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SENTENÇA 

 

 

 

 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela 

COLIGAÇÃO POR AMOR A JACOBINA em face do PARTIDO PROGRESSISTAS e 

dos 19 (dezenove) 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: CLODOALDO LEITE DA SILVA,  DJALMA RICARDO DOS ANJOS FILHO, 

CÍCERO DA SILVA MUNIZ, EDIVANIO SILVA DE VASCONCELOS, EDMAR DOS 

SANTOS ARAUJO, EDMILSON ALVES DE JESUS, EVERTON MACEDO LIMA 

OLIVEIRA, FÁBIO DE MACEDO OLIVEIRA, EMANOEL VIEIRA DA SILVA, JAILTON 

GERALDO SANTOS, RENATA ALVES SANTOS, MAURICIO DOS SANTOS RIOS, 

LORENA GARCIA PASSOS MESQUITA VELLOSO, SAMIR OLIVEIRA DA SILVA, 

ROSEMEIRE ROCHA LIMA MASCENO, GILVAN GERVASIO DOS SANTOS, 

VANUBIA FERREIRA RIOS, VALERIA SILVA LEITE e MARIA SOCORRO SILVA 

RIBEIRO. 

Sustenta a coligação investigante: 

(a) que o PP apresentou chapa contendo 13 candidatos 

masculinos e 6 candidatas femininas, atendendo formalmente à cota de gênero;  

(b) que durante a campanha recebeu informações de que as 

candidatas LORENA GARCIA PASSOS MESQUITA VELLOSO, RENATA ALVES 

SANTOS, VALERIA SILVA LEITE e VANUBIA FERREIRA RIOS não estavam fazendo 
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campanha; 

(c) que, após o pleito, verificou-se que nenhuma das quatro 

candidatas registrou em seu favor qualquer voto válido; 

(d) que as prestações de contas das quatro candidatas, quando 

do ajuizamento da AIJE, apareciam zeradas, 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, nem mesmo fora apresentada qualquer divulgação nas redes sociais das 

candidatas”; 

(f) que a filha da candidata LORENA VELLOSO divulgou 

mensagem apoiando outro candidato; 

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

apresentação de quatro candidaturas femininas fictícias;  

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. 92 (versão em .pdf dos autos digitais), apresentaram 

defesa 6 (seis) dos investigados: MAURICIO DOS SANTOS RIOS, MARIA SOCORRO 

SILVA RIBEIRO, EDMILSON ALVES DE JESUS, ROSEMEIRE ROCHA LIMA 

MASCENO, EDMAR DOS SANTOS ARAUJO e EMANOEL VIEIRA DA SILVA. Aduziram: 

(a) que a ação está baseada em suposições;  

(b) que “fundamentação de que a não obtenção de votos por 

algumas das candidatas seria prova da perpetração de fraude cometida pelo partido é 

rasa e não tem o condão de demonstrar qualquer irregularidade”; 

(c) que “não dá para saber por que as candidatas não votaram em 

si e, ainda assim, pouco importa, visto que o ato não é proibido, o que não importa dizer 
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que eles seriam fraudulentos, como tenta forjar a parte autora”; 

(d) que “não dá para afirmar que não houve atos de campanha 

somente por conta da ausência de postagens em redes sociais”, uma vez que “Jacobina 

é uma cidade do interior da Bahia cujo eleitorado em grande parte se distribui na zona 

rural, o que obriga os candidatos a fazer campanha presencial”.  

(e) que, diversamente do alegado na inicial, houve sim prestação 

de contas de campanha, constantes dos processos 0600646-72.2020.6.05.0046, 

0600368-71.2020.6.05.0046, 0600418-97.2020.6.05.0046 e 0600436-21.2020.6.05.0046. 

Em seguida, a partir da fl. 101, apresentou defesa o candidato 

eleito EVERTON MACEDO LIMA OLIVEIRA, arguindo, preliminarmente, conexão entre 

esta ação e a AIJE 0600651-94.2020.6.05.0046, e, no mérito: 

(a) que as quatro candidatas sem votos utilizaram materiais 

impressos, conforme constante em suas prestações de contas;  

(b) que inexistiu fraude, pois “... os registros de candidatura, 

tendenciosamente avaliados como ficcionais, pela ótica da Promovente, foram 

devidamente consentidos pelas candidatas, não havendo qualquer desacordo na 

manifestação de vontade declarada nos RRC´s deferidos por este e. Juízo Zonal”.    

A partir da fl. 170 foi a vez de o PARTIDO PROGRESSISTAS 

contestar a ação, o que fez argumentando: 

(a) que “todas as candidatas vinculadas ao Partido Progressistas 

(PP) realizaram a devida prestação de contas”; 

(b) que o “fator determinante para o insucesso das candidaturas 

apontadas foi que o Diretório Municipal do PP não recebeu nenhum valor a título de 

fundo partidário ou fundo eleitoral, necessário e imprescindível ao apoio das candidaturas 

femininas lançadas no pleito”; 

(c) que “antes do período eleitoral, houve grande expectativa de 

que as candidatas do sexo feminino seriam contempladas com a cota de 30% dos fundos 
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eleitoral e FEFC, tal como havia anteriormente decidido o Tribunal Superior Eleitoral e 

dado grande destaque pela imprensa nacional”, de modo que o “PP Municipal de 

Jacobina acreditou que seria um dos Municípios contemplados com a referida cota e 

repassou essa expectativa também as próprias candidatas, que nutriram a esperança de 

ter suas campanhas ajudadas pela verba partidária”; 

(d) que “houve um natural e justificado ‘desânimo’ por parte de 

algumas candidatas, que acabaram por abandonar a candidatura, sequer pedindo voto 

para si mesmas”; 

(e) que, no curso do processo eleitoral, o partido fez uma ata 

retificadora incluindo por último, visto não ter inicialmente cumprido a cota de gênero, a 

candidata MARIA SOCORRO SILVA RIBEIRO, que obteve expressiva votação, contando 

com 296 votos; 

(f) que a referida candidata apenas atualizou sua capa da rede 

social em 15 de outubro e mesmo assim teve expressiva votação, o que indica que no 

interior do estado os votos não dependem necessariamente de divulgação em redes 

sociais; 

O próximo a contestar foi o candidato DJALMA RICARDO DOS 

ANJOS FILHO (fl. 185 e segs.), que arguiu a impossibilidade de desconstituição do 

demonstrativo de regularidade dos atos partidários por meio de AIJE e, no mérito, 

reiterou argumentos já lançados nas demais peças defensivas, pugnando pela 

improcedência da ação.  

Certificado pelo cartório que as quatro candidatas referidas na 

inicial de fato não obtiveram votos e, ainda, que efetivamente exercitaram o sufrágio (fl. 

273).    

Realizada audiência de instrução em 17 de março de 2021, sendo 

colhido depoimento pessoal de Everton Macedo Lima Oliveira e ouvidos o informante 

Desdedite Oliveira Neto (primo do representado depoente) e a testemunha 

compromissada Edinaldo Barbosa Carvalho, conforme ata de fl. 315 e registro 

audiovisual disponível no link: “https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/923200d1-3f5a-

43ed-b465-e021531b0e71?vcpubtoken=b31935de-a98c-45f7-9f29-b662e681b422”. 
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Alegações finais do PARTIDO PROGRESSISTAS no sentido de 

que “as candidatas efetivamente concorreram ao pleito que”; “fizeram campanha e 

pediram votos explicitamente”; “participaram da convenção partidária”; “não participaram 

da formação da chapa proporcional em conluio com outros agremiados e no intuito de 

fraudar a cota de gênero” e que as testemunhas teriam afirmado que “duas das 

candidatas que tiveram votação zerada desistiram tacitamente da campanha em virtude 

de problemas ligados a propagação da COVID-19, com a infecção e até morte de 

familiares” e que “demais candidatas desistiram tacitamente da campanha pela ausência 

de apoio financeiro da agremiação” (fl. 320 e segs.). 

Pela defesa de MAURICIO DOS SANTOS RIOS E OUTROS foi 

reiterada a inocorrência de fraude (fl. 328 e segs.).   

Em seus memoriais, a coligação investigante deu por provadas 

suas alegações e insistiu no acolhimento da pretensão (fl. 335 e segs.).  

O candidato EVERTON MACEDO LIMA OLIVEIRA (fl. 338 e 

segs.) tornou a salientar a regularidade do processo de indicação das candidatas e a 

recusar a tese de ocorrência de fraude.  

Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral deu parecer conclusivo 

pela improcedência da ação uma vez que, em síntese, “não foi possível extrair fatos com 

relevância suficiente para comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições, que 

é o bem tutelado pela AIJE, não havendo que se falar em configuração de ato praticado 

com burla a cota de gênero, capaz de acarretar a pena de inelegibilidade” (fls. 355/362).  

Os autos vieram CONCLUSOS.  

Passo a DECIDIR.  

Assinala-se a revelia de 11 (onze) dos candidatos investigados 

(CLODOALDO LEITE DA SILVA, CÍCERO DA SILVA MUNIZ, EDIVANIO SILVA DE 

VASCONCELOS, FÁBIO DE MACEDO OLIVEIRA, JAILTON GERALDO SANTOS, 

RENATA ALVES SANTOS, LORENA GARCIA PASSOS MESQUITA VELLOSO, SAMIR 

OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN GERVASIO DOS SANTOS, VANUBIA FERREIRA RIOS, 

VALERIA SILVA LEITE), inclusive, neste processo, das quatro investigadas que teriam 
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participado da chapa de forma fictícia.   

Consoante já reconhecido quando do saneamento, estão sendo 

julgadas em conjunto as AIJEs 0600649-27.2020.6.05.0046 e 0600651-

94.2020.6.05.0046, haja vista sua conexão, na forma do art. 96-B da Lei n. 9.504/97. 

Opta-se por proferir duas sentenças autônomas ante a disparidade de questões 

processuais e de partes (na AIJE 0600651 não foi incluído no pólo passivo a candidata 

MARIA SOCORRO SILVA RIBEIRO nem o PARTIDO PROGRESSISTAS), de forma a 

racionalizar o restante do transcurso processual e o reexame pelas instâncias superiores. 

Evidentemente, as decisões guardarão coerência recíproca.  

Preliminares 

O feito já foi objeto de saneamento, havendo sido confutada a 

preliminar de impossibilidade de desconstituição do demonstrativo de regularidade de 

atos partidários, visto que o objeto da ação é o reconhecimento de fraude ao sistema de 

cotas de gênero, cuja investigação e pronunciamento podem ser levados a termo no 

âmbito de ação de investigação judicial eleitoral, conforme jurisprudência do TSE.   

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).  

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 
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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, e pedido vênia ao i. promotor oficiante, tenho por 

provada, pelo conjunto da obra, a utilização de candidaturas fictícias na chapa 

proporcional em apreço.  

Com efeito: 

(i) foram 4 (quatro) as candidatas que não receberam nenhum 

voto dentro da mesma agremiação, nem os delas próprias, pois todas exerceram sufrágio 

(LORENA GARCIA PASSOS MESQUITA VELLOSO, RENATA ALVES SANTOS, 

VALERIA SILVA LEITE e VANUBIA FERREIRA RIOS). Ainda que se excetuasse o caso 

de Renata Santos, em que a prova oral informou a infecção de sua genitora por COVID 

durante a campanha e posterior óbito, persistiriam 3 candidatas zeradas. Ainda que se 

excetuasse o caso de Lorena Velloso, que, segundo prova oral, teria abandonado a 

campanha para não contaminar seu pai, permaneceriam 2 candidatas zeradas;     

(ii) todas as 4 (quatro) prestações de contas das referidas 

candidatas são absolutamente idênticas, aparecendo, em todas elas, como receita 

apenas uma doação, feita por candidato a prefeito, de impressos e adesivos, em 

estimáveis totalizando R$582,00;  

(iii) nenhum desses impressos ou adesivos foi exibido ao longo do 

processo;  

(iv) nenhum ato de campanha praticado por qualquer dessas 

candidatas foi evidenciado no processo;  

Num. 83868254 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: BERNARDO MARIO DANTAS LUBAMBO - 30/03/2021 10:52:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21033010520515900000080840097
Número do documento: 21033010520515900000080840097



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 
46.ª ZONA ELEITORAL 

 

 

 

8 
 

(v) nenhuma postagem de cunho eleitoral das referidas 

candidatas nas redes sociais foi evidenciada, conforme faz prova ata notarial juntada. 

Ainda que Jacobina seja um município do interior do estado, requerendo na campanha o 

corpo a corpo com eleitores sem acesso à internet, seria natural que houvesse uma 

mínima projeção das candidaturas nos respectivos perfis sociais. Bem ao contrário, foi 

feita prova de uma publicação social da filha da candidata LORENA VELLOSO em favor 

de outro candidato, datada de 14/10. Por fim, o fato de a candidata MARIA SOCORRO 

SILVA RIBEIRO ter obtido 296 votos e “apenas” ter atualizado sua rede social em 15 de 

outubro não prova o que se quer: mostra, pelo contrário, que é esperado mesmo que 

uma candidata alavanque sua campanha nas redes sociais, ainda que sucintamente; 

lembre-se que em 15 de outubro ainda faltava um mês para o pleito.  

É de se anotar que a prova oral não é dotada de força para refutar 

essas evidências.  

Os depoimentos foram no seguinte sentido (com sutis adaptações 

para o texto): 

- EVERTON MACEDO LIMA OLIVEIRA, investigado eleito (a 

partir do 25min00seg): “que todas as candidatas foram por espontanea vontade, 

participaram de reuniões, participaram das convenções, a mãe de Renata estava com 

COVID e veio a falecer depois da campanha; o pai de Lorena tem doenças crônicas e ela 

ficou com medo de levar a doença para dentro de casa, que Valéria e Vanúbia não 

desistiram, que não se encontrava com as candidatas ao longo da campanha, mas todas 

elas participaram de reuniões dentro da casa de Zezinho Velloso; que na verdade o 

partido não deu apoio a nenhum candidato, que recebeu doações de pessoas físicas; que 

todas foram por espontanea vontade, participaram de reuniões e da convenção, todas 

elas foram para disputar para ter êxito como vereadora, que não tinha nenhuma mulher 

que quis se candidatar mas não teve vaga; que não houve qualquer ajuste para que elas 

participassem apenas para preencher a cota; que foram para participar, se ela vai 

participar do pleito, de uma candidatura, ela tem que saber que existe um regime, que ela 

na verdade tem que ter a sua votação, que o mais prejudicado com esse situação está 

sendo o vereador, que o que seria então de ser autuado seria o partido, não o vereador; 

quem tem que ser punido é o partido, não o vereador, que não houve simulação, que não 

viu ninguém do partido as obrigando a começar ou ficar até o final”; 
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- DESDEDITE OLIVEIRA NETO, informante, não 

compromissado, primo do candidato eleito Everton (a partir do 39min09seg): “que a 

Renata lhe pediu votou, que a mãe dela acabou falecendo, que foi o motivo que ela 

acabou a campanha, que a mãe dela ficou intubada durante a campanha, que Lorena é 

esposa de Zezinho, que Lorena lhe tinha pedido voto, mas quando começou a se alastrar 

a COVID, o pai dela é acamado, muitos anos doente, e ela falou que ficou preocupada de 

acabar levando a doença para ele, que as outras duas não conhece, que trabalhou na 

campanha de Everton, que esteve presente na realização do partido progressistas, que 

foi na câmara dos vereadores, que todas as quatro estavam presentes na convenção, 

que não viu ou soube de qualquer ajuste para que elas participassem ficticiamente, que o 

marido de Lorena já é do partido e que era interesse deles que ela saísse candidata, por 

ser bem conhecida, inclusive lhe pediram voto, que o marido de Lorena é o Zezinho 

Velloso, o tesoureiro do Progressistas, que até onde sabe, quando conversou com 

Lorena, e com Zezinho, ele disse que o depoente tinha que votar nela, por ser sua prima, 

que viu Lorena e Renata em caminhada que teve, para o candidato a prefeito, que o 

partido não recebeu verba para a campanha dos fundos, que a mãe da Renata foi 

intubada durante as eleições, mas não sabe quando faleceu, que Valéria e Vanúbia o 

comentário da cidade é que elas não teriam condições de fazer a campanha sem o fundo 

partidário, que soube que uma delas até ligou para o presidente do partido, mas, não 

sendo possível receber verbas, não pôde continuar, que esse é o comentário da cidade; 

que o marido de Lorena, José Rocha, participou das carreatas e passeatas de Tiago 

Dias”;   

- EDINALDO BARBOSA CARVALHO, testemunha 

compromissada (58min45seg): “que não conhece as candidatas, que vê só os 

comentários sobre essa questão, que ouve que elas não receberam ajuda e ficaram 

chateadas, que ouviu pessoas fazendo crítica porque o partido não ajudou elas a fazer a 

campanha; que é filiado ao PT de Jacobina, que por conta de já ter 60 anos, ficou muito 

em casa, por ser vulnerável, não se envolveu muito nas campanhas dessa vez, por conta 

do coronavírus, ficou mais em redes sociais, que não tem conhecimento se as 

candidaturas foram lançadas só para cumprir a cota de gênero, que ouviu comentários de 

que a mãe ou parente de uma delas faleceu de coronavírus, outra também disse que 

tinha o pai doente, alguma coisa assim, que não sabe a mãe de quem morreu, que só 

ouve comentários, que ouviu dizer que logo após as eleições a mãe de uma delas 
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faleceu, que não participou de nenhum ato de campanha por não ter saído, de modo que 

não presenciou qualquer das candidatas em atos de campanha”.  

Como se vê, a prova oral é de rarefeita eficácia persuasiva, 

restrita que ficou ao depoimento do investigado que veio a ser eleito pela chapa ― e que 

pode ser privado do mandato ―, de um primo seu, que trabalhou inclusive na sua 

campanha, e de apenas uma testemunha compromissada, cujo conhecimento dos fatos 

se limitou a comentários ouvidos.   

Finalmente, as teses defensivas não têm como prosperar.  

A tese de insucesso das candidaturas por falta de apoio das 

instâncias superiores do partido, que não efetuaram repasses dos fundos disponíveis, se 

acolhida, implicaria uma espécie de salvo-conduto ao lançamento de candidaturas 

fraudulentas, visto que sempre será possível ― e simples ― alegar dificuldades 

financeiras para levar adiante a campanha. Observe-se que dentro do próprio Partido 

Progressistas houve mulheres que, decerto enfrentando similares obstáculos, registraram 

votos (Maria Socorro Silva Ribeiro, 296; Rosemeire Rocha Lima Masceno, 30).  

O fato, certamente notório, de que o mero abandono da 

campanha não caracteriza para o TSE a fraude capaz de derrubar a chapa naturalmente 

orientará os investigados a procurar esse caminho defensivo. Por isso, é preciso que 

fique claro, pelo conjunto de evidências, que houve abandono, quer dizer, que a 

campanha genuinamente começou e somente depois declinou. E isso não ficou 

evidenciado com relação a qualquer das quatro candidaturas examinadas.    

No que se refere à tese de abandono da candidatura de LORENA 

VELLOSO pelo receio de contaminação por COVID de seu genitor, idoso e adoentado, 

cabe observar que a crise sanitária já se achava instalada desde março de 2020 e que, 

conforme a prova oral, seu genitor se encontrava na mesma condição havia muitos anos. 

Isso significa que esses fatos não foram supervenientes ao registro da candidatura, isto 

é, trata-se de condições preexistentes à convenção, de conhecimento da candidata. Não 

é plausível que a decisão de abandonar a candidatura tenha ocorrido instantes depois de 

uma escolha genuína na convenção, a ponto de que a intenção de concorrer não tenha 

deixado qualquer vestígio, nem mesmo uma simples postagem em rede social da 
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aprovação do nome na convenção.       

Em relação à tese de abandono da campanha por parte de 

RENATA SANTOS em decorrência da infecção de sua genitora por COVID, e 

subsequente falecimento após as eleições, trata-se de argumento que poderia ser 

relevante.  

Entretanto, em primeiro lugar, não foi evidenciado o instante em 

que a doença foi contraída por sua mãe (aliás, consigne-se que apenas prova oral, 

emanada de terceiros, houve de tal contaminação e mesmo do lamentável falecimento), o 

que poderia justificar (ou não) a absoluta inexistência de atos de campanha, desde o 

início. Não custa repetir: era de se esperar que a campanha houvesse ao menos deixado 

sinais de seu nascimento, a menos que a data da infecção fosse muito próxima da 

convenção, data essa que não provada, nem, aliás, minimamente comentada ao longo do 

processo, seja pelos investigados, seja pelas testemunhas.  

Além disso, cabe relembrar que foram em número de quatro as 

candidatas com votos zerados. Ainda que, concedendo-se o benefício da dúvida, essa 

candidata tenha sofrido o abalo desde o início da disputa, haveria ainda outras três que 

não efetivaram a campanha, de modo que a chapa continua inquinada pela fraude.   

Quanto à campanha de MARIA SOCORRO SILVA RIBEIRO, o 

fato de o partido a haver incluído na ata por último, em retificação, e de ela haver 

conquistado votação expressiva (296 votos) não abona as demais candidaturas 

femininas. A sigla poderia estar desde o início enfrentando dificuldades para atender à 

cota e ter nomeado candidatas fictícias, mas, ainda faltando contingente feminino para 

amparar o número de homens pretendido, pode ter buscado um nome final, que se 

provou de fato empenhado na campanha. Enfim, o argumento é inconclusivo.  

Desse modo, tudo isso considerado, tem-se que o investigante 

logrou desincumbir-se do ônus probatório que lhe incumbia e que lhe podia ser 

reclamado, pois se provaram fatos objetivos indicadores seguros da inexistência de 

campanha de quatro candidatas dentro da mesma chapa. Mais que isso equivaleria a lhe 

exigir prova quase diabólica, pois, sendo antagonista político, não teria jamais acesso aos 

diálogos ― logicamente velados ― pelos quais as fraudes foram concebidas e postas em 
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execução. E, pelo outro lado, nenhum sinal do abandono forçado das candidaturas após 

um início genuíno foi apresentado nos autos.   

Em síntese, o exame positivo quanto à ocorrência de fraude, 

consistente no lançamento de candidaturas fictícias apenas para atendimento formal da 

cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei das Eleições, é obtido da associação de 

circunstâncias que comprovam a inocorrência de efetiva campanha por parte de quatro 

das seis candidatas femininas da chapa investigada e da debilidade da tese de 

autenticidade inicial e abandono apenas superveniente das candidaturas.  

Como consequência, em primeiro lugar, na linha do decidido no 

Recurso Especial Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018, ante a gravidade das circunstâncias 

(LC 64/90, art. 22, XVI), cassar-se-ão todos os registros da chapa proporcional do PP, 

bem assim o diploma de quem houver sido eleito, por serem os demais candidatos 

beneficiados pelo ilícito.  

Finalmente, institui-se a sanção de inelegibilidade apenas às 

investigadas efetivamente envolvidas na fraude, no caso, LORENA GARCIA PASSOS 

MESQUITA VELLOSO, RENATA ALVES SANTOS, VALERIA SILVA LEITE e VANUBIA 

FERREIRA RIOS, eis que inexistem nos autos elementos que permitam concluir pelo 

envolvimento de outros sujeitos entre os demais investigados.   

Dispositivo  

Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, 

nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/90: 

(a) declarar cassados os registros de todos o(a)s candidato(a)s da 

chapa proporcional do Partido Progressistas – PP no pleito de 2020 no Município de 

Jacobina, assim como o diploma de quem houver sido eleito; 

(b) declarar as investigadas LORENA GARCIA PASSOS 

MESQUITA VELLOSO, RENATA ALVES SANTOS, VALERIA SILVA LEITE e VANUBIA 

FERREIRA RIOS inelegíveis para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 

subsequentes ao pleito de 2020; e, por fim,     
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(c) determinar, após o trânsito em julgado, ante a anulação dos 

votos direcionados à chapa cassada (Código Eleitoral, art. 222), o recálculo dos 

quocientes eleitoral e partidário e demais consectários, bem como a expedição do 

diploma correspondente.   

Sem custas nem honorários.  

Intimem-se.  

Jacobina/BA, em 30 de março de 2021. 

 
BERNARDO MÁRIO DANTAS LUBAMBO 

Juiz Eleitoral 
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