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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600389-80.2020.6.15.0042

 

Promoventes: Domiciano Leite de Sousa, Cícero Jacinto da Silva e Celso Ferreira Oton

Promovidos: PARTIDO REPUBLICANOS, MARLEIDE BERNARDO MALAQUIAS, FRANCISCO

MARDONIO FELIX DA SILVA, FRANCISCO VICENTE DE FREITAS FILHO, JOSE RIBAMAR

PRUDENCIO RODRIGUES, ANTONIO BENTO DA SILVA NETO, SUELY ALMEIDA DE

CARVALHO, LENILDA LOPES DA SILVA, JOSEFA PEREIRA ANDRADE, JOSE GERVAZIO

JUNIOR, JEFFESON PAULO DE MARROCOS, JOSE WALTER FRREITAS DE SOUSA,

RONALDO ALVARENGA DE SOUSA e ANTONIO RENE ACACIO RAMALHO

Fundamentação legal: art. 10, § 3º da Lei 9.504/97.

 

 

 

 

 

PARECER FINAL

 

 

O Ministério Público Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral – Itaporanga, representado, neste ato,

pela Promotora Eleitoral que ora subscreve, vem respeitosamente apresentar o presente

PARECER, nos termos que se seguem.
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BREVE ESBOÇO FÁTICO.

 

 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral interposta por Domiciano Leite de Sousa, Cícero Jacinto da

Silva e Celso Ferreira Oton em face do Partido Republicanos e seus filiados Marleide Bernardo Malaquias, Francisco

Mardonio Felix Da Silva, Francisco Vicente De Freitas Filho, Jose Ribamar Prudencio Rodrigues, Antonio Bento Da Silva

Neto, Suely Almeida De Carvalho, Lenilda Lopes Da Silva, Josefa Pereira Andrade, Jose Gervazio Junior, Jefferson

Paulo De Marrocos, Jose Walter Frreitas De Sousa, Ronaldo Alvarenga De Sousa e Antonio Rene Acacio Ramalho, 

aduzindo, em apertada síntese, que o partido investigado registrou a candidatura dos demais integrantes do polo

passivo para disputa das eleições municipais 2020.

O partido integrou a Coligação O Trabalho Não Pode Parar, a qual apresentou a lista de seus candidatos à

eleição proporcional, formada por 10 homens e 4 mulheres, com o que teria, cumprido o preceito expresso no art. 10, §

3º, da Lei n. 9.504/97.

Contudo, alegam os investigantes que as candidatas LENILDA LOPES DA SILVA (TIA NEGA) e JOSEFA

PEREIRA ANDRADE (OZELIA), não estavam concorrendo de fato, pois não faziam campanha e não buscavam os votos

dos eleitores, não fizeram nenhum gasto com materiais de campanha o que constitui, na ótica dos insurgentes, a

hipótese de candidatura fictícia, apresentada apenas para preencher a cota de gênero e, com isso, possibilitar a

participação da Coligação – e dos partidos que a integraram - nas eleições proporcionais.

Foram anexados documentos comprobatórios.

Citados, os promovidos apresentaram suas contestações, contantes nos autos. As investigadas LENILDA LOPES

DA SILVA, JOSEFA PEREIRA ANDRADE, MARLEIDE BERNARDO MALAQUIAS e SUELY ALMEIDA DE CARVALHO,

aduziram em suas defesas que participaram da convenção partidária, à exceção de JOSEFA PEREIRA ANDRADE 

(Ozélia), cujo nome foi homologado dois dias depois da convenção.

Quanto aos gastos de campanha, alegaram que nem mesmo os investigantes apresentaram

suas prestações de contas junto ao TRE, mas, quanto ao mérito do questionamento, afirmam que

os santinhos foram doados pelo próprio partido.

Por fim, alegam que não se utilizaram das redes sociais para divulgar suas candidaturas,

tendo em vista ser comum o corpo-a-corpo nas cidades pequenas, porém, o agravamento da

pandemia também impediram-nas deste embate presencial.

Apresentaram, também documentos para corroborar suas alegações, inclusive atestados

médicos.

O PARTIDO REPUBLICANOS e JOSÉ GERVÁZIO JUNIOR apresentaram contestação, na qual,

preliminarmente, o Partido requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva para figurar como investigado na AIJE,

tendo em vista estar pacificado nos Tribunais Eleitorais que as pessoas jurídicas não podem figurar no polo passivo de

investigação judicial eleitoral.

No mérito, requerem a improcedência da ação pelos mesmos argumentos das demais investigadas, aduzindo

mais que no próprio partido dos investigantes, houve candidatas que receberam números mínimos de votos.

Também apresentaram contestação os investigados ANTONIO RENE ACACIO RAMALHO, FRANCISCO

MARDONIO FELIX DA SILVA e JOSÉ WALTER FREITAS, na mesma linha de pensamento dos demais investigados,
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pugnando pela improcedência da ação.

Saneado o processo, foi designada a audiência de instrução e julgamento, ocasião na qual prestaram

depoimentos pessoais de LENILDA LOPES DA SILVA e JOSEFA PEREIRA ANDRADE, e por termo de declarações

ANTONIO ANGELO DE ARAÚJO NETO.

As partes apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.

Cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral intentada pelos investigantes Domiciano Leite de Sousa e

outros em face do Partido Republicano e seus candidatos ao cargo proporcional nas eleições 2020, alegando que não

houve cumprimento do disposto no art. 10, § 3º da Lei 9.504/97, dispositivo legal que prevê a reserva de cotas de

gênero como ferramente apta a franquear maior acesso às mulheres na esfera política nacional.

A atual redação do artigo 10, §3º, da Lei 9.504/97 estabelece a cota eleitoral para o sexo

feminino, e assim dispõe:

“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”.

 

No caso dos autos, a alegada ausência de campanha, gastos com publicidade, empenho

das candidatas em buscar votos, é prova cabal de que se tratam de candidaturas fictícias, criadas

com o único objetivo de cumprir a cota eleitoral destinada ao gênero feminino.

Uma análise apurada dos documentos acostados aos autos, mostra algumas

peculiaridades:

1. as investigadas, à execução de JOSEFA PEREIRA ANDRADE, compareceram à

convenção do partido (documento 79464070);

2. Publicidade impressa emitida (documentos 57948978 em redes sociais da Prefeitura, em

período vedado;

3. Doações do Partido aos candidatos (documento 57948979);

4. Houve candidatos de todos os partidos e de ambos os sexos que tiveram ínfimas

quantidades de votos.

Feita esta síntese da fase postulatória e probatória, no entendimento ministerial não restou comprovada a

situação posta pelos Investigantes de que teria havido fraude na composição da chapa proporcional no tocante à cota

de gênero, configurando violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97.

Com efeito, compulsando as provas, percebe-se inexistirem provas robustas e indenes de dúvidas de que se trata

de candidaturas “laranja” e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a cota de gênero exigida por lei. O fato é que a

prova colhida em instrução se resume em documentos consistentes em atas das convenções dos partidos integrantes

da Coligação "O trabalho não pode parar”, extratos das prestações de contas parciais dos candidatos Impugnados e a

prova oral, concernente à oitiva de um declarante e ao depoimento pessoal das duas candidatas alegadamente

fraudulentas.

Dos depoimentos colhidos em Juízo, relativos ao declarante ouvido em juízo, indicado pelos investigantes, não se

tem como extrair elementos suficientes para demonstrar a fraude alegada, pois não é possível vislumbrar o ajuste de

vontade com o intuito de burlar o percentual mínimo da cota do gênero.
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Neste diapasão, da prova oral produzida, em nenhum momento ficou caracterizada que as candidaturas das

Impugnadas LENILDA LOPES DA SILVA e JOSEFA PEREIRA ANDRADE fossem fictícias e/ou fraudulentas ou que

tenha havido acordo preordenado a burlar a cota de gênero, sendo que a suposta fraude não ficou comprovada por este

meio de prova.

De fato, ouvidos atentos aos depoimentos pessoais prestados pelas Requeridas, LENILDA LOPES DA SILVA e

JOSEFA PEREIRA ANDRADE, captam as afirmativas, em síntese, de que: tinham intenção de se candidatar nas

Eleições 2020, por sua própria vontade, mas que por circunstâncias pessoais, doenças surgidas no curso da campanha,

situação de agravamento da pandemia de COVID-19, a afastaram do embate com os eleitores.

A audiência de oitiva foi gravada em meio audiovisual (IDs 81296452, 81293200, 81296451, 81293199,

81293198, 81293167, 81293197, 81293165, 81293195, 81293194, 81293164, 81293193, 81293192, 81293166,

81293191, 81293162, 81293161).

Nem as investigadas e nem o declarante deixam claras alegações exordiais de conluio, fraude, candidatura

fictícia ou abuso de poder. Nenhum dos depoimentos denotam que as candidaturas não tenham se concretizado, ou que

(no caso específico do depoimento do declarante) soubesse de suposto ajuste de condutas ou fraude nas candidaturas

em tela.

Sabe-se que é necessária a prova inconteste da fraude e do abuso para que seja julgada procedente a AIJE e/ou

a AIME. Com estas constatações, entendo que a prova oral não configura, neste caso, prova robusta de que se trata de

candidaturas fictícias e fraudulentas, lançadas apenas para compor a cota de gênero exigida por lei.

A seu turno, também a prova documental não demonstra a fraude alegada, seja isoladamente, ou mesmo

analisada em conjunto com a prova colhida na instrução. Com efeito, além da prova oral, consistente apenas na oitiva

das testemunhas arroladas pela defesa e do depoimento pessoal das 3 (três) candidatas alegadamente fraudulentas, a

prova colhida em instrução se resume em documentos consistentes em atas das convenções do partido PR – Partido

Republicano” e extratos das prestações de contas das candidatas Investigadas.

De bom alvitre frisar, que o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido reiteradamente que

mesmo ante a ausência total de votos, a ausência de movimentação de receitas e gastos de

campanha, a propaganda ínfima são elementos insuficientes e não bastam para reconhecer a

ocorrência de suposto “ajuste de conduta” voltado para a prática da alegada fraude na

composição da cota de gênero, para a qual se exige prova robusta, não podendo ser fundada em

presunções.

No que concerne à quantidade de votos nas urnas, bem como a ausência de movimentação financeira na

campanha eleitoral, é de se considerar que existiram inúmeras variáveis que conduziram ao resultado de votação

inexpressiva, inclusive, valendo salientar que candidatos de ambos os sexos nesta zona eleitoral também obtiveram

resultados bem próximos as resultados das investigadas.

Em outro viés, a candidata JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE (Ozélia), em seu depoimento pessoal afirmou que

dadas as vicissitudes que enfrentou, desistiu tacitamente da campanha, atribuindo a esta desistência o fato de só ter

obtido um único voto. O TSE também já vem decidindo que a desistência informal no transcurso do pleito sem a devida

comunicação, embora se trate de conduta irregular e indesejada não configura propriamente uma ilicitude merecedora

de sanção, assim como não se pode supor que a mera falta de interesse na continuidade da campanha em disputa seja

decorrente de conluio entre os Investigados com a finalidade de fraudar as eleições. Nesse exato sentido:

Acórdão 25395, Relator Juiz Paulo Roberto de Araújo Barros, julgado em 11/09/2018.

[...] A má-fé das candidatas supostamente “laranjas” deve ser demonstrada por provas robustas,

contundentes e não somente por presunções ou ilações destituídas de lastro probatório idôneo. Ou
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seja, não somente a má-fé deve ser demonstrada, mas, para além, deve ser provada mediante

prova robusta. [...]

 

Em repetição de argumento, para configuração da fraude à cota de gênero, imprescindível prova robusta a qual

demonstre ter o registro da candidatura feminina objetivo precípuo de burlar o percentual mínimo determinado pela

legislação e o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em fomentar e ampliar a participação

feminina na política, um dos grandes desafios da democracia brasileira. Em outras palavras, fundamental é perquirir,

para além dos supracitados indícios – votação ínfima, movimentação financeira inexistente e material de campanha de

pouca circulação, bem como a desistência espontânea durante a campanha –, se o lançamento da candidatura teve o

fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero.

É mister que o contexto local, na pequena cidade de Boa Ventura, seja bem ponderado,

afinal, não é impossível a aparição de obstáculos que tornem muito difícil ou impeçam a

candidata de levar adiante sua campanha, ou mesmo que simplesmente se desinteresse ou não

se empolgue com ela. No caso vertente, tratando-se de cidade onde todos se conhecem e são

extremamente ligadas às eleições, não se apresentou nenhum depoimento que ao menos

apontasse as alegações exordiais de possível ajuste de condutas ou fraude nas candidaturas em

tela.

Nessa perspectiva, diante do caderno probatório e do controverso viés fraudulento do

lançamento das candidaturas, incide na espécie o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o

qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pelo Poder Judiciário.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral OPINA pela IMPROCEDÊNCIA DA

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL, diante de não terem sido comprovados os fatos

articulados na exordial.

É o parecer.

 

 

Itaporanga, 11 de março de 2021.

 

 

ANA MARIA DE FRANÇA CAVALCANTE

Promotora da 42ª Zona Eleitoral
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