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1. Breve Histórico
Nessa s•rie de artigos sobre as Elei‚ƒes de 2010 cumprenos fazer especial men‚„o a Resolu‚„o n… 23.219/2010
do TSE - Tribunal Superior Eleitoral, que dispƒe sobre a
instala‚„o
de
se‚ƒes
eleitorais
especiais
em
estabelecimentos penais e em unidades de interna‚„o de
adolescentes.
Caber€ aos Tribunais Regionais Eleitorais de cada Estado
Federado e Distrito Federal, coordenar com os
respectivos Ju†zes Eleitorais a cria‚„o de se‚ƒes
eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em
unidades de interna‚„o de adolescentes, a fim de
assegurar aos presos provis‡rios e adolescentes
internados o direito ao voto.
Fundamental destacar que esta Resolu‚„o busca
implementar uma das garantias constitucionais inerentes
a cidadania e ao pr‡prio Estado Democr€tico de Direito,
que pelo exerc†cio dos direitos pol†ticos assegura a todo
cidad„o o direito de escolher seus representantes
pol†ticos por meio do voto direto e secreto.
A luz da Constitui‚„o Federal definiu de forma taxativa
os casos de priva‚„o dos direitos pol†ticos nos incisos do
art. 15, assim sendo, para evitar os arb†trios de outrora,
somente poder„o ocorrer a perda ou suspens„o dos
direitos pol†ticos nos casos estampados na Carta Maior.
Nos cabe aqui mencionar exclusivamente a previs„o
contida no inciso III do art. 15 que trata da suspens„o
dos direitos pol†ticos quando ocorrer a condena‚„o
criminal transitada em julgado, perdurando a suspens„o
enquanto durar os efeitos da condena‚„o.
Cristalino, portanto, que a rigor do que dita a Carta
Magna somente poder€ ser privado do exerc†cio do
direito ao voto o preso que possuir condena‚„o criminal
transitada em julgado. Portanto, os presos provis‡rios,
ou seja, aqueles que apesar de recolhidos em
estabelecimento de priva‚„o de liberdade, n„o possuem
condena‚„o criminal transitada em julgado permanecem
no gozo de seus direitos pol†ticos no tocante ao direito
de escolher seus representantes pelo voto.
Logo, se observa que o voto do preso provis‡rio n„o •
novidade no Brasil, tendo sido implementado em alguns
Estados de forma total ou parcialmente em alguns
estabelecimentos prisionais.

Contudo, n„o existia at• ent„o orienta‚„o firme do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE no sentido de
determinar aos Tribunais Regionais Eleitorais a
implanta‚„o de se‚ƒes especiais a fim de viabilizar o
direito de voto dos presos provis‡rios e adolescentes
internados, isso porque as Resolu‚ƒes anteriores sempre
apresentavam a express„o “se poss†vel”, o que
acarretou que alguns Estados, como S„o Paulo, por
exemplo, n„o tomassem medidas no sentido de viabilizar
o voto dos presos provis‡rios.
2. Regras da Resolução nº 23.219/2010

PrevŠ a Resolu‚„o do TSE que caber€ aos Ju†zes
Eleitorais sob a coordena‚„o dos Tribunais Regionais
Eleitorais a cria‚„o de se‚ƒes eleitorais especiais em
estabelecimentos penais e em unidades de interna‚„o de
adolescentes que possuam no m†nimo 20(vinte)
eleitores.
A
Justi‚a
Eleitoral
realizar€
nos
pr‡prios
estabelecimentos prisionais e unidades de interna‚„o o
alistamento, revis„o e transferŠncia do t†tulos eleitorais
tendo como data final o dia 5 de maio de 2010.
O preso provis‡rio ou o adolescente maior de 18
(dezoito) anos internado que n„o se alistar ou n„o
transferir o seu local de vota‚„o at• a data prevista, n„o
poder€ votar nos respectivos estabelecimentos.
Contudo, poder„o justificar sua ausŠncia ‹s urnas no
pr‡prio estabelecimento penais.
Cumpre consignar ainda que aqueles que transferirem o
t†tulo para a se‚„o eleitoral do estabelecimento penal
ou unidade de interna‚„o e que, na data das elei‚ƒes,
n„o mais estiverem presos ou internados poder„o votar
nos respectivos estabelecimentos ou unidades, ou
poder„o apresentar justificativa, e ainda, aqueles que
mesmo habilitados perante as se‚ƒes especiais tiverem
contra si no dias das elei‚ƒes senten‚a penal
condenat‡ria com trŒnsito em julgado.
• certo que inŽmeras ser„o as dificuldades enfrentadas
pelos Estados com popula‚„o carcer€ria significativa
para o cumprimento da Resolu‚„o do TSE, de forma que
para amenizar tais transtornos encontra-se prevista a
celebra‚„o de convŠnios entre os Tribunais Regionais
Eleitorais e entidades pŽblicas e civis para entre outras
atividades, definirem cronograma para a realiza‚„o do
alistamento eleitoral, promo‚„o de mutirƒes para a
emiss„o de documento de identifica‚„o dos presos
provis‡rios e adolescentes internados.
E em decorrŠncia de pr•vias manifesta‚ƒes dos Tribunais
Regionais Eleitorais
acerca da
viabilidade de
cumprimento da Resolu‚„o do Tribunal Superior
Eleitoral, incluiu-se ao final da norma o art. 24 previs„o
de que os Tribunais Regionais Eleitorais poder„o at• o
dia 30 de mar‚o de 2010 encaminhar ao Tribunal
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Superior
Eleitoral
eventuais
particularidades,
dificuldades e sugestƒes para a instala‚„o das se‚ƒes
eleitorais especiais.
3. Propaganda Eleitoral
De acordo com a Resolu‚„o 23.219 competir€ aos Ju†zes
Eleitorais definirem com o diretor do estabelecimento
ou da unidade de interna‚„o a forma de veicula‚„o da
propaganda no r€dio e na televis„o e o respectivo acesso
aos eleitores, atendendo as recomenda‚ƒes do Juiz
Corregedor ou do Juiz respons€vel pela execu‚„o penal
ou pela medida s‡cio-educativa.

cria‚„o das se‚ƒes eleitorais especiais e alistamento dos
eleitores at• o dia 05 de maio de 2010, portanto, ser€
de fundamental importŒncia a celebra‚„o dos convŠnios
de coopera‚„o previstos na Resolu‚„o para que haja
tempo h€bil ao pleno atendimento da norma.
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4. Segurança
A grande preocupa‚„o em torno do voto dos presos
provis‡rios e adolescentes internados gira em torno da
seguran‚a tanto no momento do alistamento eleitoral
quanto no pr‡prio dia da vota‚„o. Quest„o que de
acordo com a Resolu‚„o dever€ ser objeto de convŠnios
de coopera‚„o t•cnica entre a Justi‚a Eleitoral e
entidades ligadas ao sistema prisional e s‡cio-educativo,
Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria PŽblica,
Minist•rio PŽblico, entre outros, para garantir condi‚ƒes
indispens€veis de seguran‚a e cidadania para o exerc†cio
do direito de voto.
Nas se‚ƒes instaladas nos estabelecimentos penais e de
interna‚„o, no dia das elei‚ƒes, ser€ permitida a
presen‚a de for‚a policial e de agentes penitenci€rios a
menos de 100(cem) metros do local de vota‚„o, o que
n„o • permitido nas se‚ƒes regulares.
Neste tocante, dispƒe ainda a Resolu‚„o que os
membros das mesas receptoras de votos e de
justificativas ser„o nomeados, preferencialmente,
dentre servidores dos Departamentos Penitenci€rios dos
Estados, das Secretarias de Justi‚a, Cidadania e Direitos
Humanos, entre outras, al•m de servidores do
Minist•rios PŽblico Federal, Estadual e do Distrito
Federal, das Defensorias PŽblicas e da Ordem dos
Advogados do Brasil.
No dia do pleito, ser€ permitida a presen‚a dos
candidatos, na qualidade de fiscais natos, e de apenas
1(um) fiscal de cada partido pol†tico ou coliga‚„o nas
se‚ƒes eleitorais especiais. Por•m, o ingresso dos
candidatos e dos fiscais depender€ da observŒncia das
normas de seguran‚a do estabelecimento penal ou de
interna‚„o e do credenciamento pr•vio perante a
Justi‚a Eleitoral.
5. Conclusões
Verificamos que a Resolu‚„o do TSE retira da esfera do
“se poss†vel” for o exerc†cio do direito de voto do preso
provis‡rio e adolescente internado, prevendo a ado‚„o
de todas as medidas necess€rias pela Justi‚a Eleitoral
para a garantia do direito constitucional do voto direto.
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N„o ser„o poucas as dificuldades a serem enfrentadas e
questƒes a serem resolvidas pela Justi‚a Eleitoral, com a
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