
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 259ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LOURENÇO MG 

  
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0601091-11.2020.6.13.0259 / 259ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
LOURENÇO MG 
REQUERENTE: #-41º PROMOTOR ELEITORAL DE MINAS GERAIS 
  
REQUERIDO: CELIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA 
  

 
Decisão.

 
 

Vistos etc.
Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente c/c pedido liminar de busca e

apreensão ofertada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Célia Shiguematsu Cavalcanti
Freitas Lima, atual Prefeita Municipal de São Lourenço e candidata à reeleição.

Aduz o parquet, em síntese, ter chegado a seu conhecimento que a Requerida,
candidata ao cargo de prefeita neste município, determinou o depósito de cerca de 450 cestas
básicas em uma sala do Projeto Cres-Ser, além de outra quantidade na Creche Santa Marcelina,
totalizando algo em torno de mil cestas básicas.

Alega que a Requerida teria determinado à Secretaria de Desenvolvimento Social a
distribuição das cestas básicas na sexta-feira e no sábado, véspera das Eleições, determinando,
ainda, que os servidores informassem que as cestas básicas estavam sendo distribuídas a
mando daquela Representada. Para tanto, seriam utilizados veículos oficiais do CRAS como
forma de dissimular o uso promocional de programa social.

Afirma que, ao assim agir, a Requerida estaria fazendo uso promocional de
programa social, ao passo que o objetivo da distribuição das cestas, às vésperas das eleições,
deixa cristalina a intenção de influenciar e se projetar perante o eleitorado, infringindo, portanto,
as disposições contidas no art. 73, IV, da Lei 9.504/97.

Ao final requer: a) seja determinada, inaudita altera pars, diligência por Oficiais de
Justiça e Servidores do Cartório Eleitoral, na sede do Projeto Crer-Ser, situado à Rua Ida
Mascarenhas Lage nº 497, bairro Nossa Senhora de Fátima, São Lourenço/MG, CEP, 37.470-
000, e na Creche Santa Marcelina, situada à Rua Andrade Figueira nº 46, bairro Estação, para a
busca e apreensão de todas as cestas básicas ali depositadas, lavrando-se o respectivo termo; b)
seja o resultado da diligência disponibilizado ao MPE, para o prosseguimento das investigações e
oportuna devolução das cestas básicas, caso comprovado serem estas de propriedade do
Município, com aquisição pelos cofres públicos.

RELATADO, FUNDAMENTO e DECIDO.
O pedido de antecipação de tutela refere-se à diligência de busca e apreensão de

cestas básicas depositadas em órgãos municipais, tendo como objetivo, supostamente, a
distribuição dessas cestas às vésperas da eleição municipal que se avizinha.

O Representante do Ministério Público Eleitoral, para pleitear o presente pedido de
tutela antecipada, se baseou no documento de ID 38860634, advindo da Ouvidoria do referido
órgão, que descreve, com detalhes, o fato de a Requerida ter determinado aos servidores da
secretaria que informassem, quando da distribuição das referidas cestas, que tal fato se dava a
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seu mando.
Assim, para que se preserve a higidez do pleito vindouro, inibindo-se o suposto uso

oportunista de programa social, entendo por bem acolher o pleito ministerial, vez que presentes
os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que se evite suposto uso
eleitoreiro de distribuição de cestas básicas, às vésperas da eleição, fato este passível de
desequilibrar a eleição em favor da atual ocupante do cargo de Prefeita.

O perigo de dano resta configurado na possibilidade da distribuição de cestas
básicas às vésperas das eleições municipais de 2020, aliado à probabilidade do direito, com
espeque na legislação (art. 73, IV, da Lei 9.504/97).

Isso posto, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR e DETERMINO a busca e apreensão das
cestas básicas mencionadas na inicial e supostamente depositadas nos seguintes endereços:
1 - Sede do Projeto Crer-Ser, situada na Rua Ida Mascarenhas Lage nº 497, bairro Nossa
Senhora de Fátima, neste Município de São Lourenço (MG).

2 - Creche Santa Marcelina, situada na Rua Andrade Figueira nº 46, bairro Estação,
neste Município de São Lourenço (MG).

Determino que as duas diligências sejam cumpridas no mesmo instante pelos
servidores do Cartório Eleitoral, com o auxílio da Polícia Militar caso se faça extremamente
necessário. diligência deverá ser cumprida com a máxima discrição, a fim de se evitar a
espetacularização da diligência e seu uso como matéria de propaganda eleitoral negativa, vez
que a diligência poderá, em tese, resultar frustrada.

Pelo mesmo motivo o presente procedimento deverá tramitar sob absoluto segredo
de justiça.

Tendo em vista tratar-se de aproximadamente mil cestas, e não possuindo o
Cartório Eleitoral espaço físico suficiente para depósito, muito menos condições e estrutura para
realização do transporte das mesmas para outro local, determino, caso evidenciado o ocorrido,
que se proceda à apreensão das cestas, após a lavratura do competente auto, e que figurem
como depositários dos bens o presidente, administrador, diretor ou qualquer servidor público das
entidades objeto da busca, presentes no momento da diligência, mediante assinatura de
responsabilização como fiel depositário, até nova determinação deste Juízo Eleitoral quanto à
destinação das cestas básicas, incorrendo em pena de desobediência em caso de desrespeito do
termo de depósito, além de outras sanções eleitorais, administrativas, civis e penais cabíveis.

Ao final, seja o resultado da diligência disponibilizado ao MPE, para o
prosseguimento das investigações e oportuna devolução das cestas básicas, após a realização
das eleições, caso comprovado serem estas de propriedade do Município.

EXCEPCIONALMENTE, diante do sigilo que deve ser resguardado na hipótese,
DETERMINO QUE CÓPIA DESTA DECISÃO, assinada eletronicamente, SIRVA COMO
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Cumpra-se.
São Lourenço, 11/11/2020.
 
Fernando A. Junqueira
Juiz Eleitoral 259ª Zona - MG
 

Num. 38906487 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: FERNANDO ANTONIO JUNQUEIRA - 11/11/2020 12:06:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111112055520900000036822768
Número do documento: 20111112055520900000036822768



 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 259ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LOURENÇO MG 

  
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0601091-11.2020.6.13.0259 / 259ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
LOURENÇO MG 
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
  
REQUERIDO: CELIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA 
  
  
 

 

Despacho.
 
 

Vistos etc ...
 

        
 

Tendo em vista o cumprimento da medida liminar deferida
ID 39257422, conforme se infere dos termos acostados ID 38988416
e 39044751, determino ao Cartório Eleitoral que retire o sigilo
dos presentes autos.

 

Após, cientifique-se a parte requerida e, nos termos do
inciso I do §1º do art. 303 do CPC, intime-se o Requerente para
que adite a petição inicial, com a com a complementação de sua
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do
pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias.

        

Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

        

São Lourenço, 16/11/2020.   
 

 

Fernando A. Junqueira

Juiz da 259ª Zona Eleitoral de MG
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SENTENÇA
 

 

Vistos etc ...
 

                 

Diante a manifestação do Ministério Público Eleitoral
ID 40425064, EXTINGO o feito sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e,
consequentemente, determino a restituição das cestas básicas ao
Município de São Lourenço, cessando doravante os efeitos dos
termos de apreensão e depósito ID 38988416 e 39044751.

 

Publique-se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 

São Lourenço, 17 de novembro de 2020.
 

  

Fernando A. Junqueira

Juiz da 259ª Zona Eleitoral de MG
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