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Ministro disse que
a cooperação com
as Forças
Armadas tem sido
‘extremamente
frutuosa’

ELEIÇÕES O ministro Edson
Fachin, presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE),
disse nessa sexta-feira (29)
que a Justiça Eleitoral não
está aberta à "intervenção".
"Para colaboração, coopera-
ção e parcerias proativas pa-
ra aprimoramento a Justiça
Eleitoral está inteiramente à
disposição Intervenção, ja-
mais", afirmou. "Não há po-
der moderador para intervir
na Justiça Eleitoral", acres-
centou em entrevista coleti-
va em Curitiba. O ministro

Edson Fachin: ‘Justiça Eleitoral
não está aberta a intervenção'

CNBB divulga
carta em defesa
da democracia
nas eleições
IGREJA A Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil
(CNBB) divulgou, nessa sex-
ta-feira (29), uma carta em
defesa do processo demo-
crático nas eleições, da con-
quista do voto e dos direitos
dos trabalhadores e dos po-
bres. O texto, assinado por
quatro bispos, ainda alerta
para "tentativas de ruptura
da ordem institucional" e é
contrário à disseminação de
fake news e da manipulação
religiosa. A carta diz que o
quadro atual do Brasil é
"gravíssimo" e que o país
"não vai bem". "A fome e a
insegurança alimentar são
um escândalo para o país,
segundo maior exportador
de alimentos no mundo, já
castigado pela alta taxa de
desemprego e informalida-
de", diz carta da CNBB. Assi-
nam o documento Dom
Walmor Oliveira de Azeve-
do, Dom Jaime Spengler,
Dom Mário Antônio da Silva
e Dom Joel Portella Amado.

DIVULGAÇÃO

O Brasil é o
lar da Amazônia e
outros ecossistemas
críticos. O que
acontece lá importa
para todos nós e
votação entre
jovens é chave em
motivar mudanças
por um planeta
saudável Leonardo
DiCaprio
Mensagem do ator no Twitter convocando os
jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor

esteve na cidade para forma-
lizar uma parceria de com-
bate a notícias falsas nas
eleições com o Conselho de
Presidentes dos Tribunais de
Justiça do Brasil (Consepre).

O comentário de Fachin
vem menos de uma semana
após o ministro Luís Roberto
Barroso, que o antecedeu na
presidência do TSE, dizer
que os militares são orienta-
dos a atacar o processo elei-
toral, acirrando a crise aber-
ta com o Planalto após a
condenação do deputado

bolsonarista Daniel Silveira
(PTB-RJ). Barroso foi criti-
cado abertamente pelo mi-
nistro da Defesa, general
Paulo Sérgio Nogueira de
Oliveira, que chamou a de-
claração de "ofensa grave".

O presidente do TSE evitou
comentar a polêmica e disse
que a cooperação com as For-
ças Armadas nas eleições tem
sido "extremamente frutuo-
sa". Ele também lembrou que
o próprio Barroso chamou os
militares a participarem da
comissão de transparência

criada na Corte Eleitoral.
"Das diversas instituições

que participam dessa comis-
são também há um repre-
sentante das Forças Arama-
das, cujo diálogo conosco
tem sido frutífero, o inter-
câmbio de ideias tem sido
produtivo", afirmou. "Nós
temos um histórico de coo-
peração com as Forças Ar-
madas nas eleições, nessas
últimas três décadas, por-
tanto mais de 30 anos, no
campo da logística eleitoral".

Em discurso no evento, o
ministro disse ainda que as
eleições são o "caminho para
o enfrentamento de dissenso
de modo pacífico".

"É no contexto das insti-
tuições eleitorais que a de-
mocracia brasileira propicia
a contínua sucessão de go-
vernos sem traumas sociais
por intermédio de eleições
cada vez mais evoluídas,
transparentes e seguras",
afirmou. "Aonde não há
eleições, há violência e há o
incitamento à solução con-
flitiva dos dissenso".

Também sem citar Bolso-
naro, Fachin respondeu a
uma declaração do presi-
dente, que declarou que os
votos das eleições são apura-
dos em uma "sala secreta" do
TSE. "Não precisa sala algu-
ma para totalizar [os votos].
Agora a 'sala' é bastante cla-
ra, porque ela está na inter-
net à disposição de todos".
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