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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2018

Recomenda  aos  partidos  políticos  que  observem  os
percentuais destinados às candidaturas femininas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional

Eleitoral no Estado de Pernambuco, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e

legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, bem

como  no  artigo  77  combinado  com  art.  6º,  XX,  da  Lei  Complementar  75/1993,  resolve

expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:

CONSIDERANDO o disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 que assegura a reserva

de no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero, do número de candidaturas a que os

partidos políticos e coligações têm direito;

CONSIDERANDO que  a  Resolução  23.548/2018,  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,

estabeleceu que os mencionados percentuais devem levar em conta o número de registros de

candidatura efetivamente requeridos por partidos e coligações e deverão ser observados nos

casos de vagas remanescentes ou de substituição (art. 20, § 4º, da resolução), de forma que o

deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) fica condicionado

à observância dessa regra, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso

Especial Eleitoral n.º 78.432/PA e do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º

84.672/PA);

CONSIDERANDO que candidaturas fictícias, com gastos de campanha inexistentes ou

irrisórios e votação ínfima são indícios de burla à legislação eleitoral,  podendo configurar

crime de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral) e fraude (causa de pedir da ação

de  impugnação  de  mandato  eletivo,  nos  termos  do  art.  14,  §  10,  da  Constituição  da

República);

CONSIDERANDO que o art. 44, V, da Lei 9.096/1995 disciplina que os recursos do

Fundo Partidário serão aplicados “na criação e manutenção de programas de promoção e

difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher
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do respectivo  partido  político  ou,  inexistindo a  secretaria,  pelo  instituto  ou  fundação  de

pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual

que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco

por cento) do total”, de acordo com a redação dada pela Lei 13.165/2015;

CONSIDERANDO o art. 9º da Lei 13.165/2015, segundo o qual “Nas três eleições que

se seguirem à publicação desta Lei, os partidos reservarão, em contas bancárias específicas

para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do

montante do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para

aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere

o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995”;

CONSIDERANDO que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade 5.617, decidiu equiparar o mínimo de 30% de candidaturas femininas

estabelecido pela Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) ao percentual mínimo de recursos do Fundo

Partidário que devem ser destinados pelos partidos para campanhas de suas candidatas,

RESOLVE RECOMENDAR aos partidos políticos nas próximas eleições que sejam

tomadas  as  medidas  necessárias  para  o  fiel  cumprimento  da  cota  de  gênero  nos

requerimentos de registro de candidatura e dos percentuais do Fundo Partidário, destinados

ao financiamento das candidaturas femininas.

Encaminhe-se a presente recomendação, por ofício e com urgência, aos dirigentes dos

diretórios regionais dos partidos políticos no âmbito do Estado de Pernambuco.

Publique-se.

Recife, 13 de abril de 2018.

[Documento assinado eletronicamente]

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador Regional Eleitoral em Pernambuco
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