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concretas da informação que se propõe obter, conforme disciplina a própria Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

4.           Ocorre que, diversamente do que dispõe a legislação supramencionada, o levantamento de dados eleitorais, tal como as relativas 
ao cadastro do eleitor, muito embora presente em órgão público, sujeita-se a uma disciplina ainda mais estrita. Isso porque os dados 
comportam uma esfera da personalidade do sujeito que dispensam uma proteção ainda maior. Sobre a matéria, o Tribunal Superior 
Eleitoral expediu a Resolução n.º 21.538/03, onde, em seu art. 29, o qual estabelece as seguintes condicionantes para a finalidade aqui 
perseguida.

Art. 29. As informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, nos termos 
desta resolução (Lei nº 7.444/1985, art. 9º, I).

§ 1º O tratamento das informações pessoais assegurará a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do cidadão, 
restringindo-se o acesso a seu conteúdo na forma deste artigo.

§ 2º Excluem-se da restrição de que cuida o § 1º os pedidos relativos a procedimento previsto na legislação eleitoral, a ele relacionado ou 
de cujo atendimento resultem subsídios a sua análise, e o acesso: a) do eleitor a seus dados pessoais; b) de autoridade judicial, de órgão do 
Ministério Público e, desde que haja expressa autorização legal para acesso aos dados mantidos pela Justiça Eleitoral, de órgãos e agentes 
públicos ou outras entidades, vinculada a utilização das informações obtidas às respectivas atividades funcionais, exclusivamente; c) de 
órgãos públicos, desde que signatários de convênios com o Tribunal Superior Eleitoral  TSE, cujos objetos estejam alinhados às respectivas 
missões institucionais, e de Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo  TCMS, na forma prevista pelo art. 18, parágrafo único, do 
Decreto nº 7.845/2012.

§ 3º O acesso de outros órgãos ou agentes públicos não indicados nas alíneas b e c do § 2º não incluirá informações pessoais relativas à 
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, aí considerados ocupação, estado civil, escolaridade, telefone, impressões digitais, 
fotografia, assinatura digitalizada, endereço e nome civil dissonante da identidade de gênero declarada.

§ 4º A restrição de que cuida o § 3º incidirá sobre outras informações cuja obtenção possa comprometer, mesmo que indiretamente, as 
regras de proteção estabelecidas nesta resolução, sem prejuízo da confirmação da autenticidade e da unicidade do registro de titular de 
inscrição eleitoral, desde que provido por ferramenta eletrônica ou serviço automatizado, na forma regulamentada por ato normativo 
próprio.

§ 5º Aos profissionais contratados referidos no art. 12 da Resolução-TSE nº 23.440/2015 será concedido, para acesso ao Sistema ELO, o 
perfil apoio administrativo, cujas funcionalidades serão definidas por provimento da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.

4.           A exegese do dispositivo, é possível depreender-se que a obtenção de quaisquer informações dos eleitores presentes em banco de 
dados públicos de caráter eleitoral gozam de uma especial proteção, de modo a impedir que traços pessoais do cidadão (tais como a 
intimidade, vida privada, honra e imagem) sejam objeto de análise indiscriminada por parte de particulares, excepcionando apenas os 
membros de órgãos públicos  Ministério Público e Poder Judiciário, além daqueles conveniados e subscritores de Termo de Compromisso 
e Manutenção de Sigilo (TCMS)[1] - com (i) autorização legal expressa e (ii) que a utilização dos dados exclusivamente vinculada à sua 
atuação funcional. Perceba-se que o sigilo é norteia os dados como um fator protetivo da própria personalidade do eleitor.

5.           Em reforço à premissa do sigilo das informações presentes de banco de dados da Justiça Eleitoral, o § 3º do referido normativo é 
taxativo ao asseverar que o acesso de outros órgãos ou agentes públicos não indicados nas alíneas b e c do § 2º não incluirá informações 
pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, aí considerados ocupação, estado civil, escolaridade, telefone, 
impressões digitais, fotografia, assinatura digitalizada, endereço e nome civil dissonante da identidade de gênero declarada.

6.           Pois bem. Em análise atenta ao petitório manejado pelo advogado, é possível concluir que o pleito padece de diversas vicissitudes 
que impedem a concessão do direito perseguido. Sob um primeiro aspecto, padece o requerente de legitimidade para solicitar as 
informações eleitorais deduzidas. Não bastasse isso, as finalidades a que se propõe o autor para obtenção dos dados não possuem 
qualquer conotação pública de modo a relativizar o dever de sigilo impresso aos dados eleitorais pela resolução supramencionada.

3.  DISPOSITIVO

7.           Diante do exposto, indefiro o presente pedido com fulcro no art. 29, §§ 1º ao 3º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003.

8.           Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Após, arquive-se.

 Delmiro Gouveia/AL, 13 de março de 2019.

LUCAS LOPES DÓRIA FERREIRA

Juiz Eleitoral

[1] Conforme estabelece o art. 18, parágrafo único, do Decreto nº 7.845/2012.
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