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DA PRESIDÊNCIA
Portaria Presidência Nº 204/2021 TRE-AP/PRES/DG/SGP/COPES/SRFD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições
legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº
0001569-70.2021.6.03.8000,
RESOLVE:
Artigo 1º Oficializar as substituições dos servidores abaixo nominados, referentes ao mês de agosto
/2021, conforme planilha a seguir:
Substituto

Titular

Cargo

Período

Motivo

Alysson Patrick

Marcilio Lira de

Chefe de

09 a 27/08

Campos França

Souza Filho

Seção / FC6

/2021

Anderson Martins

Moisés Silva

Chefe de

01 a

Mirabile

Campos

Seção/FC6

05.08.2021

Antonio Jamerson

Handressa Maria

Mendes da Rocha

Vieira Pereira

Chefe de

01 a

Côrtes

Teixeira

Seção/FC6

03.08.2021

Bruna Macedo

Selma Magno da

Chefe de

01 a

Férias
Férias
Licença para
Acompanhar Pessoa
da Família
Licença Maternidade

Limeira Lima Coutinho Rocha

Cartório / FC6 31.08.2021

José Aldeci Lopes de Francisco Roberto

Chefe de

02 a

Programa de

Matos

Cavalcante Dantas

Seção/FC6

06.08.2021

Treinamento

Juraci Inglês de

Gerson Gonçalves

Chefe de

01 a 31.08..

Morais

de Miranda

Cartório/FC6 2021
Chefe de

Lucas Takada Barros função vaga
Marisa Terezinha

01 a

Cartório/FC6 31.08.2021

Diogo Castro da

Oficial de

Costa

Gabinete/FC5

Simone Rogéria

Alexandro Dourado

Oficial de

Sales Silva

de Aragão

Gabinete/FC5 26.08.2021

Valdene Lima da

Felipe Magalhães

Chefe de

Silva Brito

Ferreira

Cartório/FC6 13.08.2021

Salvador do
Nascimento

30.08.2021
16 a
12 e

Licença Médica
função vaga

Férias

Férias
Férias

Art. 2º Oficializar as substituições dos servidores abaixo nominados, referentes ao mês de abril
/2021, conforme planilha a seguir:
Substituto

Titular

Cargo

Período

Motivo
Participação em Congresso

Alysson Patrick

Marcilio Lira de

Chefe de

20 a

Campos França

Souza Filho

Seção / FC6 24.04.2021

processo SEI
(000073215.2021.6.03.8000)

Art. 3º Publique-se e registre-se.
Documento assinado eletronicamente por GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, Presidente, em 09
/09/2021, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DA PRESIDÊNCIA
Portaria Presidência Nº 217/2021 TRE-AP/PRES/DG/SGP/COPES/SRFD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições
legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº
0002184-60.2021.6.03.8000,
RESOLVE:
Artigo 1º Oficializar as substituições dos servidores abaixo nominados, referentes ao mês de
setembro/2021, conforme planilha a seguir:
Substituto

Cargo

Período

Ana do Socorro Lobo Fernando Antonio

Chefe de

20 a

da Silva

Seção/FC6

29.09.2021

Chefe de

01 a

Brenda Sabrina
Maués Almeida
Bruna Macedo

Titular
Ferreira Lima
Função Vaga
Selma Magno da

Cartório / FC6 30.09.2021
Chefe de

01 a

Limeira Lima Coutinho Rocha

Cartório / FC6 10.09.2021

Cristina Pereira da

Cláudio André

Chefe de

Silva Santa Brígida

Teixeira Ribeiro

Seção/FC6

Débora Passos da
Costa

Felipe Bentes Feio

23 a
08 a

Seção/FC6

17.09.2021

Ronaldo dos Santos

Chefe de

14 a

Carmo

Vieira

Seção/FC6

17.09.2021

José Aldeci Lopes de Hélio Freitas

Chefe de

20 a

Matos

Vasconcelos

Seção/FC6

30.09.2021

Juraci Inglês de

Gerson Gonçalves

Chefe de

01 a

Morais

de Miranda

Cartório/FC6 30.09.2021

Juvenal Melo

Nathalia dos Santos

Chefe de

Cavalcante Neto

Uchoa

Cartório/FC6

Cartório/FC6

01.09.2021

17.09.2021

Chefe de

09 a

Cavalcanti Neto

Teixeira Ribeiro

Seção/FC6

22.09.2021

Chefe de

20 a

Função Vaga

Cartório/FC6 29.09.2021
01 a
13.09.2021

Marisa Terezinha
Salvador do
Nascimento

Diogo Castro da

Oficial de

Costa

Gabinete/FC5

Viagem a Serviço

Férias
Viagem a Serviço
Recesso Forense
Licença Médica
Função Vaga

Função Vaga

e 30.09.2021

Cláudio André

Moura de Sousa

Licença Maternidade

01 a

Luis Bezerra
Manoel Antonio

Função Vaga

24.09.2021

Chefe de

Chefe de

Férias

03.09.2021

Joelton Amaral do

Lucas Takada Barros Função Vaga

Motivo

Férias
Função Vaga
Férias

20 a
21.09.2021
e de

Viagem a Serviço

23 a
24.09.2021
Raimundo Tadeu

Fábio Alexandre

Chefe de

08 a

Quadros da Rocha

Almeida de Sales

Cartório/FC6 17.09.2021

Rubenilson

José Santos

Chefe de

01 a

Guimarães Gomes

Magalhães

Seção / FC6

08.09.2021

Férias
Férias
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14 a

Silva de Melo

Seção/FC6

17.09.2021

4

Viagem a Serviço

Art. 2º Oficializar as substituições dos servidores abaixo nominados, referentes ao mês de agosto
/2021, conforme planilha a seguir:
Substituto

Titular

Cargo

Período

Adson Cardoso

Celso Hartmann

Chefe de

03 a

Monteiro

Júnior

Seção / FC6 05.08.2021

Cristina Pereira da

Cláudio André

Chefe de

Silva Santa Brígida

Teixeira Ribeiro

Seção / FC6 09.08.2021

Débora Passos da
Costa

Felipe Bentes Feio

Chefe de

01 a
04 a

Seção / FC6 06.08.2021

Evanderson Bessa

Patrick Dayan

Chefe de

Rodrigues

Guimarães Pinto

Seção / FC6 03.08.2021

Luis Bezerra

Suellen Gemaque

Chefe de

Cavalcanti Neto

Damasceno

Seção / FC6 06.08.2021

Rubenilson Guimarães
Gomes

Lucélia Cunha Moraes

Chefe de

01 a
01 a
01 a

Seção / FC6 12.08.2021

Rubenilson Guimarães José Santos

Chefe de

Gomes

Seção / FC6 31.08.2021

Magalhães

13 a

Motivo
Viagem a Serviço
Férias
Viagem a Serviço
Férias
Férias
Recesso Forense
Férias

04 a
Walmira Goes Braga

José Temístocles

Chefe de

06.08.2021 e

Silva de Melo

Seção / FC6 de 23 a

Viagem a Serviço

24.08.2021
Art. 3º Oficializar as substituições dos servidores abaixo nominados, referentes ao mês de julho
/2021, conforme planilha a seguir:
Substituto

Titular

Cargo

Período

Cristina Pereira da

Cláudio André

Chefe de

27 a

Silva Santa Brígida

Teixeira Ribeiro

Seção / FC6 31.07.2021

Motivo
Férias

Art. 4º Publique-se e registre-se.
Documento assinado eletronicamente por GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, Presidente, em 08
/10/2021, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS
DA DG
Portaria Diretoria-Geral Nº 128/2021 TRE-AP/PRES/DG/SGP/COPES/SRFD
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo art. 1º, IX, da Portaria TRE-AP nº 184/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir na Portaria Diretoria-Geral Nº 10/2021 TRE-AP/PRES/DG/SGP/COPES/SRFD, de
15.01.2021, que designa os fiscais do Contrato nº 17/2017, os servidores abaixo discriminados,
como fiscais substitutos do Contrato nº 17/2017:
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NOME DO SERVIDOR
Cleso Hartmann Júnior
Adson Cardoso Monteiro
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO VALENTIM MAIA, Diretor(a)-geral, em 19
/10/2021, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
PETIÇÃO(1338) Nº 0601723-85.2018.6.03.0000
PROCESSO

: 0601723-85.2018.6.03.0000 PETIÇÃO (Macapá - AP)

RELATOR

: Juiz Jurista 1

REQUERENTE

: PATRICIA LIMA FERRAZ

ADVOGADO

: CAROLINE LIMA FERRAZ (0024295/DF)

ADVOGADO

: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ (0001514/AP)

REQUERIDO

: André dos santos abdon

ADVOGADO

: FRANCESCO FALESI DE CANTUÁRIA (23537/PA)

ADVOGADO

: HEITOR RAJEH DA CRUZ (26966/PA)

ADVOGADO

: IGOR OLIVEIRA CARDOSO (26300/PA)

ADVOGADO

: IVAN LIMA DE MELLO (016487/PA)

ADVOGADO

: JORGE VICTOR CAMPOS PINA (018198/PA)

ADVOGADO

: RAONY MICCIONE TORRES (018458/PA)

ADVOGADO

: ROBÉRIO ABDON D OLIVEIRA (7698/PA)

ADVOGADO

: ULYSSES EDUARDO CARVALHO D OLIVEIRA (957/PA)

FISCAL DA LEI

: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

Ficam INTIMADAS AS PARTES, a contar da publicação no DJE do TRE-AP, por intermédio de
seus(suas) advogados(as) regularmente constituídos(as), acerca da decisão id 3576456 exarada
nos autos em epígrafe, a seguir transcrita:
DECISÃO
Cuidam os autos de "ação inominada eleitoral" proposta por PATRÍCIA LIMA FERRAZ, candidata
ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2018 pela Coligação "O AMAPÁ QUE QUEREMOS
(PHS / PR / PSL) em face de ANDRÉ DOS SANTOS ABDON, também candidato a Deputado
Federal, pela Coligação ALIANÇA SOCIAL DEMOCRÁTICA (DEM / PSDB / PP / PSC / PSD),
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO AMAPÁ - PSC (Comissão Provisória Regional) e PARTIDO
PROGRESSISTA DO AMAPÁ - PP/AP.
Segundo a autora, o Partido Social Cristão do Amapá - PSC/AP concorreu de forma precária nas
Eleições 2018, amparado por decisão liminar do Juiz Membro Hilton Pires (Processo nº 060011115.2018.6.03.0000) que regularizou a anotação partidária e, consequentemente, permitiu o
deferimento do registro de candidatura (ou Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários DRAP) do PSC.
Ressaltou que a decisão liminar foi posteriormente revogada pelo Acórdão TRE/AP nº 6007/2018
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Ressaltou que a decisão liminar foi posteriormente revogada pelo Acórdão TRE/AP nº 6007/2018
(julgado em 05/12/2018. Relator Designado: Juiz Léo Furtado. DJE de 10/12/2018), restaurando os
efeitos da irregularidade partidária.
Assim, considerando a revogação da decisão precária que permitiu o deferimento do registro de
candidatura do PSC/AP, a parte autora requer (1) a anulação do DRAP do PSC e dos votos
atribuídos aos candidatos da legenda e, em seguida, (2) o recálculo do quociente eleitoral das
Eleições 2018 para o cargo de Deputado Federal no Estado do Amapá.
o apreciar a matéria, porém, este Regional declinou da competência em favor do Tribunal Superior
Eleitoral por entender que a ação proposta deveria ser recebida como recurso contra expedição de
diploma (Acórdão TRE/AP nº 6050/2019. Relator Designado: Juiz Rivaldo Valente. Julgado em 28
/01/2019. DJe de 30/01/2019, p. 4).
Remetidos os autos à instância superior, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela extinção do
feito sem resolução do mérito, ao argumento de que ainda que possível fosse o recebimento do
recurso contra expedição de diploma como ação cautelar, nos termos em que originalmente
proposta a demanda, estar-se-ia diante de verdadeira ação rescisória em face do deferimento do
registro da coligação a qual o PSC integrava (ID 1091306).
Em decisão monocrática de 30/04/2019, o Ministro Og Fernandes anulou o Acórdão TRE/AP nº
6050/2019 em virtude do equívoco no recebimento da ação (error in procedendo) e determinou o
retorno dos autos a este Regional (ID 1091356).
Retornados os autos à origem, sobreveio petição de André Abdon (ID 1130456) requerendo o
indeferimento da inicial por inadequação da via, o indeferimento da demanda ante a ausência de
litisconsortes passivos necessários, a redistribuição do feito por prevenção ao DRAP nº 060035978.2018.6.03.0000 ao respectivo Relator, e, subsidiariamente, em caso de processamento da
ação, o chamamento ao feito de todos os candidatos eleitos e suplentes que integraram a
coligação "Aliança Social Democrática", na qualidade de litisconsortes passivos necessários.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo recebimento da demanda como ação da
impugnação de mandato eletivo e pelo compartilhamento de provas produzidas na AIME 060000264.2019.6.03.0000 com o presente feito (ID 1965706).
Em 22/01/2020, o relator à época declinou da competência para o então Juiz Léo Furtado, em
razão de suposta conexão com os fatos apurados na AIME 0601715-11.2018.6.03.0000. (ID
2159056).
Redistribuídos os autos, em 26/03/2020, o novo relator determinou a notificação da parte contrária
acerca do pedido contido na petição ID 1301856 e, na sequência, o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral.
O prazo de Patrícia Lima Ferraz transcorreu sem qualquer manifestação, consoante consta da
certidão ID 2375506, datada de 18/05/2021.
Em 21/05/2021, o Ministério Público Eleitoral reiterou o pedido de recebimento da demanda como
AIME, ressaltando que o ajuizamento ocorreu dentro do período decadencial, na medida em que a
diplomação dos eleitos se deu em 18/12/2018 e a inicial foi protocolada em 14/12/2018.
Relativamente ao ingresso do Partido da República no feito, manifestou-se favoravelmente.
No tangente às preliminares suscitadas por André Abdon, argumentou que não se há falar em
inadequação da via eleita, porque a ação pode ser recebida como AIME. Quanto à necessidade de
litisconsórcio passivo necessário, em sendo admitida como AIME, descabido seria o ingresso dos
partidos que integraram a coligação do requerido, na medida em que a única sanção aplicável
seria a cassação do mandato. De igual modo, desnecessário o ingresso dos suplentes da
coligação, pois a cassação do mandato somente se impõe ao candidato eleito (ID 2384756).
Os autos foram remetidos ao gabinete do então relator em 28/05/2020.
Na mesma data, André Abdon novamente peticionou nos autos reiterando que é descabido o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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Na mesma data, André Abdon novamente peticionou nos autos reiterando que é descabido o
RCED na espécie, assim como o recebimento da demanda como AIME, ao argumento de que o
momento oportuno para se auferir a inobservância aos requisitos de elegibilidade é o do pedido do
registro e, para tanto, o instrumento adequado seria a AIRC. Demais disso, esclareceu que a AIME
0601715-11.2018.6.03.0000 não foi recebida, tendo a decisão de inadmissão transitada em
julgado. Requereu o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita e a extinção do
processo sem resolução do mérito (ID 2408756).
Com o término do biênio do antecessor deste Magistrado, os autos a mim vieram redistribuídos.
Em razão das questões de ordem pública suscitadas e, em observância ao art. 10, do CPC, a
Requerente foi intimada para se manifestar, deixando transcorrer o prazo in albis.
É o relatório. DECIDO.
Passo à análise, primeiramente, do pedido formulado pelo órgão ministerial, qual seja, o de
recebimento da presente demanda como AIME.
A mencionada ação eleitoral é prevista constitucionalmente no art. 14, § 10, que dispõe:
Art. 14 (...)
§ 10. 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.
A literalidade do dispositivo afasta qualquer dúvida minimamente razoável acerca do termo inicial
para o ajuizamento da ação. Isso porque, o constituinte ao estabelecer que os quinze dias para a
impugnação são contados "da diplomação", permite ao intérprete do texto constitucional concluir
que o prazo se inicia APÓS a cerimônia de entrega do diploma aos eleitos.
Ocorre que, no caso dos autos, a demanda foi ajuizada, como oportunamente destacado pelo
parquet, em 14/12/2018, quatro dias antes da diplomação, ocorrida, naquele ano, em 18/12.
Imperioso destacar, neste ponto, que, conquanto haja disposição no código de processo penal
acerca da possibilidade de admissão de recursos interpostos de maneira prematura, não se está
aqui diante de discussão similar que autorize a aplicação subsidiária ao processo eleitoral do
procedimento estabelecido para a Justiça Comum, ante as peculiaridades enfrentadas por esta
Especializada.
Explico. José Jairo Gomes leciona que "não há expressa previsão legal quanto ao procedimento a
ser seguido na ação de impugnação. Todavia, os cânones inarredáveis atinentes ao devido
processo legal e à segurança jurídica exigem que as pessoas saibam previamente como deverão
comportar-se durante toda a marcha processual.".
Ora, embora inexista lei infraconstitucional que regule a AIME, o prazo para a propositura é
inequivocamente estabelecido pela Constituição.
Não obstante, é o ato formal da diplomação o meio pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o
candidato foi eleito pelo voto popular e está apto a tomar posse. Inexistindo a constituição, entrega
do documento, e, deste modo, a formalização do reconhecimento da validade da eleição, por
consequência lógica, não se há falar em interesse jurídico no tocante à impugnação de mandato
antes da diplomação. Há, antes da cerimônia, mera expectativa de direito acerca do recebimento
do diploma, documento imprescindível para a posse e posterior exercício de mandato. Portanto,
somente após a realização do ato, é que exsurge o interesse processual dos legitimados ao
ajuizamento da AIME.
Demais disso, necessário pontuar que a delimitação temporal para o ajuizamento não só da AIME,
mas de todas as ações eleitorais, consubstancia, em última análise, preservação ao princípio da
segurança jurídica, na medida em que confere, aos atores do processo eleitoral, certeza acerca

dos procedimentos, recursos e medidas legalmente disponíveis para questionar, em juízo, as
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dos procedimentos, recursos e medidas legalmente disponíveis para questionar, em juízo, as
pretensões que entendem cabíveis e assegurar a ocorrência de um pleito transparente e hígido, no
qual todos possam competir dispondo de iguais garantias.
Nota-se, ainda, que o intuito do órgão ministerial é a tentativa inócua de salvar uma demanda que,
ab initio, nasceu morta. Não pela relevância dos fatos, mas pelo equivocado modo com o qual foi
proposta. Tanto é verdade que a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, quando remetido o
feito ao Tribunal Superior Eleitoral, foi no sentido de julgar extinto o processo sem resolução do
mérito, uma vez que se trata de verdadeira pretensão rescisória.
É certo que, foi analisada, naquela ocasião, a possibilidade de recebimento da demanda como
recurso contra expedição de diploma, todavia, a matéria de fundo, a causa de pedir e o objeto da
ação permanecem os mesmos, de sorte que a natureza dos fundamentos continuam implicando
em causa de pedir de ação rescisória, o que também se mostraria descabido ainda que se
recebesse a ação como AIME.
Por oportuno, friso que não se desconhece a instrumentalidade das formas, princípio de
importância inegável e tão festejado no direito processual constitucional que permeia um Estado
Democrático de Direito, e que visa, sobretudo, à garantia ao jurisdicionado de receber decisões de
mérito. Deve-se, ainda, ressaltar que, diante do processo eleitoral, que objetiva a proteção da
normalidade e legitimidade do pleito e a soberania da vontade popular expressa nas urnas, a
análise das ações eleitorais pelos julgadores deve ser ainda mais criteriosa. Contudo, não se pode,
em razão da relevância dos direitos a serem tutelados, violar outras garantias constitucionais
igualmente necessárias e valiosas, sendo necessário observar, no caso concreto, não somente a
legislação aplicável, mas fazer uma interpretação teleológica que melhor se adeque aos escopos
buscados pelo legislador e pelo ordenamento jurídico, como um todo considerado.
Nesse sentido, caso se admitisse o manejo da AIME em data anterior ao dies a quo, previsto pelo
constituinte, unicamente para que não se extinga uma demanda que formalmente carece de
objetividade e fundamentos próprios da ação de impugnação, estar-se-ia violando os princípios do
devido processo legal, da segurança jurídica, além de consubstanciar em provimento jurisdicional
flagrantemente violador da literalidade de uma norma constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido do Ministério Público Eleitoral de recebimento da ação como
AIME, e JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil
e art. 51, VIII do RI-TRE/AP.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
RIVALDO VALENTE FREIRE
Relator

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
INFORMAÇÕES
DE DIÁRIAS
Informação de Demonstrativo de diárias tre/ap.
Secretaria de Gestão de Pessoas/Coordenadoria de Pessoal/Seção de Registros Funcionais e
Documentação.
Demonstrativo de diárias 2021
NOME

SEI

Desp. SETOR PERÍODO

Destino

Objetivo

Diárias

Total
Diária
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José

nº

Aguinaldo

2057-25 .

Parafita

2021.6.03.8000

Monteiro

23104 SEGIN
SGP

José
2556-09 .

Parafita

2021.6.03.8000

Monteiro

23186 SEGIN
SGP

José
2237-41 .

Parafita

2021.6.03.8000

Monteiro

Barros

/09

/09

21

23

1ª 8ª 12ª e

/10

/10

11ª ZE

22

25

/09

/09

nº

Aguinaldo

Lucas

21

nº

Aguinaldo

Tacaka

21

23038 SEGIN
SGP
nº

937-44 .
2021.6.03.8000

22877 1ª ZE
SGP

7ª ZE

4ª ZE

9

Diária
complementar

490,64

2,5

757,28

3,5

1.275,92

0,5

126,64

Recolhimento
extintores ao
acervo

Segurança
institucional

22

22 Comunidade Acompanhar

/10

/10

São Miguel

1

visita in loco

Macapá, 20 de outubro 2021.
Seção de Registros Funcionais e Documentação
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL - MACAPÁ
INTIMAÇÕES
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO(11526) Nº 060000518.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-18.2021.6.03.0010 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(MACAPÁ - AP)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

IMPUGNADO : SOLANGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: ELSON AUZIER (2586/AP)

IMPUGNANTE : MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA)

ADVOGADO

: INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA)

ADVOGADO

: JOSE SEVERO DE SOUZA JUNIOR (1488/AP)

ADVOGADO

: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA)

IMPUGNADO : GIANCARLO DARLA PINON NERY
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

IMPUGNADO : COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

IMPUGNADO : ALINE PRATA DE ALFAIA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)
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IMPUGNADO : DELSON TRINDADE PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : DENIVAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : ENILDO AZEVEDO PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JACI ALMEIDA SIQUEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JANAIRA ANDRADE GOMES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE JOAO LIMA DA COSTA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARIVETE DE SOUZA BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : YURI PELAES BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : SEVERINO ALVES DA SILVA NETO
FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ

p{text-align: justify;}
JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600005-18.2021.6.03.0010 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
IMPUGNANTE: MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
FREITAS CORREA - PA17219, INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR - PA5670, JOSE
SEVERO DE SOUZA JUNIOR - AP1488

IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/

Ano 2021 - n. 186

Macapá, quinta-feira, 21 de outubro de 2021

11

IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
ALFAIA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN
ALVES DA SILVA, DELSON TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA,
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, GIANCARLO DARLA PINON NERY, GONCALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES, JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO,
JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSE JOAO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO
NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR,
SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO
Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: OSMARINO MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ELSON AUZIER - AP2586
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts.14, §10 e Art. 22, XIV
da LC 64/90, em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ALINE PRATA DE ALFAIA, SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, DELSON
TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, JOSÉ IRINEU
LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ
JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO, partido demandado, candidatos ao cargo de vereador
(a) e suplentes, no pleito municipal de 2020, do Município de Macapá/AP, sob a alegação de
suposta prática de fraude a lei, atinente a manipulação na composição de quota mínima e máxima
de gênero, prevista § 3º, artigo 10 da Lei 9504/1997 nas Eleições Municipais de 2020.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME objetiva a cassação do mandato eletivo
daquele que o obteve mediante abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.
Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo 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.
Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
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Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
O impugnante alega, em apertada síntese, que o partido demandado e filiadas empregaram
conduta ilícita, caracterizadora de fraude à lei, para aferir dividendos indevidos, afetando a
isonomia dentre os competidores e empregando embuste para lograr os concorrentes e violar a
isonomia; alegaram trapaça atinente à manipulação na distribuição de vagas em disputa, sem
observar a proporcionalidade de gênero prevista no § 3º, artigo 10 da Lei das Eleições. Afirma que
a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
candidaturas masculinas e com isso aumentar as chances de eleger bancada, como de fato
ocorreu, bem como que algumas candidaturas femininas foram fictícias.
Requereram o reconhecimento desses ilícitos. Sendo que, no exame do mérito, pugnaram pela
procedência da ação Constitucional eleitoral, reconhecendo a fraude (CF/88, artigo 14, § 10) para
rescindir o DRAP da agremiação demandada e, por arrastamento, cassar os diplomas de todos os
filiados eleitos e suplentes ora requeridos beneficiados pela burla, declarando a nulidade dos votos
e a imposição de inelegibilidade dos causadores diretos dos ilícitos (LC 64/1990, artigo 22, XIV).
A petição inicial veio instruída com documentos. Ausente rol de testemunhas.
A decisão ID 72385681 reconheceu a incompetência para a presente ação e determinou a
remessa para este juízo, nos termos do inciso VIII do art. 1º da Resolução TRE/AP nº 539/2020.
Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
apresentem ampla defesa, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/1990.
Conforme informado pela secretaria cartorária ID 94768660, apresentaram defesa tempestivamente
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ID 82129309), ALINE PRATA DE ALFAIA
(ID 82129309), IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA (ID 82129309), ENILDO AZEVEDO
PINHEIRO (ID 82129309), JANAIRA ANDRADE GOMES (ID 82129309), JOSÉ JOÃO LIMA DA
COSTA (ID 82129309), MARLY TAVARES DO NASCIMENTO (ID 82129309), GONÇALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES (Id 93150352), YURI PELAES BRITO (ID 93931953), GIANCARLO DARLÃ
PINON NERY (ID 82113250),, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620) e SOLANGE
PEREIRA DA SILVA (ID 79478810).
Em síntese, as partes arguiram:
a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva da agremiação partidária
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB;
b) Ilegitimidade no polo passivo da referida ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) em
relação a ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, em virtude dos
pedidos de registros de candidaturas terem sido indeferidos pela 10º Zona Eleitoral/AP;
c) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes passivos;
d) Inépcia da inicial por ausência de justa causa (ID 82113250, Fls. 11/25);
e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
(ID 82113250) e IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620);
f) No mérito, pugnaram pela improcedência da ação ante a inexistência de afronta à legislação
eleitoral; Por fim, requereram a Extinção da presente Ação, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva Ad Causam.
Apresentaram defesa intempestivamente os réus: JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR e PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, eis que a notificação dos referidos
impugnados foi juntada nos autos em 03/03/2021 (Id 80889753) e as defesas somente foram
apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
PINHEIRO está intempestiva, pois o mandado foi juntada nos autos em 16/07/2021 (ID 91638087)
e a defesa somente foi apresentada em 08/08/2021 (Id 91942005). A defesa de RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
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DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
83487672).
Por fim, em relação aos impugnados DENIVAN ALVES DA SILVA e MARIVETE DE SOUZA
BRITO, embora devidamente citados (ID 91638087 e 93306399), apresentaram defesas
intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, verifica-se que o mandado foi juntado em 10/08/2021, mas não houve apresentação
de contestação.
Por meio do Despacho ID 95790455, foi determinada a intimação da parte Autora para
manifestação.
Manifestação da parte Autora no Evento ID 97624587. Argumentou que as preliminares de
ilegitimidade partidária e dos candidatos suplentes e não eleitos devem ser rechaçadas. Alegou,
por fim, que houve contradições nas contestações em relação a candidata IRANILDE DOS
SANTOS SARMENTO ter recusado receber os recursos do FEFC.
Concedida vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme certificado no evento ID
97647913.
Vieram os autos conclusos.
É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Destaco que os autos vieram conclusos para eventual decisão de organização e saneamento do
processo. Todavia, como se verá, é caso de julgamento antecipado do pedido, porquanto denoto
ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Nesse sentido:
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA - CULPA DO
EMPREGADO

COMPROVADA

-

DEVER

DO

EMPREGADOR

AO

RESSARCIMENTO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO INEXISTÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do
magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. [...]. 4.
Rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.121829-3
/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30
/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020); (grifos)
Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
mérito não equivale à restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão-somente, à desnecessidade de
instrução, haja vista a questão controversa fundar-se exclusivamente em matéria de fato e de
direito sem a necessidade de produção de outras provas.
À luz disso, encerro a instrução processual e passo a proferir o presente julgamento, atento à
razoável duração do processo eleitoral, preceito constitucional. Labora-se, assim, com o princípio
da primazia do julgamento do mérito, prestigiado pela nova ordem processual civil, além da
necessária celeridade e economia processual.
Feita essa consideração, passo a decidir.
Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
JUNIOR, PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, RAIMUNDO
DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO e
MARIVETE DE SOUZA BRITO, com os efeitos que lhe são próprios (Art. 344 e ss. do NCPC),
tendo em vista a apresentação de contestação intempestiva.
2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Observo, ainda, que não houve apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. Ocorrendo
a preclusão consumativa.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
por escopo desconstituir o mandato obtido com influência do abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Ante a ausência de regulamentação da norma constitucional que instituiu a
AIME, o TSE, por meio da Resolução nº 21.634/2004, adotou o rito ordinário previsto no art. 3º e
seguintes da Lei Complementar 64/90, sendo as disposições contidas no Código de Processo Civil
aplicáveis apenas de forma subsidiária, no intuito de se conferir maior celeridade ao procedimento.
Segundo a regra contida no § 3º do art. 3º da LC 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a
veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)."
O referido dispositivo não oportuniza novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica dessa ação, bem como em obediência
ao disposto no art. 14, § 10, da Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias. Rigorosa obediência às regras processuais é
medida que se impõe.
In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
preclusão consumativa sendo, desnecessária a designação de audiência para ouvir as
testemunhas indicadas pela defesa (ID 82113250 e 79873620), comportando os autos condições
de julgamento com base no art. 355, I, do CPC. Inclusive, a aceitação, pelo juízo, de rol de
testemunhas após o momento próprio para a sua indicação (petição inicial) configura ilegalidade.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 1 95.2013.6.13.0183 - CLASSE 32- MONTE SIÃO - MINAS GERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES DE 2012. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão
agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973 e ao art. 3º da Lei Complementar nº 64/90; à impossibilidade de revisão do contexto fáticoprobatório em sede de recurso especial e à ausência de dissídio jurisprudencial no caso.
Inviabilidade do agravo regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos
do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90, aplicável ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie. (sem destaques no original). Se o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a comprovação dos alegados abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal conclusão em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe no 1
-95.2013.6.13.0183/MG. Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 149, Data
03/08/2016, Página 133/13. (Grifos).
2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
O partido impugnado requereu, em sede de preliminar (ID 82129309, fls. 4/19), a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a espécie de ação em

comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
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comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
presente ação encontra-se órfã na causa de pedir com o reconhecimento da ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Pois bem. Razão lhe assiste, tendo em vista que partidos políticos não estão sujeitos à cassação
do diploma.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
ad causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à
desconstituição do mandato" (REsp nº 52431/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016).
"Nesse contexto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não
detém mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REsp nº 167,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/09/2019).
Destarte, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tenho que o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação ao partido Movimento Democrático Brasileiro do
Município de Macapá/AP, uma vez que se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo de
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Nesse sentido, colaciona-se, ainda, o seguinte julgado:
RECURSOS. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
CAPUT E INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ELEIÇÃO 2016.1. Preliminar de ofício. Ilegitimidade passiva. A teor do § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, na ação de impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo
passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o expediente se destina
a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Já na ação de investigação judicial eleitoral, os
partidos políticos e coligações partidárias não são legitimados passivos para responder ao feito,
pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
registro de candidatura e declaração da inelegibilidade - são aplicáveis apenas a pessoas físicas.
Extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto.
[...] (TRE/RS, Recurso Eleitoral n 1288, ACÓRDÃO de 18/10/2017, Relator(aqwe) DR. SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRERS, Tomo 189, Data 20/10/2017, Página 9) (Grifou-se).
2.3 - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DE AÇÃO
Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
detidamente a peça exordial, vê-se que esta preenche todos os requisitos elencados na legislação
de regência. Ademais, a peça exordial possibilitou o manejo da defesa da parte contrária, estando
os pedidos devidamente especificados nos autos.
A inépcia da inicial está relacionada a vícios estruturais relacionados ao pedido e à causa de pedir.
Entretanto, na hipótese sob análise não se vislumbra nenhuma das situações supracitadas.
Da petição inicial, extrai-se uma narrativa lógica dos fatos apontados como fraudulentos, bem
como fundamentos jurídicos, conjugados com pedidos certos e determinados.
Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
para impugnar suposta fraude relativa ao preenchimento das cotas de gênero de candidaturas
femininas.

A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
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A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
conceito de corrupção para o cabimento de AIME, inclusive no que diz respeito à cota de gênero.
Este é inclusive o entendimento do TSE. Nesse sentido é o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. ADEQUAÇÃO
DA AIME COMO VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS PELA ALEGADA FRAUDE ÀS COTAS DE GÊNERO. LITISCONSÓRICIO
PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude de lei. 2. Considerar adequada a AIME para apuração de suposta
fraude não exime o órgão julgador de apreciar os requisitos para sua procedência; 3. Há
litisconsórcio passivo necessário e unitário quando os candidatos beneficiados por suposta
irregularidade no DRAP, causada por alegada tentativa de fraude às cotas de gênero, não forem
devidamente citados para compor o polo, caso em que resta configurada a decadência do direito
de ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 765 SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA,
Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2018, Data de Publicação: DJ
Diário de justiça, Tomo 139, Data 30/07/2018, Página 07).
Posto isso, afasto a preliminar.
2.4 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS - SUPLENTES - ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
integrado por todos os candidatos constantes do DRAP.
Nas ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, todos os que participaram
da legenda devem ser indicados no polo passivo, porquanto nos termos do julgamento do REspe
no 193 - 92/Pl são beneficiários da fraude. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
()
CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova
inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas
para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável.
10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja
soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e
eleger mais candidatos.
11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.
13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
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13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também
afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
(...)
CONCLUSÃO.

MANUTENÇÃO.

PERDA.

REGISTROS.

VEREADORES.

EXTENSÃO.

INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, Dje de 4.10.2019, páginas 105
/107).
RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS

2016.

CASSAÇÃO

DOS

MANDATOS.

NULIDADE

DOS

VOTOS.

PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES AFASTADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. COTAS DE
GÊNERO. NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS FEMININAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
FRAUDE À LEI. ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MPE. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS
CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
pela inaplicabilidade da sanção. 1.2. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Todos os integrantes
da coligação indicados no DRAP detêm legitimidade passiva para integrar o feito,
independentemente de terem sido diplomados ou não. 1.3. Ausência de omissão, contradição ou
qualquer circunstância apta a ensejar nulidade processual. 1.4. Demais questões arguidas
examinadas com o mérito da demanda. 2. Recurso ministerial. Irresignação contra a sentença que
desacolheu o pedido de litigância de má-fé. Alegada divulgação de informações do processo
violando o segredo de justiça. Não vislumbrada a ação temerária do impugnado ao atribuir
responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
percentual da reserva de gênero legal e viabilizar assim maior número de concorrentes
masculinos. A ação de impugnação de mandato eletivo é instrumento hábil a verificar o
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos
partidos a observância dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de
cada sexo. Entretanto, a inexistência ou pequena quantidade de votos, a não realização de
propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção, conforme orientação
jurisprudencial. Conjunto probatório frágil, formado por depoimento contraditório, insuficiente para
acarretar a séria consequência da cassação de mandatos obtidos por meio do voto popular.
Prejudicada a análise do abuso de poder e da gravidade das circunstâncias. 4. Reforma da
sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 32, Data 28
/02/2018, Página 4) (grifo nosso)
In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
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In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
verifica-se que todos os réus estão presentes nesta ação, em consonância à jurisprudência pátria.
Verifica-se, assim, que os candidatos não eleitos (suplentes), por seu turno, são litisconsortes
passivos necessários, consoante a jurisprudência, uma vez que eventual reconhecimento da
fraude acarreta na cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos integrantes do
Partido.
2.5 - DO MÉRITO
A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
denominada "cota de gênero", estampada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
[...]
§ 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.
É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prova da fraude da cota de gênero
deve ser robusta e considerar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, no intuito de
concluir ter havido, de forma inquestionável, a diminuição ou mesmo a quebra da isonomia entre
homens e mulheres pretendida pela norma.
Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
deve ficar inequivocamente comprovada nos autos e ser forte o suficiente para arruinar a
normalidade e a legitimidade das eleições, fato não presente no caso.
O requerente aponta na exordial que a agremiação demandada postulou o registro de candidatura
de 19 (dezenove) filiados, sendo 13 (treze) homens e 6 (seis) mulheres. Neste momento, a
disposição mínima e máxima de candidaturas foi atendida.
Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
0600271-39.2020.6.03.0010), contatou-se que foram atendidas as disposições mínima e máxima
de 30% e 70%. Ou seja, verifica-se que houve observância do regramento legal e não detectado
fraudes, sendo que a sentença transitou em julgado em 26 de outubro de 2020.
O Diretório Municipal do partido MDB de Macapá/AP lançou como candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 os seguintes candidatos: ALINE PRATA DE ALFAIA,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, DENIVAN ALVES DA SILVA,
GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, IVANOEL
MARQUES DE OLIVEIRA, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ JOÃO LIMA DA COSTA,
MARIVETE DE SOUZA BRITO, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, SOLANGE PEREIRA DA
SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR, YURI PELAES BRITO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO.
Alega o impugnante que, após o indeferimento dos registros de candidaturas de MARLY
TAVARES DO NASCIMENTO (15151) e ENILDO AZEVEDO PINHEIRO (15555), restou
prejudicada a regra de proporcionalidade por gênero, ocorrendo fraude à lei.
Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
probatório permite induzir fraude no preenchimento do percentual mínimo de gênero. Apesar da
existência de indícios de que as tenham lançado, apenas, para cumprir a formalidade prevista no
§3º do art. 10 da Lei 9.504/97, as provas não têm robustez suficiente para impor tal conclusão.
No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
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No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
posteriormente ao trânsito em julgado do DRAP do MDB, situação esta que não invalida o DRAP
do partido. Razão pela qual não há que se falar em fraude eleitoral no tocante ao cumprimento da
proporcionalidade da cota de gênero mínima de 30%.
Alegou ainda o requerente que a demandada IRANILDES SARMENTO não realizou propaganda
eleitoral e não ocupou espaços próprios de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos
de campanha/propaganda eleitoral.
Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
fraude à cota de gênero. Não há nos autos nada a demonstrar/provar que as referidas candidatas
teriam se registrado com o objeto específico de compor o percentual mínimo exigido por lei.
A fraude não se presume. Deve ser provada em cada caso concreto. Todavia, o impugnante não
se desincumbiu desse encargo, de modo que suas alegações não ultrapassam o plano de meros
indícios. Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600461-12.2019.6.05.0000 PONTO N O V O - B A H I A
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
/BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME), tendo em vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de
participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (AgRREspe 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má-fé. Incidência
da Súmula 24/TSE.
5. Ademais, consoante o TRE/BA, "o indeferimento do registro das candidaturas ditas fraudulentas
e a não substituição das candidatas indeferidas, (sic) não modificaram a proporção mínima exigida
para cada sexo na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
/33%, atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 155, Data 05/08/2020
(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO PI
Ementa:
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. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão agravada.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
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 pro sufrágio, 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.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luis Felipe
Salomão.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Acórdão de 17/11/2020
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
(Sem destaques no original)
Assim, é condição sine qua non para a procedência em ações como a presente nestes autos,
haver prova incontestável de que a candidatura foi feita com o fim de fraudar a lei. Todavia, o que
se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Igualmente não obteve outra fonte de custeio.

Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
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Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
foi contemplada com esses recursos e resolveu fazer sua campanha de casa, com a ajuda de
familiares e amigos que, resolveram voluntariamente fazer sua campanha, nada cobrando dela.
Primeiramente, quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e à ausência de
despesas eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de
campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm
menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções
ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral.
Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
fazem diferença no resultado final. Portanto, há candidatos que, apesar de saberem que não
conquistarão a vaga, concorrem para fazer volume de votos para a legenda. Muitos desses
candidatos contam apenas com os recursos repassados pelos partidos políticos, não arrecadando
recursos diretamente ou despendendo recursos próprios para a campanha. Dessa forma, embora
seja um fator a ser analisado, trata-se de situação corriqueira e não alarmante.
A timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio a outros
candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa
inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura.
Com isso, a inexistência de arrecadação de recursos financeiros não permite concluir cabalmente
pela existência de fraude. Constam nos autos, assim, informações que, não permitem uma
conclusão inafastável de dolo quanto à existência de fraude ou de candidaturas "laranjas".
Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
mas não há de se confundir tal atividade com a interferência no resultado das urnas, que só deve
ser afastado mediante situação clara de abusos, conforme regulamentado na legislação eleitoral, e
baseada em provas robustas. Para que o Judiciário possa agir no seu grau máximo, cassando um
mandato de candidato democraticamente eleito, de forma extraordinária, é imprescindível prova
inconteste e indubitável, não indícios, ainda que estes sejam significativos.
Assim, a legitimidade social que permeia a vontade popular somente pode ser levantada mediante
prova cabal, o que não se vê nos autos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. 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 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
I - Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional
1. Na origem, trata-se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de
gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.
2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito
de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o
percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito
formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.
3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático-probatório dos autos, reformou a
sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas robustas e indene
de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a
cota de gênero exigida por lei".II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE
em virtude de fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufrágio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
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4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da
fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de
candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia
ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de
licença remunerada do serviço público - fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo
de burlar 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.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -,
se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva
de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a
exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em
palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de
voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de
perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o
ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação
afirmativa" (AgR-REspe nº 2-64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação).
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
testemunhal ou documental - seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos - se
poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios
do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufrágio,
segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder
Judiciário. III - Conclusão
10. Recursos especiais desprovidos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020, Página 0)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tão somente em relação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB - Macapá/AP.
Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade das provas
apresentadas para embasar a demanda, considerando-se que as alegações do Impugnante foram
alicerçadas em meros indícios.
Levante-se o sigilo imposto à presente ação.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
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Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas
Juiz Eleitoral da 2ª ZE

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO(11526) Nº 060000518.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-18.2021.6.03.0010 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(MACAPÁ - AP)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

IMPUGNADO : SOLANGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: ELSON AUZIER (2586/AP)

IMPUGNANTE : MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA)

ADVOGADO

: INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA)

ADVOGADO

: JOSE SEVERO DE SOUZA JUNIOR (1488/AP)

ADVOGADO

: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA)

IMPUGNADO : GIANCARLO DARLA PINON NERY
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

IMPUGNADO : COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

IMPUGNADO : ALINE PRATA DE ALFAIA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : DELSON TRINDADE PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : ENILDO AZEVEDO PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JACI ALMEIDA SIQUEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JANAIRA ANDRADE GOMES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR
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: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE JOAO LIMA DA COSTA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : YURI PELAES BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARIVETE DE SOUZA BRITO
IMPUGNADO : DENIVAN ALVES DA SILVA
IMPUGNADO : SEVERINO ALVES DA SILVA NETO
FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600005-18.2021.6.03.0010 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
IMPUGNANTE: MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
FREITAS CORREA - PA17219, INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR - PA5670, JOSE
SEVERO DE SOUZA JUNIOR - AP1488
IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
ALFAIA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN
ALVES DA SILVA, DELSON TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA,
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, GIANCARLO DARLA PINON NERY, GONCALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES, JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO,
JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSE JOAO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO
NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR,
SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO
Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
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Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: OSMARINO MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ELSON AUZIER - AP2586
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts.14, §10 e Art. 22, XIV
da LC 64/90, em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ALINE PRATA DE ALFAIA, SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, DELSON
TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, JOSÉ IRINEU
LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ
JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO, partido demandado, candidatos ao cargo de vereador
(a) e suplentes, no pleito municipal de 2020, do Município de Macapá/AP, sob a alegação de
suposta prática de fraude a lei, atinente a manipulação na composição de quota mínima e máxima
de gênero, prevista § 3º, artigo 10 da Lei 9504/1997 nas Eleições Municipais de 2020.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME objetiva a cassação do mandato eletivo
daquele que o obteve mediante abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.
Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo 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.
Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
O impugnante alega, em apertada síntese, que o partido demandado e filiadas empregaram
conduta ilícita, caracterizadora de fraude à lei, para aferir dividendos indevidos, afetando a
isonomia dentre os competidores e empregando embuste para lograr os concorrentes e violar a
isonomia; alegaram trapaça atinente à manipulação na distribuição de vagas em disputa, sem
observar a proporcionalidade de gênero prevista no § 3º, artigo 10 da Lei das Eleições. Afirma que
a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
candidaturas masculinas e com isso aumentar as chances de eleger bancada, como de fato
ocorreu, bem como que algumas candidaturas femininas foram fictícias.
Requereram o reconhecimento desses ilícitos. Sendo que, no exame do mérito, pugnaram pela
procedência da ação Constitucional eleitoral, reconhecendo a fraude (CF/88, artigo 14, § 10) para
rescindir o DRAP da agremiação demandada e, por arrastamento, cassar os diplomas de todos os
filiados eleitos e suplentes ora requeridos beneficiados pela burla, declarando a nulidade dos votos
e a imposição de inelegibilidade dos causadores diretos dos ilícitos (LC 64/1990, artigo 22, XIV).
A petição inicial veio instruída com documentos. Ausente rol de testemunhas.
A decisão ID 72385681 reconheceu a incompetência para a presente ação e determinou a
remessa para este juízo, nos termos do inciso VIII do art. 1º da Resolução TRE/AP nº 539/2020.

Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
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Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
apresentem ampla defesa, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/1990.
Conforme informado pela secretaria cartorária ID 94768660, apresentaram defesa tempestivamente
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ID 82129309), ALINE PRATA DE ALFAIA
(ID 82129309), IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA (ID 82129309), ENILDO AZEVEDO
PINHEIRO (ID 82129309), JANAIRA ANDRADE GOMES (ID 82129309), JOSÉ JOÃO LIMA DA
COSTA (ID 82129309), MARLY TAVARES DO NASCIMENTO (ID 82129309), GONÇALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES (Id 93150352), YURI PELAES BRITO (ID 93931953), GIANCARLO DARLÃ
PINON NERY (ID 82113250),, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620) e SOLANGE
PEREIRA DA SILVA (ID 79478810).
Em síntese, as partes arguiram:
a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva da agremiação partidária
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB;
b) Ilegitimidade no polo passivo da referida ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) em
relação a ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, em virtude dos
pedidos de registros de candidaturas terem sido indeferidos pela 10º Zona Eleitoral/AP;
c) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes passivos;
d) Inépcia da inicial por ausência de justa causa (ID 82113250, Fls. 11/25);
e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
(ID 82113250) e IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620);
f) No mérito, pugnaram pela improcedência da ação ante a inexistência de afronta à legislação
eleitoral; Por fim, requereram a Extinção da presente Ação, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva Ad Causam.
Apresentaram defesa intempestivamente os réus: JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR e PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, eis que a notificação dos referidos
impugnados foi juntada nos autos em 03/03/2021 (Id 80889753) e as defesas somente foram
apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
PINHEIRO está intempestiva, pois o mandado foi juntada nos autos em 16/07/2021 (ID 91638087)
e a defesa somente foi apresentada em 08/08/2021 (Id 91942005). A defesa de RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
83487672).
Por fim, em relação aos impugnados DENIVAN ALVES DA SILVA e MARIVETE DE SOUZA
BRITO, embora devidamente citados (ID 91638087 e 93306399), apresentaram defesas
intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, verifica-se que o mandado foi juntado em 10/08/2021, mas não houve apresentação
de contestação.
Por meio do Despacho ID 95790455, foi determinada a intimação da parte Autora para
manifestação.
Manifestação da parte Autora no Evento ID 97624587. Argumentou que as preliminares de
ilegitimidade partidária e dos candidatos suplentes e não eleitos devem ser rechaçadas. Alegou,
por fim, que houve contradições nas contestações em relação a candidata IRANILDE DOS
SANTOS SARMENTO ter recusado receber os recursos do FEFC.
Concedida vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme certificado no evento ID
97647913.
Vieram os autos conclusos.
É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Destaco que os autos vieram conclusos para eventual decisão de organização e saneamento do
processo. Todavia, como se verá, é caso de julgamento antecipado do pedido, porquanto denoto
ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Nesse sentido:
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA - CULPA DO
EMPREGADO

COMPROVADA

-

DEVER

DO

EMPREGADOR

AO

RESSARCIMENTO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO INEXISTÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do
magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. [...]. 4.
Rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.121829-3
/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30
/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020); (grifos)
Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
mérito não equivale à restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão-somente, à desnecessidade de
instrução, haja vista a questão controversa fundar-se exclusivamente em matéria de fato e de
direito sem a necessidade de produção de outras provas.
À luz disso, encerro a instrução processual e passo a proferir o presente julgamento, atento à
razoável duração do processo eleitoral, preceito constitucional. Labora-se, assim, com o princípio
da primazia do julgamento do mérito, prestigiado pela nova ordem processual civil, além da
necessária celeridade e economia processual.
Feita essa consideração, passo a decidir.
Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
JUNIOR, PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, RAIMUNDO
DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO e
MARIVETE DE SOUZA BRITO, com os efeitos que lhe são próprios (Art. 344 e ss. do NCPC),
tendo em vista a apresentação de contestação intempestiva.
2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Observo, ainda, que não houve apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. Ocorrendo
a preclusão consumativa.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
por escopo desconstituir o mandato obtido com influência do abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Ante a ausência de regulamentação da norma constitucional que instituiu a
AIME, o TSE, por meio da Resolução nº 21.634/2004, adotou o rito ordinário previsto no art. 3º e
seguintes da Lei Complementar 64/90, sendo as disposições contidas no Código de Processo Civil
aplicáveis apenas de forma subsidiária, no intuito de se conferir maior celeridade ao procedimento.
Segundo a regra contida no § 3º do art. 3º da LC 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a
veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)."
O referido dispositivo não oportuniza novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica dessa ação, bem como em obediência
ao disposto no art. 14, § 10, da Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias. Rigorosa obediência às regras processuais é
medida que se impõe.
In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
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In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
preclusão consumativa sendo, desnecessária a designação de audiência para ouvir as
testemunhas indicadas pela defesa (ID 82113250 e 79873620), comportando os autos condições
de julgamento com base no art. 355, I, do CPC. Inclusive, a aceitação, pelo juízo, de rol de
testemunhas após o momento próprio para a sua indicação (petição inicial) configura ilegalidade.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 1 95.2013.6.13.0183 - CLASSE 32- MONTE SIÃO - MINAS GERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES DE 2012. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão
agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973 e ao art. 3º da Lei Complementar nº 64/90; à impossibilidade de revisão do contexto fáticoprobatório em sede de recurso especial e à ausência de dissídio jurisprudencial no caso.
Inviabilidade do agravo regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos
do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90, aplicável ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie. (sem destaques no original). Se o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a comprovação dos alegados abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal conclusão em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe no 1
-95.2013.6.13.0183/MG. Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 149, Data
03/08/2016, Página 133/13. (Grifos).
2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
O partido impugnado requereu, em sede de preliminar (ID 82129309, fls. 4/19), a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a espécie de ação em
comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
presente ação encontra-se órfã na causa de pedir com o reconhecimento da ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Pois bem. Razão lhe assiste, tendo em vista que partidos políticos não estão sujeitos à cassação
do diploma.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
ad causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à
desconstituição do mandato" (REsp nº 52431/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016).
"Nesse contexto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não
detém mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REsp nº 167,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/09/2019).
Destarte, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tenho que o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação ao partido Movimento Democrático Brasileiro do
Município de Macapá/AP, uma vez que se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo de
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Nesse sentido, colaciona-se, ainda, o seguinte julgado:
RECURSOS. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
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COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
CAPUT E INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ELEIÇÃO 2016.1. Preliminar de ofício. Ilegitimidade passiva. A teor do § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, na ação de impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo
passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o expediente se destina
a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Já na ação de investigação judicial eleitoral, os
partidos políticos e coligações partidárias não são legitimados passivos para responder ao feito,
pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
registro de candidatura e declaração da inelegibilidade - são aplicáveis apenas a pessoas físicas.
Extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto.
[...] (TRE/RS, Recurso Eleitoral n 1288, ACÓRDÃO de 18/10/2017, Relator(aqwe) DR. SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRERS, Tomo 189, Data 20/10/2017, Página 9) (Grifou-se).
2.3 - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DE AÇÃO
Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
detidamente a peça exordial, vê-se que esta preenche todos os requisitos elencados na legislação
de regência. Ademais, a peça exordial possibilitou o manejo da defesa da parte contrária, estando
os pedidos devidamente especificados nos autos.
A inépcia da inicial está relacionada a vícios estruturais relacionados ao pedido e à causa de pedir.
Entretanto, na hipótese sob análise não se vislumbra nenhuma das situações supracitadas.
Da petição inicial, extrai-se uma narrativa lógica dos fatos apontados como fraudulentos, bem
como fundamentos jurídicos, conjugados com pedidos certos e determinados.
Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
para impugnar suposta fraude relativa ao preenchimento das cotas de gênero de candidaturas
femininas.
A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
conceito de corrupção para o cabimento de AIME, inclusive no que diz respeito à cota de gênero.
Este é inclusive o entendimento do TSE. Nesse sentido é o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. ADEQUAÇÃO
DA AIME COMO VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS PELA ALEGADA FRAUDE ÀS COTAS DE GÊNERO. LITISCONSÓRICIO
PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude de lei. 2. Considerar adequada a AIME para apuração de suposta
fraude não exime o órgão julgador de apreciar os requisitos para sua procedência; 3. Há
litisconsórcio passivo necessário e unitário quando os candidatos beneficiados por suposta
irregularidade no DRAP, causada por alegada tentativa de fraude às cotas de gênero, não forem
devidamente citados para compor o polo, caso em que resta configurada a decadência do direito
de ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 765 SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA,
Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2018, Data de Publicação: DJ
Diário de justiça, Tomo 139, Data 30/07/2018, Página 07).
Posto isso, afasto a preliminar.
2.4 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS - SUPLENTES - ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
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De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
integrado por todos os candidatos constantes do DRAP.
Nas ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, todos os que participaram
da legenda devem ser indicados no polo passivo, porquanto nos termos do julgamento do REspe
no 193 - 92/Pl são beneficiários da fraude. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
()
CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova
inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas
para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável.
10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja
soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e
eleger mais candidatos.
11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.
13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também
afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
(...)
CONCLUSÃO.

MANUTENÇÃO.

PERDA.

REGISTROS.

VEREADORES.

EXTENSÃO.

INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, Dje de 4.10.2019, páginas 105
/107).
RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS

2016.

CASSAÇÃO

DOS

MANDATOS.

NULIDADE

DOS

VOTOS.

PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES AFASTADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. COTAS DE
GÊNERO. NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS FEMININAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
FRAUDE À LEI. ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MPE. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS
CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
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CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
pela inaplicabilidade da sanção. 1.2. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Todos os integrantes
da coligação indicados no DRAP detêm legitimidade passiva para integrar o feito,
independentemente de terem sido diplomados ou não. 1.3. Ausência de omissão, contradição ou
qualquer circunstância apta a ensejar nulidade processual. 1.4. Demais questões arguidas
examinadas com o mérito da demanda. 2. Recurso ministerial. Irresignação contra a sentença que
desacolheu o pedido de litigância de má-fé. Alegada divulgação de informações do processo
violando o segredo de justiça. Não vislumbrada a ação temerária do impugnado ao atribuir
responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
percentual da reserva de gênero legal e viabilizar assim maior número de concorrentes
masculinos. A ação de impugnação de mandato eletivo é instrumento hábil a verificar o
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos
partidos a observância dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de
cada sexo. Entretanto, a inexistência ou pequena quantidade de votos, a não realização de
propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção, conforme orientação
jurisprudencial. Conjunto probatório frágil, formado por depoimento contraditório, insuficiente para
acarretar a séria consequência da cassação de mandatos obtidos por meio do voto popular.
Prejudicada a análise do abuso de poder e da gravidade das circunstâncias. 4. Reforma da
sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 32, Data 28
/02/2018, Página 4) (grifo nosso)
In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
verifica-se que todos os réus estão presentes nesta ação, em consonância à jurisprudência pátria.
Verifica-se, assim, que os candidatos não eleitos (suplentes), por seu turno, são litisconsortes
passivos necessários, consoante a jurisprudência, uma vez que eventual reconhecimento da
fraude acarreta na cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos integrantes do
Partido.
2.5 - DO MÉRITO
A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
denominada "cota de gênero", estampada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
[...]
§ 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.
É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prova da fraude da cota de gênero
deve ser robusta e considerar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, no intuito de
concluir ter havido, de forma inquestionável, a diminuição ou mesmo a quebra da isonomia entre
homens e mulheres pretendida pela norma.
Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
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Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
deve ficar inequivocamente comprovada nos autos e ser forte o suficiente para arruinar a
normalidade e a legitimidade das eleições, fato não presente no caso.
O requerente aponta na exordial que a agremiação demandada postulou o registro de candidatura
de 19 (dezenove) filiados, sendo 13 (treze) homens e 6 (seis) mulheres. Neste momento, a
disposição mínima e máxima de candidaturas foi atendida.
Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
0600271-39.2020.6.03.0010), contatou-se que foram atendidas as disposições mínima e máxima
de 30% e 70%. Ou seja, verifica-se que houve observância do regramento legal e não detectado
fraudes, sendo que a sentença transitou em julgado em 26 de outubro de 2020.
O Diretório Municipal do partido MDB de Macapá/AP lançou como candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 os seguintes candidatos: ALINE PRATA DE ALFAIA,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, DENIVAN ALVES DA SILVA,
GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, IVANOEL
MARQUES DE OLIVEIRA, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ JOÃO LIMA DA COSTA,
MARIVETE DE SOUZA BRITO, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, SOLANGE PEREIRA DA
SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR, YURI PELAES BRITO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO.
Alega o impugnante que, após o indeferimento dos registros de candidaturas de MARLY
TAVARES DO NASCIMENTO (15151) e ENILDO AZEVEDO PINHEIRO (15555), restou
prejudicada a regra de proporcionalidade por gênero, ocorrendo fraude à lei.
Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
probatório permite induzir fraude no preenchimento do percentual mínimo de gênero. Apesar da
existência de indícios de que as tenham lançado, apenas, para cumprir a formalidade prevista no
§3º do art. 10 da Lei 9.504/97, as provas não têm robustez suficiente para impor tal conclusão.
No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
posteriormente ao trânsito em julgado do DRAP do MDB, situação esta que não invalida o DRAP
do partido. Razão pela qual não há que se falar em fraude eleitoral no tocante ao cumprimento da
proporcionalidade da cota de gênero mínima de 30%.
Alegou ainda o requerente que a demandada IRANILDES SARMENTO não realizou propaganda
eleitoral e não ocupou espaços próprios de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos
de campanha/propaganda eleitoral.
Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
fraude à cota de gênero. Não há nos autos nada a demonstrar/provar que as referidas candidatas
teriam se registrado com o objeto específico de compor o percentual mínimo exigido por lei.
A fraude não se presume. Deve ser provada em cada caso concreto. Todavia, o impugnante não
se desincumbiu desse encargo, de modo que suas alegações não ultrapassam o plano de meros
indícios. Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600461-12.2019.6.05.0000 PONTO N O V O - B A H I A
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
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1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
/BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME), tendo em vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de
participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (AgRREspe 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má-fé. Incidência
da Súmula 24/TSE.
5. Ademais, consoante o TRE/BA, "o indeferimento do registro das candidaturas ditas fraudulentas
e a não substituição das candidatas indeferidas, (sic) não modificaram a proporção mínima exigida
para cada sexo na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
/33%, atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 155, Data 05/08/2020
(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO PI
Ementa:
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. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão agravada.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
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,
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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 pro sufrágio, 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.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luis Felipe
Salomão.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Acórdão de 17/11/2020
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
(Sem destaques no original)
Assim, é condição sine qua non para a procedência em ações como a presente nestes autos,
haver prova incontestável de que a candidatura foi feita com o fim de fraudar a lei. Todavia, o que
se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Igualmente não obteve outra fonte de custeio.
Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
foi contemplada com esses recursos e resolveu fazer sua campanha de casa, com a ajuda de
familiares e amigos que, resolveram voluntariamente fazer sua campanha, nada cobrando dela.
Primeiramente, quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e à ausência de
despesas eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de
campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm
menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções
ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral.
Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
fazem diferença no resultado final. Portanto, há candidatos que, apesar de saberem que não
conquistarão a vaga, concorrem para fazer volume de votos para a legenda. Muitos desses
candidatos contam apenas com os recursos repassados pelos partidos políticos, não arrecadando
recursos diretamente ou despendendo recursos próprios para a campanha. Dessa forma, embora
seja um fator a ser analisado, trata-se de situação corriqueira e não alarmante.
A timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio a outros
candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa
inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura.
Com isso, a inexistência de arrecadação de recursos financeiros não permite concluir cabalmente
pela existência de fraude. Constam nos autos, assim, informações que, não permitem uma
conclusão inafastável de dolo quanto à existência de fraude ou de candidaturas "laranjas".
Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
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Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
mas não há de se confundir tal atividade com a interferência no resultado das urnas, que só deve
ser afastado mediante situação clara de abusos, conforme regulamentado na legislação eleitoral, e
baseada em provas robustas. Para que o Judiciário possa agir no seu grau máximo, cassando um
mandato de candidato democraticamente eleito, de forma extraordinária, é imprescindível prova
inconteste e indubitável, não indícios, ainda que estes sejam significativos.
Assim, a legitimidade social que permeia a vontade popular somente pode ser levantada mediante
prova cabal, o que não se vê nos autos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. 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 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
I - Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional
1. Na origem, trata-se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de
gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.
2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito
de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o
percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito
formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.
3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático-probatório dos autos, reformou a
sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas robustas e indene
de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a
cota de gênero exigida por lei".II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE
em virtude de fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufrágio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da
fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de
candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia
ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de
licença remunerada do serviço público - fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo
de burlar 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.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -,
se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva
de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a
exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em
palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de
voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
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voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de
perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o
ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação
afirmativa" (AgR-REspe nº 2-64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação).
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
testemunhal ou documental - seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos - se
poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios
do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufrágio,
segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder
Judiciário. III - Conclusão
10. Recursos especiais desprovidos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020, Página 0)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tão somente em relação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB - Macapá/AP.
Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade das provas
apresentadas para embasar a demanda, considerando-se que as alegações do Impugnante foram
alicerçadas em meros indícios.
Levante-se o sigilo imposto à presente ação.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas
Juiz Eleitoral da 2ª ZE

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO(11526) Nº 060000518.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-18.2021.6.03.0010 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(MACAPÁ - AP)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

IMPUGNADO : SOLANGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: ELSON AUZIER (2586/AP)

IMPUGNANTE : MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA)

ADVOGADO

: INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA)
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: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA)
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IMPUGNADO : GIANCARLO DARLA PINON NERY
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

IMPUGNADO : COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

IMPUGNADO : ALINE PRATA DE ALFAIA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : DELSON TRINDADE PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : ENILDO AZEVEDO PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JACI ALMEIDA SIQUEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JANAIRA ANDRADE GOMES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE JOAO LIMA DA COSTA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : YURI PELAES BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARIVETE DE SOUZA BRITO
IMPUGNADO : DENIVAN ALVES DA SILVA
IMPUGNADO : SEVERINO ALVES DA SILVA NETO
FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600005-18.2021.6.03.0010 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
IMPUGNANTE: MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
FREITAS CORREA - PA17219, INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR - PA5670, JOSE
SEVERO DE SOUZA JUNIOR - AP1488
IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
ALFAIA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN
ALVES DA SILVA, DELSON TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA,
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, GIANCARLO DARLA PINON NERY, GONCALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES, JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO,
JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSE JOAO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO
NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR,
SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO
Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: OSMARINO MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ELSON AUZIER - AP2586
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts.14, §10 e Art. 22, XIV
da LC 64/90, em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ALINE PRATA DE ALFAIA, SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, DELSON
TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, JOSÉ IRINEU
LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ
JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
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JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO, partido demandado, candidatos ao cargo de vereador
(a) e suplentes, no pleito municipal de 2020, do Município de Macapá/AP, sob a alegação de
suposta prática de fraude a lei, atinente a manipulação na composição de quota mínima e máxima
de gênero, prevista § 3º, artigo 10 da Lei 9504/1997 nas Eleições Municipais de 2020.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME objetiva a cassação do mandato eletivo
daquele que o obteve mediante abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.
Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo 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.
Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
O impugnante alega, em apertada síntese, que o partido demandado e filiadas empregaram
conduta ilícita, caracterizadora de fraude à lei, para aferir dividendos indevidos, afetando a
isonomia dentre os competidores e empregando embuste para lograr os concorrentes e violar a
isonomia; alegaram trapaça atinente à manipulação na distribuição de vagas em disputa, sem
observar a proporcionalidade de gênero prevista no § 3º, artigo 10 da Lei das Eleições. Afirma que
a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
candidaturas masculinas e com isso aumentar as chances de eleger bancada, como de fato
ocorreu, bem como que algumas candidaturas femininas foram fictícias.
Requereram o reconhecimento desses ilícitos. Sendo que, no exame do mérito, pugnaram pela
procedência da ação Constitucional eleitoral, reconhecendo a fraude (CF/88, artigo 14, § 10) para
rescindir o DRAP da agremiação demandada e, por arrastamento, cassar os diplomas de todos os
filiados eleitos e suplentes ora requeridos beneficiados pela burla, declarando a nulidade dos votos
e a imposição de inelegibilidade dos causadores diretos dos ilícitos (LC 64/1990, artigo 22, XIV).
A petição inicial veio instruída com documentos. Ausente rol de testemunhas.
A decisão ID 72385681 reconheceu a incompetência para a presente ação e determinou a
remessa para este juízo, nos termos do inciso VIII do art. 1º da Resolução TRE/AP nº 539/2020.
Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
apresentem ampla defesa, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/1990.
Conforme informado pela secretaria cartorária ID 94768660, apresentaram defesa tempestivamente
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ID 82129309), ALINE PRATA DE ALFAIA
(ID 82129309), IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA (ID 82129309), ENILDO AZEVEDO
PINHEIRO (ID 82129309), JANAIRA ANDRADE GOMES (ID 82129309), JOSÉ JOÃO LIMA DA
COSTA (ID 82129309), MARLY TAVARES DO NASCIMENTO (ID 82129309), GONÇALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES (Id 93150352), YURI PELAES BRITO (ID 93931953), GIANCARLO DARLÃ
PINON NERY (ID 82113250),, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620) e SOLANGE
PEREIRA DA SILVA (ID 79478810).
Em síntese, as partes arguiram:
a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva da agremiação partidária
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB;
b) Ilegitimidade no polo passivo da referida ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) em
relação a ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, em virtude dos
pedidos de registros de candidaturas terem sido indeferidos pela 10º Zona Eleitoral/AP;
c) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes passivos;
d) Inépcia da inicial por ausência de justa causa (ID 82113250, Fls. 11/25);

e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
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e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
(ID 82113250) e IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620);
f) No mérito, pugnaram pela improcedência da ação ante a inexistência de afronta à legislação
eleitoral; Por fim, requereram a Extinção da presente Ação, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva Ad Causam.
Apresentaram defesa intempestivamente os réus: JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR e PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, eis que a notificação dos referidos
impugnados foi juntada nos autos em 03/03/2021 (Id 80889753) e as defesas somente foram
apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
PINHEIRO está intempestiva, pois o mandado foi juntada nos autos em 16/07/2021 (ID 91638087)
e a defesa somente foi apresentada em 08/08/2021 (Id 91942005). A defesa de RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
83487672).
Por fim, em relação aos impugnados DENIVAN ALVES DA SILVA e MARIVETE DE SOUZA
BRITO, embora devidamente citados (ID 91638087 e 93306399), apresentaram defesas
intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, verifica-se que o mandado foi juntado em 10/08/2021, mas não houve apresentação
de contestação.
Por meio do Despacho ID 95790455, foi determinada a intimação da parte Autora para
manifestação.
Manifestação da parte Autora no Evento ID 97624587. Argumentou que as preliminares de
ilegitimidade partidária e dos candidatos suplentes e não eleitos devem ser rechaçadas. Alegou,
por fim, que houve contradições nas contestações em relação a candidata IRANILDE DOS
SANTOS SARMENTO ter recusado receber os recursos do FEFC.
Concedida vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme certificado no evento ID
97647913.
Vieram os autos conclusos.
É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Destaco que os autos vieram conclusos para eventual decisão de organização e saneamento do
processo. Todavia, como se verá, é caso de julgamento antecipado do pedido, porquanto denoto
ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Nesse sentido:
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA - CULPA DO
EMPREGADO

COMPROVADA

-

DEVER

DO

EMPREGADOR

AO

RESSARCIMENTO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO INEXISTÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do
magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. [...]. 4.
Rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.121829-3
/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30
/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020); (grifos)

Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
mérito não equivale à restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão-somente, à desnecessidade de
instrução, haja vista a questão controversa fundar-se exclusivamente em matéria de fato e de
direito sem a necessidade de produção de outras provas.
À luz disso, encerro a instrução processual e passo a proferir o presente julgamento, atento à
razoável duração do processo eleitoral, preceito constitucional. Labora-se, assim, com o princípio
da primazia do julgamento do mérito, prestigiado pela nova ordem processual civil, além da
necessária celeridade e economia processual.
Feita essa consideração, passo a decidir.
Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
JUNIOR, PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, RAIMUNDO
DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO e
MARIVETE DE SOUZA BRITO, com os efeitos que lhe são próprios (Art. 344 e ss. do NCPC),
tendo em vista a apresentação de contestação intempestiva.
2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Observo, ainda, que não houve apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. Ocorrendo
a preclusão consumativa.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
por escopo desconstituir o mandato obtido com influência do abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Ante a ausência de regulamentação da norma constitucional que instituiu a
AIME, o TSE, por meio da Resolução nº 21.634/2004, adotou o rito ordinário previsto no art. 3º e
seguintes da Lei Complementar 64/90, sendo as disposições contidas no Código de Processo Civil
aplicáveis apenas de forma subsidiária, no intuito de se conferir maior celeridade ao procedimento.
Segundo a regra contida no § 3º do art. 3º da LC 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a
veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)."
O referido dispositivo não oportuniza novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica dessa ação, bem como em obediência
ao disposto no art. 14, § 10, da Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias. Rigorosa obediência às regras processuais é
medida que se impõe.
In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
preclusão consumativa sendo, desnecessária a designação de audiência para ouvir as
testemunhas indicadas pela defesa (ID 82113250 e 79873620), comportando os autos condições
de julgamento com base no art. 355, I, do CPC. Inclusive, a aceitação, pelo juízo, de rol de
testemunhas após o momento próprio para a sua indicação (petição inicial) configura ilegalidade.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 1 95.2013.6.13.0183 - CLASSE 32- MONTE SIÃO - MINAS GERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES DE 2012. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão
agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973 e ao art. 3º da Lei Complementar nº 64/90; à impossibilidade de revisão do contexto fáticoprobatório em sede de recurso especial e à ausência de dissídio jurisprudencial no caso.
Inviabilidade do agravo regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos
do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90, aplicável ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
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autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie. (sem destaques no original). Se o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a comprovação dos alegados abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal conclusão em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe no 1
-95.2013.6.13.0183/MG. Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 149, Data
03/08/2016, Página 133/13. (Grifos).
2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
O partido impugnado requereu, em sede de preliminar (ID 82129309, fls. 4/19), a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a espécie de ação em
comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
presente ação encontra-se órfã na causa de pedir com o reconhecimento da ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Pois bem. Razão lhe assiste, tendo em vista que partidos políticos não estão sujeitos à cassação
do diploma.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
ad causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à
desconstituição do mandato" (REsp nº 52431/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016).
"Nesse contexto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não
detém mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REsp nº 167,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/09/2019).
Destarte, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tenho que o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação ao partido Movimento Democrático Brasileiro do
Município de Macapá/AP, uma vez que se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo de
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Nesse sentido, colaciona-se, ainda, o seguinte julgado:
RECURSOS. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
CAPUT E INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ELEIÇÃO 2016.1. Preliminar de ofício. Ilegitimidade passiva. A teor do § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, na ação de impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo
passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o expediente se destina
a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Já na ação de investigação judicial eleitoral, os
partidos políticos e coligações partidárias não são legitimados passivos para responder ao feito,
pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
registro de candidatura e declaração da inelegibilidade - são aplicáveis apenas a pessoas físicas.
Extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto.
[...] (TRE/RS, Recurso Eleitoral n 1288, ACÓRDÃO de 18/10/2017, Relator(aqwe) DR. SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRERS, Tomo 189, Data 20/10/2017, Página 9) (Grifou-se).
2.3 - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DE AÇÃO
Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
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Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
detidamente a peça exordial, vê-se que esta preenche todos os requisitos elencados na legislação
de regência. Ademais, a peça exordial possibilitou o manejo da defesa da parte contrária, estando
os pedidos devidamente especificados nos autos.
A inépcia da inicial está relacionada a vícios estruturais relacionados ao pedido e à causa de pedir.
Entretanto, na hipótese sob análise não se vislumbra nenhuma das situações supracitadas.
Da petição inicial, extrai-se uma narrativa lógica dos fatos apontados como fraudulentos, bem
como fundamentos jurídicos, conjugados com pedidos certos e determinados.
Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
para impugnar suposta fraude relativa ao preenchimento das cotas de gênero de candidaturas
femininas.
A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
conceito de corrupção para o cabimento de AIME, inclusive no que diz respeito à cota de gênero.
Este é inclusive o entendimento do TSE. Nesse sentido é o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. ADEQUAÇÃO
DA AIME COMO VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS PELA ALEGADA FRAUDE ÀS COTAS DE GÊNERO. LITISCONSÓRICIO
PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude de lei. 2. Considerar adequada a AIME para apuração de suposta
fraude não exime o órgão julgador de apreciar os requisitos para sua procedência; 3. Há
litisconsórcio passivo necessário e unitário quando os candidatos beneficiados por suposta
irregularidade no DRAP, causada por alegada tentativa de fraude às cotas de gênero, não forem
devidamente citados para compor o polo, caso em que resta configurada a decadência do direito
de ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 765 SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA,
Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2018, Data de Publicação: DJ
Diário de justiça, Tomo 139, Data 30/07/2018, Página 07).
Posto isso, afasto a preliminar.
2.4 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS - SUPLENTES - ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
integrado por todos os candidatos constantes do DRAP.
Nas ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, todos os que participaram
da legenda devem ser indicados no polo passivo, porquanto nos termos do julgamento do REspe
no 193 - 92/Pl são beneficiários da fraude. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
()
CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova
inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas
para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável.
10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja
soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e
eleger mais candidatos.
11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.
13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também
afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
(...)
CONCLUSÃO.

MANUTENÇÃO.

PERDA.

REGISTROS.

VEREADORES.

EXTENSÃO.

INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, Dje de 4.10.2019, páginas 105
/107).
RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS

2016.

CASSAÇÃO

DOS

MANDATOS.

NULIDADE

DOS

VOTOS.

PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES AFASTADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. COTAS DE
GÊNERO. NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS FEMININAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
FRAUDE À LEI. ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MPE. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS
CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
pela inaplicabilidade da sanção. 1.2. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Todos os integrantes
da coligação indicados no DRAP detêm legitimidade passiva para integrar o feito,
independentemente de terem sido diplomados ou não. 1.3. Ausência de omissão, contradição ou
qualquer circunstância apta a ensejar nulidade processual. 1.4. Demais questões arguidas
examinadas com o mérito da demanda. 2. Recurso ministerial. Irresignação contra a sentença que
desacolheu o pedido de litigância de má-fé. Alegada divulgação de informações do processo
violando o segredo de justiça. Não vislumbrada a ação temerária do impugnado ao atribuir
responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
percentual da reserva de gênero legal e viabilizar assim maior número de concorrentes
masculinos. A ação de impugnação de mandato eletivo é instrumento hábil a verificar o
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos
partidos a observância dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de
cada sexo. Entretanto, a inexistência ou pequena quantidade de votos, a não realização de
propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
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propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção, conforme orientação
jurisprudencial. Conjunto probatório frágil, formado por depoimento contraditório, insuficiente para
acarretar a séria consequência da cassação de mandatos obtidos por meio do voto popular.
Prejudicada a análise do abuso de poder e da gravidade das circunstâncias. 4. Reforma da
sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 32, Data 28
/02/2018, Página 4) (grifo nosso)
In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
verifica-se que todos os réus estão presentes nesta ação, em consonância à jurisprudência pátria.
Verifica-se, assim, que os candidatos não eleitos (suplentes), por seu turno, são litisconsortes
passivos necessários, consoante a jurisprudência, uma vez que eventual reconhecimento da
fraude acarreta na cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos integrantes do
Partido.
2.5 - DO MÉRITO
A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
denominada "cota de gênero", estampada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
[...]
§ 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.
É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prova da fraude da cota de gênero
deve ser robusta e considerar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, no intuito de
concluir ter havido, de forma inquestionável, a diminuição ou mesmo a quebra da isonomia entre
homens e mulheres pretendida pela norma.
Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
deve ficar inequivocamente comprovada nos autos e ser forte o suficiente para arruinar a
normalidade e a legitimidade das eleições, fato não presente no caso.
O requerente aponta na exordial que a agremiação demandada postulou o registro de candidatura
de 19 (dezenove) filiados, sendo 13 (treze) homens e 6 (seis) mulheres. Neste momento, a
disposição mínima e máxima de candidaturas foi atendida.
Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
0600271-39.2020.6.03.0010), contatou-se que foram atendidas as disposições mínima e máxima
de 30% e 70%. Ou seja, verifica-se que houve observância do regramento legal e não detectado
fraudes, sendo que a sentença transitou em julgado em 26 de outubro de 2020.
O Diretório Municipal do partido MDB de Macapá/AP lançou como candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 os seguintes candidatos: ALINE PRATA DE ALFAIA,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, DENIVAN ALVES DA SILVA,
GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, IVANOEL
MARQUES DE OLIVEIRA, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ JOÃO LIMA DA COSTA,
MARIVETE DE SOUZA BRITO, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, SOLANGE PEREIRA DA
SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
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SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR, YURI PELAES BRITO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO.
Alega o impugnante que, após o indeferimento dos registros de candidaturas de MARLY
TAVARES DO NASCIMENTO (15151) e ENILDO AZEVEDO PINHEIRO (15555), restou
prejudicada a regra de proporcionalidade por gênero, ocorrendo fraude à lei.
Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
probatório permite induzir fraude no preenchimento do percentual mínimo de gênero. Apesar da
existência de indícios de que as tenham lançado, apenas, para cumprir a formalidade prevista no
§3º do art. 10 da Lei 9.504/97, as provas não têm robustez suficiente para impor tal conclusão.
No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
posteriormente ao trânsito em julgado do DRAP do MDB, situação esta que não invalida o DRAP
do partido. Razão pela qual não há que se falar em fraude eleitoral no tocante ao cumprimento da
proporcionalidade da cota de gênero mínima de 30%.
Alegou ainda o requerente que a demandada IRANILDES SARMENTO não realizou propaganda
eleitoral e não ocupou espaços próprios de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos
de campanha/propaganda eleitoral.
Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
fraude à cota de gênero. Não há nos autos nada a demonstrar/provar que as referidas candidatas
teriam se registrado com o objeto específico de compor o percentual mínimo exigido por lei.
A fraude não se presume. Deve ser provada em cada caso concreto. Todavia, o impugnante não
se desincumbiu desse encargo, de modo que suas alegações não ultrapassam o plano de meros
indícios. Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600461-12.2019.6.05.0000 PONTO N O V O - B A H I A
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
/BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME), tendo em vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de
participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (AgRREspe 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má-fé. Incidência
da Súmula 24/TSE.
5. Ademais, consoante o TRE/BA, "o indeferimento do registro das candidaturas ditas fraudulentas
e a não substituição das candidatas indeferidas, (sic) não modificaram a proporção mínima exigida
para cada sexo na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
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Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
/33%, atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 155, Data 05/08/2020
(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO PI
Ementa:
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. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão agravada.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
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 pro sufrágio, 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.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luis Felipe
Salomão.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Acórdão de 17/11/2020
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
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Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
(Sem destaques no original)
Assim, é condição sine qua non para a procedência em ações como a presente nestes autos,
haver prova incontestável de que a candidatura foi feita com o fim de fraudar a lei. Todavia, o que
se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Igualmente não obteve outra fonte de custeio.
Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
foi contemplada com esses recursos e resolveu fazer sua campanha de casa, com a ajuda de
familiares e amigos que, resolveram voluntariamente fazer sua campanha, nada cobrando dela.
Primeiramente, quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e à ausência de
despesas eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de
campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm
menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções
ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral.
Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
fazem diferença no resultado final. Portanto, há candidatos que, apesar de saberem que não
conquistarão a vaga, concorrem para fazer volume de votos para a legenda. Muitos desses
candidatos contam apenas com os recursos repassados pelos partidos políticos, não arrecadando
recursos diretamente ou despendendo recursos próprios para a campanha. Dessa forma, embora
seja um fator a ser analisado, trata-se de situação corriqueira e não alarmante.
A timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio a outros
candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa
inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura.
Com isso, a inexistência de arrecadação de recursos financeiros não permite concluir cabalmente
pela existência de fraude. Constam nos autos, assim, informações que, não permitem uma
conclusão inafastável de dolo quanto à existência de fraude ou de candidaturas "laranjas".
Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
mas não há de se confundir tal atividade com a interferência no resultado das urnas, que só deve
ser afastado mediante situação clara de abusos, conforme regulamentado na legislação eleitoral, e
baseada em provas robustas. Para que o Judiciário possa agir no seu grau máximo, cassando um
mandato de candidato democraticamente eleito, de forma extraordinária, é imprescindível prova
inconteste e indubitável, não indícios, ainda que estes sejam significativos.
Assim, a legitimidade social que permeia a vontade popular somente pode ser levantada mediante
prova cabal, o que não se vê nos autos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. 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 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
I - Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional
1. Na origem, trata-se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de
gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.
2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito
de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o

percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
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percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito
formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.
3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático-probatório dos autos, reformou a
sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas robustas e indene
de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a
cota de gênero exigida por lei".II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE
em virtude de fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufrágio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da
fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de
candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia
ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de
licença remunerada do serviço público - fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo
de burlar 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.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -,
se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva
de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a
exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em
palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de
voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de
perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o
ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação
afirmativa" (AgR-REspe nº 2-64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação).
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
testemunhal ou documental - seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos - se
poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios
do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufrágio,
segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder
Judiciário. III - Conclusão
10. Recursos especiais desprovidos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020, Página 0)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tão somente em relação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB - Macapá/AP.
Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade das provas
apresentadas para embasar a demanda, considerando-se que as alegações do Impugnante foram
alicerçadas em meros indícios.
Levante-se o sigilo imposto à presente ação.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas
Juiz Eleitoral da 2ª ZE

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO(11526) Nº 060000518.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-18.2021.6.03.0010 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(MACAPÁ - AP)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

IMPUGNADO : SOLANGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: ELSON AUZIER (2586/AP)

IMPUGNANTE : MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA)

ADVOGADO

: INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA)

ADVOGADO

: JOSE SEVERO DE SOUZA JUNIOR (1488/AP)

ADVOGADO

: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA)

IMPUGNADO : GIANCARLO DARLA PINON NERY
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

IMPUGNADO : COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

IMPUGNADO : ALINE PRATA DE ALFAIA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : DELSON TRINDADE PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : ENILDO AZEVEDO PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES
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: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JACI ALMEIDA SIQUEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JANAIRA ANDRADE GOMES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE JOAO LIMA DA COSTA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : YURI PELAES BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARIVETE DE SOUZA BRITO
IMPUGNADO : DENIVAN ALVES DA SILVA
IMPUGNADO : SEVERINO ALVES DA SILVA NETO
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LEI
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JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600005-18.2021.6.03.0010 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
IMPUGNANTE: MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
FREITAS CORREA - PA17219, INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR - PA5670, JOSE
SEVERO DE SOUZA JUNIOR - AP1488
IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
ALFAIA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN
ALVES DA SILVA, DELSON TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA,
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, GIANCARLO DARLA PINON NERY, GONCALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES, JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO,
JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSE JOAO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO
NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR,
SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO

Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
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Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: OSMARINO MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ELSON AUZIER - AP2586
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts.14, §10 e Art. 22, XIV
da LC 64/90, em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ALINE PRATA DE ALFAIA, SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, DELSON
TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, JOSÉ IRINEU
LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ
JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO, partido demandado, candidatos ao cargo de vereador
(a) e suplentes, no pleito municipal de 2020, do Município de Macapá/AP, sob a alegação de
suposta prática de fraude a lei, atinente a manipulação na composição de quota mínima e máxima
de gênero, prevista § 3º, artigo 10 da Lei 9504/1997 nas Eleições Municipais de 2020.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME objetiva a cassação do mandato eletivo
daquele que o obteve mediante abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.
Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo 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.
Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
O impugnante alega, em apertada síntese, que o partido demandado e filiadas empregaram
conduta ilícita, caracterizadora de fraude à lei, para aferir dividendos indevidos, afetando a
isonomia dentre os competidores e empregando embuste para lograr os concorrentes e violar a
isonomia; alegaram trapaça atinente à manipulação na distribuição de vagas em disputa, sem
observar a proporcionalidade de gênero prevista no § 3º, artigo 10 da Lei das Eleições. Afirma que

a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
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a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
candidaturas masculinas e com isso aumentar as chances de eleger bancada, como de fato
ocorreu, bem como que algumas candidaturas femininas foram fictícias.
Requereram o reconhecimento desses ilícitos. Sendo que, no exame do mérito, pugnaram pela
procedência da ação Constitucional eleitoral, reconhecendo a fraude (CF/88, artigo 14, § 10) para
rescindir o DRAP da agremiação demandada e, por arrastamento, cassar os diplomas de todos os
filiados eleitos e suplentes ora requeridos beneficiados pela burla, declarando a nulidade dos votos
e a imposição de inelegibilidade dos causadores diretos dos ilícitos (LC 64/1990, artigo 22, XIV).
A petição inicial veio instruída com documentos. Ausente rol de testemunhas.
A decisão ID 72385681 reconheceu a incompetência para a presente ação e determinou a
remessa para este juízo, nos termos do inciso VIII do art. 1º da Resolução TRE/AP nº 539/2020.
Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
apresentem ampla defesa, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/1990.
Conforme informado pela secretaria cartorária ID 94768660, apresentaram defesa tempestivamente
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ID 82129309), ALINE PRATA DE ALFAIA
(ID 82129309), IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA (ID 82129309), ENILDO AZEVEDO
PINHEIRO (ID 82129309), JANAIRA ANDRADE GOMES (ID 82129309), JOSÉ JOÃO LIMA DA
COSTA (ID 82129309), MARLY TAVARES DO NASCIMENTO (ID 82129309), GONÇALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES (Id 93150352), YURI PELAES BRITO (ID 93931953), GIANCARLO DARLÃ
PINON NERY (ID 82113250),, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620) e SOLANGE
PEREIRA DA SILVA (ID 79478810).
Em síntese, as partes arguiram:
a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva da agremiação partidária
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB;
b) Ilegitimidade no polo passivo da referida ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) em
relação a ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, em virtude dos
pedidos de registros de candidaturas terem sido indeferidos pela 10º Zona Eleitoral/AP;
c) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes passivos;
d) Inépcia da inicial por ausência de justa causa (ID 82113250, Fls. 11/25);
e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
(ID 82113250) e IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620);
f) No mérito, pugnaram pela improcedência da ação ante a inexistência de afronta à legislação
eleitoral; Por fim, requereram a Extinção da presente Ação, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva Ad Causam.
Apresentaram defesa intempestivamente os réus: JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR e PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, eis que a notificação dos referidos
impugnados foi juntada nos autos em 03/03/2021 (Id 80889753) e as defesas somente foram
apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
PINHEIRO está intempestiva, pois o mandado foi juntada nos autos em 16/07/2021 (ID 91638087)
e a defesa somente foi apresentada em 08/08/2021 (Id 91942005). A defesa de RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
83487672).
Por fim, em relação aos impugnados DENIVAN ALVES DA SILVA e MARIVETE DE SOUZA
BRITO, embora devidamente citados (ID 91638087 e 93306399), apresentaram defesas

intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
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intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, verifica-se que o mandado foi juntado em 10/08/2021, mas não houve apresentação
de contestação.
Por meio do Despacho ID 95790455, foi determinada a intimação da parte Autora para
manifestação.
Manifestação da parte Autora no Evento ID 97624587. Argumentou que as preliminares de
ilegitimidade partidária e dos candidatos suplentes e não eleitos devem ser rechaçadas. Alegou,
por fim, que houve contradições nas contestações em relação a candidata IRANILDE DOS
SANTOS SARMENTO ter recusado receber os recursos do FEFC.
Concedida vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme certificado no evento ID
97647913.
Vieram os autos conclusos.
É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Destaco que os autos vieram conclusos para eventual decisão de organização e saneamento do
processo. Todavia, como se verá, é caso de julgamento antecipado do pedido, porquanto denoto
ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Nesse sentido:
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA - CULPA DO
EMPREGADO

COMPROVADA

-

DEVER

DO

EMPREGADOR

AO

RESSARCIMENTO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO INEXISTÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do
magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. [...]. 4.
Rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.121829-3
/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30
/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020); (grifos)
Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
mérito não equivale à restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão-somente, à desnecessidade de
instrução, haja vista a questão controversa fundar-se exclusivamente em matéria de fato e de
direito sem a necessidade de produção de outras provas.
À luz disso, encerro a instrução processual e passo a proferir o presente julgamento, atento à
razoável duração do processo eleitoral, preceito constitucional. Labora-se, assim, com o princípio
da primazia do julgamento do mérito, prestigiado pela nova ordem processual civil, além da
necessária celeridade e economia processual.
Feita essa consideração, passo a decidir.
Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
JUNIOR, PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, RAIMUNDO
DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO e
MARIVETE DE SOUZA BRITO, com os efeitos que lhe são próprios (Art. 344 e ss. do NCPC),
tendo em vista a apresentação de contestação intempestiva.
2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Observo, ainda, que não houve apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. Ocorrendo
a preclusão consumativa.

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
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A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
por escopo desconstituir o mandato obtido com influência do abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Ante a ausência de regulamentação da norma constitucional que instituiu a
AIME, o TSE, por meio da Resolução nº 21.634/2004, adotou o rito ordinário previsto no art. 3º e
seguintes da Lei Complementar 64/90, sendo as disposições contidas no Código de Processo Civil
aplicáveis apenas de forma subsidiária, no intuito de se conferir maior celeridade ao procedimento.
Segundo a regra contida no § 3º do art. 3º da LC 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a
veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)."
O referido dispositivo não oportuniza novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica dessa ação, bem como em obediência
ao disposto no art. 14, § 10, da Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias. Rigorosa obediência às regras processuais é
medida que se impõe.
In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
preclusão consumativa sendo, desnecessária a designação de audiência para ouvir as
testemunhas indicadas pela defesa (ID 82113250 e 79873620), comportando os autos condições
de julgamento com base no art. 355, I, do CPC. Inclusive, a aceitação, pelo juízo, de rol de
testemunhas após o momento próprio para a sua indicação (petição inicial) configura ilegalidade.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 1 95.2013.6.13.0183 - CLASSE 32- MONTE SIÃO - MINAS GERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES DE 2012. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão
agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973 e ao art. 3º da Lei Complementar nº 64/90; à impossibilidade de revisão do contexto fáticoprobatório em sede de recurso especial e à ausência de dissídio jurisprudencial no caso.
Inviabilidade do agravo regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos
do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90, aplicável ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie. (sem destaques no original). Se o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a comprovação dos alegados abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal conclusão em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe no 1
-95.2013.6.13.0183/MG. Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 149, Data
03/08/2016, Página 133/13. (Grifos).
2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
O partido impugnado requereu, em sede de preliminar (ID 82129309, fls. 4/19), a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a espécie de ação em
comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
presente ação encontra-se órfã na causa de pedir com o reconhecimento da ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Pois bem. Razão lhe assiste, tendo em vista que partidos políticos não estão sujeitos à cassação
do diploma.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
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O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
ad causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à
desconstituição do mandato" (REsp nº 52431/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016).
"Nesse contexto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não
detém mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REsp nº 167,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/09/2019).
Destarte, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tenho que o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação ao partido Movimento Democrático Brasileiro do
Município de Macapá/AP, uma vez que se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo de
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Nesse sentido, colaciona-se, ainda, o seguinte julgado:
RECURSOS. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
CAPUT E INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ELEIÇÃO 2016.1. Preliminar de ofício. Ilegitimidade passiva. A teor do § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, na ação de impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo
passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o expediente se destina
a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Já na ação de investigação judicial eleitoral, os
partidos políticos e coligações partidárias não são legitimados passivos para responder ao feito,
pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
registro de candidatura e declaração da inelegibilidade - são aplicáveis apenas a pessoas físicas.
Extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto.
[...] (TRE/RS, Recurso Eleitoral n 1288, ACÓRDÃO de 18/10/2017, Relator(aqwe) DR. SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRERS, Tomo 189, Data 20/10/2017, Página 9) (Grifou-se).
2.3 - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DE AÇÃO
Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
detidamente a peça exordial, vê-se que esta preenche todos os requisitos elencados na legislação
de regência. Ademais, a peça exordial possibilitou o manejo da defesa da parte contrária, estando
os pedidos devidamente especificados nos autos.
A inépcia da inicial está relacionada a vícios estruturais relacionados ao pedido e à causa de pedir.
Entretanto, na hipótese sob análise não se vislumbra nenhuma das situações supracitadas.
Da petição inicial, extrai-se uma narrativa lógica dos fatos apontados como fraudulentos, bem
como fundamentos jurídicos, conjugados com pedidos certos e determinados.
Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
para impugnar suposta fraude relativa ao preenchimento das cotas de gênero de candidaturas
femininas.
A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
conceito de corrupção para o cabimento de AIME, inclusive no que diz respeito à cota de gênero.
Este é inclusive o entendimento do TSE. Nesse sentido é o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. ADEQUAÇÃO
DA AIME COMO VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS PELA ALEGADA FRAUDE ÀS COTAS DE GÊNERO. LITISCONSÓRICIO
PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
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PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude de lei. 2. Considerar adequada a AIME para apuração de suposta
fraude não exime o órgão julgador de apreciar os requisitos para sua procedência; 3. Há
litisconsórcio passivo necessário e unitário quando os candidatos beneficiados por suposta
irregularidade no DRAP, causada por alegada tentativa de fraude às cotas de gênero, não forem
devidamente citados para compor o polo, caso em que resta configurada a decadência do direito
de ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 765 SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA,
Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2018, Data de Publicação: DJ
Diário de justiça, Tomo 139, Data 30/07/2018, Página 07).
Posto isso, afasto a preliminar.
2.4 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS - SUPLENTES - ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
integrado por todos os candidatos constantes do DRAP.
Nas ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, todos os que participaram
da legenda devem ser indicados no polo passivo, porquanto nos termos do julgamento do REspe
no 193 - 92/Pl são beneficiários da fraude. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
()
CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova
inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas
para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável.
10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja
soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e
eleger mais candidatos.
11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.
13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também
afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
(...)
CONCLUSÃO.

MANUTENÇÃO.

PERDA.

REGISTROS.

VEREADORES.

EXTENSÃO.

INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
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Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, Dje de 4.10.2019, páginas 105
/107).
RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS

2016.

CASSAÇÃO

DOS

MANDATOS.

NULIDADE

DOS

VOTOS.

PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES AFASTADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. COTAS DE
GÊNERO. NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS FEMININAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
FRAUDE À LEI. ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MPE. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS
CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
pela inaplicabilidade da sanção. 1.2. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Todos os integrantes
da coligação indicados no DRAP detêm legitimidade passiva para integrar o feito,
independentemente de terem sido diplomados ou não. 1.3. Ausência de omissão, contradição ou
qualquer circunstância apta a ensejar nulidade processual. 1.4. Demais questões arguidas
examinadas com o mérito da demanda. 2. Recurso ministerial. Irresignação contra a sentença que
desacolheu o pedido de litigância de má-fé. Alegada divulgação de informações do processo
violando o segredo de justiça. Não vislumbrada a ação temerária do impugnado ao atribuir
responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
percentual da reserva de gênero legal e viabilizar assim maior número de concorrentes
masculinos. A ação de impugnação de mandato eletivo é instrumento hábil a verificar o
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos
partidos a observância dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de
cada sexo. Entretanto, a inexistência ou pequena quantidade de votos, a não realização de
propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção, conforme orientação
jurisprudencial. Conjunto probatório frágil, formado por depoimento contraditório, insuficiente para
acarretar a séria consequência da cassação de mandatos obtidos por meio do voto popular.
Prejudicada a análise do abuso de poder e da gravidade das circunstâncias. 4. Reforma da
sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 32, Data 28
/02/2018, Página 4) (grifo nosso)
In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
verifica-se que todos os réus estão presentes nesta ação, em consonância à jurisprudência pátria.
Verifica-se, assim, que os candidatos não eleitos (suplentes), por seu turno, são litisconsortes
passivos necessários, consoante a jurisprudência, uma vez que eventual reconhecimento da
fraude acarreta na cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos integrantes do
Partido.
2.5 - DO MÉRITO

A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/

Ano 2021 - n. 186

Macapá, quinta-feira, 21 de outubro de 2021

59

A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
denominada "cota de gênero", estampada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
[...]
§ 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.
É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prova da fraude da cota de gênero
deve ser robusta e considerar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, no intuito de
concluir ter havido, de forma inquestionável, a diminuição ou mesmo a quebra da isonomia entre
homens e mulheres pretendida pela norma.
Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
deve ficar inequivocamente comprovada nos autos e ser forte o suficiente para arruinar a
normalidade e a legitimidade das eleições, fato não presente no caso.
O requerente aponta na exordial que a agremiação demandada postulou o registro de candidatura
de 19 (dezenove) filiados, sendo 13 (treze) homens e 6 (seis) mulheres. Neste momento, a
disposição mínima e máxima de candidaturas foi atendida.
Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
0600271-39.2020.6.03.0010), contatou-se que foram atendidas as disposições mínima e máxima
de 30% e 70%. Ou seja, verifica-se que houve observância do regramento legal e não detectado
fraudes, sendo que a sentença transitou em julgado em 26 de outubro de 2020.
O Diretório Municipal do partido MDB de Macapá/AP lançou como candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 os seguintes candidatos: ALINE PRATA DE ALFAIA,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, DENIVAN ALVES DA SILVA,
GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, IVANOEL
MARQUES DE OLIVEIRA, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ JOÃO LIMA DA COSTA,
MARIVETE DE SOUZA BRITO, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, SOLANGE PEREIRA DA
SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR, YURI PELAES BRITO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO.
Alega o impugnante que, após o indeferimento dos registros de candidaturas de MARLY
TAVARES DO NASCIMENTO (15151) e ENILDO AZEVEDO PINHEIRO (15555), restou
prejudicada a regra de proporcionalidade por gênero, ocorrendo fraude à lei.
Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
probatório permite induzir fraude no preenchimento do percentual mínimo de gênero. Apesar da
existência de indícios de que as tenham lançado, apenas, para cumprir a formalidade prevista no
§3º do art. 10 da Lei 9.504/97, as provas não têm robustez suficiente para impor tal conclusão.
No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
posteriormente ao trânsito em julgado do DRAP do MDB, situação esta que não invalida o DRAP
do partido. Razão pela qual não há que se falar em fraude eleitoral no tocante ao cumprimento da
proporcionalidade da cota de gênero mínima de 30%.
Alegou ainda o requerente que a demandada IRANILDES SARMENTO não realizou propaganda
eleitoral e não ocupou espaços próprios de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos
de campanha/propaganda eleitoral.
Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
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Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
fraude à cota de gênero. Não há nos autos nada a demonstrar/provar que as referidas candidatas
teriam se registrado com o objeto específico de compor o percentual mínimo exigido por lei.
A fraude não se presume. Deve ser provada em cada caso concreto. Todavia, o impugnante não
se desincumbiu desse encargo, de modo que suas alegações não ultrapassam o plano de meros
indícios. Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600461-12.2019.6.05.0000 PONTO N O V O - B A H I A
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
/BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME), tendo em vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de
participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (AgRREspe 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má-fé. Incidência
da Súmula 24/TSE.
5. Ademais, consoante o TRE/BA, "o indeferimento do registro das candidaturas ditas fraudulentas
e a não substituição das candidatas indeferidas, (sic) não modificaram a proporção mínima exigida
para cada sexo na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
/33%, atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 155, Data 05/08/2020
(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO PI
Ementa:
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.
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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. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão agravada.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
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 pro sufrágio, 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.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luis Felipe
Salomão.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Acórdão de 17/11/2020
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
(Sem destaques no original)
Assim, é condição sine qua non para a procedência em ações como a presente nestes autos,
haver prova incontestável de que a candidatura foi feita com o fim de fraudar a lei. Todavia, o que
se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Igualmente não obteve outra fonte de custeio.
Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
foi contemplada com esses recursos e resolveu fazer sua campanha de casa, com a ajuda de
familiares e amigos que, resolveram voluntariamente fazer sua campanha, nada cobrando dela.
Primeiramente, quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e à ausência de
despesas eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de
campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm
menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções
ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral.
Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
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Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
fazem diferença no resultado final. Portanto, há candidatos que, apesar de saberem que não
conquistarão a vaga, concorrem para fazer volume de votos para a legenda. Muitos desses
candidatos contam apenas com os recursos repassados pelos partidos políticos, não arrecadando
recursos diretamente ou despendendo recursos próprios para a campanha. Dessa forma, embora
seja um fator a ser analisado, trata-se de situação corriqueira e não alarmante.
A timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio a outros
candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa
inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura.
Com isso, a inexistência de arrecadação de recursos financeiros não permite concluir cabalmente
pela existência de fraude. Constam nos autos, assim, informações que, não permitem uma
conclusão inafastável de dolo quanto à existência de fraude ou de candidaturas "laranjas".
Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
mas não há de se confundir tal atividade com a interferência no resultado das urnas, que só deve
ser afastado mediante situação clara de abusos, conforme regulamentado na legislação eleitoral, e
baseada em provas robustas. Para que o Judiciário possa agir no seu grau máximo, cassando um
mandato de candidato democraticamente eleito, de forma extraordinária, é imprescindível prova
inconteste e indubitável, não indícios, ainda que estes sejam significativos.
Assim, a legitimidade social que permeia a vontade popular somente pode ser levantada mediante
prova cabal, o que não se vê nos autos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. 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 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
I - Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional
1. Na origem, trata-se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de
gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.
2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito
de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o
percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito
formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.
3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático-probatório dos autos, reformou a
sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas robustas e indene
de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a
cota de gênero exigida por lei".II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE
em virtude de fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufrágio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da
fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de
candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia
ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de
licença remunerada do serviço público - fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
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espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo
de burlar 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.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -,
se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva
de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a
exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em
palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de
voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de
perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o
ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação
afirmativa" (AgR-REspe nº 2-64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação).
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
testemunhal ou documental - seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos - se
poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios
do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufrágio,
segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder
Judiciário. III - Conclusão
10. Recursos especiais desprovidos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020, Página 0)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tão somente em relação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB - Macapá/AP.
Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade das provas
apresentadas para embasar a demanda, considerando-se que as alegações do Impugnante foram
alicerçadas em meros indícios.
Levante-se o sigilo imposto à presente ação.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas
Juiz Eleitoral da 2ª ZE
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AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO(11526) Nº 060000518.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-18.2021.6.03.0010 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(MACAPÁ - AP)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

IMPUGNADO : SOLANGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: ELSON AUZIER (2586/AP)

IMPUGNANTE : MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA)

ADVOGADO

: INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA)

ADVOGADO

: JOSE SEVERO DE SOUZA JUNIOR (1488/AP)

ADVOGADO

: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA)

IMPUGNADO : GIANCARLO DARLA PINON NERY
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

IMPUGNADO : COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

IMPUGNADO : ALINE PRATA DE ALFAIA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : DELSON TRINDADE PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : ENILDO AZEVEDO PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JACI ALMEIDA SIQUEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JANAIRA ANDRADE GOMES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE JOAO LIMA DA COSTA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR
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: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : YURI PELAES BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARIVETE DE SOUZA BRITO
IMPUGNADO : DENIVAN ALVES DA SILVA
IMPUGNADO : SEVERINO ALVES DA SILVA NETO
FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ

p{text-align: justify;}
JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600005-18.2021.6.03.0010 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
IMPUGNANTE: MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
FREITAS CORREA - PA17219, INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR - PA5670, JOSE
SEVERO DE SOUZA JUNIOR - AP1488
IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
ALFAIA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN
ALVES DA SILVA, DELSON TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA,
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, GIANCARLO DARLA PINON NERY, GONCALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES, JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO,
JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSE JOAO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO
NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR,
SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO
Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: OSMARINO MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ELSON AUZIER - AP2586
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
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Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts.14, §10 e Art. 22, XIV
da LC 64/90, em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ALINE PRATA DE ALFAIA, SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, DELSON
TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, JOSÉ IRINEU
LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ
JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO, partido demandado, candidatos ao cargo de vereador
(a) e suplentes, no pleito municipal de 2020, do Município de Macapá/AP, sob a alegação de
suposta prática de fraude a lei, atinente a manipulação na composição de quota mínima e máxima
de gênero, prevista § 3º, artigo 10 da Lei 9504/1997 nas Eleições Municipais de 2020.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME objetiva a cassação do mandato eletivo
daquele que o obteve mediante abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.
Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo 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.
Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
O impugnante alega, em apertada síntese, que o partido demandado e filiadas empregaram
conduta ilícita, caracterizadora de fraude à lei, para aferir dividendos indevidos, afetando a
isonomia dentre os competidores e empregando embuste para lograr os concorrentes e violar a
isonomia; alegaram trapaça atinente à manipulação na distribuição de vagas em disputa, sem
observar a proporcionalidade de gênero prevista no § 3º, artigo 10 da Lei das Eleições. Afirma que
a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
candidaturas masculinas e com isso aumentar as chances de eleger bancada, como de fato
ocorreu, bem como que algumas candidaturas femininas foram fictícias.
Requereram o reconhecimento desses ilícitos. Sendo que, no exame do mérito, pugnaram pela
procedência da ação Constitucional eleitoral, reconhecendo a fraude (CF/88, artigo 14, § 10) para
rescindir o DRAP da agremiação demandada e, por arrastamento, cassar os diplomas de todos os
filiados eleitos e suplentes ora requeridos beneficiados pela burla, declarando a nulidade dos votos
e a imposição de inelegibilidade dos causadores diretos dos ilícitos (LC 64/1990, artigo 22, XIV).
A petição inicial veio instruída com documentos. Ausente rol de testemunhas.
A decisão ID 72385681 reconheceu a incompetência para a presente ação e determinou a
remessa para este juízo, nos termos do inciso VIII do art. 1º da Resolução TRE/AP nº 539/2020.
Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
apresentem ampla defesa, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/1990.
Conforme informado pela secretaria cartorária ID 94768660, apresentaram defesa tempestivamente
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ID 82129309), ALINE PRATA DE ALFAIA
(ID 82129309), IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA (ID 82129309), ENILDO AZEVEDO
PINHEIRO (ID 82129309), JANAIRA ANDRADE GOMES (ID 82129309), JOSÉ JOÃO LIMA DA
COSTA (ID 82129309), MARLY TAVARES DO NASCIMENTO (ID 82129309), GONÇALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES (Id 93150352), YURI PELAES BRITO (ID 93931953), GIANCARLO DARLÃ
PINON NERY (ID 82113250),, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620) e SOLANGE
PEREIRA DA SILVA (ID 79478810).
Em síntese, as partes arguiram:
a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
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a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva da agremiação partidária
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB;
b) Ilegitimidade no polo passivo da referida ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) em
relação a ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, em virtude dos
pedidos de registros de candidaturas terem sido indeferidos pela 10º Zona Eleitoral/AP;
c) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes passivos;
d) Inépcia da inicial por ausência de justa causa (ID 82113250, Fls. 11/25);
e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
(ID 82113250) e IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620);
f) No mérito, pugnaram pela improcedência da ação ante a inexistência de afronta à legislação
eleitoral; Por fim, requereram a Extinção da presente Ação, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva Ad Causam.
Apresentaram defesa intempestivamente os réus: JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR e PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, eis que a notificação dos referidos
impugnados foi juntada nos autos em 03/03/2021 (Id 80889753) e as defesas somente foram
apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
PINHEIRO está intempestiva, pois o mandado foi juntada nos autos em 16/07/2021 (ID 91638087)
e a defesa somente foi apresentada em 08/08/2021 (Id 91942005). A defesa de RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
83487672).
Por fim, em relação aos impugnados DENIVAN ALVES DA SILVA e MARIVETE DE SOUZA
BRITO, embora devidamente citados (ID 91638087 e 93306399), apresentaram defesas
intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, verifica-se que o mandado foi juntado em 10/08/2021, mas não houve apresentação
de contestação.
Por meio do Despacho ID 95790455, foi determinada a intimação da parte Autora para
manifestação.
Manifestação da parte Autora no Evento ID 97624587. Argumentou que as preliminares de
ilegitimidade partidária e dos candidatos suplentes e não eleitos devem ser rechaçadas. Alegou,
por fim, que houve contradições nas contestações em relação a candidata IRANILDE DOS
SANTOS SARMENTO ter recusado receber os recursos do FEFC.
Concedida vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme certificado no evento ID
97647913.
Vieram os autos conclusos.
É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Destaco que os autos vieram conclusos para eventual decisão de organização e saneamento do
processo. Todavia, como se verá, é caso de julgamento antecipado do pedido, porquanto denoto
ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Nesse sentido:
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA - CULPA DO
EMPREGADO

COMPROVADA

-

DEVER

DO

EMPREGADOR

AO

RESSARCIMENTO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO INEXISTÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do
magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. [...]. 4.
Rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.121829-3
/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30
/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020); (grifos)
Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
mérito não equivale à restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão-somente, à desnecessidade de
instrução, haja vista a questão controversa fundar-se exclusivamente em matéria de fato e de
direito sem a necessidade de produção de outras provas.
À luz disso, encerro a instrução processual e passo a proferir o presente julgamento, atento à
razoável duração do processo eleitoral, preceito constitucional. Labora-se, assim, com o princípio
da primazia do julgamento do mérito, prestigiado pela nova ordem processual civil, além da
necessária celeridade e economia processual.
Feita essa consideração, passo a decidir.
Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
JUNIOR, PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, RAIMUNDO
DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO e
MARIVETE DE SOUZA BRITO, com os efeitos que lhe são próprios (Art. 344 e ss. do NCPC),
tendo em vista a apresentação de contestação intempestiva.
2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Observo, ainda, que não houve apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. Ocorrendo
a preclusão consumativa.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
por escopo desconstituir o mandato obtido com influência do abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Ante a ausência de regulamentação da norma constitucional que instituiu a
AIME, o TSE, por meio da Resolução nº 21.634/2004, adotou o rito ordinário previsto no art. 3º e
seguintes da Lei Complementar 64/90, sendo as disposições contidas no Código de Processo Civil
aplicáveis apenas de forma subsidiária, no intuito de se conferir maior celeridade ao procedimento.
Segundo a regra contida no § 3º do art. 3º da LC 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a
veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)."
O referido dispositivo não oportuniza novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica dessa ação, bem como em obediência
ao disposto no art. 14, § 10, da Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias. Rigorosa obediência às regras processuais é
medida que se impõe.
In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
preclusão consumativa sendo, desnecessária a designação de audiência para ouvir as
testemunhas indicadas pela defesa (ID 82113250 e 79873620), comportando os autos condições
de julgamento com base no art. 355, I, do CPC. Inclusive, a aceitação, pelo juízo, de rol de
testemunhas após o momento próprio para a sua indicação (petição inicial) configura ilegalidade.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 1 95.2013.6.13.0183 - CLASSE 32- MONTE SIÃO - MINAS GERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES DE 2012. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão
agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973 e ao art. 3º da Lei Complementar nº 64/90; à impossibilidade de revisão do contexto fáticoprobatório em sede de recurso especial e à ausência de dissídio jurisprudencial no caso.
Inviabilidade do agravo regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos
do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90, aplicável ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie. (sem destaques no original). Se o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a comprovação dos alegados abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal conclusão em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe no 1
-95.2013.6.13.0183/MG. Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 149, Data
03/08/2016, Página 133/13. (Grifos).
2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
O partido impugnado requereu, em sede de preliminar (ID 82129309, fls. 4/19), a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a espécie de ação em
comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
presente ação encontra-se órfã na causa de pedir com o reconhecimento da ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Pois bem. Razão lhe assiste, tendo em vista que partidos políticos não estão sujeitos à cassação
do diploma.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
ad causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à
desconstituição do mandato" (REsp nº 52431/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016).
"Nesse contexto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não
detém mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REsp nº 167,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/09/2019).
Destarte, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tenho que o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação ao partido Movimento Democrático Brasileiro do
Município de Macapá/AP, uma vez que se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo de
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Nesse sentido, colaciona-se, ainda, o seguinte julgado:
RECURSOS. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
CAPUT E INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ELEIÇÃO 2016.1. Preliminar de ofício. Ilegitimidade passiva. A teor do § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, na ação de impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo
passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o expediente se destina
a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Já na ação de investigação judicial eleitoral, os
partidos políticos e coligações partidárias não são legitimados passivos para responder ao feito,

pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
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pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
registro de candidatura e declaração da inelegibilidade - são aplicáveis apenas a pessoas físicas.
Extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto.
[...] (TRE/RS, Recurso Eleitoral n 1288, ACÓRDÃO de 18/10/2017, Relator(aqwe) DR. SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRERS, Tomo 189, Data 20/10/2017, Página 9) (Grifou-se).
2.3 - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DE AÇÃO
Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
detidamente a peça exordial, vê-se que esta preenche todos os requisitos elencados na legislação
de regência. Ademais, a peça exordial possibilitou o manejo da defesa da parte contrária, estando
os pedidos devidamente especificados nos autos.
A inépcia da inicial está relacionada a vícios estruturais relacionados ao pedido e à causa de pedir.
Entretanto, na hipótese sob análise não se vislumbra nenhuma das situações supracitadas.
Da petição inicial, extrai-se uma narrativa lógica dos fatos apontados como fraudulentos, bem
como fundamentos jurídicos, conjugados com pedidos certos e determinados.
Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
para impugnar suposta fraude relativa ao preenchimento das cotas de gênero de candidaturas
femininas.
A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
conceito de corrupção para o cabimento de AIME, inclusive no que diz respeito à cota de gênero.
Este é inclusive o entendimento do TSE. Nesse sentido é o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. ADEQUAÇÃO
DA AIME COMO VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS PELA ALEGADA FRAUDE ÀS COTAS DE GÊNERO. LITISCONSÓRICIO
PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude de lei. 2. Considerar adequada a AIME para apuração de suposta
fraude não exime o órgão julgador de apreciar os requisitos para sua procedência; 3. Há
litisconsórcio passivo necessário e unitário quando os candidatos beneficiados por suposta
irregularidade no DRAP, causada por alegada tentativa de fraude às cotas de gênero, não forem
devidamente citados para compor o polo, caso em que resta configurada a decadência do direito
de ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 765 SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA,
Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2018, Data de Publicação: DJ
Diário de justiça, Tomo 139, Data 30/07/2018, Página 07).
Posto isso, afasto a preliminar.
2.4 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS - SUPLENTES - ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
integrado por todos os candidatos constantes do DRAP.
Nas ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, todos os que participaram
da legenda devem ser indicados no polo passivo, porquanto nos termos do julgamento do REspe
no 193 - 92/Pl são beneficiários da fraude. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
()
CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
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CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova
inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas
para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável.
10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja
soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e
eleger mais candidatos.
11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.
13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também
afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
(...)
CONCLUSÃO.

MANUTENÇÃO.

PERDA.

REGISTROS.

VEREADORES.

EXTENSÃO.

INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, Dje de 4.10.2019, páginas 105
/107).
RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS

2016.

CASSAÇÃO

DOS

MANDATOS.

NULIDADE

DOS

VOTOS.

PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES AFASTADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. COTAS DE
GÊNERO. NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS FEMININAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
FRAUDE À LEI. ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MPE. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS
CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
pela inaplicabilidade da sanção. 1.2. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Todos os integrantes
da coligação indicados no DRAP detêm legitimidade passiva para integrar o feito,
independentemente de terem sido diplomados ou não. 1.3. Ausência de omissão, contradição ou
qualquer circunstância apta a ensejar nulidade processual. 1.4. Demais questões arguidas
examinadas com o mérito da demanda. 2. Recurso ministerial. Irresignação contra a sentença que
desacolheu o pedido de litigância de má-fé. Alegada divulgação de informações do processo
violando o segredo de justiça. Não vislumbrada a ação temerária do impugnado ao atribuir
responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
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responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
percentual da reserva de gênero legal e viabilizar assim maior número de concorrentes
masculinos. A ação de impugnação de mandato eletivo é instrumento hábil a verificar o
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos
partidos a observância dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de
cada sexo. Entretanto, a inexistência ou pequena quantidade de votos, a não realização de
propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção, conforme orientação
jurisprudencial. Conjunto probatório frágil, formado por depoimento contraditório, insuficiente para
acarretar a séria consequência da cassação de mandatos obtidos por meio do voto popular.
Prejudicada a análise do abuso de poder e da gravidade das circunstâncias. 4. Reforma da
sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 32, Data 28
/02/2018, Página 4) (grifo nosso)
In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
verifica-se que todos os réus estão presentes nesta ação, em consonância à jurisprudência pátria.
Verifica-se, assim, que os candidatos não eleitos (suplentes), por seu turno, são litisconsortes
passivos necessários, consoante a jurisprudência, uma vez que eventual reconhecimento da
fraude acarreta na cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos integrantes do
Partido.
2.5 - DO MÉRITO
A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
denominada "cota de gênero", estampada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
[...]
§ 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.
É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prova da fraude da cota de gênero
deve ser robusta e considerar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, no intuito de
concluir ter havido, de forma inquestionável, a diminuição ou mesmo a quebra da isonomia entre
homens e mulheres pretendida pela norma.
Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
deve ficar inequivocamente comprovada nos autos e ser forte o suficiente para arruinar a
normalidade e a legitimidade das eleições, fato não presente no caso.
O requerente aponta na exordial que a agremiação demandada postulou o registro de candidatura
de 19 (dezenove) filiados, sendo 13 (treze) homens e 6 (seis) mulheres. Neste momento, a
disposição mínima e máxima de candidaturas foi atendida.

Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/

Ano 2021 - n. 186

Macapá, quinta-feira, 21 de outubro de 2021

73

Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
0600271-39.2020.6.03.0010), contatou-se que foram atendidas as disposições mínima e máxima
de 30% e 70%. Ou seja, verifica-se que houve observância do regramento legal e não detectado
fraudes, sendo que a sentença transitou em julgado em 26 de outubro de 2020.
O Diretório Municipal do partido MDB de Macapá/AP lançou como candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 os seguintes candidatos: ALINE PRATA DE ALFAIA,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, DENIVAN ALVES DA SILVA,
GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, IVANOEL
MARQUES DE OLIVEIRA, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ JOÃO LIMA DA COSTA,
MARIVETE DE SOUZA BRITO, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, SOLANGE PEREIRA DA
SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR, YURI PELAES BRITO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO.
Alega o impugnante que, após o indeferimento dos registros de candidaturas de MARLY
TAVARES DO NASCIMENTO (15151) e ENILDO AZEVEDO PINHEIRO (15555), restou
prejudicada a regra de proporcionalidade por gênero, ocorrendo fraude à lei.
Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
probatório permite induzir fraude no preenchimento do percentual mínimo de gênero. Apesar da
existência de indícios de que as tenham lançado, apenas, para cumprir a formalidade prevista no
§3º do art. 10 da Lei 9.504/97, as provas não têm robustez suficiente para impor tal conclusão.
No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
posteriormente ao trânsito em julgado do DRAP do MDB, situação esta que não invalida o DRAP
do partido. Razão pela qual não há que se falar em fraude eleitoral no tocante ao cumprimento da
proporcionalidade da cota de gênero mínima de 30%.
Alegou ainda o requerente que a demandada IRANILDES SARMENTO não realizou propaganda
eleitoral e não ocupou espaços próprios de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos
de campanha/propaganda eleitoral.
Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
fraude à cota de gênero. Não há nos autos nada a demonstrar/provar que as referidas candidatas
teriam se registrado com o objeto específico de compor o percentual mínimo exigido por lei.
A fraude não se presume. Deve ser provada em cada caso concreto. Todavia, o impugnante não
se desincumbiu desse encargo, de modo que suas alegações não ultrapassam o plano de meros
indícios. Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600461-12.2019.6.05.0000 PONTO N O V O - B A H I A
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
/BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME), tendo em vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
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3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de
participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (AgRREspe 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má-fé. Incidência
da Súmula 24/TSE.
5. Ademais, consoante o TRE/BA, "o indeferimento do registro das candidaturas ditas fraudulentas
e a não substituição das candidatas indeferidas, (sic) não modificaram a proporção mínima exigida
para cada sexo na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
/33%, atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 155, Data 05/08/2020
(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO PI
Ementa:
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. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão agravada.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
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 pro sufrágio, 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).
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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.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luis Felipe
Salomão.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Acórdão de 17/11/2020
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
(Sem destaques no original)
Assim, é condição sine qua non para a procedência em ações como a presente nestes autos,
haver prova incontestável de que a candidatura foi feita com o fim de fraudar a lei. Todavia, o que
se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Igualmente não obteve outra fonte de custeio.
Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
foi contemplada com esses recursos e resolveu fazer sua campanha de casa, com a ajuda de
familiares e amigos que, resolveram voluntariamente fazer sua campanha, nada cobrando dela.
Primeiramente, quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e à ausência de
despesas eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de
campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm
menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções
ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral.
Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
fazem diferença no resultado final. Portanto, há candidatos que, apesar de saberem que não
conquistarão a vaga, concorrem para fazer volume de votos para a legenda. Muitos desses
candidatos contam apenas com os recursos repassados pelos partidos políticos, não arrecadando
recursos diretamente ou despendendo recursos próprios para a campanha. Dessa forma, embora
seja um fator a ser analisado, trata-se de situação corriqueira e não alarmante.
A timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio a outros
candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa
inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura.
Com isso, a inexistência de arrecadação de recursos financeiros não permite concluir cabalmente
pela existência de fraude. Constam nos autos, assim, informações que, não permitem uma
conclusão inafastável de dolo quanto à existência de fraude ou de candidaturas "laranjas".
Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
mas não há de se confundir tal atividade com a interferência no resultado das urnas, que só deve
ser afastado mediante situação clara de abusos, conforme regulamentado na legislação eleitoral, e
baseada em provas robustas. Para que o Judiciário possa agir no seu grau máximo, cassando um
mandato de candidato democraticamente eleito, de forma extraordinária, é imprescindível prova
inconteste e indubitável, não indícios, ainda que estes sejam significativos.
Assim, a legitimidade social que permeia a vontade popular somente pode ser levantada mediante
prova cabal, o que não se vê nos autos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR. FRAUDE À
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Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. 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 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
I - Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional
1. Na origem, trata-se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de
gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.
2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito
de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o
percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito
formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.
3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático-probatório dos autos, reformou a
sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas robustas e indene
de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a
cota de gênero exigida por lei".II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE
em virtude de fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufrágio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da
fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de
candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia
ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de
licença remunerada do serviço público - fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo
de burlar 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.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -,
se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva
de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a
exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em
palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de
voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de
perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o
ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação
afirmativa" (AgR-REspe nº 2-64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação).
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
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9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
testemunhal ou documental - seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos - se
poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios
do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufrágio,
segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder
Judiciário. III - Conclusão
10. Recursos especiais desprovidos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020, Página 0)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tão somente em relação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB - Macapá/AP.
Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade das provas
apresentadas para embasar a demanda, considerando-se que as alegações do Impugnante foram
alicerçadas em meros indícios.
Levante-se o sigilo imposto à presente ação.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas
Juiz Eleitoral da 2ª ZE

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO(11526) Nº 060000518.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600005-18.2021.6.03.0010 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(MACAPÁ - AP)
: 002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

IMPUGNADO : SOLANGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: ELSON AUZIER (2586/AP)

IMPUGNANTE : MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA)

ADVOGADO

: INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA)

ADVOGADO

: JOSE SEVERO DE SOUZA JUNIOR (1488/AP)

ADVOGADO

: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA)

IMPUGNADO : GIANCARLO DARLA PINON NERY
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

IMPUGNADO : COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)
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IMPUGNADO : IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO
ADVOGADO

: OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

IMPUGNADO : ALINE PRATA DE ALFAIA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : DELSON TRINDADE PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : ENILDO AZEVEDO PINHEIRO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JACI ALMEIDA SIQUEIRA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JANAIRA ANDRADE GOMES
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : JOSE JOAO LIMA DA COSTA
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : YURI PELAES BRITO
ADVOGADO

: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

IMPUGNADO : MARIVETE DE SOUZA BRITO
IMPUGNADO : DENIVAN ALVES DA SILVA
IMPUGNADO : SEVERINO ALVES DA SILVA NETO
FISCAL DA
LEI
Destinatário

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
: Destinatário Ciência Pública

p{text-align: justify;}
JUSTIÇA ELEITORAL
002ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600005-18.2021.6.03.0010 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
IMPUGNANTE: MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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Advogados do(a) IMPUGNANTE: EVELYN CORREA SANTOS - PA26585, MARINETHE DE
FREITAS CORREA - PA17219, INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR - PA5670, JOSE
SEVERO DE SOUZA JUNIOR - AP1488
IMPUGNADO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB, ALINE PRATA DE
ALFAIA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN
ALVES DA SILVA, DELSON TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA,
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, GIANCARLO DARLA PINON NERY, GONCALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES, JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO,
JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSE JOAO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO
NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR,
SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO
Advogados do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131, OSMARINO
MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: OSMARINO MAGNO BARROSO - AP1423
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ELSON AUZIER - AP2586
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
Advogado do(a) IMPUGNADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME, impetrada por MARCUS
JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts.14, §10 e Art. 22, XIV
da LC 64/90, em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ALINE PRATA DE ALFAIA, SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, DELSON
TRINDADE PINHEIRO, IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, JOSÉ IRINEU
LOBO PALHETA JUNIOR, MARIVETE DE SOUZA BRITO, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ
JOÃO LIMA DA COSTA, MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, IRANILDE DOS SANTOS
SARMENTO, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, SOLANGE PEREIRA DA SILVA, JACI
ALMEIDA SIQUEIRA, YURI PELAES BRITO, partido demandado, candidatos ao cargo de vereador
(a) e suplentes, no pleito municipal de 2020, do Município de Macapá/AP, sob a alegação de
suposta prática de fraude a lei, atinente a manipulação na composição de quota mínima e máxima
de gênero, prevista § 3º, artigo 10 da Lei 9504/1997 nas Eleições Municipais de 2020.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME objetiva a cassação do mandato eletivo
daquele que o obteve mediante abuso do poder econômico, fraude ou corrupção.
Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo que o mandato eletivo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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Aludida ação está prevista no parágrafo 10 do artigo 14 da CF/88, aduzindo 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.
Similar redação está prevista no artigo 223 da Resolução TSE nº 23.611/2019.
O impugnante alega, em apertada síntese, que o partido demandado e filiadas empregaram
conduta ilícita, caracterizadora de fraude à lei, para aferir dividendos indevidos, afetando a
isonomia dentre os competidores e empregando embuste para lograr os concorrentes e violar a
isonomia; alegaram trapaça atinente à manipulação na distribuição de vagas em disputa, sem
observar a proporcionalidade de gênero prevista no § 3º, artigo 10 da Lei das Eleições. Afirma que
a agremiação demandada manipulou a reserva de gênero para assegurar maior participação de
candidaturas masculinas e com isso aumentar as chances de eleger bancada, como de fato
ocorreu, bem como que algumas candidaturas femininas foram fictícias.
Requereram o reconhecimento desses ilícitos. Sendo que, no exame do mérito, pugnaram pela
procedência da ação Constitucional eleitoral, reconhecendo a fraude (CF/88, artigo 14, § 10) para
rescindir o DRAP da agremiação demandada e, por arrastamento, cassar os diplomas de todos os
filiados eleitos e suplentes ora requeridos beneficiados pela burla, declarando a nulidade dos votos
e a imposição de inelegibilidade dos causadores diretos dos ilícitos (LC 64/1990, artigo 22, XIV).
A petição inicial veio instruída com documentos. Ausente rol de testemunhas.
A decisão ID 72385681 reconheceu a incompetência para a presente ação e determinou a
remessa para este juízo, nos termos do inciso VIII do art. 1º da Resolução TRE/AP nº 539/2020.
Mediante despacho (ID nº 76243794), foi determinado a citação dos impugnados, a fim de que
apresentem ampla defesa, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/1990.
Conforme informado pela secretaria cartorária ID 94768660, apresentaram defesa tempestivamente
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ID 82129309), ALINE PRATA DE ALFAIA
(ID 82129309), IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA (ID 82129309), ENILDO AZEVEDO
PINHEIRO (ID 82129309), JANAIRA ANDRADE GOMES (ID 82129309), JOSÉ JOÃO LIMA DA
COSTA (ID 82129309), MARLY TAVARES DO NASCIMENTO (ID 82129309), GONÇALO GIBRAN
PINHEIRO BORGES (Id 93150352), YURI PELAES BRITO (ID 93931953), GIANCARLO DARLÃ
PINON NERY (ID 82113250),, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620) e SOLANGE
PEREIRA DA SILVA (ID 79478810).
Em síntese, as partes arguiram:
a) Ilegitimidade passiva dos impugnados ID 82129309, alegando a inexistência da causa de pedir
com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva da agremiação partidária
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB;
b) Ilegitimidade no polo passivo da referida ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) em
relação a ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO, em virtude dos
pedidos de registros de candidaturas terem sido indeferidos pela 10º Zona Eleitoral/AP;
c) Ilegitimidade passiva dos litisconsortes passivos;
d) Inépcia da inicial por ausência de justa causa (ID 82113250, Fls. 11/25);
e) Apresentação do rol de testemunhas pelos réus GIANCARLO DARLAN PINON NERY (MDB)
(ID 82113250) e IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO (ID 79873620);
f) No mérito, pugnaram pela improcedência da ação ante a inexistência de afronta à legislação
eleitoral; Por fim, requereram a Extinção da presente Ação, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva Ad Causam.
Apresentaram defesa intempestivamente os réus: JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR e PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, eis que a notificação dos referidos
impugnados foi juntada nos autos em 03/03/2021 (Id 80889753) e as defesas somente foram
apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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apresentadas em 19/05/2021 (Id 87378553). Além disso, a defesa de DELSON TRINDADE
PINHEIRO está intempestiva, pois o mandado foi juntada nos autos em 16/07/2021 (ID 91638087)
e a defesa somente foi apresentada em 08/08/2021 (Id 91942005). A defesa de RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR também está intempestiva, já que o mandado foi juntado nos autos em 15
/03/2021 (ID 82485891 e 82485895) e a defesa somente foi apresentada em 25/03/2021 (ID
83487672).
Por fim, em relação aos impugnados DENIVAN ALVES DA SILVA e MARIVETE DE SOUZA
BRITO, embora devidamente citados (ID 91638087 e 93306399), apresentaram defesas
intempestivas (ID 96589412 e 96589426). Em relação ao impugnado SEVERINO ALVES DA
SILVA NETO, verifica-se que o mandado foi juntado em 10/08/2021, mas não houve apresentação
de contestação.
Por meio do Despacho ID 95790455, foi determinada a intimação da parte Autora para
manifestação.
Manifestação da parte Autora no Evento ID 97624587. Argumentou que as preliminares de
ilegitimidade partidária e dos candidatos suplentes e não eleitos devem ser rechaçadas. Alegou,
por fim, que houve contradições nas contestações em relação a candidata IRANILDE DOS
SANTOS SARMENTO ter recusado receber os recursos do FEFC.
Concedida vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme certificado no evento ID
97647913.
Vieram os autos conclusos.
É o suficiente relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Destaco que os autos vieram conclusos para eventual decisão de organização e saneamento do
processo. Todavia, como se verá, é caso de julgamento antecipado do pedido, porquanto denoto
ser desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Nesse sentido:
APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA - CULPA DO
EMPREGADO

COMPROVADA

-

DEVER

DO

EMPREGADOR

AO

RESSARCIMENTO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO INEXISTÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do
magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se
observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo
o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. [...]. 4.
Rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.121829-3
/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30
/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020); (grifos)
Não se vislumbra, diante de tal contexto, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do
mérito não equivale à restrição arbitrária ao contraditório, mas, tão-somente, à desnecessidade de
instrução, haja vista a questão controversa fundar-se exclusivamente em matéria de fato e de
direito sem a necessidade de produção de outras provas.
À luz disso, encerro a instrução processual e passo a proferir o presente julgamento, atento à
razoável duração do processo eleitoral, preceito constitucional. Labora-se, assim, com o princípio
da primazia do julgamento do mérito, prestigiado pela nova ordem processual civil, além da
necessária celeridade e economia processual.
Feita essa consideração, passo a decidir.

Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
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Ab initio, decreto a revelia dos réus JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO PALHETA
JUNIOR, PEDRO PROCÓPIO DA SILVA JUNIOR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, RAIMUNDO
DE DEUS LOIOLA BELAIR, DENIVAN ALVES DA SILVA, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO e
MARIVETE DE SOUZA BRITO, com os efeitos que lhe são próprios (Art. 344 e ss. do NCPC),
tendo em vista a apresentação de contestação intempestiva.
2.1 - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO
Observo, ainda, que não houve apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. Ocorrendo
a preclusão consumativa.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal, tem
por escopo desconstituir o mandato obtido com influência do abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Ante a ausência de regulamentação da norma constitucional que instituiu a
AIME, o TSE, por meio da Resolução nº 21.634/2004, adotou o rito ordinário previsto no art. 3º e
seguintes da Lei Complementar 64/90, sendo as disposições contidas no Código de Processo Civil
aplicáveis apenas de forma subsidiária, no intuito de se conferir maior celeridade ao procedimento.
Segundo a regra contida no § 3º do art. 3º da LC 64/90:
"O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a
veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis)."
O referido dispositivo não oportuniza novos pedidos de testemunhas e provas após o prazo de
ajuizamento da AIME, em homenagem à célere dinâmica dessa ação, bem como em obediência
ao disposto no art. 14, § 10, da Constituição Federal, o qual determina que a referida ação seja
apresentada com todas as provas necessárias. Rigorosa obediência às regras processuais é
medida que se impõe.
In casu, o requerente não arrolou testemunhas na petição inicial, motivo pelo qual entendo haver
preclusão consumativa sendo, desnecessária a designação de audiência para ouvir as
testemunhas indicadas pela defesa (ID 82113250 e 79873620), comportando os autos condições
de julgamento com base no art. 355, I, do CPC. Inclusive, a aceitação, pelo juízo, de rol de
testemunhas após o momento próprio para a sua indicação (petição inicial) configura ilegalidade.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 1 95.2013.6.13.0183 - CLASSE 32- MONTE SIÃO - MINAS GERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES DE 2012. O agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão
agravada alusivos à inexistência de violação aos arts. 294 e 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973 e ao art. 3º da Lei Complementar nº 64/90; à impossibilidade de revisão do contexto fáticoprobatório em sede de recurso especial e à ausência de dissídio jurisprudencial no caso.
Inviabilidade do agravo regimental, a teor da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos
do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90, aplicável ao rito da ação de impugnação de mandato eletivo, o
autor deve indicar, na petição inicial, as provas que pretende produzir, inclusive com indicação de
rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie. (sem destaques no original). Se o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas efetivamente produzidas no processo, entendeu
insuficientes os elementos probatórios para a comprovação dos alegados abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, não é possível rever tal conclusão em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral. AgR-REspe no 1
-95.2013.6.13.0183/MG. Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 149, Data
03/08/2016, Página 133/13. (Grifos).

2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
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2.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
O partido impugnado requereu, em sede de preliminar (ID 82129309, fls. 4/19), a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a espécie de ação em
comento visa à perda de mandato eletivo e esta pena não pode lhe ser aplicada. Alegou que a
presente ação encontra-se órfã na causa de pedir com o reconhecimento da ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Pois bem. Razão lhe assiste, tendo em vista que partidos políticos não estão sujeitos à cassação
do diploma.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que "a legitimidade passiva
ad causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à
desconstituição do mandato" (REsp nº 52431/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016).
"Nesse contexto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não
detém mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos" (REsp nº 167,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/09/2019).
Destarte, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tenho que o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito em relação ao partido Movimento Democrático Brasileiro do
Município de Macapá/AP, uma vez que se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo de
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Nesse sentido, colaciona-se, ainda, o seguinte julgado:
RECURSOS. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, INC. XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NO PONTO. MÉRITO. ART. 5º,
CAPUT E INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ELEIÇÃO 2016.1. Preliminar de ofício. Ilegitimidade passiva. A teor do § 10 do art. 14 da
Constituição Federal, na ação de impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo
passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o expediente se destina
a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Já na ação de investigação judicial eleitoral, os
partidos políticos e coligações partidárias não são legitimados passivos para responder ao feito,
pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/90 - cassação do
registro de candidatura e declaração da inelegibilidade - são aplicáveis apenas a pessoas físicas.
Extinção do feito sem resolução do mérito, no ponto.
[...] (TRE/RS, Recurso Eleitoral n 1288, ACÓRDÃO de 18/10/2017, Relator(aqwe) DR. SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRERS, Tomo 189, Data 20/10/2017, Página 9) (Grifou-se).
2.3 - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DE AÇÃO
Pontuo, por primeiro, que não prospera a alegação de inépcia da peça inicial. Analisando
detidamente a peça exordial, vê-se que esta preenche todos os requisitos elencados na legislação
de regência. Ademais, a peça exordial possibilitou o manejo da defesa da parte contrária, estando
os pedidos devidamente especificados nos autos.
A inépcia da inicial está relacionada a vícios estruturais relacionados ao pedido e à causa de pedir.
Entretanto, na hipótese sob análise não se vislumbra nenhuma das situações supracitadas.
Da petição inicial, extrai-se uma narrativa lógica dos fatos apontados como fraudulentos, bem
como fundamentos jurídicos, conjugados com pedidos certos e determinados.
Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
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Assim, não resta configurada carência de ação, posto que não há falar em inutilidade da AIME
para impugnar suposta fraude relativa ao preenchimento das cotas de gênero de candidaturas
femininas.
A jurisprudência eleitoral vem se consolidado no sentido de admitir interpretação extensiva do
conceito de corrupção para o cabimento de AIME, inclusive no que diz respeito à cota de gênero.
Este é inclusive o entendimento do TSE. Nesse sentido é o seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL. AIME. ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LEI. ADEQUAÇÃO
DA AIME COMO VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS PELA ALEGADA FRAUDE ÀS COTAS DE GÊNERO. LITISCONSÓRICIO
PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 1. Conforme precedente do TSE
(REspe 149/PI), a AIME é via adequada para processamento de quaisquer situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude de lei. 2. Considerar adequada a AIME para apuração de suposta
fraude não exime o órgão julgador de apreciar os requisitos para sua procedência; 3. Há
litisconsórcio passivo necessário e unitário quando os candidatos beneficiados por suposta
irregularidade no DRAP, causada por alegada tentativa de fraude às cotas de gênero, não forem
devidamente citados para compor o polo, caso em que resta configurada a decadência do direito
de ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-MA - RE: 765 SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA,
Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2018, Data de Publicação: DJ
Diário de justiça, Tomo 139, Data 30/07/2018, Página 07).
Posto isso, afasto a preliminar.
2.4 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS - SUPLENTES - ENILDO AZEVEDO PINHEIRO e
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. O polo passivo da AIME deve ser
integrado por todos os candidatos constantes do DRAP.
Nas ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, todos os que participaram
da legenda devem ser indicados no polo passivo, porquanto nos termos do julgamento do REspe
no 193 - 92/Pl são beneficiários da fraude. Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICEPREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
()
CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de
perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova
inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas
para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.
9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável.
10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja
soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em
quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e
eleger mais candidatos.

11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
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11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após
a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.
12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.
13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina
na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também
afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.
(...)
CONCLUSÃO.

MANUTENÇÃO.

PERDA.

REGISTROS.

VEREADORES.

EXTENSÃO.

INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.
17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes).
(REspe n° 193-92/PI, rel. Mm. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, Dje de 4.10.2019, páginas 105
/107).
RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS

2016.

CASSAÇÃO

DOS

MANDATOS.

NULIDADE

DOS

VOTOS.

PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES AFASTADAS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. COTAS DE
GÊNERO. NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS FEMININAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
FRAUDE À LEI. ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MPE. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS
CANDIDATOS. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Inexistência de preclusão relacionada ao pedido de
multa por litigância de má-fé. Enfrentamento do tema pelo magistrado de origem, que entendeu
pela inaplicabilidade da sanção. 1.2. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Todos os integrantes
da coligação indicados no DRAP detêm legitimidade passiva para integrar o feito,
independentemente de terem sido diplomados ou não. 1.3. Ausência de omissão, contradição ou
qualquer circunstância apta a ensejar nulidade processual. 1.4. Demais questões arguidas
examinadas com o mérito da demanda. 2. Recurso ministerial. Irresignação contra a sentença que
desacolheu o pedido de litigância de má-fé. Alegada divulgação de informações do processo
violando o segredo de justiça. Não vislumbrada a ação temerária do impugnado ao atribuir
responsabilidade pela divulgação à promotora. Incabível a presunção da má-fé. 3. Recursos dos
candidatos. Suposto lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino para alcançar o
percentual da reserva de gênero legal e viabilizar assim maior número de concorrentes
masculinos. A ação de impugnação de mandato eletivo é instrumento hábil a verificar o
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos
partidos a observância dos percentuais de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de
cada sexo. Entretanto, a inexistência ou pequena quantidade de votos, a não realização de
propaganda eleitoral, a desistência ou o oferecimento de renúncia no curso das campanhas não
configuram, por si sós, condições suficientes para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena
de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção, conforme orientação
jurisprudencial. Conjunto probatório frágil, formado por depoimento contraditório, insuficiente para
acarretar a séria consequência da cassação de mandatos obtidos por meio do voto popular.
Prejudicada a análise do abuso de poder e da gravidade das circunstâncias. 4. Reforma da
sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
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sentença. Negado provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Provimento dos demais
recursos. (Recurso Eleitoral n 48346, ACÓRDÃO de 26/02/2018, Relator JORGE LUÍS
DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 32, Data 28
/02/2018, Página 4) (grifo nosso)
In caso, em consulta ao DRAP do Partido requerido (PROCESSO Nº 0600271-39.2020.6.03.0010),
verifica-se que todos os réus estão presentes nesta ação, em consonância à jurisprudência pátria.
Verifica-se, assim, que os candidatos não eleitos (suplentes), por seu turno, são litisconsortes
passivos necessários, consoante a jurisprudência, uma vez que eventual reconhecimento da
fraude acarreta na cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos integrantes do
Partido.
2.5 - DO MÉRITO
A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo tem por objeto a ocorrência de fraude na
denominada "cota de gênero", estampada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
[...]
§ 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.
É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prova da fraude da cota de gênero
deve ser robusta e considerar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, no intuito de
concluir ter havido, de forma inquestionável, a diminuição ou mesmo a quebra da isonomia entre
homens e mulheres pretendida pela norma.
Como já afirmado, a fraude com propensão a ocasionar a cassação do mandato por meio de AIME
deve ficar inequivocamente comprovada nos autos e ser forte o suficiente para arruinar a
normalidade e a legitimidade das eleições, fato não presente no caso.
O requerente aponta na exordial que a agremiação demandada postulou o registro de candidatura
de 19 (dezenove) filiados, sendo 13 (treze) homens e 6 (seis) mulheres. Neste momento, a
disposição mínima e máxima de candidaturas foi atendida.
Em consulta ao DRAP do partido MDB - Unidade Eleitoral de Macapá/AP (PROCESSO Nº
0600271-39.2020.6.03.0010), contatou-se que foram atendidas as disposições mínima e máxima
de 30% e 70%. Ou seja, verifica-se que houve observância do regramento legal e não detectado
fraudes, sendo que a sentença transitou em julgado em 26 de outubro de 2020.
O Diretório Municipal do partido MDB de Macapá/AP lançou como candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2020 os seguintes candidatos: ALINE PRATA DE ALFAIA,
GIANCARLO DARLÃ PINON NERY, PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO DE
DEUS LOIOLA BELAIR, DELSON TRINDADE PINHEIRO, DENIVAN ALVES DA SILVA,
GONÇALO GIBRAN PINHEIRO BORGES, IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO, IVANOEL
MARQUES DE OLIVEIRA, JANAIRA ANDRADE GOMES, JOSÉ JOÃO LIMA DA COSTA,
MARIVETE DE SOUZA BRITO, SEVERINO ALVES DA SILVA NETO, SOLANGE PEREIRA DA
SILVA, ENILDO AZEVEDO PINHEIRO, JACI ALMEIDA SIQUEIRA, JOSÉ IRINEU LOBO
PALHETA JUNIOR, YURI PELAES BRITO e MARLY TAVARES DO NASCIMENTO.
Alega o impugnante que, após o indeferimento dos registros de candidaturas de MARLY
TAVARES DO NASCIMENTO (15151) e ENILDO AZEVEDO PINHEIRO (15555), restou
prejudicada a regra de proporcionalidade por gênero, ocorrendo fraude à lei.

Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
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Essencialmente, cabe ao Juízo analisar o quadro fático apresentado, julgando se o conjunto
probatório permite induzir fraude no preenchimento do percentual mínimo de gênero. Apesar da
existência de indícios de que as tenham lançado, apenas, para cumprir a formalidade prevista no
§3º do art. 10 da Lei 9.504/97, as provas não têm robustez suficiente para impor tal conclusão.
No mais, o indeferimento dos registros de candidaturas dos referidos candidatos ocorreu
posteriormente ao trânsito em julgado do DRAP do MDB, situação esta que não invalida o DRAP
do partido. Razão pela qual não há que se falar em fraude eleitoral no tocante ao cumprimento da
proporcionalidade da cota de gênero mínima de 30%.
Alegou ainda o requerente que a demandada IRANILDES SARMENTO não realizou propaganda
eleitoral e não ocupou espaços próprios de candidaturas efetivas, afirmando a inexistência de atos
de campanha/propaganda eleitoral.
Diante do apresentado, verifico tão somente a exposição de indícios acerca da existência de
fraude à cota de gênero. Não há nos autos nada a demonstrar/provar que as referidas candidatas
teriam se registrado com o objeto específico de compor o percentual mínimo exigido por lei.
A fraude não se presume. Deve ser provada em cada caso concreto. Todavia, o impugnante não
se desincumbiu desse encargo, de modo que suas alegações não ultrapassam o plano de meros
indícios. Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600461-12.2019.6.05.0000 PONTO N O V O - B A H I A
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. ART. 14, § 10, DA CF/88. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmou-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE
/BA em que se julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Impugnação ao Mandato
Eletivo (AIME), tendo em vista não haver elementos probatórios aptos a caracterizar fraude à cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à
caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de
participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (AgRREspe 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de ilícito
eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das duas
mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má-fé. Incidência
da Súmula 24/TSE.
5. Ademais, consoante o TRE/BA, "o indeferimento do registro das candidaturas ditas fraudulentas
e a não substituição das candidatas indeferidas, (sic) não modificaram a proporção mínima exigida
para cada sexo na chapa proporcional impugnada, pois o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação dos recorrentes, que antes contava com 8 homens e 7 mulheres
(53%/47%), passou a contar com 8 homens e apenas 4 mulheres, resultando na proporção 67%
/33%, atendidos os percentuais exigidos pela Lei das Eleições".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
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agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - RELATOR
Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 155, Data 05/08/2020
(sem destaques no original)
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060203374 PEDRO LAURENTINO PI
Ementa:
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. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem impugnação
específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da decisão agravada.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.
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 pro sufrágio, 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.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Mauro Campbell Marques e Luís Roberto Barroso
(Presidente). Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin e Luis Felipe
Salomão.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Acórdão de 17/11/2020
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020
(Sem destaques no original)
Assim, é condição sine qua non para a procedência em ações como a presente nestes autos,
haver prova incontestável de que a candidatura foi feita com o fim de fraudar a lei. Todavia, o que
se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
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se vê nos autos são meras conjecturas.
Por fim, o impugnante afirmou que a demandada IRANILDES SARMENTO (15111) nada recebeu
do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Igualmente não obteve outra fonte de custeio.
Em sua manifestação (ID 79873620), a demandada alegou que esteve por vezes no Partido e não
foi contemplada com esses recursos e resolveu fazer sua campanha de casa, com a ajuda de
familiares e amigos que, resolveram voluntariamente fazer sua campanha, nada cobrando dela.
Primeiramente, quanto à inexistência de arrecadação de recursos financeiros e à ausência de
despesas eleitorais, apesar de ser condição relevante para análise sobre a realização de
campanha eleitoral, é um fato comum entre os candidatos, principalmente aqueles que têm
menores bases eleitorais e pequena possibilidade de serem eleitos. Trata-se de convicções
ideológicas e não constituem irregularidade eleitoral.
Na eleição proporcional, todos os votos que a legenda recebe são contabilizados para o partido e
fazem diferença no resultado final. Portanto, há candidatos que, apesar de saberem que não
conquistarão a vaga, concorrem para fazer volume de votos para a legenda. Muitos desses
candidatos contam apenas com os recursos repassados pelos partidos políticos, não arrecadando
recursos diretamente ou despendendo recursos próprios para a campanha. Dessa forma, embora
seja um fator a ser analisado, trata-se de situação corriqueira e não alarmante.
A timidez na realização dos atos de campanha, seja pela participação silente em apoio a outros
candidatos ou pela pouca reprodução de conteúdo político em suas redes sociais, não significa
inexistência de campanha ou existência de má-fé na origem da candidatura.
Com isso, a inexistência de arrecadação de recursos financeiros não permite concluir cabalmente
pela existência de fraude. Constam nos autos, assim, informações que, não permitem uma
conclusão inafastável de dolo quanto à existência de fraude ou de candidaturas "laranjas".
Cabe ao Judiciário o controle dos atos eleitorais, dado o princípio da inafastabilidade de jurisdição,
mas não há de se confundir tal atividade com a interferência no resultado das urnas, que só deve
ser afastado mediante situação clara de abusos, conforme regulamentado na legislação eleitoral, e
baseada em provas robustas. Para que o Judiciário possa agir no seu grau máximo, cassando um
mandato de candidato democraticamente eleito, de forma extraordinária, é imprescindível prova
inconteste e indubitável, não indícios, ainda que estes sejam significativos.
Assim, a legitimidade social que permeia a vontade popular somente pode ser levantada mediante
prova cabal, o que não se vê nos autos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. 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 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
I - Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional
1. Na origem, trata-se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de
gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.
2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito
de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o
percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia
3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito
formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.
3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático-probatório dos autos, reformou a
sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas robustas e indene
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de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a
cota de gênero exigida por lei".II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE
em virtude de fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufrágio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença
/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da
fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de
candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia
ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de
licença remunerada do serviço público - fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo
de burlar 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.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -,
se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva
de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a
exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em
palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de
voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido
mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de
perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o
ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação
afirmativa" (AgR-REspe nº 2-64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação).
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova
testemunhal ou documental - seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos - se
poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios
do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufrágio,
segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder
Judiciário. III - Conclusão
10. Recursos especiais desprovidos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020, Página 0)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tão somente em relação ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB - Macapá/AP.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
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Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade das provas
apresentadas para embasar a demanda, considerando-se que as alegações do Impugnante foram
alicerçadas em meros indícios.
Levante-se o sigilo imposto à presente ação.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei 9.265/96).
Incabível a condenação em honorários advocatícios nos feitos eleitorais em razão da
sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas
Juiz Eleitoral da 2ª ZE

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL - SANTANA
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600736-60.2020.6.03.0006
PROCESSO
RELATOR

: 0600736-60.2020.6.03.0006 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(SANTANA - AP)
: 006ª ZONA ELEITORAL DE SANTANA AP

REQUERENTE : ABEL REIS MARTINS
ADVOGADO

: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA (633/AP)

REQUERENTE : ELEICAO 2020 ABEL REIS MARTINS VEREADOR
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA (633/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
006ª ZONA ELEITORAL DE SANTANA AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600736-60.2020.6.03.0006 / 006ª ZONA
ELEITORAL DE SANTANA AP
REQUERENTE: ELEICAO 2020 ABEL REIS MARTINS VEREADOR, ABEL REIS MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP633
EDITAL
A Excelentíssima Senhora MICHELLE COSTA FARIAS, MMª. Juíza Eleitoral da 6º Zona, com
jurisdição no Município de Santana, Estado do Amapá, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ
PUBLICAR a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, para que, no
prazo de 3 (três) dias, qualquer partido, coligação, candidato ou o Ministério Público possa
impugnar a(s) prestação(ões) de contas de campanha relacionada(s) abaixo, nos termos do art. 56
e ss. da Resolução TSE 23.607/2019.
Nº

Candidato a vereador

Processo PJE
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Dado e passado nesta cidade de Santana, Estado do Amapá, aos vinte dias do mês de outubro de
2021. Eu, Givanildo Ribeiro Quaresma, Chefe de Cartório, digitei, conferi e assinei o presente
edital, por ordem da Exma. Juíza Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral.

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL - TARTARUGALZINHO
INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600094-47.2021.6.03.0008
PROCESSO

: 0600094-47.2021.6.03.0008 PETIÇÃO CÍVEL (TARTARUGALZINHO - AP)

RELATOR

: 008ª ZONA ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO AP

REQUERENTE : CIDADANIA - DIRETORIO MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ADVOGADO

: AMANDA LIMA FIGUEIREDO (11751/PA)

REQUERENTE : JOSADAN MORAES NORONHA
ADVOGADO

: AMANDA LIMA FIGUEIREDO (11751/PA)

REQUERENTE : RAILENE BALIEIRO PENA
ADVOGADO

: AMANDA LIMA FIGUEIREDO (11751/PA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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008ª ZONA ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO AP
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600094-47.2021.6.03.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
TARTARUGALZINHO AP
REQUERENTE: CIDADANIA - DIRETORIO MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, RAILENE
BALIEIRO PENA, JOSADAN MORAES NORONHA
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA LIMA FIGUEIREDO - PA11751-A
SENTENÇA
Tratam os autos de prestação de contas anuais, referente ao exercício de 2020, do Partido
Cidadania do município de Tartarugalzinho/AP apresentada, intempestivamente, por meio de
"Declaração de ausência de movimentação de recursos", conforme previsão do art. 32 §4º da Lei
nº 9.096/95 c/c art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.604/19.
A declaração de ausência, foi devidamente elaborada no SPCA - Sistema de Prestação de Contas
Anuais.
Publicado Edital, nos termos do artigo 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo partido não foi impugnada.
Manifestação Técnica (ID 98416609) informando não haver indício de movimentação financeira
diante das informações disponíveis, e ponderando pela aprovação das contas anuais da
agremiação partidária.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como
aprovadas (ID 98449732).
É o Relatório. Passo a decidir.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu caput e parágrafo 4º, dispõe que o órgão partidário
municipal deverá apresentar o balanço contábil do exercício findo, até dia 30 de junho do ano
seguinte, à Justiça Eleitoral, estando desobrigados de prestar contas os órgãos partidários
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seguinte, à Justiça Eleitoral, estando desobrigados de prestar contas os órgãos partidários
municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em
dinheiro, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação da
declaração da ausência de movimentação de recursos no período.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise,
aprovação e arquivamento, salvo se levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é
passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da aferição de
eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da
veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação da
declaração de ausência, publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do prazo
para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais
órgãos da Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verifica-se que não há informação de que tenha o partido recebido
recursos do Fundo Partidário ou Outros Recursos das esferas nacional e estadual, movimentado
conta bancária ou emitido recibos eleitorais.
Isto posto, com base no artigo 44, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.604/2019,
determino o arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e
APROVADAS as contas do Partido Cidadania, do município de Tartarugalzinho/AP referentes ao
exercício de 2020.
JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de seu mérito, na forma do Novo Código de
Processo Civil, art. 487, inciso I.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, mediante publicação da presente sentença no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP).
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral, via expediente no Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
- SICO, após a verificação do trânsito em julgado.
Oportunamente, ao arquivo.
Tartarugalzinho/AP, datado e assinado eletronicamente.
Heraldo Nascimento da Costa
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600083-18.2021.6.03.0008
PROCESSO
RELATOR

: 0600083-18.2021.6.03.0008 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(TARTARUGALZINHO - AP)
: 008ª ZONA ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO AP

INTERESSADO : DENYELSON BRAZAO NUNES
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO : DELCIO DENIUR NUNES
INTERESSADO

: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TARTARUGALZINHO/AP
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008ª ZONA ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600083-18.2021.6.03.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO AP
INTERESSADO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TARTARUGALZINHO/AP, DELCIO DENIUR NUNES, DENYELSON BRAZAO
NUNES
SENTENÇA
Tratam os autos de prestação de contas anuais, referente ao exercício de 2020, do Partido da
Mobilização Nacional - PMN do município de Tartarugalzinho/AP apresentada, intempestivamente,
por meio de "Declaração de ausência de movimentação de recursos", conforme previsão do art. 32
§4º da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.604/19.
A declaração de ausência, foi devidamente elaborada no SPCA - Sistema de Prestação de Contas
Anuais.
Publicado Edital, nos termos do artigo 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo partido não foi impugnada.
Manifestação Técnica (ID 98412927) informando não haver indício de movimentação financeira
diante das informações disponíveis, e ponderando pela aprovação das contas anuais da
agremiação partidária.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como
aprovadas (ID 98449723).
É o Relatório. Passo a decidir.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu caput e parágrafo 4º, dispõe que o órgão partidário
municipal deverá apresentar o balanço contábil do exercício findo, até dia 30 de junho do ano
seguinte, à Justiça Eleitoral, estando desobrigados de prestar contas os órgãos partidários
municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em
dinheiro, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação da
declaração da ausência de movimentação de recursos no período.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise,
aprovação e arquivamento, salvo se levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é
passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da aferição de
eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da
veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação da
declaração de ausência, publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do prazo
para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais
órgãos da Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verifica-se que não há informação de que tenha o partido recebido
recursos do Fundo Partidário ou Outros Recursos das esferas nacional e estadual, movimentado
conta bancária ou emitido recibos eleitorais.
Isto posto, com base no artigo 44, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.604/2019,
determino o arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e
APROVADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN, do município de
Tartarugalzinho/AP referentes ao exercício de 2020.
JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de seu mérito, na forma do Novo Código de
Processo Civil, art. 487, inciso I.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, mediante publicação da presente sentença no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP).
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral, via expediente no Sistema Processo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/
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Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP).
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral, via expediente no Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
- SICO, após a verificação do trânsito em julgado.
Oportunamente, ao arquivo.
Tartarugalzinho/AP, datado e assinado eletronicamente.
Heraldo Nascimento da Costa
Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL - MACAPÁ / CUTIAS / ITAUBAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600170-65.2021.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600170-65.2021.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITAUBAL AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

INTERESSADO : NEIDA PEREIRA DO ROSARIO
INTERESSADO : SIMONE ADRIANA CALANDRINI DE AZEVEDO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO : REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600170-65.2021.6.03.0010
INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, SIMONE
ADRIANA CALANDRINI DE AZEVEDO, NEIDA PEREIRA DO ROSARIO
EDITAL
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, Carlos Alberto Canezin, da 010ª Zona Eleitoral do Estado
Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas anual relativa ao
exercício 2020, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, do Partido
REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ITAUBAL/AP, presidido
por SIMONE ADRIANA CALANDRINI DE AZEVEDO, cabendo a qualquer interessado, no prazo de
3 (três) dias, contados da publicação, IMPUGNAR, em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n° 23.604/2019.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0600170-65.2021.6.03.0010
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
EVELYN MONIQUE DE ARRUDA FARIAS
Técnico Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601023-11.2020.6.03.0010

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/
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: 0601023-11.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO DA SILVA PEREZ VEREADOR
ADVOGADO

: CARLOS DE FRANÇA GUIMARAES (2686/AP)

REQUERENTE : JOSE ROBERTO DA SILVA PEREZ
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI
Destinatário

: CARLOS DE FRANÇA GUIMARAES (2686/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
: TERCEIROS INTERESSADOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
PROCESSO Nº 0601023-11.2020.6.03.0010
REQUERENTE: ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO DA SILVA PEREZ VEREADOR, JOSE
ROBERTO DA SILVA PEREZ
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS DE FRANÇA GUIMARAES - AP2686
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS DE FRANÇA GUIMARAES - AP2686
EDITAL
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, Carlos Alberto Canezin, da 010ª Zona Eleitoral do Estado
Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas relativa às Eleições
2020 de REQUERENTE: ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO DA SILVA PEREZ VEREADOR, JOSE
ROBERTO DA SILVA PEREZ, cabendo a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação, IMPUGNAR, em petição fundamentada.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0601023-11.2020.6.03.0010
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
RODRIGO VIEIRA FERREIRA
Analista Judiciário - SJR - 10º ZE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600203-55.2021.6.03.0010
PROCESSO

: 0600203-55.2021.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CUTIAS - AP)

RELATOR

: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO : LUIS HERNANDES COSTA GONCALVES
INTERESSADO : ALESSANDRA FARIAS MIRA MOURAO
INTERESSADO
Destinatário

: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE CUTIAS DO
ARAGUARI
: TERCEIROS INTERESSADOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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CARTÓRIO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600203-55.2021.6.03.0010
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE CUTIAS DO
ARAGUARI, ALESSANDRA FARIAS MIRA MOURAO, LUIS HERNANDES COSTA GONCALVES
EDITAL
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, Carlos Alberto Canezin, da 010ª Zona Eleitoral do Estado
Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro de 2020, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, do
PARTIDO CIDADANIA - DIRETORIO MUNICIPAL DE CUTIAS/AP, representado por
ALESSANDRA FARIAS MIRA MOURAO e LUIS HERNANDES COSTA GONCALVES, cabendo a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação, IMPUGNAR, em petição
fundamentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31, § 2º da Resolução
TSE n.º 23.604/2019 ou que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, na forma do art. 44, I da Resolução 23.604/2019.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0600203-55.2021.6.03.0010
Macapá-AP, datado e assinado eletronicamente.
EVELYN MONIQUE DE ARRUDA FARIAS
010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601342-76.2020.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0601342-76.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 SELMA AIRES DE PAULA VEREADOR
ADVOGADO

: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA (698/AP)

REQUERENTE : SELMA AIRES DE PAULA
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA (698/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601342-76.2020.6.03.0010 / 010ª ZONA
ELEITORAL DE MACAPÁ AP
REQUERENTE: ELEICAO 2020 SELMA AIRES DE PAULA VEREADOR, SELMA AIRES DE
PAULA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA - AP698
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA - AP698
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas da candidata SELMA AIRES DE PAULA, do Partido Progressistas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Trata-se de prestação de contas da candidata SELMA AIRES DE PAULA, do Partido Progressistas
- PP, referente à campanha nas eleições municipais de 2020, no Município de Macapá/AP, para o
cargo de Vereador.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão ID 83281267).
Servidora do TRE/AP apresentou parecer conclusivo, sugerindo a aprovação das contas com
ressalvas, em razão das falhas dos itens 4.1 e 4.2 (ID 95064713).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (ID 97628146).
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, observo que as contas finais foram apresentadas tempestivamente, via SPCE, no dia
22/12/2020, em obediência ao prazo final previsto no art. 49 da Resolução TSE 23.607/19, a qual
disciplina as regras de prestação de contas eleitorais para as Eleições Municipais de 2020, c/c
Resolução 511 do TRE/AP.
Da análise do parecer técnico conclusivo, verifica-se que a prestação de contas veio instruída com
as informações e os documentos elencados no art. 53 e seguintes da Resolução, dentre os quais
constam instrumento de mandato para constituição de advogado e extratos bancários das contas
abertas para a campanha e recibos eleitorais para as receitas arrecadadas.
A movimentação de recursos da campanha envolveu o montante de receita de R$ 47.000,00, e
despesa de R$ 46.961,55, com sobra financeira de campanha de R$ 38,45, devidamente
recolhida.
Quanto às inconsistências detectadas no parecer conclusivo, constata-se que aquela do item 4.2
trata da ausência de apresentação de nota fiscal para a despesa de R$ 1.200,00 junto à
prestadora de serviço Jociane Dantas de Almeida. Contudo, observa-se da documentação ID
72255966 que foram juntados o contrato de prestação de serviços de coordenação de campanha,
bem como o cheque utilizado para pagamento do gasto, o qual tem registro na conta bancária
aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário.
Sendo assim, tendo em vista que o art. 60, § 1º da Resolução prevê outras formas de
comprovação dos gastos além da nota fiscal, afasto a irregularidade detectada pelo setor técnico,
pois a despesa restou corretamente demonstrada.
Com relação à falha do item 4.1, que diz respeito ao recolhimento da sobra de campanha de R$
38,45 ao Tesouro Nacional (ID 72255983), percebe-se que a candidata não efetuou a transferência
do referido valor para a conta bancária do partido, em desconformidade com o disposto no art. 50,
§ 3º da Resolução, in verbis: As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário
devem ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.
Entretanto, considerando ser ínfimo o valor da sobra de campanha, a sua devolução de maneira
equivocada enseja apenas uma ressalva à aprovação das contas, não prejudicando a análise da
movimentação de recursos na campanha.
Por todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de SELMA AIRES DE
PAULA, do Partido Progressistas - PP, referente à campanha nas eleições municipais de 2020, no
Município de Macapá/AP, para o cargo de Vereador, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Publique-se. Intime-se o prestador de contas pelo DJE e o MPE pelo sistema PJE.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento das informações devidas no Sistema
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. Ao final, arquive-se.
Macapá/AP, data da assinatura eletrônica.
CARLOS ALBERTO CANEZIN
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601328-92.2020.6.03.0010
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601328-92.2020.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0601328-92.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO VEREADOR
ADVOGADO

: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR (4410/AP)

REQUERENTE : LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR (4410/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601328-92.2020.6.03.0010 / 010ª ZONA
ELEITORAL DE MACAPÁ AP
REQUERENTE: ELEICAO 2020 LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO VEREADOR, LAUDENICE
FERREIRA MONTEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR - AP4410
Advogado do(a) REQUERENTE: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR - AP4410
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo(a) candidato(a) LAUDENICE FERREIRA
MONTEIRO, CNPJ nº 38.520.957/0001-31 e CPF 573.102.542-87, concorrente ao cargo eletivo de
Vereadora pelo partido DEM, na Unidade Eleitoral de MACAPÁ/AP, referente à campanha eleitoral
de 2020.
Publicado o edital previsto no caput do artigo 56 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não foram
apresentadas impugnações (ID 97721376).
Por meio do Parecer técnico preliminar (ID 94545636), foi sugerida diligência ao candidato, o qual,
uma vez intimado, apresentou manifestação e documentos (ID 77472057 e 78320751).
Após a realização de análise técnica simplificada (art. 62) sobre elementos colacionados aos autos
e daquilo que consta na base de dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
bem como sobre a manifestação do(a) candidato(a) sobre as diligências requeridas, o parecer
conclusivo sugeriu a aprovação das contas com ressalvas (ID 98343955).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID 98473625).
É o breve relatório. Decido.
Dentre os apontamentos realizados na análise técnica, identificaram-se gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).
Em manifestação, a candidata informou que não houve gastos eleitorais em data anterior a
prestação de contas parcial, mas sim contratação de serviços com previsão de pagamentos,
conforme contratos e extratos de/movimentações bancárias já anexadas aos presentes autos.
Após análise de todos os documentos, constato que a prestação de contas final trouxe todos os
documentos necessários à análise da movimentação financeira, sendo possível identificar os
comprovantes das receitas e despesas.

Quanto aos atrasos no envio das informações, constato, também, que não houve prejuízos para a
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Quanto aos atrasos no envio das informações, constato, também, que não houve prejuízos para a
análise final das contas.
É válido esclarecer que o prestador de contas sanou as demais irregularidades apontadas no
parecer técnico preliminar ID 94545636, permanecendo irregularidades de natureza formal e que
não obstam a análise das referidas contas, mormente diante das consultas ao sistema SPCE,
porém, configuram necessárias ressalvas.
Posto isto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas de LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO, concorrente ao cargo
eletivo de Vereadora pelo partido DEM, na Unidade Eleitoral de MACAPÁ/AP, referente à
campanha eleitoral de 2020.
Publique-se. Intime-se. Registre-se no SICO.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Macapá-AP, data da assinatura eletrônica.
CARLOS ALBERTO CANEZIN
Juiz Eleitoral da 10º ZE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601506-41.2020.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0601506-41.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 SAULO LEAL SIQUEIRA VEREADOR
ADVOGADO

: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA (698/AP)

REQUERENTE : SAULO LEAL SIQUEIRA
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA (698/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601506-41.2020.6.03.0010 / 010ª ZONA
ELEITORAL DE MACAPÁ AP
REQUERENTE: ELEICAO 2020 SAULO LEAL SIQUEIRA VEREADOR, SAULO LEAL SIQUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA - AP698
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA - AP698
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do candidato SAULO LEAL SIQUEIRA, do Partido Progressistas PP, referente à campanha nas eleições municipais de 2020, no Município de Macapá, para o cargo
de Vereador.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação por quaisquer legitimados (certidão ID
83771254).
Servidor do TRE/AP apresentou parecer conclusivo, sugerindo a aprovação das contas com
ressalvas, em razão das falhas nos itens 1 e 6 (ID 94548420).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (ID
97628147).
Vieram os autos conclusos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, observo que as contas finais foram apresentadas intempestivamente, via SPCE, no
dia 25/01/2021, conforme extrato ID 79113597, em desobediência ao prazo final previsto no art. 49
da Resolução TSE 23.607/19, a qual disciplina as regras de prestação de contas eleitorais para as
Eleições Municipais de 2020 c/c Resolução 511 TRE/AP.
Consoante o parecer técnico conclusivo, constato que a prestação de contas veio instruída com os
documentos e informações elencados no art. 53 e seguintes da Resolução, tendo sido
apresentados os documentos obrigatórios à prestação de contas, dentre os quais constam os
extratos bancários das contas abertas para a campanha, instrumento de mandato para constituição
de advogado e documentos fiscais que comprovam a regularidade dos gastos com recursos do
FEFC.
O extrato da prestação de contas evidencia a movimentação de recursos no montante de R$
40.000,00, de natureza financeira, com sobra de campanha de R$ 113,00, devidamente recolhida.
Quanto à irregularidade do item 1, referente à intempestividade na apresentação das contas,
verifica-se que se trata de ato insanável. Todavia, entendo que a apresentação tardia das contas
não impediu a análise da movimentação de recursos em campanha. No mesmo sentido, a
inconsistência do item 6 versa sobre a identificação de gastos não informado à época da prestação
de contas parcial. Contudo, a análise dos gastos da campanha foi realizada pelo setor técnico após
a apresentação das contas finais, o que enseja apenas ressalva à aprovação das contas.
Por todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de SAULO LEAL SIQUEIRA,
do Partido Progressistas - PP, referente à campanha nas eleições municipais de 2020, no
Município de Macapá, para o cargo de Vereador, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Publique-se. Intime-se o prestador de contas pelo DJE e o MPE pelo sistema PJE.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento das informações devidas no Sistema
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. Ao final, arquive-se.
Macapá/AP, data da assinatura eletrônica.
Carlos Alberto Canezin
Juiz Eleitoral da 10ª ZE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600997-13.2020.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0600997-13.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : ALINNE DO ROSARIO BRITO
ADVOGADO

: ANNE KELLY DE PAULA PONTES (4369/AP)

REQUERENTE : ELEICAO 2020 ALINNE DO ROSARIO BRITO VEREADOR
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: ANNE KELLY DE PAULA PONTES (4369/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
PROCESSO Nº 0600997-13.2020.6.03.0010
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conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/

Ano 2021 - n. 186

Macapá, quinta-feira, 21 de outubro de 2021

102

PROCESSO Nº 0600997-13.2020.6.03.0010
REQUERENTE: ELEICAO 2020 ALINNE DO ROSARIO BRITO VEREADOR, ALINNE DO
ROSARIO BRITO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNE KELLY DE PAULA PONTES - AP4369
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNE KELLY DE PAULA PONTES - AP4369
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de campanha simplificada do candidata ALINNE DO ROSARIO
BRITO, relativa às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo município de
MACAPÁ.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Após saneamento de todas as inconsistências que pudessem macular a prestação de contas da
candidata, o cartório eleitoral apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido pela aprovação das contas.
É o breve relatório passo a decidir.
Inicialmente, verifico que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com o artigo 64, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/19, e entregues à Justiça Eleitoral e validadas em Cartório.
Os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos
64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/19, foram juntados ao processo.
Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das
contas.
À luz desses fatos e argumentos, julgo APROVADAS as contas da candidata ALINNE DO
ROSÁRIO BRITO, relativa às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo
município de MACAPÁ, com fundamento nos artigos 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Registre-se no PJe. Publique-se no DJE, servindo o ato como intimação do prestador (art. 98, §7º,
da Resolução TSE nº 23.607/19). Ciência ao Ministério Público Eleitoral por meio do PJe (art. 99
da Resolução TSE nº 23.607/19).
Proceda-se ao lançamento das informações devidas no Sistema Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias - SICO, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data da publicação do julgamento do
processo de prestação de contas (artigo 9º, II, Resolução TSE nº 23.384/12).
Havendo trânsito em julgado, arquive-se.
Macapá - AP, datado de assinado eletrônicamente.
CARLOS ALBERTO CANEZIN
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601422-40.2020.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0601422-40.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : DINES DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR
ADVOGADO

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)

REQUERENTE : ELEICAO 2020 DINES DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601422-40.2020.6.03.0010 / 010ª ZONA
ELEITORAL DE MACAPÁ AP
REQUERENTE: ELEICAO 2020 DINES DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR VEREADOR, DINES
DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de campanha simplificada do candidato DINES DE OLIVEIRA
CONCEIÇÃO JUNIOR, do Partido Solidariedade, referente à campanha nas eleições municipais de
2020, no Município de Macapá, para o cargo de Vereador.
Apresentadas as contas finais, foi publicado o edital de que trata o art. 56 da Resolução TSE nº
23.607/19 (Id 87122275), cujo prazo transcorreu sem manifestação dos legitimados.
O servidor responsável pela análise técnica das contas apresentou parecer preliminar sugerindo
diligências, a fim de que o candidato se manifestasse sobre as irregularidades apontadas nos itens
1, 3.1 e 3.4, a saber: I- extrapolação do prazo previsto para apresentação das contas finais de
campanha; II- ausência dos extratos bancários das contas abertas em nome do candidato; IIIausência de instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas
(Id 91166205).
O interessado manifestou-se por meio da petição Id 91566477 e juntou instrumento de mandato.
Na oportunidade, o candidato alegou que não foi possível realizar a emissão da segunda via dos
extratos bancários solicitados, em razão do encerramento das contas bancárias.
Ato contínuo, sobreveio parecer técnico conclusivo, com sugestão para que as contas sejam
julgadas como não prestadas (Id 96065302).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (Id 96994925).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, observo que as contas finais foram apresentadas intempestivamente, via SPCE, no
dia 10/05/2021, conforme extrato Id 86910665, em desobediência ao prazo final previsto no art. 49
da Resolução TSE 23.607/19, a qual disciplina as regras de prestação de contas eleitorais para as
Eleições Municipais de 2020.
O extrato da prestação também indica que o candidato não realizou movimentação de recursos
durante a campanha eleitoral.
Consoante parecer técnico apresentado por servidor designado pelo TRE/AP, a prestação de
contas veio parcialmente instruída com os documentos elencados no art. 53, II, c/c art. 64, ambos
da Resolução TSE 23.607/19, pois ausentes os extratos bancários das contas bancárias abertas
em nome do candidato, bem como o instrumento de mandato para constituição de advogado para
a prestação de contas.
Analisando os presentes autos, conforme alhures destacado, verifico que três foram as
inconsistências destacadas no parecer técnico preliminar, quais sejam: item 1- extrapolação do
prazo previsto para apresentação das contas finais de campanha; item 3.1- ausência dos extratos
bancários das contas abertas em nome do candidato; item 3.4- ausência de instrumento de
mandato para constituição de advogado para a prestação de contas.
Quanto à irregularidade apontada no item 1 do parecer preliminar, referente à apresentação tardia
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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Quanto à irregularidade apontada no item 1 do parecer preliminar, referente à apresentação tardia
da apresentação das contas final de campanha, vejo que tal é uma falha de caráter formal e que,
por si só, não é capaz de macular as contas.
No que toca ao item 3.4, observo que o candidato carreou aos autos instrumento procuratório (Id
91566492), sanando a irregularidade inicialmente identificada.
Com relação à irregularidade apontada no item 3.1, verifico que consiste na ausência de
apresentação dos extratos bancários das contas de campanha. Nesse ponto, o candidato
apresentou justificativa alegando que não foi possível atender à diligência em razão do
encerramento das contas bancárias (Id 91566477), muito embora já constasse nos autos uma nota
explicativa juntada pelo próprio candidato em que afirma que não abriu conta bancária específica
de campanha (Id 86910667).
Pois bem, no caso concreto, observo, tal como destacado no parecer conclusivo, que a omissão
quanto à apresentação dos extratos bancários impediu que o examinador das contas verificasse o
fluxo de recursos financeiros de campanha, já que os extratos eletrônicos não foram
disponibilizados no SPCE-WEB, conforme documento avistável no Id 96868832. Embora o
candidato tenha afirmado que não teria sido possível retirar a segunda via dos extratos em razão
do encerramento das contas, não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a
impossibilidade de obtenção desses documentos. Posto isso, entendo que a irregularidade
prejudica gravemente a análise das contas de campanha do candidato, sendo essa conduta um
forte indício de que possivelmente não procedeu à abertura de conta.
Contudo, em se tratando de não apresentação de extratos bancários ou até mesmo de não
abertura de conta bancária específica de campanha, discordando do parecer técnico conclusivo,
vejo como não razoável o julgamento das contas como não prestadas, já que o candidato ficaria
eternamente impossibilitado de ter suas contas tidas por apresentadas.
Dessa forma, as irregularidades presentes nas contas (não apresentação de extratos bancário e
ausência de informação de dados de contas de campanha) são graves e comprometem a sua
análise, sendo a desaprovação medida que se impõe.
Por todo o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de DINES DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
JUNIOR, do Partido Solidariedade, referente à campanha nas eleições municipais de 2020, no
Município de Macapá, para o cargo de Vereador, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Registre-se. Publique-se no DJE, servindo o ato como intimação do prestador (art. 98, §7º, da
Resolução TSE nº 23.607/19). Intime-se o Ministério Público Eleitoral por meio do PJE (art. 99 da
Resolução TSE nº 23.607/19), ficando o órgão ministerial intimado também para os fins do art. 81
da Resolução TSE 23.607/19.
Transitada em julgado a sentença, proceda-se ao lançamento das informações devidas no Sistema
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias- SICO.
Adotadas todas as providências acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Macapá/AP, datado e assinado eletronicamente.
Carlos Alberto Canezin
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0601328-92.2020.6.03.0010
PROCESSO
RELATOR

: 0601328-92.2020.6.03.0010 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(MACAPÁ - AP)
: 010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO VEREADOR
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: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR (4410/AP)

REQUERENTE : LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR (4410/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
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JUSTIÇA ELEITORAL
010ª ZONA ELEITORAL DE MACAPÁ AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601328-92.2020.6.03.0010 / 010ª ZONA
ELEITORAL DE MACAPÁ AP
REQUERENTE: ELEICAO 2020 LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO VEREADOR, LAUDENICE
FERREIRA MONTEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR - AP4410
Advogado do(a) REQUERENTE: BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR - AP4410
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo(a) candidato(a) LAUDENICE FERREIRA
MONTEIRO, CNPJ nº 38.520.957/0001-31 e CPF 573.102.542-87, concorrente ao cargo eletivo de
Vereadora pelo partido DEM, na Unidade Eleitoral de MACAPÁ/AP, referente à campanha eleitoral
de 2020.
Publicado o edital previsto no caput do artigo 56 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não foram
apresentadas impugnações (ID 97721376).
Por meio do Parecer técnico preliminar (ID 94545636), foi sugerida diligência ao candidato, o qual,
uma vez intimado, apresentou manifestação e documentos (ID 77472057 e 78320751).
Após a realização de análise técnica simplificada (art. 62) sobre elementos colacionados aos autos
e daquilo que consta na base de dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
bem como sobre a manifestação do(a) candidato(a) sobre as diligências requeridas, o parecer
conclusivo sugeriu a aprovação das contas com ressalvas (ID 98343955).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID 98473625).
É o breve relatório. Decido.
Dentre os apontamentos realizados na análise técnica, identificaram-se gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).
Em manifestação, a candidata informou que não houve gastos eleitorais em data anterior a
prestação de contas parcial, mas sim contratação de serviços com previsão de pagamentos,
conforme contratos e extratos de/movimentações bancárias já anexadas aos presentes autos.
Após análise de todos os documentos, constato que a prestação de contas final trouxe todos os
documentos necessários à análise da movimentação financeira, sendo possível identificar os
comprovantes das receitas e despesas.
Quanto aos atrasos no envio das informações, constato, também, que não houve prejuízos para a
análise final das contas.
É válido esclarecer que o prestador de contas sanou as demais irregularidades apontadas no
parecer técnico preliminar ID 94545636, permanecendo irregularidades de natureza formal e que
não obstam a análise das referidas contas, mormente diante das consultas ao sistema SPCE,
porém, configuram necessárias ressalvas.

Posto isto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo APROVADAS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ap.jus.br/

Ano 2021 - n. 186

Macapá, quinta-feira, 21 de outubro de 2021

106

Posto isto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas de LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO, concorrente ao cargo
eletivo de Vereadora pelo partido DEM, na Unidade Eleitoral de MACAPÁ/AP, referente à
campanha eleitoral de 2020.
Publique-se. Intime-se. Registre-se no SICO.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Macapá-AP, data da assinatura eletrônica.
CARLOS ALBERTO CANEZIN
Juiz Eleitoral da 10º ZE/AP

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL - PORTO GRANDE / FERREIRA
GOMES
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600082-21.2021.6.03.0012
PROCESSO
RELATOR
INTERESSADO
ADVOGADO

: 0600082-21.2021.6.03.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (FERREIRA
GOMES - AP)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP
: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - FERREIRA GOMES- AP MUNICIPAL
: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)

INTERESSADO : SERGIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
INTERESSADO : ELCIAS GUIMARAES BORGES
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600082-21.2021.6.03.0012
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - FERREIRA GOMES- AP MUNICIPAL, ELCIAS GUIMARAES BORGES, SERGIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO: ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO - AP3131
EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Juiz(a) Eleitoral, Marcella Peixoto Smith, da 12ª Zona Eleitoral do Estado
Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro de 2020, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, do
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-MDB, representado por ELCIAS
GUIMARAES BORGES e SERGIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS, unidade eleitoral de
FERREIRA GOMES/AP, cabendo a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, IMPUGNAR, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos
do art. 31, § 2º da Resolução TSE n.º 23.604/2019 ou que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I da Resolução
23.604/2019.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0600082-21.2021.6.03.0012
FERREIRA GOMES/AP, 20 de outubro de 2021
EVELYN MONIQUE DE ARRUDA FARIAS
012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600083-40.2020.6.03.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600083-40.2020.6.03.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (FERREIRA
GOMES - AP)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP

REQUERENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO

: THAYSER STANYS COELHO SCHNEIDER (4279/AP)

INTERESSADO : LIANY MONTEIRO FURTADO
INTERESSADO : JOAO MENDES CAMPOS FERREIRA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600083-40.2020.6.03.0012
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
INTERESSADO: JOAO MENDES CAMPOS FERREIRA, LIANY MONTEIRO FURTADO
Advogado do(a) REQUERENTE: THAYSER STANYS COELHO SCHNEIDER - AP4279
EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Juiz(a) Eleitoral, Marcella Peixoto Smith, da 12ª Zona Eleitoral do Estado
Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro de 2017, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, do
PARTIDO REPUBLICANOS, representado por JOAO MENDES CAMPOS FERREIRA e LIANY
MONTEIRO FURTADO, unidade eleitoral de FERREIRA GOMES/AP, cabendo a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação, IMPUGNAR, em petição
fundamentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31, § 2º da Resolução
TSE n.º 23.604/2019 ou que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, na forma do art. 44, I da Resolução 23.604/2019.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0600083-40.2020.6.03.0012
FERREIRA GOMES/AP, 20 de outubro de 2021
EVELYN MONIQUE DE ARRUDA FARIAS
Técnico Judiciário
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Técnico Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600077-96.2021.6.03.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600077-96.2021.6.03.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (FERREIRA
GOMES - AP)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO : ARLENO AMORAS CORREA
INTERESSADO : REGINA CELIA MENDES DA GAMA
INTERESSADO : REDE SUSTENTABILIDADE-COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

p{text-align: justify;}
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600077-96.2021.6.03.0012
INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE-COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, REGINA
CELIA MENDES DA GAMA, ARLENO AMORAS CORREA
EDITAL
De ordem do(a) Exmo(a). Juiz(a) Eleitoral, Marcella Peixoto Smith, da 12ª Zona Eleitoral do Estado
Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro de 2020, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, do
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE-COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, representado por
REGINA CELIA MENDES DA GAMA e ARLENO AMORAS CORREA, unidade eleitoral de
FERREIRA GOMES/AP, cabendo a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação, IMPUGNAR, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos
do art. 31, § 2º da Resolução TSE n.º 23.604/2019 ou que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I da Resolução
23.604/2019.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0600077-96.2021.6.03.0012
FERREIRA GOMES/AP, 20 de outubro de 2021
EVELYN MONIQUE DE ARRUDA FARIAS
012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600492-16.2020.6.03.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600492-16.2020.6.03.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (PORTO
GRANDE - AP)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO

: REBECA ARAUJO SILVA DE MELLO (2713/AP)

REQUERENTE : ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO

: REBECA ARAUJO SILVA DE MELLO (2713/AP)
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ
: TERCEIROS INTERESSADOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
PROCESSO Nº 0600492-16.2020.6.03.0012
REQUERENTE: ELEICAO 2020 ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA VEREADOR,
ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: REBECA ARAUJO SILVA DE MELLO - AP2713
Advogado do(a) REQUERENTE: REBECA ARAUJO SILVA DE MELLO - AP2713
EDITAL
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, ALMIRO DO SOCORRO AVELAR DENIUR, da 12ª Zona
Eleitoral do Estado Amapá, FAZ SABER que foi protocolizada nesta zona a prestação de contas
relativa às Eleições 2020 de ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA, cabendo a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação, IMPUGNAR, em petição
fundamentada.
A consulta deve ser realizada no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.
seam, mediante fornecimento do número do presente processo Nº 0600492-16.2020.6.03.0012
PORTO GRANDE/AP, 19 de outubro de 2021
EVELYN MONIQUE DE ARRUDA FARIAS
Técnico Judiciário

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600493-98.2020.6.03.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600493-98.2020.6.03.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(FERREIRA GOMES - AP)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP

REQUERENTE : ELEICAO 2020 JORGE LUIS SILVA FURTADO VEREADOR
ADVOGADO

: VIVIANE SGARZI COIMBRA (1439/AP)

REQUERENTE : JORGE LUIS SILVA FURTADO
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: VIVIANE SGARZI COIMBRA (1439/AP)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
CARTÓRIO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE PORTO GRANDE AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
PROCESSO Nº 0600493-98.2020.6.03.0012
REQUERENTE: ELEICAO 2020 JORGE LUIS SILVA FURTADO VEREADOR, JORGE LUIS
SILVA FURTADO
Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANE SGARZI COIMBRA - AP1439
Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANE SGARZI COIMBRA - AP1439
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (DJE/TRE-AP). Documento assinado digitalmente
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Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANE SGARZI COIMBRA - AP1439
INTIMAÇÃO
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral da 012 Zona Eleitoral do Amapá - Porto Grande, intimo
REQUERENTE: ELEICAO 2020 JORGE LUIS SILVA FURTADO VEREADOR, JORGE LUIS
SILVA FURTADO, através de seu advogado regularmente constituído para, no prazo de 5 (cinco)
dias, em cumprimento ao art. 79, §§ 1º e 2º, da mesma norma, devolver a quantia de R$ 1.500,00
(Um mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, com a incidência de atualização monetária e
juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento -, sob pena de remessa dos autos
à representação da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Porto Grande-AP, datado e assinado eletronicamente.
RODRIGO VIEIRA FERREIRA
Analista Judiciário - SJR - 12º ZE/AP

ÍNDICE DE ADVOGADOS
AMANDA LIMA FIGUEIREDO (11751/PA) 92 92 92
ANNE KELLY DE PAULA PONTES (4369/AP) 101 101
BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR (4410/AP) 98 98 104 104
CARLOS DE FRANÇA GUIMARAES (2686/AP) 95 95
CAROLINE LIMA FERRAZ (0024295/DF) 5
ELSON AUZIER (2586/AP) 9 23 36 50 63 77
EVELYN CORREA SANTOS (26585/PA) 9 23 36 50 63 77
FABIO LOBATO GARCIA (1406/AP) 9 23 36 50 63 77 102 102
FRANCESCO FALESI DE CANTUÁRIA (23537/PA) 5
HEITOR RAJEH DA CRUZ (26966/PA) 5
IGOR OLIVEIRA CARDOSO (26300/PA) 5
INOCÊNCIO MÁRTIRES COÊLHO JÚNIOR (5670/PA) 9 23 36 50 63 77
IVAN LIMA DE MELLO (016487/PA) 5
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA (633/AP) 91 91
JORGE VICTOR CAMPOS PINA (018198/PA) 5
JOSE SEVERO DE SOUZA JUNIOR (1488/AP) 9 23 36 50 63 77
MARINETHE DE FREITAS CORRÊA (17219/PA) 9 23 36 50 63 77
OSMARINO MAGNO BARROSO (1423/AP)

9

9
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23

36

36

50

9

9

9

9

50

63

63

77

77
RAONY MICCIONE TORRES (018458/PA) 5
REBECA ARAUJO SILVA DE MELLO (2713/AP) 108 108
ROBÉRIO ABDON D OLIVEIRA (7698/PA) 5
RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ (0001514/AP) 5
ROGERIO COSTA DE ALMEIDA (698/AP) 97 97 100 100
ROSIANE CRISTINA BARBOSA AFONSO (3131/AP)
9
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23
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9
23
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63

9
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23
50

63

9

23
50
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63

63 63 63 63 63 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 106
THAYSER STANYS COELHO SCHNEIDER (4279/AP) 107
ULYSSES EDUARDO CARVALHO D OLIVEIRA (957/PA) 5
VIVIANE SGARZI COIMBRA (1439/AP) 109 109

ÍNDICE
DE PARTES
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ÍNDICE DE PARTES
ABEL REIS MARTINS 91
ALESSANDRA FARIAS MIRA MOURAO 96
ALINE PRATA DE ALFAIA 9 23 36 50 63 77
ALINNE DO ROSARIO BRITO 101
ARLENO AMORAS CORREA 107
André dos santos abdon 5
CIDADANIA - DIRETORIO MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 92
COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE MACAPA -PMDB 9 23 36 50 63 77
DELCIO DENIUR NUNES 93
DELSON TRINDADE PINHEIRO 9 23 36 50 63 77
DENIVAN ALVES DA SILVA 9 23 36 50 63 77
DENYELSON BRAZAO NUNES 93
DINES DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR 102
Destinatário Ciência Pública 77
ELCIAS GUIMARAES BORGES 106
ELEICAO 2020 ABEL REIS MARTINS VEREADOR 91
ELEICAO 2020 ALINNE DO ROSARIO BRITO VEREADOR 101
ELEICAO 2020 DINES DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR VEREADOR 102
ELEICAO 2020 JORGE LUIS SILVA FURTADO VEREADOR 109
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO DA SILVA PEREZ VEREADOR 95
ELEICAO 2020 LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO VEREADOR 98 104
ELEICAO 2020 ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA VEREADOR 108
ELEICAO 2020 SAULO LEAL SIQUEIRA VEREADOR 100
ELEICAO 2020 SELMA AIRES DE PAULA VEREADOR 97
ENILDO AZEVEDO PINHEIRO 9 23 36 50 63 77
GIANCARLO DARLA PINON NERY 9 23 36 50 63 77
GONCALO GIBRAN PINHEIRO BORGES 9 23 36 50 63 77
IRANILDE DOS SANTOS SARMENTO 9 23 36 50 63 77
IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA 9 23 36 50 63 77
JACI ALMEIDA SIQUEIRA 9 23 36 50 63 77
JANAIRA ANDRADE GOMES 9 23 36 50 63 77
JOAO MENDES CAMPOS FERREIRA 107
JORGE LUIS SILVA FURTADO 109
JOSADAN MORAES NORONHA 92
JOSE IRINEU LOBO PALHETA JUNIOR 9 23 36 50 63 77
JOSE JOAO LIMA DA COSTA 9 23 36 50 63 77
JOSE ROBERTO DA SILVA PEREZ 95
LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO 98 104
LIANY MONTEIRO FURTADO 107
LUIS HERNANDES COSTA GONCALVES 96
MARCUS JEFFERSON SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA 9 23 36 50 63 77
MARIVETE DE SOUZA BRITO 9 23 36 50 63 77
MARLY TAVARES DO NASCIMENTO 9 23 36 50 63 77
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - FERREIRA GOMES- AP - MUNICIPAL 106
NEIDA PEREIRA DO ROSARIO 95
ORMINDA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA 108
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PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL TARTARUGALZINHO/AP 93
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI 96
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 107
PATRICIA LIMA FERRAZ 5
PEDRO PROCOPIO DA SILVA JUNIOR 9 23 36 50 63 77
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ 5
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ

9 23 36 50 63 77 91 92 93

95 95 96 97 98 100 101 102 104 106 107 107 108 109
RAILENE BALIEIRO PENA 92
RAIMUNDO DE DEUS LOIOLA BELAIR 9 23 36 50 63 77
REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL 95
REDE SUSTENTABILIDADE-COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL 107
REGINA CELIA MENDES DA GAMA 107
SAULO LEAL SIQUEIRA 100
SELMA AIRES DE PAULA 97
SERGIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 106
SEVERINO ALVES DA SILVA NETO 9 23 36 50 63 77
SIMONE ADRIANA CALANDRINI DE AZEVEDO 95
SOLANGE PEREIRA DA SILVA 9 23 36 50 63 77
TERCEIROS INTERESSADOS 95 95 96 106 107 107 108
YURI PELAES BRITO 9 23 36 50 63 77

ÍNDICE DE PROCESSOS
AIME 0600005-18.2021.6.03.0010 9 23 36 50 63 77
PC-PP 0600077-96.2021.6.03.0012 107
PC-PP 0600082-21.2021.6.03.0012 106
PC-PP 0600083-18.2021.6.03.0008 93
PC-PP 0600083-40.2020.6.03.0012 107
PC-PP 0600170-65.2021.6.03.0010 95
PC-PP 0600203-55.2021.6.03.0010 96
PCE 0600492-16.2020.6.03.0012 108
PCE 0600493-98.2020.6.03.0012 109
PCE 0600736-60.2020.6.03.0006 91
PCE 0600997-13.2020.6.03.0010 101
PCE 0601023-11.2020.6.03.0010 95
PCE 0601328-92.2020.6.03.0010 98 104
PCE 0601342-76.2020.6.03.0010 97
PCE 0601422-40.2020.6.03.0010 102
PCE 0601506-41.2020.6.03.0010 100
Pet 0601723-85.2018.6.03.0000 5
PetCiv 0600094-47.2021.6.03.0008 92
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