
MP Eleitoral fiscaliza
cumprimento da cota de
gênero nas eleições

Partidos e coligações
devem destinar ao
menos 30% das

candidaturas, dos recursos públicos de
campanha e do tempo de propaganda gratuita
no rádio e na TV às mulheres. O MP Eleitoral
fiscaliza esse cumprimento em todo o país. 

 
Veja aqui

IP mostra como foi o
segundo turno das
Eleições 2020

O programa do MPF na
TV Justiça, Interesse
Público, acompanhou o

dia de votação no Rio de Janeiro e a
participação do procurador-geral Eleitoral,
Augusto Aras, na coletiva realizada no TSE, em
Brasília (DF), após a apuração dos votos.

 
Assista aqui
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NOTÍCIAS

Galeria traz histórico da composição do Ministério
Público Eleitoral e do Genafe

Uma nova área no portal do Ministério Público Federal (MPF) traz o
histórico de todos os procuradores-gerais Eleitorais e seus
respectivos vices, de 1989 até os dias de hoje. A Galeria Eleitoral

também apresenta informações sobre todos os membros que ocuparam o cargo de procurador
regional Eleitoral nos estados e no Distrito Federal, desde 1995, assim como a composição do
Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe), desde 2013. O levantamento das
informações para a montagem do histórico foi resultado de um esforço conjunto entre a
Procuradoria-Geral Eleitoral e as unidades do MPF em todo o país. Leia a íntegra.

PGE destaca que eleições transcorreram de forma
segura e que resultados refletem vontade da
população

Ao término da apuração do 2º turno das eleições municipais, no
último dia 29, o procurador-geral Eleitoral, Augusto Aras, afirmou

que o pleito transcorreu de forma segura e que a atuação do Ministério Público contribuiu para
assegurar o equilíbrio da disputa e a higidez de todo o processo eleitoral. "O resultado refletiu o
clima de normalidade das eleições e da presença popular manifestada nas urnas, garantindo o
fortalecimento da democracia brasileira”, afirmou. Em coletiva realizada no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Aras foi questionado sobre eventual participação de parlamentares federais no
ataque cibernético e na campanha de desinformação sofridos pela Corte, no primeiro turno das
eleições, e afirmou já ter pedido informações à Polícia Federal, que apura o caso. Leia a íntegra. 

TESES E DECISÕES

Candidaturas laranjas

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República,
Augusto Aras, defendeu o indeferimento dos registros de todos os candidatos de um

partido, quando ficar comprovado o uso de candidatas laranjas para fraudar a cota de gênero nas
eleições proporcionais. A manifestação foi feita na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
6.338/DF, ajuizada pelo partido político Solidariedade (SD). Para o PGR, a cota de gênero para
eleições proporcionais visa exatamente a "concretizar o princípio constitucional da isonomia”, não se
podendo admitir que as mulheres – maioria da população brasileira – continuem marginalizadas no
acesso aos cargos eletivos de representação democrática. Saiba mais. 

Novas eleições

Seguindo entendimento do MP Eleitoral, o TSE negou o registro de candidatura de
Donizetti Borges Barbosa, ao cargo de prefeito de Apiaí (SP), e de Frederico Dias Batista, à

Prefeitura de Itaoca (SP), nas eleições deste ano. Ambos foram condenados por atos dolosos de
improbidade administrativa decorrentes de irregularidades insanáveis, o que os torna inelegíveis
(saiba mais). A Corte também negou o registro de Adair Henriques da Silva, prefeito eleito pelo
município de Bom Jesus de Goiás (GO) condenado por improbidade administrativa, com grave lesão
ao erário e enriquecimento ilícito (leia a íntegra). Os prefeitos eleitos em Itatiaia (RJ), Eduardo Guedes
da Silva, e em Juazeiro do Piauí (PI), Antônio José de Oliveira, também tiveram seus registros
indeferidos pelo TSE (saiba mais). Pelas decisões, os votos computados nas chapas dos candidatos
serão anulados, e serão realizadas novas eleições em 2021.

Contas desaprovadas

Por unanimidade, o Plenário do TSE desaprovou as contas de campanha do Partido
Socialista Brasileiro (PSB) Nacional por irregularidades no registro de despesas e receitas

nas eleições municipais de 2016. Seguindo parecer do MP Eleitoral, o colegiado deliberou pela
suspensão do repasse à legenda do equivalente a um mês da cota do Fundo Partidário, quantia que
deverá ser parcelada em dois meses consecutivos. Além disso, determinou o ressarcimento ao erário
no valor de R$ 20,5 mil. Saiba mais.

MÍDIAS

ENTREVISTA

Em entrevista, a procuradora regional Eleitoral no Ceará, Lívia Maria de Sousa, faz um balanço das
eleições municipais no Estado e fala sobre o desafio que foi fiscalizar o cumprimento das normas
sanitárias nos atos de campanha, em razão da pandemia. Ela comenta ainda a importância da Lei da
Ficha Limpa, que completou uma década este ano.  

Entrevistador

Qual o balanço que a senhora faz da atuação do MP Eleitoral na fiscalização das eleições
municipais no Ceará?

Lívia Maria de Sousa

A atuação do MP Eleitoral foi muito positiva. Inúmeras ações eleitorais impugnando
registros de candidatura foram ajuizadas, visando a garantir a probidade e a moralidade da

Administração Pública desde o processo eleitoral.   Houve intensa fiscalização dos atos de
propaganda irregular e outros ilícitos eleitorais. Na semana anterior às eleições, inúmeros mandados
foram cumpridos por promotores eleitorais, com o apoio da polícia federal ou civil, para apurar atos
de corrupção eleitoral e abuso do poder político e econômico. Nos municípios em que constatamos
atuação de facção criminosa voltada a interferir no pleito, além da abertura de investigação criminal
sigilosa, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE/CE) - com o apoio da Comissão de Segurança do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE/CE) -   obteve reforço de todos os órgãos de segurança.
Dessa forma, o MP Eleitoral atuou em todas as frentes para garantir uma eleição limpa, segura e
democrática.

Entrevistador

Uma das prioridades este ano foi fiscalizar o cumprimento pelos candidatos e partidos das
restrições sanitárias nos atos de campanha e evitar o uso eleitoreiro de ações emergenciais
relacionadas à pandemia. Como se deu essa atuação e como a senhora avalia o resultado?

Lívia Maria de Sousa

A atuação do MP Eleitoral na fiscalização do cumprimento das restrições sanitárias teve
início já a partir das convenções partidárias, por meio de Recomendação da PRE/CE nº

52/2020. O documento foi enviado aos diretórios estaduais, para que procedessem à orientação dos
respectivos diretórios municipais sobre a necessidade de garantir a segurança sanitária durante o
processo eleitoral, inclusive com a realização das convenções partidárias, preferencialmente,   no
modelo virtual e mediante a utilização dos protocolos de segurança. Também foi emitida a Orientação
Técnica PRE/CE 01/2020, estabelecendo diretrizes para a fiscalização da legalidade eleitoral das
medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao enfrentamento da situação de emergência de
saúde pública, evitando o uso desvirtuado de programas sociais. Para fiscalização dos atos de
propaganda eleitoral com potencial de promover aglomeração de pessoas, a atuação dos promotores
eleitorais foi coordenada pela PRE/CE por meio da Orientação Técnica   nº 007/2020,   que
estabeleceu   a celebração de acordos e ajuizamento de ações eleitorais para apurar atos de
propaganda eleitoral em reiterado descumprimento das normas sanitárias. Constatou-se atuação
exitosa dos promotores eleitorais na maioria das zonas do Estado, com aplicação de multas
objetivando desestimular a prática de atos de campanha que promovessem aglomeração. Em relação
aos candidatos ou partidos que continuavam a promover  atos de campanha com aglomerações, foi
expedida Orientação Conjunta PRE/PGJ nº 001/2020, intensificando os trabalhos de fiscalização do
MP Eleitoral. O trabalho foi árduo, mas o resultado foi muito positivo, tendo sido realizadas eleições
seguras também do ponto de vista sanitário e os candidatos passaram a realizar seus atos de
campanha preferencialmente por meio virtual. 

Entrevistador

Em agosto, foi publicada uma Resolução conjunta do MP Eleitoral no CE e da
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado unificando as datas para os biênios de exercício da função
eleitoral por promotores de justiça. Qual a importância dessa medida?

Lívia Maria de Sousa

A unificação dos biênios de exercício da função eleitoral pelos promotores de justiça
representou um grande avanço, porque, além de propiciar melhor organização e

otimização do exercício da função eleitoral, facilitará as ações de aperfeiçoamento e atualização na
matéria, fortalecendo as ações de coordenação desenvolvidas pela PRE. Também evita a falta de
continuidade dos trabalhos, em razão da constante mudança de promotores eleitorais. A medida
ainda foi extremamente salutar, porque o término do biênio de promotor de justiça no ano das
eleições, com a necessidade de designação de outro membro para função, gerou dificuldades na
indicação do novo membro, diante de recusas do promotor de justiça, que se mostrava receoso de
assumir a função justamente no ano eleitoral. 

Entrevistador

A Lei da Ficha Limpa completou uma década este ano. De que forma ela contribui para
fortalecer o processo eleitoral e a democracia brasileira?

Lívia Maria de Sousa

A alteração da Lei Complementar nº 64/90   com a inclusão do disposto na   Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010 (Lei da Ficha Limpa), foi extremamente positiva

na medida em que  autorizou a Justiça Eleitoral a indeferir o Pedido de Registro de Candidatura com
fundamento na probidade administrativa e moralidade no exercício do mandato, fortalecendo o
regime democrático. Nas eleições de 2020, o  que se observou  foi a tentativa de os partidos políticos
lançarem candidatos  condenados por órgãos colegiados, inclusive pelo Tribunal do Júri, cassados pela
Justiça Eleitoral, que tiveram contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas ou que renunciaram
a cargo eletivo para evitar processo de cassação. Contudo, o MP Eleitoral atuou de maneira firme
para garantir a observância da legislação, por meio do   ajuizamento de ação de impugnação,
apresentação de parecer ou interpondo recursos eleitorais.   Seguindo a linha do parecer da PRE, o
TRE/CE tem aplicado rigorosamente a Lei da Ficha Limpa, prestigiando a vontade da população de ver
a disputa eleitoral livre de maus gestores, seja mantendo  decisões de  indeferimento de registro de
candidatos   que incidam em causas de inelegibilidade, bem como reformando decisões judiciais  que
deferiram o registro de candidatura de cidadãos que   incorreram em causa de inelegibilidade. Serão
necessárias, pelo menos, sete eleições suplementares para escolha de prefeito, caso não haja
modificação de decisões do TRE em instância superior. Outros inúmeros vereadores eleitos tiveram
seus registros indeferidos. Espera-se que a atuação firme da Justiça Eleitoral inspire partidos e
coligações a realizarem filtro em relação aos pretensos candidatos desde a convenção partidária. Os
eleitores precisam ter a segurança de que podem escolher livremente e, seja quem for o nome
depositado na urna, o eleito será um candidato “ficha limpa”.

CALENDÁRIO ELEITORAL

https://www.facebook.com/MPFederal/photos/a.178492012298211/1761537950660268/?type=3
http://www.youtube.com/watch?v=kDMKdjNAKLg
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/galeria-traz-historico-da-composicao-do-ministerio-publico-eleitoral-desde-1989
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pge-destaca-que-eleicoes-transcorreram-de-forma-segura-e-que-resultados-refletem-vontade-da-populacao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-no-stf-cassacao-de-chapas-beneficiadas-pelo-uso-irregular-de-candidatas-laranjas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/seguindo-mp-eleitoral-tse-nega-registro-de-candidaturas-e-determina-realizacao-de-novas-eleicoes-em-apiai-e-itaoca
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