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FISCAL DA LEI:
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
 

 
 

SENTENÇA
 

 
 

 
EMENTA: AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO – AIME. VEREADOR.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
“ C A N D I D A T U R A S  F I C T Í C I A S ” .
PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TSE. 
LEADING CASE DO RESPE 193-92/PI.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
 
 
 

I. DO RELATÓRIO
 

Vistos etc.
 

Cuida-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME proposta pelo 
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de PEDRA BRANCA em face de 
PARTIDO LIBERAL de PEDRA BRANCA e seus candidatos a vereadores nas Eleições
2020: MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA (suplente), DAMIÃO ROMAO LOPES
DA SILVA (eleito), EDVANILDO PAZ DE SOUSA (suplente), ELITON TEOTONIO MAIA 
(eleito), EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA (eleito), IZABEL CRISTINA CARVALHO
EPAMINONDAS (suplente), MARCIA MICHELLE LUCAS (suplente), MARCOS
NAZARIO DA SILVA (eleito), MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA (eleito),
SILVESTRA GOMES DE CARVALHO (suplente), SILVESTRE CLEMENTINO DE
CARVALHO (eleito), UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA (eleito), todos já
devidamente qualificados na Petição Inicial.
 

O promovente alega, em síntese, que não foi respeitada pelo Partido
promovido a cota de gênero exigida pela legislação eleitoral, uma vez que as candidatas
MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA (“COCA LUCAS”), MÁRCIA MICHELLE e
IZABEL EPAMINONDAS, além da votação pífia recebida nas urnas, não estavam
concorrendo verdadeiramente, pois mal realizaram propaganda eleitoral em benefício
próprio, muito menos nas redes sociais, receberam a mesma quantidade de doação pelo
candidato da chapa majoritária, não se sabendo se de fato existiram, e realizaram
propaganda eleitoral para outros candidatos que pleiteavam o mesmo cargo. Cogitando-
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se, portanto, a hipótese de candidatura fictícia, apresentada apenas para preencher a
cota de gênero.
 

Ao final, pugnaram pelo julgamento procedente do pedido para: a) 
reconhecer a prática da fraude e do abuso de poder na composição da lista de candidatos
às eleições proporcionais, atribuída ao Partido Liberal em Pedra Branca-PB, nas eleições
para vereador de 2020, consequentemente, a todos os candidatos e suplentes daquela
coligação; b) Desconstituir todos os mandatos obtidos pelo Partido Liberal em Pedra
Branca-PB, nas eleições para vereador de 2020, dos titulares e dos suplentes
impugnados; c) Declarar nulos todos os votos atribuídos partido impugnado, para
determinar sejam os sete mandatos por ele alcançados, distribuídos, segundo as regras
do art. 106, e seguintes, do Código Eleitoral.
 

Foram arroladas testemunhas, requerido o depoimento pessoal das
candidatas em questão e juntados documentos e vídeos com a peça exordial, inclusive
procuração.
 

Regularmente citadas as partes promovidas, apresentaram Contestação
única (id. 75584757), patrocinados pelo mesmo causídico, alegando, em síntese, que: a) 
Os vídeos anexados pelo Impugnado nos Ids. 70144347, 70147505, 70147507, 70147514
e 70147519 carecem de fidedignidade, além de apenas mostrarem que não havia na
fachada das casas das candidatas nenhum material de campanha exposto; b) Os gastos
declarados pelas candidatas impugnadas foram legítimos (docs. 01 a 08), inexistindo
maquiagem contábil; c) Todas, nitidamente participaram das eleições, elaborando vídeos
para o Partido Liberal de Pedra Branca (Docs. 01 a 08) e promovendo a divulgação de
suas respectivas campanhas em suas redes sociais (Docs. 09 a 31). Requereu, por fim,
que a presente AIME fosse julgada improcedente. Arrolou testemunhas e juntou
documentos.
 

Em réplica, o partido impugnante reiterou argumentos lançados à Petição
Inicial e rebateu outros trazidos pela defesa dos impugnados.
 

No despacho de id 82812384 este Juízo designou audiência de instrução e
julgamento em formato semipresencial.
 

Os impugnados trouxeram, ainda, aos autos (em Petição de Juntada id.
82761274) novas mídias e fotografias contendo as candidatas impugnadas.
 

Iniciada a instrução no dia 17 de março de 2021, foram colhidos por
videoconferência (aplicação analógica do art. 222, § 3º, CPP) e registrados por meio de
recurso de gravação audiovisual (consoante autorizado pelo art. 405, § 1º, CPP) os
depoimentos de MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, IZABEL CRISTINA
CARVALHO EPAMINONDAS, MÁRCIA MICHELLE LUCAS e ANTÔNIO BASTOS
SOBRINHO, nesta ordem, sendo todas as testemunhas arroladas e não ouvidas
dispensadas pelo respectivo arrolante, sem impugnações. Encerrada audiência, as partes
pugnaram por novas diligências, tudo conforme Ata de audiência id. 83559851.
 

Em atendimento às diligências requeridas, o cartório certificou as redes
sociais informadas pelas candidatas em questão nos seus RRC’s, bem como fez a
juntada aos autos dos processos de prestação de contas de todos os candidatos
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impugnados.
 

Os promovidos juntaram seus memoriais finais, reiterando argumentos
lançados nas respectivas defesas e acrescentando outros atinentes à produção da prova
em audiência.
 

Por sua vez, o impugnante apresentou suas alegações finais, reiterando
apontamentos lançados na Petição Inicial e acrescentando outros elementos extraídos da
produção da prova oral.
 

A Douta Representante do Ministério Público Eleitoral ofertou seu Parecer
Final no sentido da improcedência da presente ação, sustentado-se, entre outros
argumentos, no fato de que: 1. As investigadas MARIA DO SOCORRO LUCAS DA
SILVA, IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS e MARCIA MICHELLE LUCAS,
participaram das convenções dos respectivos partidos (documentos 75584757, 75584758
E 75584759); 2 . Realizaram publicações na internet; 3. Houve candidatos de todos os
partidos e de ambos os sexos que tiveram ínfimas quantidades de votos.
 

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.
 

É o Relatório. Passo a decidir.
 

 
 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO.
 

Antes de tudo, vejo por bem destacar que o art. 14, § 10, da Constituição
Federal estabelece que “[o] mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas
de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude” (grifei).
 

Nessa linha, o TSE, no julgamento do REspe n. 1-49/PI, firmou entendimento
de que: “o conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de
mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal), é aberto e pode englobar todas
as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são
afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei.” Sendo o conceito de
fraude “aberto” é possível enquadrar o lançamento de candidaturas fictícias, com o
desiderato único de ludibriar a justiça eleitoral no momento do registro, nessa situação de
fraude.
 

Nenhuma controvérsia, portanto, quanto ao reconhecimento da adequação da
via eleita no caso em tela.
 

Dito isto, as portas estão abertas à análise do mérito da questão.
 

 
 

Do mérito.
 

O cerne da questão trata-se de avaliar se os registros de candidaturas ao
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cargo de vereador do Município de Pedra Branca/PB no pleito de 2020 de “COCA
LUCAS”, MÁRCIA MICHELLE e IZABEL EPAMINONDAS deram-se mediante abuso de
poder e fraude à lei, por simulação de candidatura, na intenção de burlar a imposição do
preenchimento da cota de gênero prevista no § 3º do art. 10, da Lei nº 9.504/97.
 

Segundo a exordial, as referidas investigadas lançaram-se, de modo fictício,
na disputa ao cargo de vereador, com vistas a observar formalmente o requisito do art.
10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, em benefício das candidaturas dos demandados do sexo
masculino. A agremiação partidária promovente afirma que as referidas candidatas, além
da votação pífia recebida nas urnas, mal realizaram propaganda eleitoral em benefício
próprio, muito menos nas redes sociais, receberam a mesma quantidade de doação pelo
candidato da chapa majoritária, não se sabendo se de fato existiram, e realizaram
propaganda eleitoral para outros candidatos que pleiteavam o mesmo cargo, fatos que
revelariam burla à legislação pertinente, em prejuízo da isonomia entre os concorrentes e
da legitimidade do pleito.
 

Pois bem.
 

Antes de se debruçar sobre as provas contidas nos autos, importante trazer a
lume as premissas normativas e jurisprudenciais a respeito da matéria.
 

A Lei das Eleições dispõe no § 3º, do art. 10, que:
 

“Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara
dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do
número de lugares a preencher, salvo: […]
 
II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá
registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do número de
lugares a preencher. […]
 
§3º 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.” 
(grifei)
 

 
 
 

Cabe enfatizar que o legislador, ao prever um percentual mínimo por gênero
de candidaturas aos cargos proporcionais, teve o objetivo de garantir a ampliação da
participação e da representatividade das mulheres na política e nas atividades político-
partidárias.
 

Nessa perspectiva, não basta que o partido/coligação atenda à condição
atinente à reserva legal de gênero - que é imprescindível para o deferimento do DRAP
(Demonstrativo de Registro de Atos Partidários) - apenas no momento do registro das
candidaturas. É preciso que a agremiação, efetivamente, viabilize as candidaturas
femininas, sob pena de se criarem falsas aparências, com o preenchimento meramente
formal da cota exigida e a caracterização de “candidaturas laranjas” à margem da
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legislação eleitoral.
 

Nesse ponto, as balizas hermenêuticas (parâmetros) que devem guiar a
análise dos fatos e seus elementos probatórios no caso concreto estão localizadas no 
leading case do Tribunal Superior Eleitoral que se propôs a exaurir o tema, qual seja, o
Recurso Especial Eleitoral n. 193-92, publicado aos 17.09.2019 (Dje 4/10/2019), de
relatoria do Ministro Jorge Mussi, caso oriundo do município de Valença do Piauí.
 

Neste recente julgado entendeu-se que a satisfação artificial às cotas de
gênero criaria, por presunção absoluta, um desequilíbrio no processo eleitoral, o que
vulneraria, de forma reflexa, a cláusula democrática do contrato social. Confira-se alguns
trechos da Ementa sobre a questão de fundo:
 

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/97.
 
[...]
 
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
9 . 5 0 4 / 9 7 .  R O B U S T E Z .  G R A V I D A D E .  A F R O N T A .  G A R A N T I A
FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
 
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia
entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97 – a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao
pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana – e a prova
de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.
 
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas – tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até
mesmo a sequência numérica destas – denota claros indícios de maquiagem
contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos
elementos específicos.
 
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e
em três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da
seguinte forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o
mesmo cargo, pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho),
sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem que elas
realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em
prol da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria
Neide da Silva sequer compareceu às urnas e não realizou gastos com
publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda assim não recebeu votos, e,
além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade, registrou
gastos – inclusive com recursos próprios – em data posterior; d) Geórgia Lima,
com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para
preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público. […]
(Recurso Especial Eleitoral n° 19392, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
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Página 105/107)
 

 
 

Nessa linha da orientação firmada pelo TSE no paradigmático caso do
Município de Valença/PI, fixou-se o entendimento de que a análise acerca da
caraterização da fraude à cota de gênero demandaria (i) a presença de prova robustas e 
(ii) a constatação de um somatório de circunstâncias fáticas conclusivas pelo
cometimento do ilícito. E tais circunstâncias, adotadas como parâmetros, tem sido
resumidas e relacionadas nas seguintes hipóteses (cuja ordem se altera para facilitar a
fundamentação desta decisão): (a) votação pífia ou zerada; (b) ausência de despesas
com material de propaganda; (c) a disputa de mulheres com familiares próximos, sem
notícia de animosidade política entre eles; (d) atuação daquelas em prol da campanha
dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; (e) reincidência em disputar cargo
eletivo apenas para preencher a cota; e (f) fruição de licença remunerada do serviço
público.
 

Sob esse viés, cabe-nos caracterizar e delimitar se no caso concreto houve
similar fraude e, confirmada a hipótese, identificar quem seriam seus responsáveis.
 

Todavia, antecipo-me em afirmar, após esses esclarecimentos iniciais, que no
caso trazido à baila, a alegada fraude eleitoral não restou suficientemente 
comprovada, como será exposta pelo exame e confronto das provas a seguir.
 

Resta incontroverso que o Partido Liberal de Pedra Branca, à época dos
registros de candidaturas, preencheu o número de vagas de mulheres imposto pela
legislação eleitoral, totalizando 12 (doze) candidatos, dos quais 8 (oito) eram do sexo
masculino e 4 (quatro), do feminino, sendo atingido os 30% (trinta por cento), mínimo
legal de exigido por lei.
  
 
 

 
Parâmetro do leading case - REsp n. 193-92: (a) votação pífia ou zerada
 

 
No que se refere à votação, esse foi o desempenho nas urnas dos candidatos

do Partido Liberal de Pedra Branca após apuração e divulgação dos resultados oficiais
pela Justiça Eleitoral, através do site resultados.tse.jus.br/oficial/:
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Como se vê, de fato, as impugnadas COCA LUCAS, MÁRCIA MICHELLE e

IZABEL EPAMINONDAS obtiveram uma votação pífia, inexpressiva, para alguém que
decide se lançar a um projeto político de representação de seus pares perante o
Legislativo Municipal de seu domicílio eleitoral.
 

Esse critério objetivo da votação pífia ou zerada é um forte indício, senão o
primeiro que nos salta aos olhos, indicativo de uma possível fraude às cotas de gênero,
estando preenchido no caso em tela, o que nos leva a buscar as razões, se de ordem
pessoal ou externa, que levaram a resultados tão diminutos, bem como se houve intenção
de todas elas, ainda que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, ou mesmo
desistência tácita.
 

Seus depoimentos em Juízo são bastante esclarecedores quanto a esse e
outros pontos, sendo relevante a transcrição, ainda que de forma resumida, para melhor
compreensão dos imbróglios:
 

COCA LUCAS respondeu ao Juiz Eleitoral: “[…] que foi a primeira vez que
foi candidata a vereadora, que não tem parente na política, que não teve
parente disputando essa última eleição, que trabalha em comércio, tem uma
sorveteria e trabalha com o irmão, que sempre queria ser candidata, entrar na
política, que procurou Allan Philipe e pediu para entrar, que é solteira, que é
funcionária pública há pouco tempo, desde que “ganharam”, que está como
secretária de assistência social, fazendo o cadastramento dos materiais, de
idosos e das crianças, que faz 15 dias que entrou na Secretaria Social, que
não gastou nada na campanha, que teve doação, que teve foto com seu nome,
que fez campanha nas redes sociais, que não lembra quantas vezes postou
nas redees sociais, que publicou no Instagram e no Facebook, que postou
pedindo votos a seus amigos, que usou o material de campanha na sua casa,
que os deu a seus amigos, que pediu votos, mas só que na hora o pessoal não
votou, que quando fizeram essas filmagens ela já tinha retirado as fotos de sua
casa, que foi depois das eleições, e ainda ficou uma lá, que mora com sua mãe
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e seus irmão, que trabalha na sorveteria com seu irmão, que andou na
campanha, que teve adesivo doado pelo Allan Philipe.” Questionado pelo
advogado do promovente, respondeu: “que participou da convenção do
partido, que esta foi realizada na câmara, que o material de campanha
recebido foi relativo a adesivos e fotos, e foram doados pela mesma pessoa.
Mostrado o vídeo anexado na Inicial, que reconhece a casa de fachada
amarela como sendo de sua mãe, onde ambas residem, que o adesivo com
número 22 é de MÁRIO BASTOS, que o vídeo foi feito após ela retirar as fotos,
que ela retirou logo após as eleições, que a Sra. Márcia Michelle é sua
parente, que não sabe se assinou o RRC, que abriu a conta bancária de
campanha, que não sabe a quem entregou os documentos para seu registro,
que fez campanha entregando santinho e fez vídeos, que teve dois votos, que
os poucos votos atribui a causa de a própria família já possuir seus
compromissos, que muita gente prometeu votar nela mas na hora não fez.” 
Questionado pelo advogado dos promovidos, respondeu: “que a candidata
Márcia Michele é filha de sua tia, que assinou os documentos quando foi fazer
o registro de candidatura, que não recebeu doação em dinheiro nem depositou
nada em sua conta, que não teve gasto de campanha, que na campanha
desse ano não teve carreata por causa da pandemia, que fez a divulgação da
sua campanha por redes sociais e quando ia nas casas de amigos, que
confirma a assinatura no seu RRC, que ninguém do partido foi até ela chamá-
la para ser candidata, que confirma suas fotos e postagens juntadas nos
autos.” (ids. 83261057 a 83261059)
 
 
 
IZABEL EPAMINONDAS, por sua vez, respondeu ao Juiz Eleitoral:: “que é
cabeleireira, natural de Igaracy, […], que reside com sua filha, […], que tem
parentesco com SILVESTRE CARVALHO E SILVESTRA CARVALHA,
candidatos a vereadores também pelo PL de Pedra Branca, que são primos
distantes, não próximos, que sempre teve vontade de se candidatar, que essa
foi a primeira vez que foi candidata, que nunca teve cargo público, nem
precisou se afastar, que sua família não é envolvida com política, que participa
da igreja, que costuma fazer campanhas para ajudar, que visita idosos
necessitados, que disponibiliza seu trabalho de cabeleireira para melhorar
autoestima de algumas pessoas, que sua filha tem 10 anos, que recebeu
doação do partido, que utilizou adesivos de parede e de santinhos, que utilizou
na sua casa, na casa de seus pais e de alguns amigos, que na sua casa tinha
adesivos de sua campanha mas precisou retirar após o pleito por ordem do
proprietário da casa para fins de reforma, que também tinha suas fotos na casa
de seus pais, mas foram retiradas, que tinha foto do candidato Ubiratan na
casa de seu pai, [10:55] que nas suas redes sociais ainda existem postagens
da sua campanha, inclusive com sua música e vídeo pedindo votos, que
também fez divulgação no Instagram, que não lembra se fez gasto de
campanha, que participou de convenção partidária, lives, que participou de
tudo, que utilizou mais suas redes sociais porque foi uma eleição diferente, que
não pediu voto nem fez campanha para outro candidato.” Questionada pelo
advogado do impugnante, respondeu: “que desde que tirou seu título de
eleitora já se filiou aos partidos, que deixou seu nome à disposição do
presidente do partido para concorrer, que teve outros candidatos parentes seu
que concorreram pela oposição, que não se lembra em ter assinado algum
documento após a convenção, que os documentos pessoais foram entregues
ao presidente do partido Alan Phelipe, que abriu conta, mas não teve
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movimentação de recursos, que na conta teve alguma doação em espécie,
mas não se recorda quem fez, que foi gasto com material de campanha, que o
partido que fez a doação do material, […] que a gráfica de Itaporanga quem
entregou o material, que fez adesivos, santinhos, que atribui o insucesso de
sua campanha pelo fato de que concorreu com pessoas que não estavam pela
primeira vez disputando e já possuíam algum trabalho prestado à sociedade,
que o pessoal da igreja já tinha seus compromissos de voto, que não obteve
apoio de sua família para ela concorrer, pois todos já possuíam seus
compromissos, que não recebeu promessa nem benefício para se candidatar,
que, após mostrados os vídeos, confirma que na casa vermelha (de seu pai)
tem colado o seu adesivo de campanha, que confirma a casa de seu irmão
mostrada no vídeo, que não fez atos presenciais por causa da pandemia, que
postava mais nos stories do Instagram que no feed”. Às perguntas do
advogado dos promovidos, respondeu: “que o seu parente que disputou
pela oposição é Geudiano de Souza, o que está acusando elas de serem
laranjas, que ele é seu primo, que confirma sua assinatura no RRC, que
confirma suas fotos e postagens nas redes sociais juntadas nos autos, que
usou as redes para pedir votos.” (ids. 83261059 a 83261061) 
 
 
MÁRCIA MICHELLE LUCAS respondeu ao Juiz Eleitoral: “que é doméstica,
mas atualmente trabalha numa empresa de guarda no mirante, que presta
serviço ao município, [...], que mora com seu companheiro e um filho em
comum, que tem mais dois filhos que moram fora de Pedra Branca, […] que já
foi candidata em 2016, que nessa época não estava preparada e obteve dois
votos, que agora teve um voto, que ela mesma gosta de andar com pacientes,
de viajar para ser acompanhante em consultas, e fazer favor, que não teve
parentes na campanha, só contra si, que fez santinhos, lives, que pediu votos
nas redes sociais, que tem Instagram, Facebook, e-mail, que informou suas
redes sociais à Justiça Eleitoral, que colocou suas fotos na sua casa, que
participou de lives, que quando se decidiu ser candidata já foi tarde, que sua
família e seu esposo já tinha feito compromisso, que até sua mãe foi contra e
votou no partido contra, que entregou santinhos que disse que ia votar nela,
que participou da convenção, que foi candidata para satisfazer ela própria”. Às
perguntas do advogado do promovente, respondeu: “que COCA LUCAS é
prima legítima dela, que assinou documento do registro da candidatura na
convenção, que ninguém prometeu nada para ela ser candidata, que abriu
conta no banco do Brasil, que não teve movimentação nem fez gastos, que fez
propaganda, que teve doação de adesivos, que foram feitos em Itaporanga, na
Gráfica 13 de maio, que ela mesma foi buscar o material, que fez jingles de
campanha, que não se recorda da letra da música, que não teve o apoio da
família para ser candidata, que ficou surpresa com apenas um voto recebido,
que, após mostrado o vídeo, confirmou as residências bem como ser seu
adesivo colado na janela de sua porta, que tem muitas outras fotos de
candidatos na sua janela porque gosta de ser politiqueira, que seu número é
22220, que ela mesma colocou e ele gravou depois das eleições, que fez atos
de campanha presencial, que nas redes sociais fez muitas postagens”. Às
perguntas do advogado dos promovidos, respondeu: “que sua família não
queria que ela fosse candidata, que sua família votou em outros candidatos do
partido da oposição, que as pessoas começam a se comprometer com
candidatos antes mesmo da convenção, que colocou fotos de outros
candidatos na sua casa.” (ids. 83261061 a 83261063 e 83261065)
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Tenho buscado colher dos depoimentos das candidatas imputadas como “
laranjas”, nessas espécies de ação que discutem a potencial fraude no preenchimento da
cota de gênero, basicamente, se houve intenção legítima em concorrer ao pleito, se elas
possuíam algum histórico de atividades voltadas ao seu meio social, para fins de
viabilidade, se houve a comprovação de pedidos de votos a eleitores, seja por corpo a
corpo, seja no âmbito da internet, e se as razões alegadas para o insucesso da votação
são coerentes e razoáveis.
 

Colhe-se dos autos e dos depoimentos que houve intenção legítima e
razoável das três promovidas em destaque de concorrerem ao pleito municipal de
2020.
 

Isso porque não há nenhuma notícia nos autos de que seus Registros de
Requerimento de Candidatura – RRC’s foram impugnados sob o fundamento de ausência
de autorização pessoal, ou mesmo fraudados pelos seus respectivos partidos, sendo
vedada a presunção em malefício, além do que seus depoimentos não revelam qualquer
indício de pressão ou coação em detrimento de suas vontades de se candidatarem; pelo
contrário, elas próprias confirmam em Juízo a livre vontade em concorrer, bem como a
participação nas convenções que sufragaram seus nomes.
 

Dos depoimentos, extrai-se, igualmente, que duas delas demonstraram
possuir algum histórico de atividades voltadas ao meio social. IZABEL
EPAMINONDAS participava da igreja, que costumava fazer campanhas para ajudar
pessoas, além de visitas a idosos necessitados, e também comentou que disponibiliza
seu trabalho de cabeleireira para melhorar autoestima de algumas pessoas. Já MÁRCIA
MICHELLE se voluntariava a viajar e acompanhar pacientes em consultas médicas fora
da cidade. Tudo isso ao menos exclui as hipóteses de fraude através de pessoas sem
vinculação e engajamentos no município de seus domicílios eleitorais.
 

Já no que se refere à comprovação de pedidos de votos a eleitores, seja
por corpo a corpo, seja no âmbito da internet, também ficou devidamente demonstrado
nos autos.
 

Nessa espécie de ação, na qual se discutem a fraude à cota de gênero, é de
trivial relevância, a meu sentir, saber se as candidatas apontadas como “laranjas” pediram
votos aos seus eleitores, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, durante um período
considerável da campanha, fatos que poderiam evitar maiores incursões por outros
elementos para fins de convencimento deste magistrado.
 

E no caso dos autos há provas suficientes nesse sentido. Nos seus
depoimentos pessoais em juízo, todas afirmaram que fizeram campanha. Além disso,
foram colacionadas diversas fotografias publicadas em redes sociais durante o período da
campanha eleitoral nas quais é possível identificar tanto a presença das candidatas a
vereadoras, ora impugnadas, pedindo votos, apoio político, ao lado dos candidatos
majoritários e em meio a populares, quanto a existência de material gráfico de campanha
em seus respectivos nomes. Confira-se: para COCA LUCAS, eventos ids. 75584783,
75584785 a 75584787, 75584789, 75584790, 75584792, 75584793, 75585651,
75585652, 75585653, 75585654, 82761275 a 82761279; para IZABEL EPAMINONDAS,
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eventos ids. 75584775, 75584777, 75584778, 75584779, 75584781, para MÁRCIA
MICHELLE, eventos ids. 75584763,75584764, 75584768, 75584770, 75584772,
75584774.
 

Em síntese, as candidatas atribuíram a baixa votação recebida nas urnas,
principalmente, ao fato dos eleitores visitados já possuírem compromissos com outros
candidatos, agravada pela ausência de apoio dos familiares e amigos das candidatas em
questão, que optaram por auxiliar outros postulantes ao cargo de vereador, como relatado
nas suas oitivas.
 

Por fim, os vídeos anexados com a Petição Inicial, apesar de confirmadas,
pelas próprias candidatas impugnadas, as suas residências e de seus familiares filmadas,
carece de melhor contextualização temporal, levando-se a crer (pois unânime entre as
candidatas) que fora produzido após as eleições, quando alguns dos adesivos já haviam
sido retirados.
 

Mas ainda que não tivessem sido descolados, os adesivos ali existentes de
outros candidatos a vereador não podem significar, por si só, que houve a fraude no
processo eleitoral, sobretudo porque elas foram unânimes em afirmar a dificuldade em se
obter o apoio de seus familiares pois estes já haviam se comprometidos com outros
nomes. Nesse sentido:
 

Recurso. Ação de impugnação de mandato eletivo. Reserva de gênero.
Fraude eleitoral. Eleições 2012. Matéria preliminar afastada. Suposta fraude no registro
de três candidatas apenas para cumprir a obrigação que estabelece as quotas de gênero,
contida no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97. A circunstância de não terem obtido
nenhum voto na eleição não caracteriza por si só a fraude ao processo eleitoral.
Tampouco a constatação de que haveria propaganda eleitoral de outro candidato
na casa de uma delas. Provimento negado. (TRE/RS, Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo n 76677, ACÓRDÃO de 03/06/2014, Relator(a) DESA. FEDERAL MARIA DE
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Publicação: DEJERS – Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-RS, Tomo 99, Data 05/06/2014, Página 6-7 – grifei)
 

Diante de tudo isso, considero que o caminho do insucesso percorrido pelas
cinco candidatas promovidas, que ora são apontadas como fictícias, para obtenção de
reduzidas votações nas urnas restaram, senão justificadas, ao menos compreendidas
pelo contexto fático.
 

 
 

 
Parâmetro do leading case - REsp n. 193-92: (b) ausência de despesas com
material de propaganda.
 

 
Outro ponto de comprovação documental e que também fora lançado como

parâmetro no leading case do REsp n. 193-92 se trata da ausência de despesas com
material de propaganda.
 

O promovente alega que as candidatas receberam a mesma quantidade de
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doação pelo candidato da chapa majoritária, não se sabendo se de fato existiram.
 

Nesse ponto, as prestações de contas apresentadas à Justiça Eleitoral das
três candidatas em xeque (acostadas nos ids. 82893712 – MÁRCIA, 82893715 - IZABEL
e 82893718 – COCA LUCAS), de fato, apresentam-se com a mesma quantidade e tipo de
movimentação: receberam do candidato da chapa majoritária do Partido Liberal doação
estimável em dinheiro referente a materiais gráficos de campanha (santinhos, bottons e
adesivos), serviços de advogado e contador, bem como receberam de outro fornecedor a
doação de um jingle político. Colhe-se que não houve arrecadação de receitas financeiras
muito menos gastos dessa espécie em prol de suas campanhas, limitando-se a
movimentação às doações estimáveis recebidas.
 

Apesar disso, essa coincidência de quantidade e tipo de doações estimáveis
em dinheiro recebidas não merecem valoração negativa, no caso concreto. Primeiro,
porque todas as três tanto estavam cientes dessas doações feitas pela campanha do
prefeito e vice-prefeito, algumas delas foram à própria gráfica, em Itaporanga, buscar o
material, bem como utilizaram-no em suas campanhas, bastando conferir nos seus
depoimentos, assim como faz prova os adesivos colados em suas residências
semelhante à arte utilizada em suas redes sociais.
 

Segundo, porquanto se verifica uma quantidade razoável de material de
campanha doado individualmente a cada candidato a vereador do PL (veja-se as Notas
fiscais de ids. 82893712), contendo seus nomes, números e imagens, o já se caracteriza,
ao meu sentir, como suficiente a qualquer cidadão iniciar sua campanha com pedidos de
votos no âmbito de um município com pouco menos que 4 (quatro) mil eleitores, como é o
caso de Pedra Branca, sendo irrazoável pesar-lhes negativamente a ausência de outros
gastos de mesma natureza para fins de representar engajamento na campanha.
 

Ademais, essa prática de doação estimável em dinheiro pela chapa
majoritária foi algo recorrente nestas eleições de 2020, considerando que os pretendentes
a prefeito e vice foram os destinatários diretos dos recursos partidários e oriundos do
Fundo Especial do Financiamento de Campanha, como no caso. Afugenta-se a alegação
do impugnante de maquiagem contábil nas prestações de contas de todos os vereadores
do Partido Liberal de Pedra Branca, bastando-se cotejar as prestações de contas
lançadas nos ids. 82893711 a 82893722, ressaltando-se ainda que, após análise técnica
em procedimento próprio, nenhuma das contas recebeu julgamento pela desaprovação
sob esse fundamento.
 

Terceiro e último, porque a falta de recursos financeiros alocados em suas
campanhas indicou, no caso, muito mais uma dificuldade financeira pessoal e de apoio
político das aspirantes ora impugnadas do que um desinteresse em concorrer ao pleito,
hipótese excluída pelos seus depoimentos.
 

Assim, entendo não preenchido o referido parâmetro.
 

 
 

 
Parâmetros do leading case - REsp n. 193-92: (c) a disputa de mulheres com
familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; (d) atuação
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daquelas em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo
masculino; (e) reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a
cota; e (f) fruição de licença remunerada do serviço público.
 

 
Analisando os fundamentos dos outros quatro parâmetros lançados no 

leading case REspe193-92 de Valença/PI, podemos ora afastá-los no caso concreto, pois,
mais uma vez, não há elementos de prova nos autos suficientes para caracterizá-los com
a firmeza necessária.
 

COCA LUCAS concorreu ao mesmo cargo de vereador com sua prima
legítima MÁRCIA MICHELLE e pelo mesmo partido PL, entretanto esse fato não merece
maior relevo pois além de ambas serem mulheres, obtiveram votação pífia nas urnas,
sem notícia de que uma tenha trabalhado para a outra, o que passa ao largo da intenção
do parâmetro definido no leading case REsp n. 193-92 que é identificar candidatas
parentes de outros candidatos do sexo masculino, sem animosidade política e que tenha
abandonado suas pretensões em prol de ver eleito seu familiar.
 

Ademais, COCA LUCAS se candidatou pela primeira vez e relatou possuir
vínculo público com a Prefeitura iniciado apenas nesse ano de 2021, o que exclui a
hipótese de se beneficiar de licenças remuneradas perante o serviço público.
 

MÁRCIA MICHELLE, por sua vez, apesar de informar que foi a sua segunda
eleição na qual lançou seu nome candidata, repretindo-se a votação pífia, nada há nos
autos que nas eleições passadas de 2016 ela tenha se candidatado para preencher as
cotas de gênero, limitando-se, portanto, a um indício. Acrescentou que não possui vínculo
público.
 

IZABEL EPAMINONDAS, por fim, relatou que se candidatou pela primeira vez
e não possuía vínculo público para ser beneficiada com licença. Por outro lado, informou
que SILVESTRE CARVALHO E SILVESTRA CARVALHO, candidatos a vereadores
também pelo PL de Pedra Branca, são seus primos distantes. Não havendo provas de
que ela tenha trabalhado para este primo, somado ao fato de que ela também possuía
nessa campanha outro primo candidato a vereador pela oposição, Geudiano de Souza, a
quem atribui a confecção dos vídeos que impulsionaram a denúncia de fraude
(animosidade política), tenho por não merecer ser valorado negativamente o parâmetro
em foco para ela.
 

Assim, o promovente não se desincumbiu de seu ônus probatório de
demonstrar que qualquer delas disputaram as eleições com familiares próximos e direto,
como exige o parâmetro do leading case, assim, como, não se comprovou que qualquer
delas apoiaram ou fizeram campanha para outro candidato ou candidata a vereador em
Pedra Branca, muito menos que sejam reincidentes em disputar cargos eletivos apenas
para preencher a cota de gênero.
 

Não preenchidos tais parâmetros, devendo ser valorados positivamente
tais circunstâncias em prol das promovidas.
 

Com isso, dos seis critérios norteadores adotados no leading case, apenas o
da votação pífia recebida pelas três candidatas em xeque é que, no caso, se encontra
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presente, o qual, ainda assim, fora atenuado pelas circunstâncias pessoais e do contexto
sanitário desestimulante à campanha eleitoral.
 

A sedimentada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais
Regionais Eleitorais firmaram entendimento de que, para a configuração da fraude à
cota de gênero, imprescindível prova robusta e indene de dúvidas apta a
demonstrar que o registro das candidaturas femininas foi realizado com a
finalidade precípua de burlar o percentual mínimo determinado na legislação.
 

Nesse sentido, julgados recentíssimos do TSE:
 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AIME. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. DESPROVIMENTO. 1. No tocante ao percentual de
candidaturas de um outro sexo, as instâncias ordinárias assentaram que não
houve desrespeito às normas que tratam das quotas de gênero pois, ainda que
no momento da apresentação do DRAP tenham sido pleiteadas 11 (onze)
candidaturas masculinas e 4 (quatro) femininas, houve indeferimento do
registro de 2 (dois) candidatos do sexo masculino, o que atendeu ao percentual
exigido na norma. 2. [...] 3. […] 4. Ademais, o entendimento segundo o qual
a prática da fraude às cotas de gênero demanda prova robusta e
contundente está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que
atrai a incidência da Súmula n. 30/TSE. 5. Agravo regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 337, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
45, Data 12/03/2021 - grifei)
 
 
 
EMENTA ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AIME. IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, §
3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS.
PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO. 1. [...]. 2. No caso vertente,
a Corte Regional, em exame soberano do acervo probatório, assentou que não
ficaram comprovadas as alegações de conluio, fraude, candidatura fictícia ou
abuso de poder, uma vez comprovadas a presença das candidatas em atos de
campanha e posteriores desistências orientadas por livre e espontânea
vontade. A alteração de tais premissas esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE.
3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio

Num. 85263882 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO - 23/04/2021 08:27:03
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042308270321400000082102349
Número do documento: 21042308270321400000082102349



pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser
prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral. 4. A orientação adotada no
acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que, “apesar do importante papel da Justiça
Eleitoral na apuração de condutas que objetivam burlar o sistema
previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, a prova da fraude à cota de
gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias do
caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu garantir” (AgR–REspe nº 799–14/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27.6.2019). Incidência da Súmula nº 30/TSE. 5.
Agravo regimental desprovido. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020 -
grifei)
 

 
 

Em resumo, ficou comprovado nos autos que as candidatas, COCA LUCAS,
MÁRCIA MICHELLE e IZABEL EPAMINONDAS, todos do Partido Liberal de Pedra
Branca, apesar do reduzidíssimo número de votos recebidos nas eleições de 2020: a)
possuíam a vontade legítima de se candidatar, tendo participado das convenções de
escolha de seus nomes; b) receberam doações de materiais gráficos impressos em
quantidade mínima razoável para realizar suas campanhas; c) fizeram campanha corpo
a corpo, pediram votos e divulgaram suas imagens e números nas redes sociais. E, por
outro lado: d) não obtiveram apoio político de seus familiares, pois já se encontravam
comprometidos e) não disputaram ao mesmo cargo com parentes diretos e próximos; f) 
não atuaram em prol de campanhas de parentes ou de candidatos do sexo masculino; g) 
não reincidiram na disputa de cargo eletivo apenas para preencher a cota de gênero; e h) 
não se candidataram com o intuito de usufruir licença remunerada do serviço público.
 

Acresça-se a pertinente avaliação da promotora eleitoral, lançado em seu
Parecer no sentido de que: “É mister que o contexto local, na pequena cidade de Pedra
Branca, 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.”
 

Claro e evidente, portanto, que o partido político promovente não
conseguiu comprovar nos autos que houve conluio, fraude, candidatura fictícia ou
abuso de poder perpetrados pelo Partido Liberal - PL de Pedra Branca ou mesmo
por qualquer de seus candidatos lançados a vereadores nas eleições municipais de
2020, restando insuficiente o caderno probatório para aplicar-lhes sanções tão gravosas
como a cassação dos seus mandatos, declaração de inelegibilidade e aplicação de multa,
devendo prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufragio, segundo o qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral.
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III. DO DISPOSITIVO
 

Pelas razões de fato e de direito acima expostas, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido da presente Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo – AIME, EXTINGUINDO
OS PROCESSOS COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do Código
de Processo Civil.
 

Publique-se e Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
 

Sendo interposto recurso, intime-se a(s) parte(s) contrária(s) para oferecer
contrarrazões no prazo legal e, em seguida, remetam-se os autos ao TRE/PB.
 

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito
em julgado e arquive-se os autos com as cautelas de estilo.
 

Itaporanga/PB, data da assinatura eletrônica.
 
 
 

Antonio Eugênio Leite Ferreira Neto
 

Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral
 

[Documento datado e assinado eletronicamente, - art. 2º, da lei 11.419/2006]
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