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JUSTIÇA ELEITORAL 
 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 

  
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600829-37.2020.6.16.0143 / 143ª ZONA ELEITORAL
DE CASCAVEL PR 
IMPUGNANTE: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
IMPUGNADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIRECAO MUNICIPAL CASCAVEL PR, CAROLINE
SORROCHE CALDAS REZENDE, DANIELE VIER, TERESINHA DEPUBEL DANTAS, EMERSON MALTA
VILANOVA, EDUARDO RAFAEL BERGAMASKI, GILSON ANTONIO FLORIANO, GLAUBER GUILLEN GOMEZ,
JACIRA MARTINS GRANZOTTO, EDELBERTO EVANGELISTA, LADISLAO WYCHOSKI BENFATTI, LUCIANO
MARCELO PIETRO BIAGI, LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ ANTONIO MANSO VIEIRA
JUNIOR, MARAI DE AMORIM SOARES, MARLI CANDIDA DAMASIO, NILMAR OLIMPIO DOS SANTOS, PEDRO
ROMALINO NASCIMENTO DE SOUZA, NILDO SANTELLO, RAFAEL RODRIGO PITARELO, ROSELIA DA SILVA,
VALERIA SOARES THOME, VALTER PAGLIOSA, VANDER PIAIA, ZAQUEU DOMINGOS, ROSELAINE SIDINEIA
KAUTZMANN DA CRUZ, ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA FILHO 
Advogado do(a) IMPUGNADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR74334 
Advogado do(a) IMPUGNADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR74334 
Advogado do(a) IMPUGNADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR74334 
Advogado do(a) IMPUGNADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR74334 
Advogados do(a) IMPUGNADO: THAYS MENDES GOMES - PR88543, GILBERTO NALON GONZAGA - PR24969,
MARCO ANTONIO PADOVANI - PR23174 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

1. Relatório.
 
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta por FERNANDO BOTTEGA
HALLBERG em face da Comissão Provisória Municipal de Cascavel do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) e dos demais candidatos impugnados, ao argumento, em síntese, de que houve
ilegalidade na chapa do impugnado PTB/Cascavel, porquanto uma das candidatas registradas na
DRAP, a candidata Daniele Vier, não renunciou à candidatura, não fez qualquer ato de
campanha, não teve despesas de natureza eleitoral, obteve apenas 9 (nove) votos e sequer
prestou contas, tudo a demonstrar fraude em sua candidatura, realizada tão somente, segundo o
autor, para preencher a cota de gênero.
Em razão disso, requereu (i) o reconhecimento da fraude e do abuso de poder na composição da
lista de candidatos às eleições proporcionais, atribuídos aos Impugnados; (ii) a desconstituição de
todos os diplomas/mandatos obtidos pelos impugnados; (iii) a nulidade dos votos recebidos pelos
impugnados; (iv) a condenação dos impugnados pela prática de abuso de poder.
Com a inicial, juntou documentos.
Os impugnados foram citados, sendo certo que apenas os impugnados PTB/Cascavel, Nildo
Santello, Daniele Vier e Antonio Ribeiro de Souza Filho apresentaram contestação.
Em síntese, os impugnados requereram a improcedência da AIME, ao argumento de que a
candidata Daniele Vier vinha exercendo atos de campanha até que, contudo, contraiu a COVID-
19.
No mesmo sentido, a impugnada Daniele Vier, por meio de contestação, pontuou que realizou
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atos de campanha até ser acometida, em 18/09/2020, pela COVID-19, já após a convenção
partidária. Alega que ficou em quarentena por recomendações médicas. Aduz que, após a
recuperação, pelo fato de estar grávida à época e em atenção à gestação, deixou de realizar atos
de campanha.
Em razão disso, postula pela improcedência da ação de impugnação.
Juntou documentos.
O Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência de instrução.
Vieram os autos conclusos.
Em síntese, é o relato. Passo a decidir.
2. Fundamentação.
O feito comporta julgamento antecipado do mérito, porquanto não se faz necessária a produção
de outras provas para além daquelas já produzidas pelas partes (art. 355, inciso I, CPC).
INDEFIRO, portanto, os pedidos de produção de provas formulados pelas partes e pelo Ministério
Público, notadamente a testemunhal e o depoimento pessoal, uma vez que dispensáveis ao
deslinde do feito (art. 370, parágrafo único, CPC).
Demais disso, decreto a revelia de todos os impugnados (à exceção os impugnados
PTB/Cascavel, Nildo Santello, Daniele Vier e Antonio Ribeiro), eis que não apresentaram
contestação no prazo legal. Deixo, contudo, de lhes aplicar o efeito material correspondente
(presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor), tendo em vista que há pluralidades de
impugnados e parcela deles apresentou contestação (art. 345, inciso I, CPC).
Imperioso reconhecer, outrossim, que grande parte dos impugnados sequer encontram-se
devidamente representados nos autos, eis que alguns (a grande maioria) não constituíram
defensor, o que indubitavelmente gera vício processual.
Não obstante, destaco que na sistemática adotada pelo novo código de processo civil, cuja
primazia do julgamento do mérito se impõe, quando puder decidir o mérito a favor da parte a
quem aproveita a declaração da nulidade, o juiz não o pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta (art. 282, § 2º, CPC). Redação similar é a do art. 488 do CPC, a propósito.
Assim, como se verá, o reconhecimento de eventual nulidade em decorrência do vício de
representação aproveitaria aos impugnados, em relação aos quais a decisão de mérito será
benéfica, conforme se verá.
Pois bem.
A ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) afigura-se como instrumento jurídico-
processual por meio da qual se busca resguardar a legitimidade e a normalidade do pleito
eleitoral, impugnando os mandatos obtidos em decorrência de abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude, consoante preconiza o texto constitucional. Vejamos:
 

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. – grifei.
 

O conceito de fraude a que alude referida norma constitucional, nos termos da jurisprudência do
TSE, é amplo, abrangendo tanto a fraude eleitoral quanto à inobservância à cota de gênero, a ser
apurada por meio da AIME (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo).
Veja-se:
 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO. 1. Não houve
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violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem se
manifestou sobre matéria prévia ao mérito da causa, assentando o  não
cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo com fundamento na
alegação de fraude nos requerimentos de registro de candidatura. 2. O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de
mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal), é aberto e  pode
englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e  a
legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas,
inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME, na espécie,
acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabil idade da
jurisdição.Recurso especial provido. (Recurso Especial Eleitoral n° 149,
Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE -  
Diário de justiça eletrônico, Data 2111012015) – grifei.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO. [...] 4. É possível
verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o
partido político efetivamente respeita a normalidade das eleições
prevista no ordenamento jurídico -tanto no momento do registro como
no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva observância
da regra prevista no art. 10, § 3°, da Lei das Eleições-ou se há o
lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à
lei, o número mínimo de vagas previsto para cada gênero, sem o
efetivo desenvolvimento das candidaturas. [...] Recurso especial
parcialmente provido. (Recurso Especial Eleitoral n° 24342, Acórdão,
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE -Diário de justiça
eletrônico, Tomo 196, Data 11/1012016, Página 65-66) – grifei.

 
Sobre a reserva de gênero, o § 3º do art. 10 da Lei 9.504/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei 12.034 de 2009, dispõe que do número de vagas resultantes das regras previstas no
mencionado dispositivo, 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, tudo a fim de se
promover a isonomia material entre homens e mulheres (art. 5º, inciso I, CF).
Nessa linha intelectiva, a jurisprudência:
 

RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. ELEIÇÃO 2016. [...] MÉRITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. COTAS DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA
LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CANDIDATURA FICTÍCIA.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. 2. Mérito. 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 o dever de preenchimento mínimo de
30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Para configurar
a fraude, necessária a demonstração inequívoca de que a candidatura
tenha sido motivada com o fim exclusivo de preenchimento artificial da
reserva de gênero. No caso dos autos, indicativos de que o lançamento
ao pleito foi espontâneo e de que a candidata tinha participação ativa
na vida partidária e na campanha eleitoral da agremiação. Os fatos
demonstrados não são aptos para a caracterizar fraude à lei,
indispensável para a configuração do objeto da demanda. Esta Corte já
se pronunciou no sentido de que o fato de candidatas alcançarem
pequena quantidade de votos, não realizarem propaganda eleitoral, ou,
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ainda, oferecerem renúncia no curso das campanhas, não é condição
suficiente, por si só, para caracterizar burla ou fraude à norma, sob
pena de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em
mera presunção. Improcedência da ação. Provimento. (TRE-RS - RE: 798
PELOTAS - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de
Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 144, Data 10/08/2018, Página 5) – grifei.

 
Sem maiores digressões, passo à análise do caso.
Em suma, alega o AUTOR que houve violação à cota de gênero, ao argumento de que a
candidatura de Daniele Vier, a qual concorreu ao cargo de vereadora do Município de
Cascavel/PR no pleito eleitoral de 2020, foi fraudulenta.
O pleito, contudo, não merece acolhimento.
Como demonstrado pela candidata e pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, a então candidata
Daniele Vier inicialmente participou de treinamentos pré-eleitorais no dia 09/07/2020, no intuito de
se preparar para o pleito eleitoral que viria, foi posteriormente lançada como candidata pelo PTB
Cascavel (cf. Convenção Eleitoral), e chegou a realizar a abertura das contas que seriam
utilizadas durante a campanha, sendo certo que, posteriormente, em 18/09/2020, foi
diagnosticada com COVID-19, conforme faz prova o exame laboratorial em anexo.
Ainda, verifica-se que em 05/12/2020 a então candidata Daniele Vier deu à luz um filho, conforme
a certidão de nascimento juntada, o que conduz à conclusão de que a candidata, justamente no
período eleitoral, não só restou acometida pelo coronavírus como também estava próximo do final
do período gestacional, tudo, portanto, a demonstrar que certamente a candidata teve restringida
sobremaneira a possibilidade de realização de atos de campanha.
A despeito disso, oportuno destacar que qualquer candidato é livre para fazer ou não campanha,
assim como para desistir a qualquer tempo da candidatura (inteligência do art. 101 do Código
Eleitoral, segundo o qual “pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida,
o cancelamento do registro do seu nome”).
Imperioso realçar, ademais, que a prova quanto à fraude à cota de gênero deve ser robusta,
razão pela qual a obtenção de pequena quantidade de votos, por si, não pode ser entendida
como fraude à lei:
 

RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. FRAUDE NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ELEIÇÃO 2016. 2. As cotas de gênero, como mecanismo de política
afirmativa, buscam estabelecer um equilíbrio mínimo entre o número de
candidaturas masculinas e femininas. Alguns partidos podem lançar
candidaturas de forma fraudulenta, apenas para viabilizar outras, do sexo
masculino. A fraude ao desiderato legal estaria configurada diante da
indiferença da agremiação e da própria concorrente quanto ao destino de
sua candidatura, cujos efeitos, no contexto do pleito, estariam restritos à
burla à lei, exaurindo-se a partir do deferimento do DRAP pelo julgador do
registro de candidaturas. 3. Ausente prova robusta de que a candidata tenha
sido registrada com vício de consentimento, ou tenha promovido a
campanha de terceiros. Acervo probatório a demonstrar que a candidata
buscou votos, ainda que de forma incipiente e não exitosa, não servindo seu
registro exclusivamente como simulacro de candidatura. Realização de
campanha sem o auxílio de doadores financeiros, sem o apoio de
correligionários eleitorais e sem a utilização de redes sociais na internet, não
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se extraindo dessas circunstâncias, desguarnecidas de elementos
probatórios complementares, a presunção de ilicitude. O recebimento de
pequena quantidade de votos, a não realização de propaganda eleitoral
e a renúncia no curso da campanha eleitoral não são 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 jurisprudência deste Tribunal. 4. Provimento
negado. (Recurso Eleitoral n 192, ACÓRDÃO de 12/07/2017, Relator(aqwe)
DR. LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 123, Data 14/07/2017, Página 11) –
grifei.

Desse modo, não há que se falar em fraude à finalidade da lei, tampouco em simulação de
candidaturas ou burla ao preenchimento da cota de gênero, razão por que devem os pedidos do
autor ser julgados improcedentes.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo Autor, com
resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se.
Diligências necessárias.
 

 
Cascavel, datado eletronicamente.

 
Marcelo Carneval.

Juiz Eleitoral.
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