, uma solicitação feita por determinação de ordem.

• Dificuldade de concretizar contraditório e ampla defesa, 
tendo em vista a menor receptividade da advocacia, de 
modo geral, nas esferas policiais. A situação é mais delicada, 
contudo, quando se está na posição de investigado;

• Resistência em fazer o registro mediante possível argu-
mento de que não há provas suficientes para instauração 
do inquérito;

• Dificuldade em acompanhar a denúncia, pois não há um 
sistema virtual próprio da Polícia para acompanhamento do 
registro. O andamento será realizado mediante diligências 
presenciais, por telefone (até o presente momento).
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Ao ter conhecimento da infração,
o Delegado deverá:

    Ao fim desta etapa, o procedimento se 
encerrará com a elaboração do relatório do 
inquérito policial, contendo informações ob-
tidas em todo o processo investigativo; 
   
    Posteriormente à conclusão do inquérito, 
o Ministério Público decidirá se arquiva, de-
nuncia ou solicita mais diligências;

     O inquérito, como previsão legal, deverá 
terminar no prazo de 10 (dez) dias, em caso 
de réu preso, ou de 30 (trinta) dias, na hipó-
tese de réu solto. O prazo pode ser renovado, 
se não houver suspeito preso.

Realizar diligências, com a finalidade de apurar 
os fatos;

Decidir sobre requerimentos feitos pelos advo-
gados das partes envolvidas;

Apreender objetos que apresentarem relação 
com o fato; 

Colher provas; ouvir o ofendido; ouvir o suposto 
autor do fato; proceder ao reconhecimento, rea-
lizar perícias e demais medidas de praxe;

Após a fase de coleta de dados e provas, o dele-
gado poderá pedir o indiciamento; 
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ministério público
O Ministério Público também possui poder de 
investigação. Por meio deste procedimento, a 
instituição apura fatos que podem resultar em 
possíveis ações penais. 

O procedimento criminal poderá ser instaurado 
de ofício por membro do MP, ao tomar conheci-
mento da infração penal ou mediante provoca-
ção do ofendido.

O membro do MP deverá dar andamento às re-
presentações e peças de informação no prazo 
de 30 dias, a contar do recebimento, prorrogá-
veis por até 90 dias, caso seja necessária a re-
quisição de mais diligências preliminares. 

Pertinentes as acusações e não sendo passíveis 
de arquivamento, o Ministério Público pode-
rá propor o Acordo de Não-Persecução Penal 
(ANPP) se a pena prevista para o crime for me-
nor que 4 anos, o crime não tiver sido cometido 
com violência ou grave ameaça à pessoa, e o 
investigado tiver confessado, formal e circuns-
tanciadamente, a sua prática.



Provas:
como obtê-las

e armazená-las?

Após toda a explanação sobre como identificar o tipo penal do 
qual se foi vítima e qual órgão é o mais indicado para registrar o 
fato ocorrido, é importante conhecer quais elementos de prova 
são os mais adequados para instruir a denúncia, bem como sa-
ber se é necessário realizar algum procedimento pericial prévio, 
para constatar a origem das provas obtidas.

Quando se fala em provas, costuma-se achar que é algo sim-
ples e que qualquer prova é capaz de comprovar uma violação 
sofrida, mas há cuidados que precisam ser tomados para que 
a prova não seja descredibilizada pela autoridade policial nem 
utilizada em um momento futuro contra a vítima, o que poderia 
causar a inversão dos polos, colocando a vítima como ré.

 
Testemunhas

Embora algumas violações possam ocorrer na ausência de tes-
temunhas, quando o fato acontece na presença das demais 
pessoas, e algumas delas se comprometem a testemunhar, é 
indispensável anotar determinadas informações, principalmen-
te os dados pessoais completos (nome, documentos pessoais, 
endereço, telefone, email), para  anexá-las ao registro de ocor-
rência e, assim, permitir que a autoridade policial intime as tes-
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Filmagens

temunhas a prestar esclarecimento sobre o ocorrido, a dinâmica 
do fato, o possível autor etc.

Também é importante dimensionar e analisar o que, de fato, 
essas testemunhas presenciaram, e se o depoimento delas é 
relevante para a caracterização e o reconhecimento do fato e 
do seu autor, visto que, em algumas situações e a depender do 
responsável pela investigação, em vez de ajudar, seus testemu-
nhos poderão prejudicar, levando, inclusive, ao arquivamento 
do inquérito.

Na hipótese de fato que ocorra em decorrência de atuação poli-
cial e caso queiram lhe conduzir para ser testemunha, não existe 
essa obrigatoriedade, sendo uma ação facultativa a pessoa figu-
rar como testemunha de qualquer fato.  

Há indivíduos que não podem ser testemunhas, tais como ad-
vogados, amigos e familiares, já que, por terem relação íntima, 
profissional ou de afeto com a vítima, apresentam informações 
viciadas por sentimentos. Seus depoimentos são tomados ape-
nas como informações que atestam os bons antecedentes e fei-
tos da vítima, bem como a vida pregressa e conduta social desta.

Quando o fato acontecer em:

Local público: observar se há câmeras de segurança e, caso 
existam, deve-se solicitar as imagens, de imediato, posto que 
inúmeros locais com câmeras não guardam as filmagens por 
longos prazos. Alguns, por exemplo, guardam as imagens so-
mente por uma semana e, após esse período, descartam-nas.

Ambiente com gravação online ou presencial: pedir as imagens 
o mais rápido possível, verificando se outras pessoas observa-
ram e filmaram o fato ocorrido.  
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Página na Internet

Áudios e Vídeos

E-mails

Em caso de link virtual, salvar o endereço completo do site, por 
exemplo: http://www.site.com.br. Tirar um print da tela, impri-
mindo e salvando a página com seu endereço visível, para que os 
policiais especializados possam procurar pelo domínio e localizar 
o IP de onde as mensagens foram criadas e enviadas.

Na hipótese de veiculação de áudios e vídeos contendo mensa-
gens ofensivas, discurso de ódio, dentre outros, é necessário sal-
var os vídeos e áudios por meio de algum programa, bem como 
a página na qual se encontra o vídeo, em diferentes momentos, 
com a finalidade de comprovar que o vídeo realmente saiu da-
quela página.

Algumas opções de programas/sites que podem ser usados para 
baixar vídeos de redes sociais: “baixador de vídeos”, “atube cat-
cher”, “Savefrom”, https://jdownloader.org/. 

Quando o candidato ou parlamentar sofrer violações por email, 
é necessário observar o endereço do remetente, caso este se as-
semelhe muito ao de algum órgão público. É preciso ter aten-
ção, pois é possível que se configure como spoofing, uma forma 
de mascarar o real remetente da mensagem, utilizando-se de 
emails institucionais verdadeiros que, normalmente, vão direto 
para a caixa de spam do correio eletrônico.

Nesta situação específica, é requerida uma cautela maior antes 
de registrar o crime, para que não se induza a erro, na medida 
em que se atribui, equivocadamente, a autoria a uma instituição 
ou funcionário público, o que pode, inclusive, caracterizar-se en-
quanto prática de crimes contra a honra, já que não se sabe o lo-
cal exato de origem das violações. Sendo assim, faz-se imperiosa 
a realização de uma perícia técnica para comprovação do local 
de saída do email suspeito.
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Ata Notarial

Perícia da prova

É um meio de comprovar que determinado fato ou situação re-
almente aconteceu, já que, através de um escrivão, em um car-
tório de notas, é gerado um documento com fé pública sobre o 
que foi apresentado.

Diante do fato, página, áudio originais, o escrivão vai gerar uma 
ata notarial, descrevendo todo o conteúdo disponibilizado.

Pode ser feito em qualquer cartório de notas, mas tem um custo 
um pouco elevado. Em uma futura ação judicial, para se evitar a 
invalidação da prova, é recomendável utilizar essa ferramenta.
Os documentos necessários devem ser informados pelo cartório 
no momento em que se entra em contato para solicitar a confec-
ção da ata notarial, podendo mudar de cartório para cartório.

Quando se tratar de vídeos, áudios e até emails, é imprescindível 
realizar uma perícia técnica, mesmo que particular, para confir-
mar a veracidade da identificação do autor do fato, antes de ir 
à sede policial, com o intuito de não se imputar crime a alguém 
que não o cometeu e de se precaver contra uma  responsabili-
zação futura.

A autoridade policial competente irá realizar uma nova perícia 
para confirmar a autoria ou descobri-la, caso não seja possível 
ou não se tenha ideia de quem cometeu o ato, além de averiguar 
a possível origem e o caminho percorrido por aquele vídeo, áu-
dio ou outro meio eletrônico.

Exemplo: transcrições de áudios, insultos ou ameaças recebi-
das por aplicativo de conversa ou de uma página na internet, 
a qual proferiu ou veiculou notícias falsas, dentre outras situa-
ções que possam ocorrer.
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Armazenamento das provas

Para a entrega das provas em sede policial ou ministerial, é ne-
cessário usar o sistema híbrido, ou seja,ou seja, levar os arquivos 
em pen drive, de maneira impressa, na nuvem, ou por meio da 
disponibilização do link de acesso , já que cada órgão, a depen-
der das normas regimentais internas, aceitam em um formato 
ou em ambos.

Os arquivos levados em pendrive são interessantes por estarem 
todos em arquivo único, em formato PDF, com exceção dos arqui-
vos de vídeo ou áudio – que estarão em outro formato eletrônico.

 
A perícia policial pode ser realizada de forma rápida ou não, a 
depender dos recursos disponibilizados, além de ser necessá-
rio disponibilizar o equipamento em que foi recebido o conteúdo 
ofensivo para o perito examinar, inutilizando tal equipamento 
por certo período. 



Desafios
no campo

jurídico-penal

Os desafios no campo jurídico-penal são diversos. Os órgãos do 
sistema de justiça em nosso país são atravessados pelas rela-
ções de poder e pela hierarquização sociorracial que formaram 
a sociedade brasileira. 

A história de algumas instituições do sistema penal brasileiro 
impõe uma cautela sempre necessária quando se trata de acio-
ná-las, quando se busca a proteção ou reparação de grupos 
subalternizados, como a população negra e a comunidade LGB-
TQIA+. Afinal, a posição na qual esses grupos, historicamente, 
se situam, perante as forças de ordem, leva à compreensão 
do fato de que há limites entre a punição e os meios de efetiva 
transformação da sociedade.

A desumanização produzida pelo racismo está no centro da 
própria constituição das noções de crime, vítima e criminoso no 
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país. Além disso, a brutalidade da prisão, em um dos países que 
mais prende no mundo, a seletividade estrutural do sistema e a 
irracionalidade da pena, cujas promessas de prevenção e repa-
ração jamais foram cumpridas efetivamente, acendem alguns 
alertas no momento de se pensar qual estratégia adotar.

O modelo punitivo, na essência, se contrapõe a modelos de re-
paração. Ele possui protagonismo, seja por meio da força, com 
a qual se impõe e se legitima, seja pela importância política 
que exerce no controle de corpos indesejáveis, especialmen-
te em nações em que se reatualiza a inferioridade produzida 
pelo escravismo.

Por conta disso, em primeiro lugar, é válido e prudente priorizar 
caminhos de responsabilização que, de um lado, possam ser 
mais efetivos (a exemplo do âmbito cível, administrativo e eleito-
ral) e, de outro, possam ter um menor potencial de reinflamar o 
conflito (em sua esfera judicial) ou de produzir revitimização.

Sendo indispensável o acionamento das instâncias em âmbito 
criminal, um olhar permanentemente atento e crítico é funda-
mental. Assim, é preciso pensar que a importância de se buscar 
o andamento e a conclusão de uma investigação não deve re-
duzir a importância de outras medidas que possam se relacio-
nar com a proteção da vítima.

A presença nesses ambientes deve ser bastante calculada e 
sempre utilizada de forma objetiva. Afinal, esses são espaços 
nos quais algumas ações de militância podem ser pouco estra-
tégicas para o que se busca alcançar juridicamente.

Em ambientes como uma delegacia, é essencial escolher o que 
disputar e se preparar para como disputar, o que, evidente-
mente, não se confunde com uma postura subserviente, sobre-
tudo quando se tratar de ter firmeza para defender os direitos 
da pessoa assistida. 
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O uso político, acerca das práticas e documentos produzidos 
nesses espaços, pode ser mobilizado do lado de fora, em locais 
acolhedores e em momento posterior à saída desses lugares. 
Da mesma forma, vale sempre refletir sobre onde disputar, le-
vando em conta que as ruas e as redes seguem sendo espaços 
muito importantes. 

Neste sentido, a delegacia e o judiciário podem ser vistos como 
locais que realizam atos jurídicos importantes para outros obje-
tivos mais amplos, devendo-se ter cautela para evitar a perda 
de caminhos possíveis para disputar narrativas ou conseguir 
elementos que alcancem a finalidade almejada. 
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Entre a mídia
e a estratégia

jurídica

Em situações de violência política e eleitoral, o candidato ou 
parlamentar precisa estar atento ao gerenciamento da crise, 
junto à sua assessoria e articulação política e jurídica.

As estratégias de atuação precisam ser articuladas e comple-
mentares. Por vezes, a divulgação de fatos, ainda não apurados 
por inquérito policial, e as possíveis provas, em meio à mídia, 
podem prejudicar o trabalho da investigação criminal e as es-
tratégias jurídicas de defesa ou acusação. Além disso, é impor-
tante analisar a divulgação da ofensa sofrida nas redes sociais, 
uma vez que existe a  possibilidade de impulsionamento do per-
fil ofensor.

O gerenciamento de crise compreende analisar se a possível ex-
posição midiática do caso pode trazer prejuízos efetivos, como a 
consequente responsabilização civil e/ou criminal do candidato.

Os fatos e provas expostos podem ser analisados a partir dos 
seguintes pontos específicos:
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b)  A divulgação de possíveis responsáveis pode ser feita após 
o oferecimento da queixa-crime e somente em havendo indícios 
relevantes de autoria.

c)  Em sendo considerado pela assessoria jurídica e articulação 
política, na análise de gerenciamento de crise que a exposição 
midiática possa resguardar a integridade física, psíquica ou moral 
da candidata ou mandata, a publicização deve respeitar a ex-
posição dos fatos e responsáveis nos exatos termos expostos na 
queixa-crime.

d)  Por questões de segurança e proteção à integridade física da 
mandata ou candidata, pode ser mais indicada a divulgação mi-
diática do Registro de Ocorrência do Crime de violência política 
após a saída do ambiente da delegacia.
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A exposição prematura dos fatos e possíveis provas pode 
colocar em risco as eventuais testemunhas e a produção de 
provas no inquérito em curso. É preciso levar em considera-
ção que algumas condutas podem influir no regular anda-
mento das investigações, especialmente tratando-se de cri-
mes de violência política.

A) A exposição não pode apontar responsáveis nem condutas, 
tampouco proferir palavras ofensivas, desrespeitosas, pois a im-
putação penal somente será atribuída após investigação crimi-
nal concluída e o consequente oferecimento da denúncia. A im-
putação de fatos, condutas ou palavras ofensivas pode gerar, ao 
agente que a expõe, a responsabilização pelo crime de calúnia, 
injúria ou difamação.
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O IDPN é uma entidade sem fins lucrativos, organizada em prol 
do pleno exercício da cidadania e do respeito à dignidade da 
pessoa negra. Fundado em agosto de 2020, nasce como uma 
resposta a um cenário de opressão, violência e descaso com 
a população negra. Entendemos que garantir a efetivação do 
acesso a um serviço jurídico de qualidade é ferramenta indis-
pensável na promoção da equidade racial no Brasil. Este manu-
al é uma resposta e ação frente a esse cenário. 

Se você sofreu violência política e precisa de auxílio jurídico, 
envie seu email para: violenciapolitica@institutodpn.org

Para ouvir especialistas sobre o assunto, ouça Violência Po-
lítica e Democracia, a série do IDPN CAST que debate a vio-
lência política.

Conheça nosso site: www.institutodpn.org

Siga-nos nas redes sociais:
 

SOBRE O

IDPN 

@institutodpn
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Acesse o site do IDPN 
para conhecer nos-
sa atuação e ouvir o 
especial Defenda-se 
sobre enfrentamento
à violência política.

Realização

Apoio
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