
14/11/2020

Número: 0600127-93.2020.6.18.0092 
 

Classe: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

 Órgão julgador: 092ª ZONA ELEITORAL DE AROAZES PI 
 Última distribuição : 14/11/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Percentual de Gênero - Candidatura Fictícia 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

LINDOMAR LEITE DE ARAUJO (AUTOR) YOANNA LAIS XAVIER ARAUJO (ADVOGADO)

LUIS FRANCIVANDO ROSA DA SILVA (ADVOGADO)

ELENILZA DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO)

FRANCISCA SOARES DA COSTA (REU)

ETELVANA FRAZAO MOURAO (REU)

TALITA KARINE LUSTOSA LIMA VALLE (REU)

JOSE PEREIRA MATIAS (REU)

ABDORAL DE SOUSA MOURAO (REU)

JACOB GRACI LIMA (REU)

JARLAELSON DA COSTA SILVA (REU)

JOAO FRANCISCO DE SOUSA (REU)

MARIA KATIANE DA SILVA SOUSA (REU)

FRANCISCO ROMULO NUNES BESERRA (REU)

FRANCISCO BERNARDONE DA COSTA VALLE (REU)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ (FISCAL

DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

39907
821

14/11/2020 18:31 AIJE - Aroazes - Fraude Cota de Gênero - Final Petição



 

WALLYSON SOARES DOS ANJOS - Sociedade de Advogados 
& 

LUÍS FRANCIVANDO ROSA DA SILVA Advocacia  

 

          Valença do Piauí/PI                                                         Teresina/PI                                                                  Brasília/DF 
Rua Eurípedes Martins, nº 767                               Rua Heitor Castelo Branco, nº 3001                                  Centro Empresarial 
               Bairro Centro                                                              Bairro Ilhotas                                                 Assis Chateaubriand - SRTV Sul  
                                                                                                                                                                            Q 701, L 38, B 01, Salas 730/732  

           

1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 92ª ZONA ELEITORAL DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLIGAÇÃO COM FÉ E UNIÃO O TRABALHO VAI CONTINUAR, formado pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Partido dos Trabalhadores - PT e Solidariedade - SD, 

endereçada a Rua Detinho Soares, nº 548 – Bairro Centro, Aroazes/PI, através de seu 

representante, LINDOMAR LEITE DE ARAÚJO, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob 

o nº 795.363.953-04, residente e domiciliado na Rua Djalma Veloso, nº 380 – Bairro Centro, 

Aroazes/PI, nos termos do art. 6º da Lei Geral das Eleições, vêm perante Vossa Excelência por 

seus judiciais patronos (procuração em anexo), com fundamento na Constituição Federal, na Lei 

Complementar nº 64/1990  e na Lei nº 9405/1997, apresentar  

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

 

Em face de: 

 

FRANCISCA SOARES DA COSTA (PUCUTA), brasileira, solteira, 

candidata a vereadora, inscrita no CNPJ sob o nº 38.888.899/0001-01, CPF 

nº 900.130.933-04 e RG nº 1.672.576, residente e domiciliada no Conjunto 

Osório do Vale, S/N, Quadra T, Casa 01 – Bairro Alto da Cruz, CEP 64310-

000, Aroazes/PI; 
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FRANCISCO BERNARDONE DA COSTA VALE, brasileiro, ex-Prefeito, 

inscrito no CPF sob o nº 078,125,823-53, residente e domiciliado na Rua 

Antônio Ubiratan Carvalho, nº 2920- Bairro Ininga, CEP: 64048-395, 

Teresina/PI; 

 

ETELVANA FRAZÃO MOURÃO, brasileira, casada, candidata ao cargo 

de vereadora, inscrita no CNPJ sob o nº 38.846.337/0001-97, CPF nº 

536.204.883-04 e RG nº 1.179.515 SSP/PI, residente e domiciliada na 

Avenida Cel. Aníbal Martins, nº 694 – Bairro Urbano, CEP: 64310-000, 

Aroazes /PI; 

 

COLIGAÇÃO “AROAZES RUMO AO FUTURO”,  

formada pelo partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, 

representada por sua presidente, ETELVANA FRAZÃO MOURÃO, 

brasileira, casada, candidata ao cargo de vereadora, inscrita no CNPJ sob 

o nº 38.846.337/0001-97, CPF nº 536.204.883-04 e RG nº 1.179.515 

SSP/PI, residente e domiciliada na Avenida Cel. Aníbal Martins, nº 694 – 

Bairro Urbano, CEP: 64310-000, Aroazes/PI; 

 

TALITA KARINE LUSTOSA LIMA VALLE MELLO, brasileira, casada, 

candidata ao cargo de Prefeita, inscrita com o CNPJ nº 39.077.517/0001-

14, CPF nº 002.297.773-25 e RG nº 2.041.485 SSP/PI, com endereço na 

Praça Detinho Soares, nº 581 – Bairro Centro, CEP: 64310-000, 

Aroazes/PI; 

 

JOSE PEREIRA MATIAS, brasileiro, casado, candidato ao cargo de Vice-

Prefeito, inscrito com o CNPJ nº 39.089.846/0001-85, CPF nº e RG nº 

765.693 SSP/PI, com endereço no Povoado Brejo, s/n – Zona Rural, CEP: 

64310-000, Aroazes/PI; 
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ABDORAL DE SOUSA MOURÃO, brasileiro, solteiro, candidato ao cargo 

de Vereador, inscrito no CNPJ sob o nº 38.843.796/0001-17, CPF nº 

350.864.163-53 e RG nº 693.989 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua 

Paulo Mota, nº 58 - Bairro Centro, CEP: 64.310-000, Teresina/PI; 

 

JACOB GRACI LIMA, brasileiro, casado, candidato ao cargo de vereador, 

inscrito no CNPJ sob o nº 38.849.180/0001-53, CPF nº 760.367.583-91 e 

RG nº 1.545.702 SSP/PI, com endereço na Avenida dos Jesuítas, nº 574 

– Bairro Centro, CEP: 64310-000, Aroazes/PI; 

 

JARLAELSON OA COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, candidato ao cargo 

de vereador, inscrito no CNPJ sob o nº 38.836.948/0001-54, CPF nº 

053.925.333-29 e RG nº 333.067 SSP/PI, com endereço na Localidade 

Vila Independência, s/n – Zona Rural, CEP: 64310-000, Aroazes/PI; 

 

JOAO FRANCISCO DE SOUSA (JOÃO TEMISTA), brasileiro, casado, 

candidato ao cargo de vereador, inscrito no CNPJ sob o nº 

38.838.570/0001-28, CPF nº 081.611.958-97 e RG nº 825.978 SSP/PI, 

com endereço na Rua Paulo Mota, nº 102 – Bairro Centro, CEP 64310-

000, Aroazes/PI; 

 

MARIA KATIANE DA SILVA SOUSA, brasileira, solteira, candidata ao 

cargo de vereadora, inscrita no CNPJ sob o nº 38.858.392/0001-05, CPF 

nº 077.525.883-00 e RG nº 4.401.683 SSP/PI, com endereço na Rua Adão 

Ferreira Ramos, nº 46 – Bonfim, CEP 64310-000, Aroazes/PI; 

 

FRANCISCO ROMULO NUNES BESERRA, brasileiro, solteiro, candidato 

ao cargo de vereador, inscrita no CNPJ sob o nº 38.851.129/0001-86, CPF 

nº 917.262.043-91 e RG nº 1.834.189 SSP/PI, com endereço na Avenida 

Osório do Vale, nº 57 – Bairro Urbano, CEP: 64310-000, Aroazes/PI; 
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Pela prática do ilícito de FRAUDE ELEITORAL, com supedâneo no art. 10, §3º, da Lei 

nº 9.504/97, e art. 22, da Lei Complementar nº 64/90, além do complexo fático e jurídico que desde 

já passa a expor: 

 

 

1 - PRELIMINARMENTE: DO CABIMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL PARA APURAR FRAUDE EM CANDIDATURAS 

Ab initio, cumpre apontar que o instrumento processual da Ação De Investigação 

Judicial Eleitoral é meio hábil para apurar a fraude eleitoral. In causum, configura-se o ilícito grave 

pelo registro de candidatura feminina lançada por partido político unicamente com o intuito de 

atender à regra prevista no art. 10, §3º, da Lei 9504/97, Lei das Eleições. 

 

Conforme esse dispositivo:  

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: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 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. 

(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

Nesses termos, a fraude apontada poderá ser apurada pela via da Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral, uma vez que o art. 22, da Lei Complementar nº 64/1990, assim estabelece:  

 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público 

Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao corregedor-geral 

ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir 

abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 

poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos 
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ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 

obedecido o seguinte rito: [...]. 

 

A esse respeito, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou. Admitiu que 

esse dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva, não devendo ser centrado meramente 

no caráter formal, em seu aspecto de direito processual. Mas também deve amparar hipóteses de 

eventual violação de direito material, cuja proteção constitui dever do Estado. 

 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal afirmou que devem ser examinados pela Justiça 

Eleitoral os desvirtuamentos que possam anular a regra que impõe a existência de candidaturas 

nos patamares previstos pela legislação para cada gênero. Ressalte-se a decisão do Tribunal foi 

unânime, nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 243-42, José de Freitas – PI, rel. Min. Henrique 

Neves da Silva, em 16 de agosto de 2016. 

 

Não obstante, acerca do referido ilícito grave, o mesmo Tribunal Superior Eleitoral, em 

2015, já havia se manifestado informando que as fraudes decorrentes de candidaturas irreais 

também podem ser examinadas na ação de impugnação de mandato eletivo proposta até 15 dias 

após a diplomação dos eleitos, nos autos do Respe nº 1-49. Para o Tribunal, se o percentual 

mínimo de candidaturas destinado às mulheres não for atendido ou corrigido a tempo, o 

registro de todos os candidatos do partido é indeferido.  

 

Nesses termos, portanto, o instrumento processual eleito é hábil para apurar o ilícito 

imputado, qual seja: a fraude em candidaturas femininas, lançadas pela Coligação e partidos 

investigados, tão somente com o objetivo de atender a regra prevista no art. 10, §3º, da Lei 9504/97, 

como adiante será demonstrado. 

 

Entender de maneira diversa seria, com o devido respeito, incorrer em negativa de 

prestação jurisdicional, violando o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88)1, e o 

                                                             
1

 CF. Art. 5
o

. (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal. 
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princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88)2, segundo o qual nenhuma 

ameaça ou lesão a direito deve escapar à apreciação do Poder Judiciário. 

 

 

2 - BREVE INTRÓITO FÁTICO       

A lisura das eleições municipais em Aroazes - PI foi totalmente comprometida pela 

fraude eleitoral, consubstanciada no lançamento de candidaturas fictícias com o objetivo de 

aparentar o cumprimento formal da regra do art. 10, §3º, da Lei 9504/97, sem que a candidatura 

exista de fato. 

COLIGAÇÃO “AROAZES RUMO AO FUTURO”, formada pelo partido Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB formulou 08 (oito) requerimentos de registro de candidatura ao 

cargo de vereador para as eleições de 2020, efetuando 03 (três) requerimentos relativos ao sexo 

feminino, onde uma foi comprovadamente escolhida para somente com o objetivo de preencher a 

cota de 30%. 

Em verdade, MM. Juiz, o fato que evidencia o maior indício de fraude diz respeito às 

candidaturas de FRANCISCA SOARES DA COSTA (PUCUTA), visto que chegou ao conhecimento 

do senhor BARTOLOMEU DE SOUSA ARAÚJO que o pai da candidata a Prefeita TALITA KARINE 

LUSTOSA LIMA VALLE MELLO convocou a candidata PUCUTA para ser candidata a vereadora 

de forma fraudulenta, por meio de um áudio que possui a seguinte degravação e captura de tela 

que comprova seu envio: 

 

“BERNARDONE (PAI DA TALITA): Pois é Pucuta, eu vi tua ligação, também 

retornei pra ti e não consegui falar contigo. Mulher estou precisando de ti pra tu 

ser candidata, entendeu? Não se preocupe não que você não vai ter trabalho 

nenhum, é só arrumar uns votim. Não precisa ser eleita não, o importante é que 

você ajude, entendeu? Porque nós temos duas candidatas mulher e precisamos 

ter três, aí eu quero que você faça esse favor. Conversa com Atevana, entregue 

seus documentos ai e tudo da certo. As despesazinhas de campanha eu lhe dou, 

                                                             
2

 CF. Art. 5
o

. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito. 
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tem umas despesazinhas, mas eu repasso pra você. Outra coisa, você recebeu 

as peças da moto ai do Neto? Eu mandei ontem também.” 
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Portanto, nobre julgador, fica evidente a candidatura da senhora Pucuta apenas 

para atingir o percentual de 30% destinado ao gênero feminino para cumprimento da lei 

eleitoral.  

Esses fatos têm o objetivo de fraudar o processo eleitoral. Assim, a chapa não poderia 

ter sido inscrita e nem poderá concorrer ao pleito eleitoral de 2020, vez que, desde o início, revelou-

se incompleta, pelo não atendimento da exigência legal de cota por sexo.  

 

Desse modo, necessário anular o registro da chapa completa de vereadores da 

Coligação ora denunciada, pois registrada por meio de fraude, e também da chapa majoritária pois  

é beneficiada direta da fraude, isso porque inexiste animus efetivo de concorrer ao pleito eleitoral 

de 2020 da candidata apontada, conforme as provas colacionadas e a serem produzidas em 

instrução.  Impõe-se, ainda, a penalização de todos aqueles que incorrem na ilegalidade, de modo 

a preservar o pleito eleitoral em comento. 

 

Junte-se áudio completo que comprova a ocorrência de fraude. 

 

 

3 – DO DIREITO 

3.1 - DA DEMONSTRAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO COM REFLEXOS ECONÔMICOS 

A salvaguarda à democracia por meio da proteção ao sufrágio tem matiz constitucional, 

com expressa previsão na Carta Magna em seu art. 14, § 9º, aqui in verbis: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

(...) 

§ 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos 

de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 

para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 
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econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta.  

 

Nos exatos termos da autorização constitucional, a Lei Complementar nº. 64/90 traz em 

seu art. 22 a possibilidade da Coligação requerer abertura de investigação a respeito de fraude 

eleitoral, como se depreende pela leitura abaixo: 

 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público 

Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-

Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e 

circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 

indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, 

ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em 

benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: 

 

No caso em exposição, a fraude denota-se da mitigação da regra insculpida no art. 10, §3º, 

da Lei 9504/97. Conforme essa norma: 

 

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: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 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. 

(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

Com efeito, é incontestável que a coligação investigada concorrerá incompleta¸ pois 

das 03 candidatas registradas para que fosse possível o registro de 5 candidatos do sexo masculino, 

uma foi registradas de forma fraudulenta, quando já não é mais permitida a substituição, uma vez 

que o prazo máximo de substituição, como é de conhecimento de Vossa Excelência, pela legislação 
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eleitoral, dá-se até 20 dias antes da ocorrência das eleições. Dessa forma, resta configurada a 

fraude eleitoral, por afronta ao dispositivo do art. 10, §3º, da Lei 9504/97. 

 

Com o devido respeito, tais fatos incontroversos são fundamentais para o deslinde das 

imputações, diante da existência das candidaturas fictícias, sem compromisso sequer de fazer 

campanha, registradas apenas para permitir o registro dos candidatos do sexo masculino.  

 

Em verdade, MM. Juiz, no caso em comento, há uma evidente estratégia fraudulenta 

amplamente conhecida pela doutrina pátria como “percentual branco com votos irrisórios”. Isso 

ocorre quando há uma escolha de “‘candidatas’, com o compromisso de as mesmas não fazerem a 

campanha, e, portanto, sem votos as candidatas não atrapalhariam os ‘candidatos’”  

 

Necessário, ainda, apontar que a fraude é o ilícito por excelência, o mais grave de 

todos, pois atenta contra o próprio sistema e contra o processo eleitoral propriamente dito. 

 

Sobre o tema, é imprescindível a menção ao caso trazido a esta Justiça 

especializada, e cuja importante decisão foi proferida no RECURSO ESPECIAL ELEITORAL 

Nº 193-92 (2.851/2018), cuja ementa se segue: 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 193-92 (2.851/2018) – CLASSE 32 – 

VALENÇA DO PIAUÍ – PIAUÍ 

RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI  

RECORRENTE: COLIGAÇÃO NOSSA UNIÃO É COM O POVO 

ADVOGADOS: LUÍS FRANCIVANDO ROSA DA SILVA E OUTROS 

RECORRENTES: LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA E OUTROS 

ADVOGADOS: CAIO CARDOSO BASTIANI E OUTROS  

RECORRENTES: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES TORRES E OUTROS  

ADVOGADOS: GERMANO TAVARES PEDROSA E SILVA E OUTRA  

RECORRIDOS: AMBAS AS PARTES 
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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, § 3º, 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 

inelegibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos registrados 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. 

PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIRIGENTES 

PARTIDÁRIOS. SÚMULA 24/TSE. REJEIÇÃO.  

3. O TRE/PI assentou inexistir prova de que os presidentes das agremiações 

tinham conhecimento da fraude, tampouco que anuíram ou atuaram de modo 

direto ou implícito para sua consecução, sendo incabível citá-los para integrar a 

lide como litisconsortes passivos necessários. Concluir de forma diversa esbarra 

no óbice da Súmula 24/TSE.  

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. 5º, I, 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, § 3º, 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 
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a sequência numérica destas – denota claros indícios de maquiagem contábil. A 

essa circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos 

específicos. 

6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e 

em três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da 

seguinte forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o 

mesmo cargo, pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), 

sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem que elas 

realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol 

da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da 

Silva sequer compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) 

Magally da Silva votou e ainda assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de 

alegar ter sido acometida por enfermidade, registrou gastos – inclusive com 

recursos próprios – em data posterior; d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é 

reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e usufruir 

licença remunerada do serviço público. 

7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo TRE/PI demandaria reexame 

de fatos e provas (Súmula 24/TSE).  

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 
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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.  

12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o 

regime democrático.  

13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a 

presença feminina na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro 

apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que 

usualmente ocorre.  

INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PARCIAL PROVIMENTO.  

14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante 

quem cometeu, participou ou anuiu com a prática ilícita, e não ao mero 

beneficiário. Precedentes.  

15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os candidatos, constata-se 

a anuência de Leonardo Nogueira (filho de Ivaltânia Nogueira) e de Antônio 

Gomes da Rocha (esposo de Maria Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, 

disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem notícia de animosidade 

familiar ou política, e com ambas atuando na candidatura daqueles em detrimento 

das suas.  

CASSAÇÃO. DIPLOMAS. PREFEITA E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA. 

REPERCUSSÃO. SÚMULA 24/TSE.  

16. Não se vislumbra de que forma a fraude nas candidaturas proporcionais teria 

comprometido a higidez do pleito majoritário, direta ou indiretamente, ou mesmo 

de que seria de responsabilidade dos candidatos aos cargos de prefeito e 

viceprefeito. Conclusão diversa esbarra na Súmula 24/TSE. 

CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS. VEREADORES. 

EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.  

17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações 

Compromisso com Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus 
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registros, e recurso da Coligação Nossa União É com o Povo parcialmente provido 

para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da Rocha, 

subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário, 

revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação 

(precedentes). 

 

Nesse sentido, é o v. acórdão paradigma proferido no Recurso Contra Expedição de 

Diploma nº 698, de relatoria do Ministro Cezar Peluso do c. TSE3, ao consignar que “há casos, 

porém, em que a violação não é direta. É o caso típico da chamada fraude à lei, em que a 

palavra fraude, evidentemente, não tem nenhum sentido pejorativo de intencionalidade, mas 

significa, pura e simplesmente, a frustração do objetivo normativo. Nela há comportamento que 

frustra, frauda o alcance da norma”. 

 

É exatamente o que aconteceu no caso dos autos, tendo em vista que a Coligação 

investigada impossibilitou que o artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 fosse devidamente observado. 

 

Salutar a lição do Ministro, que continuou: “e como é que se configura a fraude à lei? 

(...) quando o agente recorre a uma categoria lícita, permitida por outra norma jurídica, para 

obter fim proibido pela norma que ele quer fraudar, cuidando, diz Pontes de Miranda, que, com 

esse recurso a uma categoria lícita, o juiz se engane na hora de aplicar a lei que incidiu mas não foi 

aplicada, aplicando a que não incidiu”. 

Na mesma linha é a lição do Ministro Dias Toffoli, em brilhante artigo sobre o tema, 

intitulado “Breves Considerações sobre a Fraude ao Direito Eleitoral”. Afirma o Ministro que “à 

Justiça Eleitoral cabe sempre estar atenta à realidade dos fatos que, sob uma roupagem de 

legalidade, na verdade buscam atingir a liberdade do voto, a soberania popular e, 

principalmente, criar alguma vantagem para um candidato ou grupo político em detrimento de 

outro”. 

                                                             
3

 TSE, Recurso contra Expedição de Diploma nº 698, Relator Ministro José Delgado 
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Desta forma, a fraude eleitoral, dada a sua gravidade, deve ser combatida por todas as 

formas, pois atenta contra os princípios básicos do sistema eleitoral, quais sejam, a liberdade de 

voto, a soberania popular e a igualdade entre os candidatos. 

 

Como bem assentou o Ministro Dias Toffoli, em seu artigo, “considerando a carga de 

inegável interesse público desses princípios, a fraude no direito eleitoral independe da má-fé 

ou do elemento subjetivo, perfazendo-se no elemento objetivo, que é o desvirtuamento das 

finalidades do próprio sistema eleitoral”. 

 

Assim, é notória a gravidade da conduta fraudulenta, razão pela qual deve ser sempre 

combatida, o que demonstra a violação ao artigo 14, §§ 9º e 10º da Constituição Federal de 1988. 

 

O doutrinador José Jairo Gomes, em sua obra “Direito Eleitoral”, também defende que 

o conceito de fraude não se limita ao momento da votação, o que implica a necessidade de dar 

maior efetividade ao art. 14, §10, da CF. 

 

Nas palavras do autor: “a fraude implica frustração do sentido da finalidade da norma 

jurídica, pelo uso de artimanha, astúcia ou ardil. Aparentemente age, sim, em harmonia com o 

direito, mas o efeito visado o contraria. A fraude tem sempre em vista distorcer as regras e princípios 

jurídicos. No âmbito eleitoral, a fraude visa influenciar ou manipular o resultado da eleição. Por isso, 

equivocadamente, sempre foi relacionada à votação, embora não se restrinja a essa fase do 

processo eleitoral.” 

 

Para Adriano Soares da Costa, houve uma evolução na fraude eleitoral. Segundo 

afirma: “com o advento das urnas eletrônicas, essas formas de fraude no dia da eleição não mais 

existem. A tecnologia pôs fim àquelas práticas nocivas, de modo que os ilícitos deixaram de ser no 

ato da votação ou na apuração, agora automatizada, passando a ocorrer em momento anterior, 

como a compra de voto ou as mais variadas formas de abuso de poder”. 
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E assim continua o doutrinador, afirmando que “não se justifica mais a antiga 

jurisprudência do TSE. Conservar a antiga interpretação parece-nos simplesmente tornar vazio 

de conteúdo semântico o signo utilizado pelo texto constitucional, tirando-lhe a máxima 

efetividade [sendo] curial que se faça uma nova leitura do texto constitucional, dando-lhe 

eficácia ampla”. 

 

Desta forma, a fraude eleitoral é evidente no presente caso, pois perpetrada para burlar a 

lei e obter benefício eleitoral para a coligação dos ora investigados, na qual se buscou um meio ardil 

para dar roupagem de legalidade na proporção exigida pelo artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.  

 

 

IV - DOS PEDIDOS 

Diante de todo exposto, requer-se a Vossa Excelência: 

a) A determinação em caráter liminar de exibição por parte da investigada FRANCISCA 

SOARES DA COSTA (PUCUTA), dos materiais de campanha que comprovem a candidatura de 

fato, tais como banners, mídia de propaganda no rádio, santinhos, vídeo ou fotos em algum evento 

político realizando campanha; 

 

b) A determinação em caráter liminar  

 

c) Seja intimado as rádios da cidade para que a mesma ateste quais candidatas do 

sexo feminino apresentou durante todo o período de propaganda eleitoral as mídias de propaganda 

e quais deixaram de fazer isso nas referidas coligações; 

 

d) A apuração imediata do ilícito, de seus responsáveis e beneficiários, que deverão 

ser processados e, ao final, condenados e punidos na forma da lei; 

 

e)  A oitiva do representante do Ministério Público para os “custos legis”; 
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f) A citação dos Investigados, bem como da COLIGAÇÃO “AROAZES RUMO AO 

FUTURO”, bem como do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, através de sua 

Presidente responsável pelo lançamento da candidatura laranja, através de seus 

representantes/ presidentes, nos endereços constantes neste cartório eleitoral, que patrocinaram 

suas candidaturas, para responderem, querendo, a todos os termos desta ação sob pena de 

confesso; 

 

g) Uma vez confirmada a conduta ilícita dos requeridos, seja determinada a nulidade 

dos registros da candidatura dos candidatos a Prefeito e vice-prefeito, por serem diretamente 

beneficiados com a fraude eleitoral e abuso do poder político; 

 

h) Uma vez confirmada o abuso do poder político e fraude eleitoral e que a coligação 

concorreu incompleta, seja determinada a nulidade do registro de candidatura de todos os 

candidatos do Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, por violação à cota 

de gênero; 

 

i) Requer ainda a produção de todas as provas admitidas no nosso sistema jurídico, 

em especial, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, que virão a Juízo independente de 

intimação. 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

Aroazes/PI, 14 de novembro de 2020 

 

     ELENILZA DOS SANTOS SILVA                   WALLYSON SOARES DOS ANJOS 

                 OAB/PI 9.979       OAB/PI 10.290 

 

  LUIS FRANCIVANDO ROSA DA SILVA                            YOANNA LAIS XAVIER ARAUJO 

                       OAB/PI 7.301                                                            OAB/PI 15.381 

 

Num. 39907821 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: ELENILZA DOS SANTOS SILVA - 14/11/2020 18:21:11
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418211113400000037786355
Número do documento: 20111418211113400000037786355



WALLYSON SOARES DOS ANJOS - Sociedade de Advogados 
& 

LUÍS FRANCIVANDO ROSA DA SILVA Advocacia  

 

          Valença do Piauí/PI                                                         Teresina/PI                                                                  Brasília/DF 
Rua Eurípedes Martins, nº 767                               Rua Heitor Castelo Branco, nº 3001                                  Centro Empresarial 
               Bairro Centro                                                              Bairro Ilhotas                                                 Assis Chateaubriand - SRTV Sul  
                                                                                                                                                                            Q 701, L 38, B 01, Salas 730/732  
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ROL DE TESTEMUNHAS  

 

BARTOLOMEU DE SOUSA ARAÚJO, brasileiro, casado, agricultor, com endereço na 

Rua Teodora Pereira, nº 1030 – Bairro Lagoa, Santa Cruz dos Milagres/PI.. 
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