
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ

Promotoria Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral do Ceará
 (Russas-CE/Palhano-CE)

Endereço: Rua.Pe. Raul Vieira, n. 380, centro - Russas(CE) – CEP: 62900-000, tel. (88) 3411-1547

Recomendação Ministerial Eleitoral   PmJE/9ªZE     n.º 07/2016

O Presentante do Ministério Público Eleitoral nesta 9ª Zona Eleitoral do Estado do
Ceará (Russas/Palhano), 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 a incumbência prevista no art.  127 da Constituição Federal de
1988 quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO a  expressa  disposição  contida  no  art.  129,  inciso  VI,  da
Constituição Federal de 1988 e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 1993;

CONSIDERANDO o  disposto  no  Procedimento  Preparatório  Eleitoral–  PPE-
instaurado perante esta Promotoria de Justiça Eleitoral por meio da Portaria PmJE/9ª ZE nº
02/2016, de 27/10/2016;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Russas, apreciando o parecer TCM nº
5.834/2007, em sessão realizada em 28/04/2008, manteve as conclusões do aludido parecer da
Corte de Contas e desaprovou as contas de governo, referentes ao exercício de 2004, do então
Prefeito Municipal de Russas Raimundo Weber de Araújo (hoje Prefeito e candidato reeleito);

CONSIDERANDO  que  a  mesma  Câmara  Municipal  acima  aludida,  em  sessão
extraordinária realizada à data de 08/07/2008, aprovou, sem alterações, o Projeto de Decreto-
Legislativo  nº  026/2008,  tornando-o  Decreto-Legislativo  nº  026/2008,  que  formalizou  a
desaprovação das contas de governo referidas no parágrafo anterior;

CONSIDERANDO  que, até a presente data, mesmo já passados mais de 08 (oito)
anos  da  sessão  legislativa  que  aprovou  o  Projeto  de  Decreto-Legislativo nº  026/2008,  o
Decreto-Legislativo correspondente não foi publicado em Diário Oficial ou, na falta deste, em
jornal de grande circulação, requisito necessário, segundo já decidiu a Justiça Eleitoral (vide
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RCED nº  744-74.2012.6.06.0009 e AIRC nº  124-23.2016.6.06.0009),  para que o Decreto-
Legislativo nº  026/2008  gere  seus  regulares  efeitos,  dentre  estes  a  configuração  da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “g”, da LC nº 64/90;

CONSIDERANDO que a continuidade de tal omissão por parte da Câmara Municipal
de Russas pode representar um grave comprometimento à higidez do processo eleitoral no
aludido Município, dado que resultará na diplomação de candidato que teve contas de governo
desaprovadas pelo Órgão competente,  devendo ser tratada com o máximo rigor  que a lei
permite pelas autoridades responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral;

CONSIDERANDO que a continuidade da omissão acima apontada poderá resultar na
configuração de ato de improbidade administrativa por parte da autoridade omissa, bem assim
a tipificação de delito criminal (prevaricação), a serem apurados nas vias cabíveis;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, 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;

CONSIDERANDO que  a  Recomendação  do  Ministério  Público  é  instrumento  de
orientação que visa a antecipar-se ao surgimento do fato e a evitar a continuidade de ferimentos
à legislação eleitoral,

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

À Mesa Diretora da Câmara Municipal de Russas que:

a)  Providencie  a  regular  e  imediata  publicação,  no  Diário  Oficial  do  Estado do
Ceará  ou  em  jornal  de  grande  circulação,  do  Decreto-Legislativo  nº  026/2008,  de
08/07/2008, que formalizou a desaprovação das contas de governo, referentes ao exercício
de 2004, do Sr. Raimundo Weber de Araújo, para que o mencionado ato normativo possa
gerar seus regulares efeitos, dentre estes a configuração da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, alínea “g”, da LC nº 64/90;

b)  Responda  a  esta  Promotoria  de  Justiça  Eleitoral,  no prazo  de  até  10  (dez)  dias
corridos,  contados  do  recebimento  do  Ofício  encaminhando  a  presente  Recomendação,
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acerca das providências ultimadas para o fiel cumprimento desta, sob pena de responsabilização,
nos termos do art. 116, § 6º, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008.

Encaminhe-se a presente Recomendação Ministerial à Procuradoria Regional Eleitoral do
Ceará e ao Juízo da 9ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, para conhecimento.

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

Russas-CE, 27/10/2016.

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