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Processo nº: 68-18.2016.6.21.0091 - REGISTRO DE CANDIDATURA

Requerente: União e Paz (PDT, PMDB, PTB)

 

Trata-se de pedido de registro de candidatura da Coligação "União e Paz

(PDT, PMDB, PTB)", para o(s) cargo(s) de vereador, no Município de(o) CRISSIUMAL.

 

Publicado  o  edital  (cópia  fls.  39/40),  decorreu  o  prazo  legal  sem

impugnação.

 

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

 

O  Ministério  Público  Eleitoral  apresentou  manifestação (fl.  28),  em

decorrência de infração ao artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97, segundo o qual “do número de

vagas resultante  das regras previstas neste  artigo,  cada partido ou coligação preencherá o

mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas

de cada sexo”.

 

Notificada, a coligação apresentou resposta (fls. 34 a 38).

 

É o relatório.

 

Decido.

 

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não
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houve impugnação.

 

Conforme apontado pelo  MPE,  houve afronta  ao artigo 10,  §  3º,  da Lei

9.504/97, por inobservância dos percentuais por sexo das candidaturas a vereador, uma vez

que a Coligação apresentou 15 (quinze) candidatos a vereador, mas não observou a regra da

proporcionalidade  exigida  por  lei,  pois  foram 11  (onze)  candidatos  do  sexo  masculino

(73,33%), e 4 (quatro) candidatas do sexo feminino (26,67%).

 

Notificada, a Coligação deduziu resposta, requendo a exclusão de 2 (dois)

nomes de seus candidatos a vereador,  quais sejam, Moisés Correa Medina e Pedro Valmir

Schneider, de modo a adequar-se à legislação eleitoral. 

 

De fato, com a exclusão de dois candidatos do sexo masculino, resta sanada

a regra da proporcionalidade, pois remanescerão 13 (treze) candidatos no total, sendo 9 (nove)

candidatos do sexo masculino (69,23%) e 4 (quatro) candidatas do outro sexo (30,76%).

 

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de registro da Coligação "União e Paz

(PDT,  PMDB,  PTB)",  para  concorrer  à(s)  Eleições  Municipais  2016  no  município  de

CRISSIUMAL,  e  determino  a  EXCLUSÃO  do  Sistema  de  Registro  de  Candidaturas  da

Justiça  Eleitoral  (CAND)  dos  nomes  acima  referidos,  quais  sejam,  MOISÉS  CORREA

MEDINA e PEDRO VALMIR SCHNEIDER.

 

Também  determino  seja  notificada  a  Coligação,  através  do  seu

representante, para que sejam respeitados os limites máximos de gastos aos cargos de prefeito

e vereador, conforme Resolução 23.459/2015 /TSE, e seus anexos.

 

Diligências legais. 

 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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Crissiumal, 24 de agosto de 2016.

DIEGO DEZORZI

Juiz Eleitoral da 091ª ZE
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