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SENTENÇA 

 

 

 

 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela 

COLIGAÇÃO POR AMOR A JACOBINA em face do PARTIDO CUMUNISTA DO 

BRASIL e dos 22 (vinte e dois) candidatos que compuseram a chapa proporcional da 

referida agremiação na disputa ao cargo de vereador no Município de Jacobina no pleito 

de 2020, a saber: ADEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS 

FERREIRA DE DEUS, CECILIO MOTA DOS SANTOS JUNIOR, CARLOS CESAR 

FERREIRA BISPO, ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, DURVALINO FERREIRA 

DA SILVA OLIVEIRA, GIOMAR PEREIRA DA SILVA, HANNA JUCIELE GOMES 

SANTOS, JEAN CESAR MOREIRA DA SILVA, MARCIO MOREIRA DOS SANTOS, 

MARIDALIA MIRANDA SANTOS OLIVEIRA, MARIO ALVES DOS SANTOS, CLESSIO 

JUVENCIO DOS SANTOS, CLERISTON LOPES MASCARENHAS SILVA, MANOEL 

RAIMUNDO SILVA, TATIANE PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA MOREIRA DOS 

SANTOS, RAIMUNDA PINHO GUIMARAES TORRES, ROGERIO MORAES DE 

OLIVEIRA, RONIVON MARTINS DE SOUSA, JUSSARA SILVA DE JESUS, VALNEI 

DOS ANJOS. 

Sustenta a coligação investigante: 

(a) que o PCdoB apresentou chapa contendo 15 candidatos 

masculinos e 7 candidatas femininas, atendendo formalmente à cota de gênero;  

(b) que recebeu informações de que a candidata MARIDALIA 
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MIRANDA DOS SANTOS não estava fazendo campanha; 

(c) que, após o pleito, verificou-se que a candidata não registrou 

em seu favor qualquer voto válido; 

(d) que a prestação de contas da candidata, quando do 

ajuizamento da AIJE, aparecia zerada, sem movimentação financeira; 

(e) que “não foram encontrados impressos e santinhos para 

panfletagem, papeis e adesivos para bens particulares, adesivos para veículos, anúncios 

em jornais, etc”; 

(f) que a candidata afirmou em rede social que estava retirando 

sua candidatura, dispondo-se a apoiar outro candidato; 

(g) a violação ao art. 10, §3º, da Lei n. 9.504/97, haja vista a 

apresentação de quatro candidaturas femininas fictícias;  

(i) que, por força desse quadro ilícito, quatro candidatos da chapa 

lograram mandatos, indevidamente;  

Com base nesses argumentos, pleiteou a 

“revogação/desconstituição” do deferimento do DRAP da sigla, bem assim a “decretação 

da inelegibilidade por 8 (oito) anos e a cassação do registro quando for candidato e, 

acaso eleito, do seu respectivo diploma”. 

A partir da fl. 243 (versão em .pdf dos autos digitais), apresentou 

defesa a COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, arguindo 

inadequação da via eleita, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, e, no mérito, em 

síntese:  

(a) que é “nítida a ausência de fraude por parte do Investigado, 

visto ter a Investigada Maridália Miranda Santos realizado sua campanha, mas por uma 

opção do povo, não tivera registro de votos”; 

(b) que a fraude não pode ser presumida; 
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Em seguida, a partir da fl. 277, apresentou defesa MARIDÁLIA 

MIRANDA SANTOS OLIVEIRA, alegando preliminarmente inadequação da via eleita e, 

no mérito: 

(a) que “é verdade que o resultado da votação da candidata, ora 

investigada, fora de 0 (zero) votos no quando da apuração total das urnas eletrônicas. 

Contudo, tal desfecho fora proveniente, única e exclusivamente, da vontade popular, sem 

qualquer relação fraudulenta, eis que a candidata fizera sim seus atos de campanha 

eleitoral, assim como tivera despesas provenientes dos mesmos”; 

(b) que “sua jornada político-social inicia-se, de fato, aos 12 de 

março 2012 quando, juntamente com outras mulheres de sua comunidade, decide fundar 

a Associação Comunitária e Beneficente das Mulheres da Comunidade do Araújo e 

Adjacentes, em que foi presidente por 02 mandatos (2012-2015) e, em conjunto com 

outras mulheres do povoado iniciaram um movimento que permitiu uma maior 

emancipação e empoderamento da classe feminina no povoado em que nascera e 

sempre residira”; 

(c) que “jamais a investigada ingressaria de maneira fraudulenta 

em uma campanha eleitoral, apenas para beneficiar candidaturas masculinas, apagando 

toda a história de luta feminina pelo ingresso legítimo na política”; 

(d) que “após escolha legítima em Convenção Partidária realizada 

aos 07.09.2020, para representar o PCdoB nas eleições proporcionais do município de 

Jacobina, com assinatura devidamente exarada em Ata (cf. anexo), a Investigada, em 

razão de problemas de índole pessoal, resolve aos 17.09.2020, após a convenção 

partidária, desistir de sua candidatura, expressando sua renúncia textualmente em suas 

redes sociais”; 

(e) que, todavia, sendo estimulada pelos apoiadores, retornou à 

disputa, “... com todo o apoio que dispunha de sua grei partidária, realizou a sua 

campanha eleitoral, fez impressão de santinhos e adesivos, andou pela sua comunidade, 

participou de caminhadas, divulgou seu nome e números nas rádios no horário eleitoral, 

de fato buscou ter os votos necessários a conseguir uma cadeira no Poder Público, 

esforços, estes, que infelizmente, não foram o suficiente”; 
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A partir da fl. 329 apresentaram defesa os demais investigados,  

ADEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE DEUS, 

CECÍLIO MOTA DOS SANTOS JÚNIOR, CARLOS CESAR FERREIRA BISPO, ANA 

CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, DURVALINO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, 

GIOMAR PEREIRA DA SILVA, HANNA JUCIELE GOMES SANTOS, JEAN CESAR 

MOREIRA DA SILVA, MARCIO MOREIRA DOS SANTOS, MARIO ALVES DOS 

SANTOS, CLESSIO JUVENCIO DOS SANTOS, CLERISTON LOPES MASCARENHAS 

SILVA, MANOEL RAIMUNDO SILVA, TATIANE PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA 

MOREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA PINHO GUIMARÃES TORRES, ROGÉRIO 

MORAES DE OLIVEIRA, RONIVON MARTINS DE SOUSA, JUSSARA SILVA DE JESUS 

e VALNEI DOS ANJOS.  

Aduziram prefacial de falta de interesse processual da coligação 

autora e, no mérito: 

(a) que “o momento específico para avaliação do cumprimento da 

cota de gênero é o do registro da chapa e não o do voto”; 

(b) que “... não há nos autos qualquer elemento que demonstre a 

atuação vil e atentatória à legitimidade do processo eleitoral, seja por parte desses 

Investigados, seja por parte da candidata”; 

(c) que, conforme publicações em redes sociais, a candidata “... 

atuou em prol de sua campanha eleitoral, o que não seria condizente com uma possível 

candidatura fictícia como propõe a Investigante”; 

À fl. 445, foi apresentada renúncia do mandato com relação ao 

investigado ROGÉRIO MORAES DE OLIVEIRA, com relação ao qual já não havia sido 

exibida a procuração.   

Certificado pelo cartório que a candidata referida na inicial de fato 

não obteve votos e, ainda, que efetivamente exercitou o sufrágio (fl. 458).    

Realizada audiência de instrução em 24 de março de 2021, sendo 

colhidos depoimentos pessoais de investigados e ouvidas testemunhas, conforme ata de 

fl. 478 e registro audiovisual disponível no link: 
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“https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/283e37b8-b522-4f1a-

94f9-bc22ba052b22?vcpubtoken=ee3d4dc3-650f-4a05-a060-7e7ca227021a” 

Alegações finais reiterativas do PARTIDO COMUNISTA DO 

BRASIL (fl. 482 e segs), dos demais investigados, em conjunto (fl. 490 e segs), e da 

coligação investigante (fl. 498 e segs.).  

Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral deu parecer conclusivo 

pela improcedência da ação (fls. 502/513).  

Os autos vieram CONCLUSOS.  

Passo a DECIDIR.  

Assinala-se a revelia do investigado ROGÉRIO MORAES DE 

OLIVEIRA.  

Preliminares 

O feito já foi objeto de saneamento, confutando-se as 

preliminares. Sem embargo, por haver sido inserida no tópico da ilegitimidade passiva, a 

preliminar de inépcia da inicial passou desapercebida, sem que haja prejuízo uma vez 

que se trata de questão ligada em verdade ao mérito.   

Quanto à legitimidade do partido, pela teoria da asserção, ela 

deve ser mantida, resolvendo-se a questão de sua responsabilidade no âmbito do mérito 

da causa.  

Mérito 

Os alicerces desta decisão, bem assim seus alcances e limites, 

são extraídos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em especial dos acórdãos 

exarados no leading case Recurso Especial Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018, e, 

posteriormente, no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 0000008-

51.2017.6.21.0110 e no Recurso Especial Eleitoral n. 0602016-38.2018.6.18.0000 

(confirmado no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 0602033-

74.2018.6.18.0000).  
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O entendimento da corte superior, dito de forma simplificada, é de 

que a inspeção quanto à ocorrência de fraude à cota de gênero deve ser guiada por uma 

“soma de circunstâncias”. Algumas das circunstâncias que têm sido tomadas em 

consideração são a “extrema semelhança dos registros na conta de campanha 

(maquiagem contábil)”, “ausência de votos”, inclusive da própria candidata em si, “não 

realização de campanha”, “inexistência de gasto eleitoral”, “não transferência nem 

arrecadação de recursos”, familiares próximos concorrendo entre si sem sinal de 

animosidade, realização de campanha em prol de outro candidato, falta de apresentação 

do material de campanha, entre outros.  

Mesmo com a enunciação dessas circunstâncias de especial 

relevo, tem-se registrado, ainda assim, frequente divergência entre os membros do 

próprio TSE quanto à avaliação de seu peso no caso concreto, o que revela a aridez do 

assunto. Além disso, aquela corte vem proclamando que a mera desistência informal de 

uma candidatura inicialmente genuína não configura ilicitude merecedora de sanção, 

posição que salienta ainda mais a dificuldade do exame das provas, amplificando as 

consequências das nuanças na discricionariedade de cada julgador.   

Dito isso, perfilhando o parecer ministerial, julgo não comprovada 

a fraude.  

E aqui, à medida que se forem pontuando as razões para a 

refutação da tese inaugural, estabelecer-se-á um diálogo com a situação retratada 

nas AIJES 0600649-27.2020.6.05.0046 e 0600651-94.2020.6.05.0046, nas quais este 

Juízo reconheceu fraude ao sistema de cotas com relação à chapa do Partido 

Progressistas.  

Vejamos: 

(i) no dia 10 de setembro, 3 dias depois da convenção, a 

candidata MARIDÁLIA MIRANDA SANTOS OLIVEIRA publicou em rede social fotografias 

de sua participação na prévia e acrescentou os seguintes comentários: 

“MULHERES NA POLÍTICA EM BUSCA DE DIAS MELHORES. VAMOS À LUTA”, 

“GRUPO UNUDOS (sic) EM BUSCA DE DIAS MELHORES”. É conferir: 
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Nas AIJES do PP, além de serem quatro as candidatas zeradas, 

nenhuma divulgou campanha na rede social.  

(ii) a candidata apresentou imagens de seu material de 

campanha: 
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Nas AIJES do PP, nenhum material de campanha foi exibido (na 

verdade, apenas uma das quatro ali investigadas apresentou defesa e, mesmo assim, 

sem apresentar documentos); 

(iii) a candidata apresentou áudio de inserção no horário eleitoral 

gratuito promovendo a sua candidatura (arquivo anexado no movimento do dia 

12/01/2021, ID 71086329);  

(iv) a candidata provou participar, exibindo imagem do livro de 

atas, como fundadora, em 12 de março de 2012, da Associação Comunitária e 

Beneficente das Mulheres do Povoado de Araújo e Adjacências. Ela foi a primeira a 

falar na reunião e a primeira a assinar a ata, o que denota sua preeminência 
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naquele contexto de formação de consciência política de gênero na localidade. 

Nas AIJES do PP, não ficou evidenciada nenhuma atividade 

política das investigadas.  

(v) na prestação de contas, além da doação, feita por candidato a 

prefeito, de impressos e adesivos, em estimáveis totalizando R$582,00 ― no ponto 

idêntica às das investigadas na AIJEs do PP ―, apareceu doação de impressos feita pelo 

PCdoB, em 23/10/2021, no valor de R$283,33. A falta de movimentos outros é coerente 

com o abandono da disputa;   

(vi) nesse quadro, a publicação de mensagem em rede social 

anunciando a renúncia à candidatura, em 17 de setembro de 2020, merece, a meu sentir, 

interpretação inversa à pretendida pelo investigante, quer dizer, ela precisou tornar 

pública a renúncia justamente porque a candidatura era legítima e de 

conhecimento geral. E como ela detinha de fato algum capital eleitoral, ofereceu seu 

apoio: 

  

Anote-se, finalmente, que a prova oral, conforme se vê nas 

transcrições feitas pelo parquet, corroboram essas conclusões.  
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Cabe apenas destacar que este Juízo não foi suficientemente 

convencido do retorno da candidata à campanha após a desistência anunciada em 17/09 

nem, muitíssimo menos, de que ela votou em si mesma mas houve falha no cômputo do 

voto. Esses argumentos, a meu ver, surgiram como mero gesto defensivo, considerando 

que há muito em jogo no processo, pois quatro candidatos do PCdoB foram eleitos.  

De qualquer modo, o retorno e a permanência na campanha até o 

final não eram obrigatórios quando se percebe que a investigada de fato tentou se 

engajar na disputa e é esse o caso.  

Seu histórico de atuação política destacada na localidade do 

Araújo, como fundadora Associação Comunitária e Beneficente das Mulheres do 

Povoado de Araújo e Adjacências, comprovado por documento público pois 

registrado em cartório, torna muito improvável que se prestasse ao subalterno papel de 

apenas compor uma chapa para assegurar o número de homens candidatos pretendidos 

pela coligação.   

É preciso, no contexto, conceder à candidata, no mínimo, o 

benefício da dúvida, de modo a se evitar que uma liderança feminina autêntica seja 

alijada do processo eleitoral, justo com seus colegas de chapa, apenas porque ainda não 

se acha suficientemente estruturada para competir em pé de igualdade em um pleito, o 

que pode decorrer inclusive de uma origem sem privilégios.   

Desse modo, tudo isso considerado, tem-se que foi evidenciado 

nos autos sinal do abandono da candidatura após um início genuíno, não se podendo 

falar em candidatura fictícia apenas para atendimento formal da cota de gênero prevista 

no art. 10, §3º, da Lei das Eleições.  

Dispositivo  

Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

Sem custas nem honorários.  

Intimem-se.  
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Jacobina/BA, em 30 de março de 2021. 

 

 
BERNARDO MÁRIO DANTAS LUBAMBO 

Juiz Eleitoral 
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