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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
 

68ª Zona Eleitoral -  Carandaí - MG
 

 
 

SENTENÇA
 

            Vistos, etc.
 
         O ÓRGÃO DIRETIVO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) EM
CARANAÍBA - MG ajuíza ação de investigação judicial eleitoral e ação de impugnação de
mandato eletivo nos autos nº 0600002-07.2021.6.13.0068, em face de DULCINÉA HENRIQUES
MOREIRA e outros, todos qualificados nos autos, sob o argumento de que foram lançadas
candidaturas fictícias nas Eleições de 2020, com o fito de compor artificialmente a cota de gênero
prevista pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009.
 
       Sustenta que a candidata Dulcinéa Henriques Moreira pertencente ao órgão diretivo
municipal do Cidadania em Caranaíba – MG, pelo qual os investigados/impugnados lançaram
candidatura, não exerceu efetivos atos de campanha, tampouco obteve votos suficientes a
demonstrarem empenho na conquista do cargo eletivo. Além disso, afirma que a filha da
candidata realizava abertamente campanha para outro membro da família. No tocante aos gastos
de campanha, pontua que a então candidata, inicialmente, apresentou prestação e contas
eleitorais sem qualquer movimentação financeira. Em seguida, assevera que houve tentativa de
simular doação de recursos próprios com o propósito de conferir circulação de recursos em
campanha.
 
          Assevera, por isso, que tais condutas demonstram que o registro do órgão partidário para
concorrer às Eleições de 2020 baseou-se em simulação de composição do gênero feminino,
identificada com fraude, que contamina a candidatura e os mandatos de todos os demais
concorrentes pela referida agremiação. Identifica, à vista disso, a existência de abuso de poder.
 
       Pleiteia, em sede principal, no contexto da ação de investigação judicial eleitoral: (a) o
reconhecimento da ocorrência de candidatura fictícia, com fraude à cota de gênero; (b) a
declaração de nulidade de todos os votos atribuídos à agremiação do Cidadania em Caranaíba –
MG, com a cassação dos diplomas pertencentes aos candidatos lançados pelo referido órgão
partidário; ou (c) o indeferimento do DRAP do partido cidadania e de todos os requerimentos de
registro de candidatura vinculados, com a consequente redistribuição das vagas; e, (d) a
imposição aos investigados de inelegibilidade.
 
          No âmbito da AIME nº 060001-22.2021.6.13.0068, conexa, além dos pedidos de itens (a) e
(b), supra, pretende a desconstituição dos mandatos atribuídos aos eleitos.
 
           Pugnou nestes autos, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a
expedição dos diplomas dos investigados declarados eleitos e seus suplentes, com nova
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totalização dos votos e posterior diplomação daqueles eleitos e suplentes em conformidade com
nova totalização.
 
           Houve indeferimento do pedido de tutela de urgência em ID 61027748.
 
           Dada a conexão existente entre a causa de pedir deste feito e daquele nº 0600002-
07.2021.6.13.0068, foi determinada a reunião das demandas para julgamento conjunto (ID
81535364 – AIME nº 0600002-77.2021.6.13.0068).
 
           O feito fora inicialmente saneado em decisão ID 82009534 pela qual (a) fixou-se o rito
procedimental como aquele previsto pelos artigos 3º a 16 da LC nº 64/90, com instrução e
julgamento unificado nestes autos; (b) levantou-se o segredo de justiça conferido à AIME pelo art.
14, §11, da Constituição da República; e, (c) regularizou-se a legitimidade passiva.
 
           Nova decisão de saneamento em ID 82165250 relativamente ao polo passivo da AIME.
 
        Regularmente citados, veio aos autos contestação em ID 95300057, acompanhada de
documentos, oferecida por todos os investigados/impugnados.
 
           Na peça de defesa, suscitou-se, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a
inexistência de previsão legal quanto ao depoimento pessoal da investigada Dulcinéa Henriques
Moreira.
 
           No mérito, afirmam que a candidata DULCINÉA HENRIQUES MOREIRA deixou de
receber votos, inclusive o próprio, em virtude de dificuldades inerentes à pandemia, sendo que
fora diagnosticada com o novo coronavírus, sendo submetida ao isolamento social naquela
oportunidade.
 
           Asseveram que a referida candidata retornou à campanha às vésperas do pleito, sendo
que, assumiu o abandono da corrida eleitoral em decorrência dos obstáculos em retomar a
campanha após a doença e a repercussão desta na comunidade local.
 
          Na mesma senda, afirma que houve candidata do partido investigante com desempenho
insuficiente nas urnas.
 
          Relativamente aos gastos de campanha, afirmam que todos os candidatos e candidatas do
Cidadania foram contemplados com doações estimáveis de material impresso e de produção
audiovisual pelo candidato a prefeito, Marcos Bellavinha. Além disso, sustentam que a candidata
contratou despesas de campanha correspondes a panfletagem e a assessoria jurídica e contábil.
 
          Afirmam que o lançamento de candidatura de sobrinho de DULCINÉA HENRIQUES
MOREIRA não possui qualquer repercussão, haja vista que a família sempre participou do
processo eleitoral. Sob esse aspecto, narram que o apoio ao sobrinho por parte de familiares foi
resultado do enfraquecimento da campanha eleitoral da então candidata.
 
         Por fim, advogam a tese de precedência do sufrágio a exigir a apresentação de conteúdo
probatório robusto para seu afastamento.
 
           Réplica em ID 90805128, com manifestação do MPE em ID 90934237 pela continuidade
do feito.
 
           Decisão de saneamento em ID 93264814, rejeitando-se a primeira preliminar suscitada e
acolhendo-se a segunda, indeferindo-se a colheita de depoimento pessoal da investigada
Dulcinéa Henriques Moreira. Na oportunidade, deferiu-se a produção de prova testemunhal e
determinou-se a juntada de documentos pelo Cartório Eleitoral.
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           Termo de audiência em ID 102076386, acompanhado de registro audiovisual dos
depoimentos.
 
           Alegações finais em ID 104583314 e ID 104598160.
 
        Dada vista ao Parquet, manifestou-se em ID 104904464 pela ausência de provas suficientes
a amparar a pretensão autoral. Argumenta serem verossímeis as justificativas apresentadas para
o abandono de campanha por parte da investigada Dulcinéa Henriques Moreira, não havendo
elementos indicativos de fraude à cota de gênero. Em decorrência, opina pela improcedência do
pedido inicial.        
 
          Eis o essencial. Decido.
 
           As prefaciais de mérito foram resolvidas em decisão de saneamento do feito em ID
99456921, coberta pela estabilidade.
 
           Passo, portanto, ao exame de mérito.
 
           O art. 14, §10º, da Constituição da República torna-se paradigmático ao ressaltar as
circunstâncias que afetam a legitimidade das eleições, articuladas pelo constituinte como abuso
de poder econômico, corrupção ou fraude. 
 
           De fato, ao utilizar-se da expressão "fraude" quis o legislador abarcar as mais variadas
situações capazes de turvar o processo eleitoral, maculando a liberdade de escolha dos eleitores.
 
          Quanto ao tópico, de longa data, o e.TSE delineava conceito mais estrito do vocábulo,
identificando-o com o conjunto de atos capazes de viciar o mero exercício do voto (ARO nº 888,
rel. Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos). No entanto, a partir do julgamento do Recurso Especial
nº 1-49/PI, de relatoria do Min. Henrique Neves da Silva, a Corte evoluiu o entendimento
alargando-se o sentido para abranger, inclusive, situações ligadas à escolha de candidatos em
convenção e à própria fase de registro de candidatura.
 
          A fraude, portanto, denota simulação da existência, inexistência ou modo de ser de ato ou
fato não correspondente à realidade empírica. A conduta direcionada a compor artificialmente a
cota de gênero prevista pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº
12.034/2009, de modo a fazer supor erroneamente que fora atendida a ação afirmativa visada
pela norma, indubitavelmente insere-se nessa premissa.
 
        Por sua natureza, a fraude não se coloca de par a par com as variadas hipóteses de abuso
de poder, sendo as mais comuns o político e o econômico. A conduta fraudulenta, na realidade,
consiste no abuso do direito de lançar candidatos e de participar da disputa, o qual, visto pelo
prisma do direito eleitoral, assume os caracteres de abuso de poder. Sabidamente, todo abuso de
poder, quer por excesso, quer por desvio de finalidade, torna-se ilícito.
 
        Nesse sentido, o abuso de poder, embora multifacetado e coibido em diversos ramos do
direito, no âmbito do Direito Eleitoral sempre constitui ato ilícito capaz de atrair a aplicação das
regras atinentes à responsabilidade, segundo afirmado por GOMES (2016, p. 317)1.
 
        Esse aspecto permite delinear a existência de responsabilidade com base nos clássicos
elementos constituintes, originalmente previstos pelo direito privado, a saber: a conduta ilícita, o
nexo causal e o resultado. Tais componentes, entretanto, devem ser apreciados segundo as
peculiaridades do interesse público envolvido na manutenção da legitimidade do processo
eleitoral, isto é, fazer corresponder à vontade das urnas à genuína intenção do colégio de
eleitores, penhor da democracia.
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          No tocante ao primeiro elemento, as especificidades da fraude à cota de gênero a tornam
incompatível com a noção de culpa strictu sensu, nas conhecidas modalidades de imprudência,
negligência ou imperícia, tampouco indicam a possibilidade de culpa presumida. Exige-se,
portanto, a existência de conduta dolosa na espécie.
 
           A narrativa exordial permite concluir que a causa de pedir repousa, essencialmente, em
alguns aspectos ligados à candidatura de DULCINÉA HENRIQUES MOREIRA, que,
indiretamente, intentam comprovar a conduta ilícita, quais sejam: (I) a ausência de atos de
campanha; (II) a inexistência de gastos; e, (III) a absoluta falta de votos, inclusive o próprio.
 
           A visão sobre essas circunstâncias deve levar em consideração o excepcional quadro de
pandemia vivenciado no ano de 2020. Houve notória restrição à mobilidade social, reduzindo-se
os gastos eleitorais e a possibilidade de contato físico com os eleitores. Por outro lado,
sobrelevou o uso de meios de comunicação virtual, notadamente de redes sociais.
 
         Relativamente à alegada ausência de atos de campanha e de gastos eleitorais, a
sistemática processual indica a impossibilidade de prova de fato negativo, fazendo recair o ônus
probatório à parte em condição de produzir a prova de fato positivo hábil a infirmar a assertiva
contrária.
 
           Nesse sentido, a nota fiscal em ID 95300063 revela a aquisição de santinhos por parte do
então candidato a prefeito na chapa majoritária, com distribuição aos demais candidatos na forma
de doação estimável em dinheiro, com o recebimento de quinhentas unidades por parte de
DULCINÉA HENRIQUES MOREIRA. Cabe pontuar que a modalidade de distribuição gratuita
entre candidatos é figura prevista pela legislação de regência, notadamente, pelo art. 25, §3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
 
           Essa constatação fática está acorde com o depoimento testemunhal prestado por Natália
Max Tavares (ID 104504735 – a partir de 01:26 min) ao afirmar que viu a investigada DULCINÉA
HENRIQUES MOREIRA entregar santinhos, pedir votos e divulgar a campanha. Além disso,
houve contratação de serviços de panfletagem, segundo consta dos instrumentos em ID
102076378, p. 72/73.
 
           De outro norte, o autor sustenta na peça de ingresso a ocorrência de campanha eleitoral
por membros da família de DULCINÉA HENRIQUES MOREIRA em prol da candidatura de seu
sobrinho – VINÍCIUS MOREIRA BARBOSA. Todavia, nenhuma das publicações em redes sociais
reproduzidas na exordial foram realizadas pela então candidata. Nesse particular, é preciso
discernir que a manifestação de preferência por determinado candidato não possui,
necessariamente, viés de ato de campanha tendente a angariar o apoio dos demais eleitores.
 
         Esses elementos indicam que a investigada participou da campanha com o comedimento
próprio imposto pelas restrições sanitárias, sem que haja provas ou mesmo indícios capazes de
afastar o empenho eleitoral refletido nos autos.
 
           No tocante à alegada ausência de gastos de campanha, chama a atenção o fato de que a
então candidata empregou recursos financeiros próprios, segundo demonstram os autos da
prestação de contas em ID 102076378, p. 56 e p. 84. Recursos esses no importe de R$300,00. A
notável magnitude dos aportes não pode ser desconsiderada em vista da módica realidade
econômica das campanhas em municípios menores, ainda mais em contexto pandêmico.
 
        Sabidamente, a sistemática de realização de gastos eleitorais segue o princípio contábil da
competência, ao indicar que a despesa será lançada no momento de sua contratação,
independentemente da ocasião de seu pagamento, segundo inteligência do art. 36, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Nesse particular, embora a legislação de regência erga a data da
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eleição como limite para a aquisição de despesas, tal não ocorre com o período para pagamento.
 
        A quitação de despesa contraída no período de campanha, mesmo que após a eleição,
conforme demonstram os documentos citados alhures, encontra amparo na previsão do art. 33,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Portanto, não se divisa a alegada ilegalidade, tampouco
vislumbra-se, a princípio, indícios de existência do delito tipificado pelo art. 350 do Código
Eleitoral.
 
       É importante pontuar não competir à Especializada apreciar a eficiência ou a adequação dos
instrumentos eleitos pelos candidatos ou pelo órgão partidário quanto à divulgação de
candidaturas e à captação de votos. Trata-se de aspecto de gestão de campanhas alheio ao feixe
de questões componentes da demanda.
 
          Relativamente à falta de votos na candidata, a certidão em ID 102075155 revela que a
aludida investigada compareceu às urnas nas Eleições de 2020, contudo, não obteve nenhum
voto. Nesse cenário, é lícito supor que votaria em si mesma.
 
           Contudo, trata-se de inferência quanto ao que ocorreria de ordinário não impeditiva, como
regra inflexível, a possibilidade de que a candidata, devido a questões de foro íntimo,
abandonasse a campanha eleitoral por completo.
 
         O parâmetro de número de votos, muitas vezes levantado como prova de candidatura
fictícia, deve ser tomado com cautela e avaliado em conjunto com os demais elementos
probatórios. Até mesmo a ausência de votos não constitui, de per si, fundamento suficiente para
desnaturar a higidez de determinada candidatura.
 
          Nesse sentido, a jurisprudência do e. TSE e, de modo geral, dos regionais, consolidou-se
no sentido de conferir maior enlevo à prova:
 

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. (...);
 
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" (AgR–REspe 799–14/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJE de 7/6/2019).
 
4. (...);
 
5. (...).
 
6. Agravo interno a que se nega provimento.
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 060046112, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
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Salomão, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 155, Data
05/08/2020).
 

           Em ID 104504739, por ocasião da audiência de instrução, foi apresentado documento
emitido pela Secretária de Saúde do Município de Caranaíba que atesta a inexistência de
suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo coronavírus, durante o ano de 2020,
relativamente à investigada. Em contrapartida, há em ID 9530067, documentos que revelam a
necessidade de isolamento em razão de contato com pessoas em acompanhamento por COVID-
19.
 
           À primeira vista, existe contradição entre os documentos. Todavia, não se confundem os
conceitos de caso suspeito, caso confirmado e o mero contato com as duas hipóteses anteriores.
O último tipo, no qual a investigada se enquadra, independe da sua inserção nos dois primeiros.
Portanto, é possível concluir, afastando-se a aparente dicotomia, que a investigada, de fato,
permaneceu em isolamento pelo período de 29.10.2020 até 11.11.2020.
 
           Essa constatação, no quadro de campanha reduzida em virtude da pandemia, sem dúvida,
trouxe prejuízos à efetividade dos atos de divulgação de sua candidatura, cujo resultado, é
razoável supor, teve efeitos deletérios sobre o ânimo da candidata.
 
         Isso tudo demonstra ser temerária a leitura isolada dos fatos alegados em sede de ações
eleitorais que resultem em perda de mandato eletivo, em especial porque relativizam a
manifestação da vontade do colégio eleitoral.
 
           À vista disso e considerando a ausência de provas ou mesmo indícios de má-fé, afasta-se
a existência de conduta ilícita dolosa.
 
          Na ausência de ato ilícito, é despicienda a análise de resultado e de liame causal, haja vista
que a existência de conduta é-lhes antecedente lógico necessário.
 
        Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados tanto na inicial da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, quanto aqueles constantes da exordial da Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo.            
 
          Dê-se ciência ao MPE.
 
         Deixo de tomar as providências a que alude o art. 40 do CPP, haja vista a aparente
inexistência do cometimento do delito tipificado pelo art. 350 do Código Eleitoral, considerando,
ainda, que o Parquet terá vista destes autos.
 
           Certifique o Cartório a prolação desta sentença nos autos da AIME nº 0600002-
07.2021.6.13.0068, juntando-se cópia.
 
           Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos e os autos da AIME nº 0600002-
07.2021.6.13.0068.
 
           P. R. I.
 
          Carandaí,  data registrada no sistema.
 

 
 

Marié Verceses da Silva Maia
 

Juíza Eleitoral
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        1) GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 12ª Ed. Ver. Atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016.
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