Eleições Municipais – A Impugnação das candidaturas

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) dando seguimento a seus Estudos
sobre as eleições municipais de 2016, apresenta os números dos candidatos a prefeito no
Brasil, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das eleições municipais, que ocorrerá em 5 dias, no próximo
domingo, terá a participação de centenas de candidatos a prefeitos cujos registros foram
negados ou cancelados pela Justiça Eleitoral. Esses poderão ir às eleições, entretanto talvez,
mesmo após vencer as eleições, não poderão assumir suas posições.
Dos 16.564 candidatos a prefeitos, 455 foram considerados inaptos para concorrer
às eleições. Um levantamento realizado pela CNM, considerou para a descrição dos dados as
seguintes características:
Aptos:


Aguardando julgamento



Cancelado com Recurso



Cassado com Recurso



Deferido



Deferido com Recurso



Indeferido com Recurso



Não conhecimento do Pedido



Pendente de julgamento

Inaptos


Cancelado



Cassado



Falecido
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Indeferido



Renúncia

Após essas impugnações, alguns municípios que anteriormente tinham concorrência,
passaram a “eleitos” apenas em ter a validação de sua candidatura, uma vez que não
haverá concorrência. O total de municípios chegam a 100, os quais serão eleitos antes
mesmo que seja finalizada as eleições.

Destes candidatos, a maior concentração ainda está no estado do Rio Grande do Sul
com 31 candidatos, seguido do estado de Minas Gerais com 18. Do total de candidatos que
serão eleitos diretamente, 9 são mulheres e 91 são homens.
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Em contrapartida aumentou também o número de candidatos que participarão de
“duelos”, quer seja, terão apenas um concorrente. O número aumentou de 2.621 para
2.685. A maior concentração de duelos está na região nordeste, com 942.

Dos candidatos que estavam indo a reeleição, 33 foram impedidos de ir adiante em
suas campanhas. Por outro lado, 20 candidatos que não iriam a reeleição agora concorrerão
ao seu segundo mandato.
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