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RECOMENDAÇÃO ELEITORAL N.º 05/2016

O Presentante do Ministério Público Eleitoral  nesta 9ª Zona Eleitoral  do Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º, e 127 da
Constituição Federal de 1988, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e

CONSIDERANDO que os Partidos Políticos, segundo expressa disposição do art. 1º, da
Lei nº 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), destinam-se a assegurar, no interesse do
regime  democrático,  a  autenticidade  do  sistema  representativo  e  a  defender  os  direitos
fundamentais;

CONSIDERANDO ser  fundamental  que  os  Partidos  Políticos  assumam  sua
responsabilidade  como  condutores  privativos  das  candidaturas  e  selecionem,  nas  suas
convenções, candidatos que reúnam as condições constitucionais e legais para o registro junto à
Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.504/97, art. 10º, impõe o limite máximo de candidatos
a serem lançados às eleições proporcionais (Vereadores) e que, do número total de candidatos
levados a registro, devem ser observados os percentuais mínimo (30%) e máximo (70%) para as
candidaturas de ambos os sexos;

CONSIDERANDO que,  no  cálculo  do  percentual  mínimo  (30%),  de  observância
obrigatória, o arredondamento de frações deve ser sempre para cima (ex.: se o Partido lançar um
total de 14 candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres [30% de 14 = 4,2, que se arredonda
para 5] e o máximo de 9 homens;

CONSIDERANDO que o sistema de registro de candidaturas da Justiça Eleitoral emitirá
alerta sobre a não observância desse percentual mínimo de candidaturas do sexo minoritário, a
partir  do que o Juiz  Eleitoral  dará ao Partido 72 (setenta e duas) horas para adequá-la,  com
inclusão ou retirada de candidatos; 
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CONSIDERANDO que o Partido  que insistir  na desconformidade terá  o seu DRAP
(Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários) indeferido, do que resulta que vedada a
sua participação nas eleições proporcionais, com a recusa de registro de toda a lista de candidatos
a Vereador;

CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas  fictícias,  apenas para preencher o
percentual mínimo de 30% exigido em lei, caracteriza crime eleitoral de falsidade ideológica (art.
350, do Código Eleitoral) e também fraude ao processo eleitoral, acarretando o indeferimento de
toda a lista (quando o fato for detectado ainda na fase do registro) ou a impugnação de todos os
que  forem eleitos  pelo  partido  ou  coligação,  via  AIME-  Ação  de  Impugnação  de  Mandato
Eleitivo (art. 14, § 10º, da CF/1988, quando o fato for detectado após a eleição); 

CONSIDERANDO que as eleições de 2016 serão reguladas pela integralidade da Lei da
Ficha Limpa (LC nº 135/2010), declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o
que impõe aos Partidos Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos,
sendo de todo conveniente que os dirigentes partidários colham de seus pré-candidatos – como
forma de conhecer suas reais condições de disputa e eventualmente negar-lhes a indicação ao
registro–  informações  sobre  incidência,  ou  não,  nas  diversas  hipóteses  de  inelegibilidade
contempladas  na  legislação  eleitoral,  mediante  preenchimento,  sob  responsabilidade  pela
informação falsa ou mesmo pela omissão, do questionário anexo;

CONSIDERANDO que a declaração falsa ou a omissão de informações relevantes para
o registro ou para a tomada de decisão do eleitor caracteriza crime e fraude (art. 350, do Código
Eleitoral, e art. 14, § 10º, da CF/1988), ensejando a impugnação e a perda do mandato eletivo; 

CONSIDERANDO que a apresentação de candidatura de funcionário público,  com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 3 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o
verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetivar campanha, caracteriza crime de falsidade (art.
350, do Código Eleitoral) e improbidade administrativa, acarretando para o agente a obrigação de
devolver ao Erário o que recebido durante a licença, além das demais sanções previstas na Lei n.
8.429/92 (multa, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo, etc.);

CONSIDERANDO que o Ministério  Público,  na defesa do regime democrático e da
lisura  do  pleito,  prefere  atuar  preventivamente,  contribuindo  para  que  se  evitem  os  atos
viciosos das eleições e o tumulto do processo eleitoral;
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CONSIDERANDO que  a  Recomendação  do  Ministério  Público  é  instrumento  de
orientação que visa a antecipar-se ao surgimento do fato e a evitar as soluções extremadas,
muitas vezes graves e com repercussões importantes nas candidaturas,

RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93):

Aos  Srs.  Presidentes  de  Diretórios  Municipais  de  Partidos  Políticos  ou  Comissões
Provisórias que:

1) Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% (trinta por cento) do
sexo  minoritário,  calculado  esse  percentual  sobre  o  número  total  de  candidatos
efetivamente levados a registro e arredondando para cima eventual fração, como acima
exemplificado;

2) Não admitam a inclusão, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias, ou
seja, de pessoas que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não
buscarão os votos dos eleitores, seja de mulheres (para o preenchimento do mínimo de
30%), seja de funcionários públicos (que visariam apenas à licença remunerada); 

3) Submetam aos seus pré-candidatos  a  Prefeito,  Vice-Prefeito  e Vereadores,  antes  da
convenção, o questionário de inelegibilidades anexo, a ser preenchido e assinado por
cada um, advertidos da responsabilidade decorrente da informação falsa ou da omissão;

4) Antes da convenção ou da escolha dos candidatos, recolham e analisem os formulários
preenchidos por seus pré-candidatos, ponderando com os que tiverem inelegibilidade o
inconveniente de levá-los a registro;

5) Na convenção  partidária,  informem  a  todos  os  filiados  que  têm direito  a  voto  as
eventuais  inelegibilidades  que  recaem  sobre  os  pretendentes  à  candidatura  e  não
escolham  como  candidatos  aqueles  filiados  que  estiverem  em  situação  de
inelegibilidade;
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6) Encaminhe o questionário, preenchido e assinado pelo candidato, à Justiça Eleitoral,
junto com os documentos relativos a cada um deles;

7) Orientem seus pré-candidatos a preencher corretamente o questionário, lembrando-os
de  que  a  declaração  falsa  e  a  omissão  da  verdade  constituem  crime  de  falsidade
ideológica eleitoral, tipificado no art. 350, do Código Eleitoral, e fraude ao processo
eleitoral, ensejando a desconstituição do mandato eletivo, na forma do art. 14, § 10º, da
Constituição Federal de 1988.

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

Russas-CE, 18/07/2016.

João Batista Sales Rocha Filho
                Promotor Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral do Ceará
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