
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 242ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA PAULISTA SP 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600256-14.2020.6.26.0242 / 242ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
PAULISTA SP 
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA SP 
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO SILVA SOUZA - SP250868 
  
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE VÁRZEA PAULISTA propôs ação de impugnação
ao demonstrativo de regularidade de atos partidários – DRAP contra o PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT alegando, em síntese, que o requerido deixou de
atender o disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 9504/97. Informou que a candidata Sandra Regina
de Oliveira não consta do DRAP do partido e apareceu na lista de candidatos apenas na ata da
convenção realizada em 25.09.2.020. Mencionou que esta candidata não possui filiação partidária
e não apresentou quitação eleitoral. Disse que a candidata Sueli Helena Rodrigues não prestou
contas referentes ao exercício do mandato de Deputada Estadual e, por isso, não pode exercer
cargos e mandatos eletivos por quatro anos, contados da data da aplicação da penalidade (
18.10.18 ). Argumentou que o representado incluiu dentre os candidatos, duas mulheres que não
têm capacidade eleitoral. Afirmou que a inclusão dessas duas candidatas deve ser considerada
fraudulenta, pois visa a preencher a cota de modo formal. Ponderou que a legislação objetiva
promover a igualdade material de gênero na disputa eleitoral. Requereu seja indeferido o pedido
de registro do partido, caso não adequado o número de candidatas.
A petição inicial veio acompanhada de documentos.
Intimado, o impugnado deixou o prazo para a contestação transcorrer in albis ( certidão emitida
em 11.10.2.020 ).
O requerido apresentou a defesa extemporaneamente. Argumentou que não foi citado dos termos
da impugnação. Requereu seja reconhecida a nulidade da “citação”. Informou que houve a
indicação da candidata “Sandra Costureira” para a vaga remanescente. Argumentou que a
candidata Sueli “ingressou com processo judicial visando a regularização das suas contas” e, por
isso, a análise da impugnação fica prejudicada até que seja julgado o pedido formulado nos autos
nº 06077313920186260000. Requereu seja desacolhido o pedido formulado.
A defesa veio acompanhada de documentos.
Éo relatório.
2. FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de impugnação oposta pela representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE
VÁRZEA PAULISTA contra o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA.
A “citação” não é nula, pois o impugnado foi intimado nos termos do que art. 9º, inciso XII, da
Resolução TSE nº 23.624, de 13 de agosto de 2.020, in verbis:
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“XII – no período de 26 de setembro a 18 de dezembro de
2020, as intimações nos processos de registro de
candidatura dirigidas a partidos, coligações e candidatos
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo
inicial do prazo na data de publicação, observadas as demais
disposições do art. 38 da Res.-TSE nº 23.609/2019 (ajuste
referente ao caput do art. 38 da Res.-TSE nº 23.609/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art.
1º, § 1º, III);”

.
A intimação do impugnado em 03 de outubro de 2.020, pelo mural eletrônico, não pode ser
declarada nula, pois em estrita obediência ao que dispõe a Resolução TSE nº 23.264/20.
Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.
O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

 
“Art. 10.  Cada partido ou coligação poderá registrar
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)
do número de lugares a preencher, salvo:
...
§ 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.”
 

O art. 11, parágrafo 1º, incisos III e VI, da Lei nº 9.504/97, estabelece que:
“Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas
do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os
seguintes documentos:
..
III - prova de filiação partidária;
...
VI - certidão de quitação eleitoral;”

 
Pois bem.
Após realizada a convenção em 16 de setembro de 2.020, o PDT apresentou o DRAP com as
seguintes candidatas ao cargo de Vereadora: (i) Tania de Fatima Baio (12345), (ii) Sueli Helena
Rodrigues (12002) e (iii) Sandra Regina de Oliveira.
Conforme informado no Mapa de Documentação de Partido/Coligação, o impugnado apresentou
“10 RRCs, 7RRCs de candidatos do gênero masculino e 3 RRCs de candidatas do gênero
feminino.
No entanto, duas das candidatas apresentadas não possuem capacidade eleitoral passiva.”
O Cartório Eleitoral de Várzea Paulista informou que Sandra Regina de Oliveira não apresentou
certidão de quitação eleitoral e não há prova da filiação partidária ( art. 11, § 1º, incisos III e VI, da
Lei nº 9.504/97 ). Essa candidata teve o título cancelado por não ter comparecido para a Revisão
do Eleitorado.
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A candidata Sueli Helena Rodrigues não apresentou certidão de quitação eleitoral, pois teria
deixado de prestar as contas da campanha referente às Eleições 2.018 ( art. 11, § 1º, inciso III, da
Lei nº 9.504/97 ).
Publicado o Edital nº 24 em 28.09.2.020, a representante do Ministério Público apresentou
impugnação ao DRAP. O prazo para apresentação da contestação transcorreu em 10.10.2.020. A
defesa apresentada em 14.10.2.020 é extemporânea. O impugnado não substituiu as candidatas
mencionadas.
Excluídas as candidatas Sueli e Sandra, é evidente que a agremiação deixou de reservar “30%
(trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”,
em afronta ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
A indicação de candidatas sem capacidade eleitoral passiva – artifício utilizado para ludibriar a
Justiça Eleitoral – demonstra que o partido impugnado pretendia valer-se de “candidaturas
laranja” para dar cumprimento à exigência legal, expediente já reconhecido como fraudulento
pelo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe nº 193-92.2016.18.0018/PI, in verbis:

 
“RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES.
PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE.
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 30, DA LEI 9.504/97.
1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na
quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das
coligações Compromisso com Valença I e II ao cargo de
vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a)
cassação dos registros das cinco candidatas que incorreram
no ilícito, além de sua inelegibiIidade por oito anos; b)
cassação dos demais candidato e registros por ambas as
chapas, na qualidade de beneficiários.
2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna
pela inelegibilidade de todos os candidatos e por se estender
a perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário,
ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da
fraude e, alternativamente, por se preservarem os registros
de quem não anuiu com o ilícito.
...
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, §
3º, DA LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA.
GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E
MULHERES. ART. 50, 1, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa
afronta à isonomia entre homens e mulheres que o legislador
pretendeu assegurar no art. 10, § 30, da Lei 9.504/97 - a partir
dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao
pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa
humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o
que se demonstrou na espécie.
...
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de
campanha de cinco candidatas - tipos de despesa, valores,
data de emissão das notas e até mesmo a sequência
numérica destas - denota claros indícios de maquiagem

Num. 17740936 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: FLAVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS - 17/10/2020 22:28:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101722283389800000016522092
Número do documento: 20101722283389800000016522092



 

contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário, somam-
se diversos elementos específicos.
...
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.”      (  TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 193-
92.2016.6.18.0018 - CLASSE 32 - VALENÇA DO PIAUÍ – PIAUI,
REl. Min. JORGE MUSSI, j. 17.09.19 ).

 
Em assim sendo, não há razão para determinar a suspensão desse feito, pois a regularização da
situação da candidata Sueli – que deixou de prestar as contas da campanha realizada durante as
Eleições de 2.018 - em nada socorrerá o impugnado.
Dito isso e uma vez descumprida a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o
acolhimento do pedido se impõe.
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação oposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT e o faço para indeferir o registro do
DRAP, por inobservância do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Providencie o Cartório Eleitoral as devidas anotações e comunicações.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Várzea Paulista, 17 de outubro de 2.020
 
Flávia Cristina Campos Luders

Juíza Eleitoral
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