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VOLUME I
DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL

1. Direito constitucional eleitoral
1.1 Lênio Streck - Um olhar hermenêutico sobre o Direito Eleitoral
1.2 Emiliane Alencastro - Interconexões do Direito Eleitoral com o Direito
Constitucional
1.3 Miguel Godoy e Eduardo Borges - Diálogos em torno de um conceito
indeterminado
1.4 Bruno Galindo - Constitucionalismo e soberania popular: fundamentos do direito
eleitoral democrático
1.5 Min. Luiz Fux e Carlos Eduardo Frazão - Revisitando o Direito Eleitoral: direitos
fundamentais, democracia e o novo constitucionalismo

2. Abrangência dos direitos políticos
2.1 Néviton Guedes - A democracia e a restrição aos direitos políticos
2.2 Fernando Neves e Cristina Neves - Direitos Políticos e Suas Restrições
2.3 Vânia Aieta - O sacrifício dos direitos políticos através da pena de inelegibilidade
2.4 Adriano Pedra - Direitos políticos das pessoas jurídicas Adriano Pedra
2.5 Filomeno Moraes - Sufrágio, voto e sistema eleitoral no Brasil: descaminhos e
caminhos da inclusão política
2.6 Marco Vargas e Richard Pae Kim - Voto facultativo e democracia

2.7 João Andrade Neto - O voto nulo e seus efeitos ensaio sobre a (falta de) lucidez na
jurisprudência do TSE
2.8 Gina Vidal e Ana Carla Pinheiro - De onde viemos, quem somos, para onde vamos:
Um breve relato acerca do percurso da cidadã brasileira, desde o acesso ao voto até seu
status quo no cenário jurídico contemporâneo.

3. De uma justiça simbólica à aspiração concretiva
3.1 Waldir Franco Félix Júnior - Justiça Eleitoral brasileira histórico, funções e possíveis
propostas do direito comparado para a revitalização do modelo de organismo eleitoral
3.2 Elaine Harzheim Macedo - Normatização das eleições: a Justiça Eleitoral detém
funções legislativas
3.3 Eduardo Zauli - Direito judicial e Justiça Eleitoral: a judicialização das eleições no
Brasil
3.4 Adriana Alcântara - A formação da jurisprudência eleitoral necessidade de reflexão
e coerência
3.5 Ruy Samuel Espíndola – Poder regulamentar e TSE: fonte do direito eleitoral
inconstitucional e exercício abusivo desse poder normante

4. Princípios estruturantes do direito eleitoral
4.1 Bruno Lorenzetto - O percurso entre regras e princípios
4.2 Marcelo Roseno - Igualitarismo eleitoral: por uma força de efeito ótima ao princípio
da igualdade de oportunidades nas competições eleitorais
4.3 Aline Osorio - O princípio da liberdade de expressão no direito eleitoral
4.4 Juliana Freitas e Paulo Victor - A presunção de inocência como vetor da
(i)moralidade...
4.5 Fernando Gustavo Knoerr - Mandato, autonomia partidária e representatividade
política
4.6 Anderson Sant'ana Pedra - A criação do direito pela justiça eleitoral e o princípio da
anualidade
4.7 Pedro Gallotti e Ana Carolina Clève - Princípio da legalidade estrita na seara
eleitoral

5. Sistemas eleitorais e reforma política

5.1 Helga Almeida e Larissa Gomes - Mais exóticos que jabuticabas. Os sistemas
eleitorais brasileiros
5.2 Emerson Cervi - Desafios do sistema representativo brasileiro: sobre quando a
normatividade dos ideólogos e os interesses dos agentes políticos se unem para
produzir resultados opostos às demandas do público
5.3 Ana Cláudia Santano - Uma análise econômica da legislação referente ao
financiamento da política no Brasil...
5.4 Geórgia Nunes – Candidatas de fachada: a violência política decorrente da fraude
eleitoral e...

VOLUME II
DIREITO PARTIDÁRIO
1. Direito partidário
1.1 Rafael Morgental - Direitos partidários: exame crítico e propostas sobre a regulação
jurídica do sistema partidário brasileiro
1.2 Ana Paula Fuliaro - Partidos políticos e a busca da ampla representatividade. Um
estudo comparado entre Brasil e Colômbia
1.3 Laerty Morelin - O declínio do pluripartidarismo a partir da reforma política
1.4 Marcelo Peregrino e Arcaro Conci - As candidaturas avulsas, o Sistema
Interamericano de Direitos Humanos e o Estado de Partidos
1.5 Bruno Bolognesi e Flávia Babireski - Posicionamentos ideológicos dos partidos
políticos de direita no Brasil
1.6 Maria Claudia Bucchianeri - Tomemos a sério o debate em torno do compliance
partidário uma primeira reflexão crítica dos Projetos de lei nº 60 2017...

2. Fidelidade partidária
2.1 Eder Gimenes - Sobre o enraizamento dos partidos políticos entre o eleitorado no
Brasil
2.2 Gabriela Rollemberg - Aspectos Polêmicos e Atuais da fidelidade partidária
2.3 Ricardo Sérvulo Fonseca - Fidelidade versus mandato livre: a disciplina partidária
como obstáculo à responsividade do parlamentar

3. Prestação de contas partidárias

3.1 Min. Sérgio Banhos - O princípio da transparência e a prestação de contas
partidárias
3.2 Denise Goulart Schlickmann - Prestação de contas partidárias o dever de prestar
contas e a evolução do instituto no Brasil
3.3 Kamile Moreira e Ricardo Rodrigues - Prestação de contas partidárias: ineficiências
e lacunas

4. Direito de antena
4.1 Paula Bernardelli - Os limites da liberdade de expressão no exercício do direito de
antena
4.2 Marcelo Weick Pogliese - A liberdade de exposição e a cooptação partidária em
tempos digitais
4.3 Volgane Carvalho e Frederico Alvim - A igualdade de oportunidades entre os
candidatos e a dessimetria do horário eleitoral gratuito

5. Democracia interna dos partidos políticos
5.1 José Luís Blaszak - Democracia interna dos partidos
5.2 Raymundo Campos Neto - Democracia interna e o fenômeno da oligarquização...
5.3 Diana Patrícia Câmara - Democracia paritária intramuros
5.4 Ana Cristina Blasi - Os desafios na democracia interna partidária brasileira:
possíveis ferramentas de atuação procedimental das organizações...
5.5 Pedro Floriano, Brina Deponte, Luís Locatelli e Pedro de Assis - Da previsão legal
ao aprendizado institucional intervenções internas e comissões provisórias nos
partidos...

6. Convenções partidárias e sua inexorabilidade para o aprimoramento da
democracia
6.1 Delmiro Campos e Maria Stephany - Convenções ato político-partidário
6.2 Vivian de Almeida Gregori Torres - A convenção partidária como instrumento para
o aprimoramento da democracia

VOLUME III
ELEGIBILIDADE E INELEGIBILIDADES

1. A elegibilidade como direito fundamental
1.1 José Armando Ponte Dias Júnior - Anverso e reverso das relações desencontradas
entre elegibilidade e moralidade
1.2 Frederico Alvim - A elegibilidade e seus impedimentos no direito comparado e nos
pactos internacionais
1.3 Clarissa Maia - Reflexões sobre a elegibilidade e as suas consequências jurídicas
diante do reconhecimento do metaprincípio da universalidade dos direitos políticos
1.4 Luiz Eduardo Peccinin – A jusfundamentalidade do direito a ser votado: por novos
horizontes à regulação, interpretação e aferição das inelegibilidades
infraconstitucionais

2. Condições de elegibilidade
2.1 Peter Panutto - O alistamento eleitoral como condição para o exercício da cidadania
2.2 Vladimir Belmino de Almeida - Reflexões sobre domicílio eleitoral
2.3 Andreive Ribeiro - Nacionalidade, cidadania e eleição de estrangeiro
2.4 Alexandre de Castro Nogueira - A incompatibilidade da auto-aplicabilidade do art.
15, III, da Constituição Federal com a plenitude...
2.5 Álvaro Barreto - Filiação partidária e elegibilidade é possível avançarmos às
candidaturas independentes
2.6 Fernando de Castro Faria - A candidatura do militar a mandato eletivo

3. Condições de “registrabilidade”
3.1 Walber Agra - Requisitos de Registrabilidade
3.2 Caetano Lo Pumo e Everson Alves - O direito de ser candidato e suas limitações por
lei ordinária

4. Inelegibilidades constitucionais
4.1 Rafael Nagime - Reeleição no Poder Executivo
desacerto de sua aplicação...

viabilidade de sua adoção e

4.2 Emma Roberta Palú - A inelegibilidade do chefe do executivo para outros cargos,
desincompatibilização por renúncia e impacto sobre...
4.3 Volgane Oliveira Carvalho - Casos de familia uma genealogia da inelegibilidade

4.4 Virgínia Afonso e Mateus Bittencourt - A presunção de inocência no Brasil
contemporâneo: aspectos eleitorais e criminais

5. Inelegibilidades infraconstitucionais após a “Lei da Ficha Limpa” (LC nº 135/2010)
5.1 Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas - A inelegibilidade proclamada por atores
não judiciais (ou a lei da ficha limpa e seus excessos)
5.2 Guilherme de Abreu e Silva - Inelegibilidades decorrentes do abuso de poder
interpretação restritiva e conformação jurisprudencial sobre as alíneas...
5.3 Moisés Pessutti – A desproporcional atuação da Justiça Eleitoral quando da
declaração de inelegibilidades decorrentes de desaprovação de contas...
5.4 Rubens Beçak e Luís Felipe Cirino - Renúncia na pendência de processo de cassação
de mandato e as inelegibilidades decretadas pelo Poder Legislativo...
5.5 Pedro Roberto Decomain - Inconstitucionalidade parcial da LC 135 2010 Lei da
Ficha Limpa’
5.6 Alexandre Luís Rollo – A inelegibilidade de dirigentes de estabelecimento de
crédito, financiamento ou seguro em processo de liquidação judicial e extrajudicial
5.7 Daniel Hachem e Luzardo Faria - Improbidade administrativa, inelegibilidade e a
aplicação do art. 1º, I, 'l', da Lei...
5.8 Tailaine Costa - A inelegibilidade decorrente da exclusão do servidor público
restrição democrática ou moralista
5.9 Anderson Alarcon - ADI 4.650 e as mudanças no financiamento de campanhas
eleitorais...
5.10 Rodrigo Terra Cyrineu - O efeito suspensivo introduzido pela Lei n. 13.165 e sua
relação com as causas de inelegibilidade das alíneas 'd' e 'j'

6. Dinâmica de aferição dos requisitos da elegibilidade
6.1 Manoel Veríssimo Ferreira Neto - O impacto de alterações fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro sobre a elegibilidade
6.2 Rodolfo Pereira e Roberta Gresta - Antecipação do registro de candidatura: uma
proposta em favor da estabilidade do processo eleitoral

VOLUME IV
PROPAGANDA ELEITORAL

1. A função democrática e a liberdade de expressão na propaganda eleitoral
1.1 Lenine Póvoas de Abreu - Os limites da liberdade de expressão em matéria eleitoral
1.2 Mauro Prezotto - Propaganda eleitoral negativa como instrumento de
convencimento do eleitor
1.3 Fernando Neisser, Raquel Machado e Paula Bernardelli - A mentira no ambiente
digital: impactos eleitorais e possibilidade de controle
1.4 Luciana Panke e Pedro Pimental - Questões conceituais sobre comunicação política,
eleitoral e governamental
1.5 Diogo Rais e L. N Castro - A comunicação política em tempos de big data e
inteligência artificial: a campanha digital de Donald Trump...
1.6 Carlos Santos – Um olhar psicanalítico acerca do voto

2. Propaganda eleitoral antecipada e propaganda eleitoral em espécie na Lei nº
9.504/97
2.1 Lívia Maria de Sousa e Juliana Sampaio - Reflexões acerca da propaganda
antecipada de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral
2.2 Olivar, Fabíola e André Shiroma - A propaganda eleitoral no rádio e televisão: uma
visão crítica
2.3 Frederico Martins de Almeida - A propaganda eleitoral em bens particulares - sua
limitação proporcional e a liberdade de expressão
2.4 Michel Saliba - A propaganda eleitoral em locais públicos e o retrocesso na
liberdade das campanhas nas ruas
2.5 Alexandre Basílio - Propaganda eleitoral antecipada e a internet: teoria
funcionalista sistêmica da propaganda eleitoral antecipada versus...
2.6 Henrique Neves - Propaganda eleitoral na imprensa escrita e a liberdade editorial
de apoio político

3. O controle judicial da propaganda e seus limites
3.1 Luciana Ramos e Diogo Rais - A liberdade de expressão e o controle sobre o
conteúdo da propaganda eleitoral uma perspectiva comparada
3.2 Paulo Henrique Lucon - Processo eleitoral e o CPC2015: tutela inibitória e
propaganda eleitoral ilícita
3.3 Nicolau José Konkel - (Im)posturas municipais e restrições à propaganda eleitoral

3.4 Bruno Rangel Avelino - Fake news, radiodifusão e os limites da Justiça Eleitoral
3.5 Fernando Matheus da Silva - A tutela específica e a concorrência eleitoral: a
transmissão de conhecimento e o combate às fake News
3.6 Luiz Taro Oyama e Jillian Servat – Fake News, algoritmos, replicação artificial e a
responsabilidade penal eleitoral

4. Pesquisas eleitorais e testes pré-eleitorais no convencimento do eleitor
4.1 Adriano Oliveira - Para além da intenção de voto
4.2 Juliana Freitas e Paulo Carvalho - A liberdade à informação do eleitor e o seu
núcleo de questionamentos...
4.3 Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto - Pesquisas de intenção de voto - efeitos
sobre o eleitorado

5. Direito de resposta
5.1 Lygia Maria Copi e Amanda Golombiewski - Direito de resposta e liberdade de
imprensa: os (muitos) erros e (poucos) acertos da Lei...
5.2 Andrea Sabbaga de Melo - Liberdade de crítica pessoal e direito à informação na
propaganda eleitoral e o direito de resposta: precedentes jurisprudenciais das eleições
presidenciais...
5.3 Guilherme Barcelos - O Direito Eleitoral em tempos de fake news: o que é isto, um
fato sabidamente inverídico

VOLUME V
FINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. Os modelos de financiamento eleitoral no Brasil
1.1 Pedro Roberto Decomain - Financiamento público de campanhas eleitorais
1.2 Michel Bertoni - Financiamento eleitoral exclusivamente público: Ponderações entre
o financiamento...
1.3 Denise Goulart Schlickmann - O fim das doações empresariais: o impacto do
julgamento da ADI 4650 pelo Supremo Tribunal Federal...
1.4 Julia Rocha de Barcelos – Financiamento de campanha e participação: o
financiamento coletivo na internet

2. Financiamento como participação democrática: desafios e perspectivas
2.1 Walber Agra - As várias formas de abuso de poder como acinte ao financiamento
eleitoral
2.2 Vera Karam de Chueiri e Eduardo Xavier - Liberdade de expressão e financiamento
eleitoral: Robert Post e o caso Citizens United v. Federal Election Commission
2.3 Tassiana Bezerra - A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais:
a internet como espaço de participação política
2.4 Adriano Codato e Marcio Carlomagno - Poder social e poder político: como
ocupação, gênero, patrimônio e dinheiro se combinam nas eleições...

3. Transparência democrática e a atual prestação de contas eleitorais
3.1 Viviane Macedo Garcia - Transparência e o dever de prestar contas
3.2 Elmana Esmeraldo - O atual modelo de financiamento das campanhas e das
prestações de contas eleitorais no Brasil
3.3 Luiz Eugênio Scarpino - O processo de prestação de contas e o poder normativo da
Justiça Eleitoral: entre a efetividade e a segurança jurídica na...

4. O processo de prestação de contas eleitorais: garantias e efetividade
4.1 Roger Fischer - Prestação de contas de candidatos e os princípios constitucionais da
legalidade, do devido processo legal e da anterioridade: uma análise...
4.2 Dyogo Crosara - Garantias processuais na prestação de contas eleitorais
4.3 Carla Karpstein - As limitações do processo de prestação de contas eleitorais e o
dever de fiscalização pela Justiça Eleitoral
4.4 Alvaro Barreto e Caroline Graeff - A prestação de contas eleitoral como condição de
registrabilidade...
4.5 Tarcísio Augusto Sousa de Barros - Prestação de contas de campanha e seus
reflexos para a obtenção da certidão de quitação
4.6 Luiz Felipe Andrade - A prestação de contas como inibição ao 'caixa 2' de
campanha: a medida cautelar da...
4.7 Alessandro José Oliveira - Responsabilidade criminal do agente público: proposta
para um 'novo' e efetivo controle financeiro...
4.8 Amanda Lobão Torres - Temas imobiliários na perspectiva da prática eleitoral

VOLUME VI
DIREITO PROCESSUAL ELEITORAL
1. O processo eleitoral e seus fundamentos
1.1 Ludgero Liberato - O alcance do conceito de processo jurisdicional eleitoral no
direito brasileiro
1.2 Eduardo José Costa - O processo judicial (eleitoral) como garantia de liberdade
contrajudiciária
1.3 Elaine Harzheim Macedo - O código de processo civil de 2015 e a legislação
processual eleitoral
1.4 Michelle Pimentel Duarte - O processo jurisdicional eleitoral e seus fundamentos
direitos políticos, inelegibilidades e...
1.5 Patrícia Henriques Ribeiro - O processo eleitoral como garantia do Estado
democrático de direito

2. As ações eleitorais típicas
2.1 Pedro Menezes de Carvalho – Ação de impugnação de registro de candidatura e os
limites do reconhecimento superveniente das inelegibilidades
2.2 Rodrigo Nóbrega Farias - Breves apontamentos sobre a ação de impugnação de
mandato eletivo e o novo Código
2.3 Paulo Henrique Golambiuk - A evolução da ação de investigação judicial eleitoral e
a atual posição preferencial que ostenta no combate aos abusos praticados frente aos
demais...
2.4 Marina Morais e Alexandre Azevedo - A representação por condutas vedadas a
agentes públicos e sua convivência com a investigação judicial eleitoral por...
2.5 Karina Kufa - A liberdade do eleitor garantida pela aplicação do artigo 41-A da Lei
9504/97
2.6 Rogério Carlos Born - Ação rescisória no direito eleitoral em busca da sua real
efetividade

3. Contencioso eleitoral
3.1 Rodrigo López Zílio - O novo CPC e a proteção do direito eleitoral
3.2 Gustavo Bohrer Paim - O contraditório como direito de influência e de não surpresa
no novo código de processo...

3.3 Maria Paula Bandeira e Maria Stephany - Da impossibilidade de autorregramento
da vontade das partes no processo eleitoral
3.4 Flávio Cheim Jorge - A natureza coletiva da ação eleitoral
3.5 Jaldemiro Rodrigues e Roberto Gouveia - Estabilização da demanda e correção da
ilegitimidade passiva no processo eleitoral
3.6 Ana Márcia Mello - O litisconsórcio nas ações eleitorais uma analise crítica da
jurisprudência
3.7 Edilene Lobo - O amicus curiae como instituto de legitimação das decisões judiciais
na nova processualidade coletiva: contributo para uma teoria...
3.8 Sandro Kozikoski e Rene Sampar - Fake news, desinformação, processo eleitoral e
tutela provisória
3.9 Alexandre Pimentel, Paulo Lyra - A estabilização da jurisprudência...
3.10 João Andrade Neto - O art. 23 da LC 6490 em face do dever de fundamentação no
Direito Eleitoral
3.11 Luiz Felipe da Silva Andrade - A inaplicabilidade-revogação do supertrunfo do
livre convencimento em matéria eleitoral...
3.12 Renata Christiana Maia - Força executiva das decisões nas ações eleitorais e
cumprimento de sentença
3.13 Walter de Agra Junior e Arthur Fialho – Tutelas específicas: aplicação de normas
processuais no direito eleitoral
3.14 Luiz Fernando Casagrande Pereira – Cassação de mandato na Justiça Eleitoral e
técnicas processuais

4. Provas no direito processual eleitoral
4.1 Flávio Yarshell - Antigas e novas reflexões sobre a distribuição do ônus da prova no
processo eleitoral
4.2 Antônio Peleja Júnior - O direito probatório eleitoral à luz do CPC 2015 - algumas
considerações
4.3 Guilherme Barcelos - Provas ilícitas no Processo Judicial Eleitoral: às voltas com as
gravações ambientais clandestinas

5. Recursos eleitorais
5.1 Bruno Campos Silva - O recurso eleitoral (apelação eleitoral) e o novo código de
processo civil...

5.2 Ângelo Soares Castilho - Recorribilidade das decisões interlocutórias eleitorais e o
novo...
5.3 Luiz Sílvio Salata - A (ir)recorribilidade das decisões eleitorais frente ao CPC15
entre a eficácia e segurança jurídica

6. Mandado de segurança no direito eleitoral
6.1 Durval Aires Filho - Mandado de segurança eleitoral como coadjuvante aos
recursos utilizados contra...
6.2 José Henrique Mouta Araújo - Mandado de segurança no processo eleitoral
competência e modificações decorrentes do CPC15

VOLUME VII
ABUSO DE PODER E PERDA DE MANDATO
1. Cassação de mandato e sua legitimidade democrática
1.1 José Jairo Gomes - Os bens jurídicos protegidos pelo art. 14 §9º da Constituição de
1988 e a revisão da decisão das urnas
1.2 Thiago Lemos de Andrade - Justiça Eleitoral e independência entre instâncias: um
estudo jurisprudencial
1.3 Armando Sobreiro Neto - O Ministério Público Eleitoral, a Defesa do Regime
Democrático e o Combate aos Abusos nas Eleições
1.4 Luciano Carrasco Falavinha – A responsabilidade do beneficiário pelo ilícito
eleitoral
1.5 Polianna Santos e Julia Barcellos - Dupla Vacância na Chefia do Executivo ou se a
Dilma cair quem assume...
1.6 Eduardo Damian - Sistema de valoração da prova e a nova previsão do código
eleitoral sobre a impossibilidade de cassação...

2. Fraude, corrupção e os diferentes abusos eleitorais
2.1 Emerson Garcia - Sistema eleitoral proporcional, custo de campanha e poder
econômico: desafios do direito eleitoral brasileiro
2.2 André Lemos Jorge e Filippe Lizardo - Financiamento de campanhas e o artigo 30-A
da Lei das Eleições na proteção à igualdade...

2.3 Eduardo Bastos Mendonça - Captação ilícita de sufrágio: caracterização e
consequências
2.4 Maitê Marrez – Uso e abuso dos meios de comunicação social para favorecer
candidaturas
2.5 Hélio Maldonado - Abuso de Poder e seu Reflexo na Normalidade e Legitimidade
do Pleito da permanente necessidade de retorno ao mundo dos eventos para
revelação...
2.6 Thiago Bovério e Paulo Henrique Bovério - O uso da máquina administrativa em
favor de candidaturas como fator de desestabilização do regime democrático e da
responsabilidade
2.7 Roberta Gresta, Polianna e João Andrade - Fraude à cota de gênero como fraude à
lei: os problemas conceituais e procedimentais...

3. Condutas vedadas a agentes públicos em campanha
3.1 Telson Luís Ferreira - Conduta vedada politicas públicas assistenciais em período
eleitoral
3.2 Tiago Leal Ayres - A boa-fé objetiva no processo eleitoral como vetor interpretativo
das condutas vedadas pelo uso de bens e serviços públicos em campanha
3.3 Renato Ribeiro de Almeida - Agentes públicos em campanha eleitoral: como fica o
controle na campanha virtual
3.4 Moisés Pessuti - Programas sociais, processo eleitoral e a isonomia no pleito
3.5 Fabio Quintas e Wagner Une - Condutas vedadas a agentes públicos durante o
processo eleitoral: reflexões sobre a ....
3.6 Mateus Henrique de Carvalho - O abuso de poder de autoridade e a incidência do
artigo 74 da Lei das Eleições
3.7 Marcelo Ortolan - Interdependência entre condutas vedadas a agentes públicos na
Lei de Improbidade Administrativa e na Lei de Anticorrupção Empresarial
3.8 Luciano Tadau Sato - As regras de comportamento impostas aos agentes públicos
em período eleitoral: das condutas...

4. Gravidade, potencialidade e proporcionalidade no direito eleitoral
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