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RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 002/2016 
 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu representante subscrito, com 
atuação na 137ª Zona Eleitoral de LAGOA GRANDE-PE, no uso das atribuições outorgadas 
pelo art. 127, caput, e art. 129, inciso III, da Constituição Federal, Art. 1º e Art. 25, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei Federal n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP), 
e Arts. 1° e 4º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 12/94 (Lei Orgânica Estadual do 
Ministério Público); 

 
CONSIDERANDO que os Partidos Políticos, segundo expressa disposição do art. 1º, da Lei nº 
9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), se destinam 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 a proximidade do período de realização das convenções partidárias 
(20/julho a 05/agosto), em que os partidos deliberam sobre candidaturas; 

 
CONSIDERANDO que as Eleições de 2016 serão reguladas pela integralidade da Lei da 
Ficha Limpa, declara 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 lei, 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, § 10, da CF), 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 meses anteriores à eleição, sem que 
haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva 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 
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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; 
 
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação 
que visa antecipar-se ao surgimento do fato e evitar as soluções extremadas, muitas vezes 
graves e com repercussões importantes nas candidaturas; 
 
RECOMENDA aos Senhores Presidentes de Diretórios Municipais de Partidos Políticos ou 
Comissões Provisórias dos Municípios de LAGOA GRANDE que: 

 
1. 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; 
 
2. 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; 
 
3. Encaminhe o questionário, preenchido e assinado pelo candidato, à Justiça 
Eleitoral, junto com os documentos relativos a cada um deles; 
 
4. 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, §10, da Constituição Federal. 

 
E DETERMINAR, para efetiva divulgação e cumprimento desta Recomendação: 

 
 Encaminhem-se cópias da presente Recomendação a todos os Diretórios 

Municipais dos Partidos Políticos ou Comissões Provisórias de LAGOA GRANDE -PE; 
 Encaminhe-se cópia da presente recomendação ao Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 137ª 

Zona Eleitoral de LAGOA GRANDE-PE, para conhecimento e publicação no Cartório 
Eleitoral da 137ª ZE; 

 Encaminhe-se cópia da presente, por meio eletrônico, ao Exmo. Sr. Secretário Geral 
do Ministério Público, para que se proceda a publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Registre-se nos livros próprios e Sistema Arquimedes. 
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LAGOA GRANDE-PE, 28 de julho de 2016. 
 

ROSANE M. CAVALCANTI 
Promotor de Justiça Eleitoral 

137ª Zona Eleitoral 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  
 

ELEIÇÕES 2016 
  

Nome do Candidato: __________________________________________ 

  Nome do pai:      ___________________________________________ 

  Nome da mãe:  ___________________________________________ 

  Partido Político ou Coligação: ___________________________________ 

  Cargo a que concorre: (    ) Prefeito    (   ) Vice-Prefeito     (    ) Vereador 

  Município: _______________________________ 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações abaixo prestadas correspondem à 
verdade, ciente de que qualquer omissão ou afirmação falsa configura crime previsto na 
legislação eleitoral, sujeito a pena de reclusão e pagamento de multa (Art. 350, Lei n.º 
4737/65 – Código Eleitoral). 
 
Estou ciente, também, de que a informação falsa ou a omissão de informações 
caracteriza, em tese, fraude no processo eleitoral, seja por induzir o Juiz a erro, 
deferindo o registro de um inelegível, seja por não possibilitar ao eleitor conhecer a 
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verdade sobre o candidato para tomar a decisão do voto de forma consciente e 
responsável, produzindo uma eleição ilegítima. Essa fraude, quando do registro de 
candidatura, repercute em todo o processo eleitoral e poderá levar o candidato 
eleito à desconstituição do seu mandato, pela via da AIME. 

   
 

Art. 1º, inciso I, alínea “b”, da LC 64/90: 

 
 Teve mandato de Vereador(a) – de 2005 a 2008, de 2009 a 2012 ou de 2013 a 2016 – 

cassado pela Câmara Municipal? 

(    )  Sim 

(    )  Não 

(    )  Não fui vereador(a) nesses períodos. 
 

 Teve mandato de Deputado(a) Estadual – de 2007 a 2010 ou de 2011 a 2014 – cassado 
pela Assembleia Legislativa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não fui Deputado(a) Estadual nesses períodos. 
 

 Teve mandato de Deputado(a) Federal – de 2007 a 2010 ou de 2011 a 2014 – cassado 
pela Câmara dos Deputados? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não fui Deputado(a) Federal nesses períodos. 
 

 Teve o mandato de Senador(a) – de 2003 a 2010, de 2007 a 2014, de 2011 a 2018 ou de 
2015 a 2022 – cassado pelo Senado Federal?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não fui Senador(a) nesses períodos. 
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Art. 1º, inciso I, alínea “c”, da LC 64/90: 

 
 Teve mandato de Governador(a) ou Vice-Governador(a) – de 2007 a 2010 ou de 2011 

a 2014 – cassado pela Assembleia Legislativa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não fui Governador(a) ou Vice-Governador(a) nesses períodos. 

 
 Teve mandato de Prefeito(a) ou Vice-Prefeito(a) – de 2005 a 2008, de 2009 a 2012 ou 

de 2013 a 2016 – cassado pela Câmara Municipal? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não fui Prefeito ou Vice-Prefeito nesses períodos. 
 

Art. 1º, inciso I, alíneas “d”, “j” e “p”, da LC 64/90: 

 
 Já foi condenado pela Justiça Eleitoral, com sentença transitada em julgado ou decisão 

proferida pelo TRE ou TSE, por: 
 
(     ) Sim, por abuso de poder (art. 22, da LC n. 64/90) nas eleições de 2008,  2010, 2012 
ou 2014. 

(     ) Sim, por compra de votos (art. 41-A, da Lei n. 9.504/97) nas eleições de 2008, 2010, 
2012 ou 2014. 

(    ) Sim, por movimentação irregular de recursos de campanha ou caixa 2 (art. 30-A, da 
Lei n. 9.504/97) nas eleições de 2008, 2010, 2012 ou 2014. 

(   ) Sim, por  condutas  vedadas aos  agentes  públicos em campanhas eleitorais (arts. 73, 
74, 75 e 77, da Lei n. 9.504/97) nas eleições de 2008, 2010, 2012 ou 2014. 

(     ) Sim, por ter feito doações ilícitas a candidatos ou partidos, como pessoa física ou 
como dirigente de pessoa jurídica (arts. 23 e 81, da Lei n. 9.504/97) nas eleições de 2008, 
2010, 2012 ou 2014. 

(     ) Não tenho nenhuma dessas condenações. 
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Art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC 64/90: 

 
 Já foi condenado pela Justiça, em decisão de Tribunal (inclusive Tribunal do Júri), 

com ou sem trânsito em julgado, por algum dos crimes a seguir:  
 
(     ) contra  a  economia  popular,  a  fé  pública,  a administração pública e o patrimônio 
público;   

(     ) contra o patrimônio privado, o  sistema financeiro, o mercado de capitais e os 
previstos na lei que regula a falência;  

(     ) contra o meio ambiente e a saúde pública;  

(     ) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;   

(     ) de abuso de autoridade, nos casos  em  que houver condenação à perda do cargo ou à 
inabilitação para o exercício de função pública;  

(     ) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;  

(    ) de tráfico de entorpecentes e drogas afins,  racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 

(     ) de redução à condição análoga à de escravo;  

(     ) doloso contra a vida e a dignidade sexual; e   

(     ) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;   

(     ) Não tenho nenhuma dessas condenações. 

O crime, pelo qual fui condenado está previsto no art. ______, do Código Penal ou da 
Lei n. ______________ 
 
(     ) Pena integralmente cumprida até setembro/2008 

(     ) Pena integralmente cumprida após setembro/2008 

(     ) Pena ainda em cumprimento 

(     ) Ainda não iniciei o cumprimento da pena 

 

Art. 15, inciso III, da Constituição Federal: 
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9. Tem alguma condenação criminal definitiva (transitada em julgado, ainda que proferida 

por Juiz singular/monocrático), por qualquer crime ou contravenção penal? 
 
(     ) Não 

(     ) Sim, ainda cumprindo pena (condenação pelo art. ______, do (    ) Cód. Penal, ou (    ) da 
LCP, ou (     ) da Lei n. _____________) 

(     ) Sim (condenação pelo art. ______, do (    ) Cód. Penal, ou (    ) da LCP, ou (     ) da Lei n. 
_____________), mas terminei a pena em ____/____/____   

 

Art. 1º, inciso I, alínea “f”, da LC 64/90: 

 
10.  É ou foi militar, declarado indigno do oficialato, desde outubro/2008? 

 
(    ) Sim – juntar cópia da decisão 

(    ) Não 

 

Art. 1º, inciso I, alínea “g”, da LC 64/90: 

 
 11. Tem contas rejeitadas por Tribunal de Contas (Municipal, Estadual ou da União), pela 

Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional? 

(     ) Sim – juntar cópia da decisão 

(     ) Tenho ação na Justiça, com decisão suspendendo essa rejeição. Proc. nº 
__________________________, Vara ______, Comarca _____________ __________________. Juntar cópia da 
decisão judicial, com certidão da Secretaria do Juízo de que ela está em vigor, ou seja, que 
não vou revogada ou cassada.  

(     ) Não 
 

Art. 1º, inciso I, alínea “k”, da LC 64/90: 

 
 12. Já renunciou ao cargo de Vereador, Prefeito ou Vice-Prefeito – nos períodos de 2005 a 

2008, ou 2009 a 2012 ou 2013 a 2016 – após o oferecimento de representação ou petição 
capaz de autorizar a abertura de processo de cassação de seu mandato na Câmara 
Municipal? 
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(     ) Sim 

(     ) Não 
 

 13. Já renunciou ao cargo de Deputado Estadual ou Federal, Governador ou Vice-
Governador  – nos períodos de 2007 a 2010, ou de 2011 a 2014 ou de 2015 a 2018 – 
após o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de 
processo de cassação de seu mandato na Assembleia ou Câmara Federal? 

(     ) Sim 

(     ) Não 
 

 14. Já renunciou ao cargo de Senador – no período de 2003 a 2010, de 2007 a 2014, de 2011 
a 2018 ou de 2015 a 2022 – após o oferecimento de representação ou petição capaz de 
autorizar a abertura de processo de cassação de seu mandato no Senado Federal? 

(     ) Sim 

(     ) Não 
 

Art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC 64/90: 

  
15. Teve suspensão de direitos políticos em ação de improbidade administrativa, com 

sentença transitada em julgado ou decisão de Tribunal (TJ, TRF ou STJ)?  - Juntar cópia da 
decisão condenatória –  

(     ) Não. 

(     ) Sim, com direitos políticos ainda suspensos. 

(     ) Sim, com direitos políticos já recuperados, mas ainda não cumpridas as demais 
penas impostas na decisão: ressarcimento ao erário, multa, etc. 

(     ) Sim, mas não iniciada a suspensão de direitos políticos 

(     ) Sim, mas cumprida a suspensão de direitos políticos em ____/____/___, ressarcido o 
erário em ____/____/____, recolhida a multa em ____/____/____ - Juntar comprovação -     
 

Art. 1º, inciso I, alínea “m”, da LC 64/90: 
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 16. Foi excluído do exercício de profissão regulamentada em lei, por decisão do respectivo 
órgão profissional competente (CREA, OAB, CRM, CRO, CRECI, etc.), em decorrência de 
infração ético-profissional, nos últimos 8 (oito) anos?    

( )  Sim. Decisão datada de ____/____/____, do Conselho Regional de __________________    

(   ) Não. 

16.1) Essa decisão de exclusão foi anulada ou está suspensa pelo Poder Judiciário?   

(    )  Sim, processo nº __________________, da _____ Vara, da Comarca de ____________________ - 
Juntar cópia da decisão -     

(    )  Não. 
 
 

Art. 1º, inciso I, alínea “o”, da LC 64/90: 

 
 17. Foi demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial nos 

últimos 8 (oito) anos?    

(   ) Sim. Órgão: _____________________ Data da decisão ____/____/____  

(   )  Não. 
 

17.1) Essa decisão de demissão foi anulada ou está suspensa pelo Poder Judiciário?   

(   )  Sim, processo nº __________________, da _____ Vara, da Comarca de ____________________ - 
Juntar cópia da decisão -     

(   )  Não. 
 

Art. 1º, inciso I, alínea “q”, da LC 64/90: 

 
 18. É ou foi, nos últimos 8 anos, Magistrado ou membro de Ministério Público, aposentado 

compulsoriamente por decisão sancionatória, demitido por sentença judicial, ou, ainda, 
exonerado ou aposentado a pedido na pendência de processo administrativo disciplinar? 

(     ) Sim. Data da decisão ou ato: ____/____/____ 

(     ) Não 
 

Art. 14, § 5º, da CF: 
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 19. É ou foi Prefeito deste Município? 

(    ) Sou Prefeito e estou no meu primeiro mandato. 

(    ) Sim. Exerci o cargo durante toda a gestão 2009-2012 e o estou exercendo nesta 
gestão. 

(    ) Sim. Exerci o cargo durante toda a gestão 2009-2012 e em parte da gestão 2013-
2016 (de ____/____/____ a ____/____/____). 

(    ) Sim. Exerci o cargo em parte da gestão 2009-2012 (de ____/____/____ a ____/____/____) e 
o estou exercendo nesta gestão. 

(    ) Sim. Exerci o cargo em parte da gestão 2009-2012 (de ____/____/____ a ____/____/____) e 
em parte da gestão 2013-2016 (de ____/____/____ a ____/____/____). 

(    ) Não. 
 

 20 É ou foi Prefeito de outro Município nesta gestão (2013 a 2016) e na anterior (2009 a 
2012)? 

(    ) Sim, nas duas gestões, no Município de __________________________ 

(    ) Sim, no Município de ____________________________, mas somente nesta gestão (2013 a 
2016). 

(    ) Sim, no Município de ____________________________, mas não nesta gestão. 

(    ) Não.  
  

 
 
 21. É Vice-Prefeito ou Presidente da Câmara, neste Município? 

(    ) Sim e substitui o Prefeito nestes seis meses anteriores à eleição, ou seja, após 01-
abril-2016 (em ____/____/____).  

(    ) Sim, mas não substitui o Prefeito nestes seis meses anteriores à eleição.  
 

Art. 14, §7º, da CF: 

 
 22. Em relação ao(à) Prefeito(a) deste Município: 
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(    ) Sou pai/mãe, avô/avó, filho/filha, neto/neta, inclusive por adoção. 

(    ) Sou irmão/irmã, inclusive por adoção. 

(  ) Sou pai/mãe, avô/avó, filho/filha, neto/neta, inclusive por adoção, do(a) 
cônjuge/companheiro(a) (em união estável ou homoafetiva) do(a) Prefeito(a). 

(    ) Sou irmão/irmã, inclusive por adoção, do(a) cônjuge/companheiro(a) (em união 
estável ou homoafetiva) do(a) Prefeito(a). 

(    ) Sou casado(a) ou vivo em união estável ou união homoafetiva com o(a) Prefeito(a). 

(    ) Tenho o vínculo assinalado, mas sou Vereador e candidato à reeleição. 

(    ) Não tenho nenhum destes vínculos. 
 

 23. Em relação ao(à) Vice-Prefeito(a) ou Presidente da Câmara (só haverá impedimento se 
esses mandatários tiverem substituído ou sucedido o(a) Prefeito(a) nos 6 meses 
anteriores à eleição): 

(    ) Sou pai/mãe, avô/avó, filho/filha, neto/neta, inclusive por adoção. 

(    ) Sou irmão/irmã, inclusive por adoção. 

( ) Sou pai/mãe, avô/avó, filho/filha, neto/neta, inclusive por adoção, do(a) 
cônjuge/companheiro(a) (em união estável ou homoafetiva) do(a) Vice-Prefeito(a) ou 
do(a) Presidente da Câmara. 

(  ) Sou irmão/irmã, inclusive por adoção, do(a) cônjuge/companheiro(a) (em união 
estável ou homoafetiva) do(a) Vice-Prefeito(a) ou do(a) Presidente da Câmara. 

(  ) Sou casado(a) ou vivo em união estável ou união homoafetiva com o(a) Vice-
Prefeito(a) ou com o(a) Presidente da Câmara. 

(    ) Tenho o vínculo assinalado, mas sou Vereador e candidato à reeleição. 

(    ) Não tenho nenhum destes vínculos. 
 

 
Reafirmo serem verdade as informações acima prestadas, ciente de que a 
afirmação falsa e a omissão são crime de falsidade ideológica e caracterizam fraude 
ao processo eleitoral, para efeito de desconstituição do mandato. 

 
LAGOA GRANDE/PE, _____ de agosto de 2016. 
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______________________________________ 
Candidato – Nome e assinatura 

 
 
 


