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TSE determina que o PDT-PA cumpra os
percentuais mínimo e máximo de candidatos por
sexo
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, na sessão desta quinta-feira
(12), que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuste a quantidade de seus
candidatos homens e mulheres ao cargo de deputado estadual pelo Pará aos
percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada sexo,
segundo exige a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). Os ministros consideram que os
partidos têm a obrigação de preencher os percentuais mínimo e máximo de 30% e
70% com candidatos ou do sexo feminino ou masculino.

A Corte decidiu que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) deverá comunicar ao
partido para que ele adeque o número de seus candidatos a deputado estadual aos
percentuais definidos pela legislação eleitoral. Para as 62 vagas ao cargo, o PDT
apresentou 29 candidatos, sendo 22 homens e sete mulheres. Para atingir o percentual
mínimo de 30% de candidatos do sexo feminino, o partido necessitaria suprimir da lista
dois candidatos do sexo masculino ou acrescentar outras duas mulheres.

O ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista do processo na sessão de terça-feira
(10), afirmou em seu voto que “a obrigatoriedade de cumprimento dos percentuais de
gênero deveria ter sido atendida de forma prévia”, porque a Lei das Eleições é clara no
sentido de que tais índices devem ser atingidos.

“Deveria o recorrido [o partido] ter indicado seus postulantes nos percentuais definidos
em lei, de modo que o piso mínimo [30%] fosse respeitado”, afirmou o ministro.

Votaram a favor do recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), além de
Dias Toffoli e do relator do processo, ministro Arnaldo Versiani (foto), o presidente do
TSE, ministro Ricardo Lewandowski, e os ministros Aldir Passarinho Junior, Hamilton
Carvalhido e Marcelo Ribeiro.

Divergência 

Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu do voto do relator e negou o recurso por
entender que, além de não preencher sequer o número máximo de candidatos
permitidos para o cargo de deputado estadual, os pedidos de registro dos candidatos
do partido, apresentados até 5 de julho, não sofreram impugnação no momento
adequado.

“A meu ver, essas situações não podem ser alcançadas. Teríamos que afastar
candidatos já registrados para que houvesse a adequação aos percentuais de gênero”,
disse o ministro Marco Aurélio em seu voto.

Porém, por maioria, os ministros também entenderam que esse “recorte” de candidatos
não pode ser feito pelo Tribunal, competindo ao partido adequar a quantidade de seus
candidatos aos percentuais mínimo e máximo de 30% e 70% por sexo.

O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou ao votar que a decisão
tomada pelo Tribunal vai ao encontro dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil que tratam da redução das desigualdades sociais e da promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. 

“No tocante à mulher, a decisão está em harmonia com esses princípios expressos na
Carta Magna”, enfatizou o ministro. 
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