CRONOGRAMA PREPARATÓRIO DE
EVENTO – “DIÁLOGOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO
DAS NORMAS ELEITORAIS”

Data: 27 e 28 de maio de 2019
Local: Tribunal Superior Eleitoral

I.

IDENTIFICAÇÃO

Diálogos para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais
II.

JUSTIFICATIVA

O Projeto elaborado para o Grupo de Trabalho de Sistematização das Normas
Eleitorais prevê a realização de reuniões abertas ao público para permitir a maior
integração entre as diversas perspectivas sobre a legislação eleitoral vigente. O
evento “Diálogos para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais”,
ao franquear a palavra para os inscritos, permite uma maior participação dos atores
envolvidos no processo eleitoral e na sistematização e compreensão das normas
eleitorais, em respeito à metodologia proposta para o grupo.
III.

OBJETIVO GERAL

Almeja-se, com o evento, (i) dar publicidade aos trabalhos desenvolvidos pelo grupo
para a sistematização das normas eleitorais; (ii) permitir a participação dos
interessados.
IV.
i.

ii.

iii.

V.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar uma exposição inicial do estudo sobre a situação normativa atual, em
atendimento ao previsto no item 6 do projeto (Elaboração do estudo sobre a
situação normativa atual);
Ouvir os interessados – membros da comunidade acadêmica e jurídica,
instituições, sociedade civil, Tribunais – sobre os trabalhos desenvolvidos e a
desenvolver;
Analisar as contribuições e os debates para o processo de sistematização das
normas.

DATA E LOCAL

O evento será realizado nos dias 27 e 28 de maio de 2019, no Auditório I do
Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília (DF), com transmissão simultânea pelo
canal do TSE no youtube.
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VI.

CRONOGRAMA

27 de maio
Abertura em Plenário
Ministra Rosa Weber
11h
Ministro Edson Fachin
Ministro Og Fernandes
Ministro Tarcisio Vieira
Prof. Dr. Flávio Pansieri
12h
Intervalo
13h30 Grupo de Trabalho 1- Direitos Políticos e correlatos
Direitos políticos; Alistamento eleitoral; Do eleitor; Voto; Suspensão e
às
perda.
14h30
Grupo de Trabalho 2 - Justiça Eleitoral e correlatos
15h às Justiça Eleitoral; Apuração e contabilização de votos; Sistema de
Nulidades; Atividades administrativas; Consultivas e regulamentos;
16h
Mesários.

16h
16h30
às
17h30
18h às
19h
19h30
às
20h30
20h30

Intervalo
Grupo de Trabalho 3 - Propaganda eleitoral e correlatos
Propaganda eleitoral; Pesquisa; Partidos políticos.

Grupo de Trabalho 4 - Financiamento de campanha
Financiamento de campanha.

Grupo de Trabalho 5 - Contencioso Eleitoral
Contencioso Eleitoral; Registro e DRAP; Elegibilidade/inelegibilidade;
Aplicação subsidiária e supletiva do CPC.

Encerramento dos trabalhos do primeiro dia.

28 de maio
9h às
Grupo de Trabalho 6 - Crimes eleitorais e processo
penal eleitoral
10h
Crimes eleitorais e processo.

10h30
às
11h30
12h

Grupo de Trabalho 7 – eixo transversal
Participação das mulheres, dos jovens, da comunidade negra e da
população indígena na política; Pessoas com deficiência; Direitos
políticos dos presos.

Encerramento
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VII.

METODOLOGIA

Com o fim de permitir a ampla participação na discussão e a análise das normas
eleitorais a partir do estudo elaborado pelos coordenadores dos eixos temáticos
sobre a situação normativa atual, o evento contará com três fases, assim divididas:
a. Preliminar
i. Publicidade de documentos
O estudo prévio sobre a situação normativa atual referente a todos os eixos
temáticos será publicado no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral no dia 17
de maio, para amplo conhecimento.
ii. Inscrição e indicação de participantes
As pessoas e instituições interessadas em contribuir com propostas, críticas e
sugestões, diretamente relacionadas ao escopo previamente publicado, deverão se
inscrever em ambiente próprio no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral
entre os dias 20 e 22 de maio, com o envio da sugestão, crítica ou contribuição que
pretende indicar. A coordenação executiva do Grupo de Trabalho (GT – SNE)
analisará os requerimentos, considerando a adequação do conteúdo proposto ao
tema do encontro, e publicará lista de participantes habilitados e o horário de
exposição de cada um.
Cronograma da fase preliminar:
17 de maio
20 a 22 de maio
24 de maio

Divulgação do documento preliminar para a realização do evento
Período de inscrições para expositores por meio de link específico
no site do TSE.
Divulgação da lista de expositores.

b. Exposições
Nos dias 27 e 28 de maio será realizada a exposição dos temas pelos coordenadores
de cada eixo, com a imediata abertura para os inscritos, conforme a ordem definida
previamente. As mesas de trabalho serão compostas por um presidente, um
secretário e o coordenador do respectivo eixo temático. Os trabalhos terão duração
máxima de 90 minutos e serão encaminhados no seguinte formato:
i. Abertura dos trabalhos pelo presidente de mesa;
ii. Exposição do documento preliminar pelo coordenador do eixo temático;
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iii. Audição dos inscritos, conforme a lista de participantes habilitados publicada
previamente, pelo tempo de 5 minutos cada;
iv. Encerramento dos trabalhos pelo presidente de mesa.
c. Conclusão
Após a realização das mesas de debates, os secretários de mesa encaminharão o
relatório com as propostas recebidas para o coordenador do eixo temático
respectivo. Cada coordenador elaborará um relato, integrando o estudo preliminar
às propostas, aos debates e às críticas realizadas durante o evento, com o fim de dar
publicidade a essa etapa do projeto.
VIII.

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas a partir do dia 20 de maio, da seguinte forma:
i.

Ouvintes: inscrição simples no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral
em ambiente próprio;

ii.

Expositores: inscrição entre os dias 20 e 22 de maio, no sítio eletrônico do
Tribunal Superior Eleitoral, em ambiente próprio, acompanhada do teor de
sua exposição, por escrito, no mesmo ato. A fundamentação do pedido de
intervenção deve ser objetiva e diretamente relacionada à minuta de estudo
publicizada na fase preliminar. A coordenação executiva do GT–SNE analisará
os requerimentos, momento em que considerará a adequação do conteúdo
proposto ao tema do encontro, e o limite temporal.

IX.

FECHAMENTO

O encerramento do evento se dará no dia 28 de maio, às 12h. A publicação do
relatório final será feita pela página do Grupo de Trabalho no sítio eletrônico do
TSE. Este evento é realizado como uma das etapas definidas no projeto elaborado
pelo Grupo de Trabalho para a Sistematização das Normas Eleitorais, que terá
continuidade conforme seu cronograma.
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