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Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito da ___ª 
Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Paraíba 
 
Temática: Direito Civil – Eleições da Federação Paraibana de Futebol – Presença nítida de 

irregularidades e fraudes – Conhecimento público e notório – Matérias na mídia nacional e 
estadual – Desrespeito a legislação de regência, em especial ao Estatuto da entidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo, brasileiro, casado, 
advogado, OAB/PB 15.453, CPF nº 062.550.394-55, com endereço profissional 
na Av. Sapé, 1840, Manaíra, João Pessoa (PB), CEP nº 58038-382; José Arlan 
Silva Rodrigues, brasileiro, empresário, casado, CPF nº 424.127.904-00, com 

endereço na Rua Renato Ribeiro Coutinho, nº 190, Ap. 1601, Altiplano, João 
Pessoa (PB), CEP nº 58046-060; José Francisco de Moraes, brasileiro, 
casado, autônomo, CPF nº 091.499.688-66, com endereço na Rua Adriano 
Tozzi Carvalho, nº 128, Gramame, João Pessoa (PB), CEP nº 58068-080; e 
Valdir Bezerra Cabral, brasileiro, casado, aposentado, CPF nº 071.079.944-
68, com endereço na Rua Raul Farias, nº 75, Conjunto Presidente Médice, 

Campina Grande (PB), CEP nº 58417-506, através de seu advogado 
digitalmente assinado, constituído mediante instrumentos de procuração 
anexas, vem, à ilustre presença de Vossa Excelência, com arrimo na 
Constituição Federal, no Código Civil e demais legislações pertinentes, 
apresentar 
 

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ELEIÇÃO DA FEDERAÇÃO 
PARAIBANA DE FUTEBOL C/C 

pedido de tutela de urgência de Intervenção Judicial 
 
em face da FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, CNPJ nº 
08.952.616/0001-74, com endereço na Rua Deputado Odon Bezerra, nº 580, 
Tambiá, João Pessoa (PB), CEP nº 58020-500, neste ato representada por sua 

Presidente, MICHELLE RAMALHO CARDOSO, CPF nº 007.441.854-83, além 
dos litisconsortes passivo necessários abaixo descritos, todos com endereço 

idêntico, posto que exercem cargo eletivo na FPF. 
 

A presente exordial tem arrimo nos motivadores fáticos e jurídicos 
abaixo transcritos. 
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I – Legitimidade ativa e litisconsórcio passivo necessário 

 
Ab initio, assaz clara a legitimidade ativa dos autores, posto que 

foram, respectivamente, candidatos a Presidente e Vices pela chapa POR UM 
FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE, com requerimento de inscrição em 12 de 

setembro de 2018, posteriormente homologada. 

 
Desta feita, os promoventes, em conjunto com os filiados, são os 

maiores prejudicados com as irregularidades e nulidades deveras noticiadas na 
imprensa nacional e local, tudo devidamente comprovado por documentação 
anexa. 

 
Insta pontuar também que o escrutínio inicial findou com o empate 

em 25 a 25 entre as chapas, ou seja, qualquer modificação no Colégio Eleitoral 
alteraria o resultado das Eleições. 

 
Passo seguinte, tem-se que além da Federação Paraibana de Futebol, 

devem ser citados no endereço da sede supramencionado, todos os 
integrantes de cargos eletivos da instituição. Afinal, o êxito da demanda 
causará a perda do mandato tendo, portanto, interessados na lide em curso: 
 
 Presidente: Michelle Ramalho Cardoso, CPF nº 007.441.854-83; 
 1º Vice-Presidente: Nosman Barreiro Paulo Filho, CPF nº 102.430.814-64; 

 2º Vice-Presidente: Marcílio de Lima Braz, CPF nº 279.121.754-15; 

 3º Vice-Presidente: Thalyta Costa Gomes, CPF nº 701.547.514-64; 

 Conselheiros Fiscais Titulares: Filipe Gaudêncio Medeiros, CPF nº 

063.140.764-2; Matheus Nunes Morais, CPF nº 057.790.864-27; e Zuleide Ribeiro 
Gama Lira Lucena, CPF nº 021.357.424-14; 

 Conselheiros Fiscais Suplentes: Moisés Barrozo da Silva Sobrinho, CPF nº 

451.050.144-72; Joel Marques da Silva, CPF nº 011.756.544-00; e Márcia Cesar 

Duarte, CPF nº 024.415.817-75. 

 
Registre-se, antecipadamente, havendo qualquer dificuldade para a 

citação das partes, roga-se a realização por hora certa, tudo com o fito de 
evitar a postergação desnecessária do feito, com escopo no princípio da 
celeridade. 

 
 

II - Introito 
Sumário fático 

 
É cabível rememorar que em 2014 a ex-Presidente Rosilene Gomes 

foi afastada pela Justiça através do processo nº 0006338-22.2014.815.2001, 
em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, o qual findou com a 
nomeação de Interventores (3) e, posterior eleição, desaguando na vitória e 

posse de Amadeu Rodrigues. 
 
Infortunadamente, o mar de lama que assolava a Federação 

Paraibana de Futebol com diversas polêmicas judiciais e na imprensa não se 
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encerrou, frutificando as investigações da Operação Cartola e o afastamento 
do ex-presidente Amadeu Rodrigues. 

 
Com a ascensão ao poder pelo ex-Vice Presidente, Nosman Barreiro, 

ocorreu, também, seu afastamento e posterior banimento do futebol pelo 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, desta feita, a nomeação de 
Intervenção pela Corte Desportiva, tendo como Interventor o Auditor do Pleno 
do STJD, o Dr. João Bosco Luz. 

 
Com a intervenção, foi cancelada a eleição convocada por Nosman 

Barreiro, a qual ocorreria em 01 de setembro de 2018, sendo remarcada para 
29 de setembro de 2018 com prazo final para protocolo de requerimento de 
inscrição das chapas em 19 de setembro de 2018 às 18h, conforme edital de 
convocação e notícias anexas. 

 
Assim, foram protocolados dois requerimentos de inscrição, um em 

12 de setembro de 2018, conforme protocolo nº 488/18, da chapa POR UM 
FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE, tendo como representantes (Presidente e 
Vices) os autores acima qualificados. 

 
Aqui, registre-se, com o requerimento tornou-se público e notório a 

impossibilidade de registro válido de outra chapa, sendo noticiado, inclusive, 
que a eleição seria por aclamação de chapa única, posto inexistir número de 

clubes suficientes e necessários para requerimento (08 profissionais e 08 
amadores/ligas) de outra chapa. 

 
Para surpresa de todos do meio desportivo, em 19 de setembro de 

2018, nos últimos minutos do prazo, foi protocolado o requerimento da chapa 
UNIDOS SOMOS FORTES, “encabeçada” como candidata a Presidência a Dra. 
Michelle Ramalho Cardoso, auditora do STJD e advogada de Rosilene Gomes 
no processo supramencionado que desaguou no afastamento da ex-Presidente. 

 
Excelência, além das irregularidades no requerimento da inscrição da 

chapa da auditora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e atual 
Presidente da Federação Paraibana de Futebol, outras tantas foram se 
acumulado no processo eleitoral, tais como modificação incorreta do Colégio 
Eleitoral, inclusão de filiados sem direito a voto, erros formais no número de 
votos para os filiados, entre outras irregularidades/fraudes noticiadas na 

imprensa nacional e local, em especial no programa televisivo ESPORTE 
ESPETACULAR1, transmitido em 23 de dezembro de 2018. 
 

                                    
1 https://globoplay.globo.com/v/7253116/programa/ 
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O presente histórico perfunctório inicial tem o fito de contextualizar 

os contornos fáticos e jurídicos específicos da Eleição da FPF que se seguirão, 
comprovando aos montes as irregularidades ocorridas. 

 
Assim, apenas pela demonstração inequívoca da existência de 

conhecimento público e notório acerca das irregularidades ocorridas na eleição 
para o quadriênio 2019/2022 (com posse imediata em 29/09/2018) na 
Federação Paraibana de Futebol, merece acolhimento a pretensão autoral de 
Intervenção Judicial, nomeação de Junta Administrativa e realização de novas 
eleições, conforme fundamentação jurídica a seguir. 

 

 

III - Fundamentos jurídicos 

 
Antes de adentrar nas irregularidades propriamente ditas, cabe o 

esclarecimento acerca da forma da Assembleia Geral Eletiva da Federação 
Paraibana de Futebol, conforme art. 21 e demais úteis do Estatuto da FPF ora 

acostado. 
 
É que a Eleição da FPF tem dois momentos distintos: o primeiro 

referente ao registro de chapa, quando os pretensos candidatos devem obter a 
assinatura de 08 (oito) clubes profissionais e 08 filiados não profissionais 
(amadores e Ligas), dentre os aptos a votar, ou seja, com capacidade eleitoral 
e de participar das reuniões colegiadas. 

 
Desta feita, pressupõe a participação nas reuniões colegiadas, além 

das regularidades formais (ter direção eleita e devidamente registrada em 
Cartório e no Sistema Gestão Web da CBF) e financeiras (não haver débitos 
com a FPF e/ou CBF), existe também o aspecto técnico para clubes 
profissionais e não profissionais, qual seja, ter participado de pelo menos uma 

competição, cumulativamente, nos últimos dois anos anteriores a Assembleia. 
 

Com relação as Ligas, além de ter direção no território a que está 
vinculada, deve constar em seus registros 05 (cinco) clubes ativos, ou seja, a 
Liga tem que estar em atividade e ter seus próprios filiados. 
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Excelência, as Ligas são verdadeiras mini Federações com 
competência restrita ao Município a que estão vinculadas, obtendo a abertura 
do Sistema Gestão Web da CBF para registrar os clubes a ela atrelados. 

 
Essas premissas básicas são deveras importantes e devem ser 

levadas em consideração no exame específico das nulidades/irregularidades 
abaixo descritas. 
 

III.a – Irregularidade – Clubes amadores não aptos a votar 
 
Em conformidade com o art. 10 do Estatuto da FPF (PB), a 

participação de qualquer entidade filiada nas diversas atividades da 
FEDERAÇÃO, em especial as reuniões colegiadas, tais como a Assembleia Geral 
Eletiva, está condicionada a uma série de requisitos, dentre os quais comunicar 
e enviar em até 15 (quinze) dias, cópia da ata de eleição e do estatuto 
atualizados, tudo de conformidade com a exigência da Legislação Desportiva e 
do Estatuto, ipsis litteris: 
 
Art. 10 - A participação de qualquer entidade filiada nas diversas atividades da FEDERAÇÃO, 

inclusive em reunião colegiada é condicionada a: 
(...) 

e) Comunicar e enviar a FEDERAÇÃO, em até 15 (quinze) dias, cópia da ata de eleição e do 
estatuto atualizados, tudo de conformidade com a exigência da Legislação Desportiva e deste 

Estatuto; 

 
Além disso, o clube deve atender as determinações constantes da 

legislação civil e desportiva, assim como as normas internas da FPF e da CBF. 
Aqui, Excelência, reside outra premissa a ser utilizada. 

 
A CBF criou desde 2015 um Sistema Gestão de Dados Online, sendo 

um verdadeiro Cartório da regularidade formal de clubes, dirigentes, atletas, 
transferências, entre outros atos ínsitos a entidades desportivas. 

 
Pois bem, infortunadamente, os filiados Boa Vista e Diamante não 

possuíam capacidade eleitoral, seja para assinar apoiamento de chapa (até 
19/09) ou mesmo para votar nas eleições realizadas no dia 29/09/2018. 

 
É que ambas estavam com suas atas de eleição ultrapassadas, 

inexistindo Presidente ativo no Clube ou, ainda, qualquer renovação destas na 

FPF e no Sistema de Gestão da CBF no prazo estipulado na alínea ‘e’ do art. 10 
do Estatuto, conforme denúncia formulada na imprensa e telas ora 
colacionadas. 
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2 

 

 
A comprovação do descumprimento ao dispositivo constante da alínea 

‘e’ do art. 10 do Estatuto da FPF via GestãoWeb CBF: 
 

 
 

 
                                    
2 http://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/a-prova-definitiva-eleicao-na-fpf-contou-com-votos-de-clubes-

registrados-um-mes-apos-pleito/ 
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Excelência, o prazo do mandato do Diamante encerrou-se em 24 de 

agosto de 2018, enquanto que a do Boa Vista encerrou-se em 25 de março de 
2018, estando ambos os clubes inaptos a participar das Eleições da Federação 
Paraibana de Futebol. 

 
É dizer: no momento da subscrição das chapas (primeiro ato 

eleitoral), ambos os filiados não profissionais já não tinham capacidade 

eleitoral e sequer poderiam apoiar qualquer pretenso candidato, assim como 
não poderiam receber cédulas de votação no dia da Assembleia Geral Eletiva, 
ante o descumprimento do art. 10 multidestacado. 
 
II.b – Irregularidade – Profissional não apto a votar e Peso de votos 
de Profissionais incorreto  

 
A participação dos filiados profissionais e não profissionais nas 

reuniões colegiadas da Federação Paraibana de Futebol pressupõe a 
participação, cumulativa, em competições realizadas pela entidade nos últimos 
dois anos anteriores à Eleição, assim como estar em dia com todas as 
obrigações financeiras, conforme art. 10 do Estatuto, alíneas ‘a’: 
 
Art. 10 - A participação de qualquer entidade filiada nas diversas atividades da FEDERAÇÃO, 

inclusive em reunião colegiada é condicionada a: 

(...) 
c) Manter atualizados os pagamentos das obrigações financeiras (taxas, percentuais, multas, 

registro e transferência de atleta ou qualquer outra modalidade de contribuição devida) 
perante a FEDERAÇÃO e CBF ou entidade congênete, quando o débito for reconhecidamente 

aprovado pela FEDERAÇÃO. 
d) Participar de um ou mais campeonatos promovidos pela FPF nas duas últimas temporadas 

anteriores a reunião colegiada; 

 
III.b.1 – SERRANO – Clube com débitos 

 
Assim, em primeiro, o Serrano apoiou a candidatura de Michelle 

Ramalho e votou nas eleições, com peso 02, descumprindo o disposto na 
alínea ‘c’, do art. 10, do Estatuto da FPF, afinal devia, comprovadamente, R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

 
A situação posta foi divulgada através da imprensa, pelo Portal 

Eletrônico do Globoesporte.com, acostando documento emitido pelo 
Interventor João Bosco Luz, colega de STJD de Michelle Ramalho, confirmando 
a existência do débito. Entretanto, pasmem, concedeu 30 (trinta) dias para 
pagamento, prorrogando a dívida para momento posterior às eleições. 

 
Cumpre destacar que o Presidente do Serrano, Sr. Otamar Almeida, é 

também, atualmente, Diretor Executivo da FPF e sempre concedeu entrevistas 
como Coordenador da Campanha da chapa UNIDOS SOMOS FORTES presidida 

por Michelle Ramalho. 
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Vejamos o que diz a matéria sobre a celeuma: 
 

No dia 13 de setembro, o interventor João Bosco Luz, também auditor do STJD, 
assinou um documento em que reconhecia que havia um débito no nome de 
Valdir Cabral, ex-presidente do Lobo da Serra. O que estranha é que, ao passo 
que o interventor reconheceu a dívida como sendo do antigo dirigente do Serrano-
PB, também entendeu que o débito era do clube, já que deu um prazo para a 
agremiação pagar a dívida. Ainda no documento, Luz garante os direitos políticos 
do clube nas eleições que estavam por chegar, mesmo com o débito em aberto. 
 
A reportagem teve acesso ao cheque que comprova o débito em questão, datado 
do dia 1º de dezembro de 2017, quando o presidente da FPF ainda era Amadeu 
Rodrigues, afastado do cargo pela Justiça em junho do ano passado. Em um 
recibo, assinado no mesmo dia, o Serrano-PB e a FPF indicam que o empréstimo 
de R$ 10 mil era para cobrir despesas do clube. 

 
E encerra afirmando: 

 

Após entrar no colégio eleitoral, o Serrano-PB passou a aparecer mais como 
agente político da eleição. Otamar virou coordenador da campanha de Michelle 
Ramalho e continua como braço direito da dirigente dentro da FPF. 

 
Os documentos que atestam a irregularidade por descumprimento do 

SERRANO ao art. 10, alínea ‘c’ do Estatuto da FPF estão devidamente 

acostados a presente exordial.  
 
Por fim, concluindo a questão SERRANO, mister pontuar a acusação 

feita pelo Presidente do AUTO ESPORTE CLUBE, que, em situação similar ao 
SERRANO, não obteve a mesma benesse, apesar de requisita-la: 

 
 

                                    
3https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/inter-pb-e-serrano-pb-votaram-de-forma-irregular-na-eleicao-da-fpf-

entenda-o-que-aconteceu.ghtml 
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Outro personagem interessante da eleição é o Auto Esporte. O clube tinha 
uma dívida com a FPF de cerca de R$ 40 mil. O presidente do Alvirrubro 
durante o processo eleitoral na entidade, Watteau Rodrigues, entrou em 
contato com o interventor João Bosco Luz para saber detalhes do débito. Até 
agora, Watteau defende que a dívida não é do Auto Esporte. 
 
Segundo o dirigente, ele foi até a FPF para pedir um tratamento semelhante 
ao que o interventor dera ao Serrano-PB, em busca de um prazo para que o 
clube pudesse quitar a dívida, mas que fossem garantidos os direitos 
políticos ao time de João Pessoa. De acordo com Watteau, não houve 
isonomia nos dois casos. Ele ainda avaliou que a eleição na FPF foi 
fraudulenta. 
 
- Essa dívidas vêm de anos, da época de Rosilene. Mas eu não reconheço 
que essa dívida é do Auto Esporte, porque a gente não sabe a origem dela. 
Fomos atrás do interventor João Bosco Luz, que negou dar um prazo e 
nosso direito de votar. Com o Serrano-PB ele fez diferente. A verdade é que 
o João Bosco Luz veio para cá para dar a FPF para Michelle Ramalho. 
Foram eleições ilegais, manipuladas - comentou. 

 
III.b.2 – INTERNACIONAL/FEMAR – Peso de votos incorreto 

 

Em segundo, a participação nas Eleições da FPF com direito a 02 
(dois) votos pressupõe a disputa de competições amadoras e profissionais 
cumulativamente nos últimos dois anos, conforme conjugação do art. 10, 
alínea ‘d’ e art. 21, §6º, inciso II, do Estatuto da FPF. 
 
Art. 21, §6º, inciso II - O Clube de Futebol da primeira e segunda divisão que tenha 

participação de competições não profissionais organizadas pela Federação Paraibana de 

Futebol terá direito a mais um voto. 

 
Ocorre, Excelência, que o INTERNACIONAL votou com peso 02 e 

não participou de competições organizadas pela FPF na modalidade não 
profissional em 2016, ou seja, deveria ter recebido apenas uma cédula de 
votação. In verbis parte fulcral da matéria veiculada: 

 
De qualquer maneira, o entendimento majoritário da Comissão Eleitoral do 
pleito de setembro sobre o tema foi no sentido de que o clube profissional só 
teria direito a dois votos (o de amador e o de profissional) se tivesse 
disputado nas duas últimas temporadas à eleição - 2016 e 2017 - 
competições amadoras e profissionais, nos dois anos. Por isso, por exemplo, 
Campinense, Nacional de Pombal, Treze e Sousa só tiveram direito a um 
voto no pleito de setembro, relativo ao fato de estarem disputando nos dois 
anos a 1ª ou a 2ª divisão do Campeonato Paraibano (ambas competições 
profissionais). No período de 2016 e 2017, eles jogaram, por exemplo, um 
torneio amador, em apenas um desses anos. 
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Mas o Internacional-PB não jogou nenhum campeonato de base no ano de 
2016, segunda temporada imediatamente anterior à de 2018. O clube 
disputou torneio amador apenas em 2017. 

 
É de se destacar, mais uma vez, a “coincidência”, o Presidente do 

INTERNACIONAL, Sr. Tassiano Gadelha, é agora, também, Ouvidor da 
Federação Paraibana de Futebol. 

 
As coincidências vão se acumulando! 
 
D’outra banda, conforme tabela de participação dos filiados nas 

competições da FPF, o FEMAR, participou de competições profissionais e não 

profissionais em 2016 e 2017 e, desta feita, deveria ter direito a 02 (dois) 
votos. Contudo, recebeu apenas uma cédula de votação no escrutínio realizado 
em 29 de setembro de 2018. 

 
As situações postas tornam nula de pleno direito a Eleição da FPF! 
 

III.c – Irregularidade – Ligas não aptas a votar 
 
As LIGAS filiadas a FPF para terem direito a voto no sufrágio, além 

dos requisitos dos clubes, tem a obrigatoriedade de terem vinculadas 05 
(cinco) equipes nos seus registros, conforme art. 9, §1º, ambos do Estatuto 
em conjugação com o art. 10, alínea ‘f’: 

 
Art. 9, §1º - A entidade de administração municipal do futebol (liga), além dos registros 

constantes das letras acima, à exceção da letra ‘e’, deve manter, de fato e de direito, a direção 

do futebol no território de sua jurisdição. 

 
Art. 10, alínea f - Possuir, quando Liga, pelo menos cinco associações filiadas e que 

comprovadamente não tenham atentado contra este Estatuto ou a Legislação Desportiva 
vigente; 

 
Excelência, dada a singularidade das questões afeitas à FPF, 

importante a explicação de que as Ligas são entidades de administração 
municipal, ou mini Federações, com atuação restrita a associações e 
organização de competições no território da Edilidade ao qual estão vinculadas, 
evitando uma super filiação de clubes na Federação Paraibana de Futebol. 

 
Infelizmente, ao tempo da Eleição da FPF, nenhuma Liga estava 

devidamente cadastrada e ativa nos registros da entidade, bem como no 
Sistema de Gestão da CBF, ou seja, elas sequer teriam acesso ao sistema para 
poder vincular as cinco associações obrigatórias e, assim, obter a 

possibilidade de subscrever chapas e, posteriormente, votar. 

 
Ademais, apenas em 24 de setembro de 2018 a primeira Liga foi 

incluída no Sistema da CBF e equivocadamente no Colégio Eleitoral, ou seja, 
após o prazo final para subscrição de chapas. 
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Ainda que se acate a possibilidade de voto, a subscrição de chapas 
era impossível, posto que até o prazo final de requerimento de inscrição (19 de 
setembro de 2018) inexistiam Ligas com capacidade eleitoral, conforme 
certidão anexa. 

 

Além disso, estar ativo no Sistema Gestão da CBF não é requisito 
fundamental para votar, afinal vários filiados assim estavam, mas não 
atendiam as outras prescrições normativas do Estatuto. 

 
Reportagem do Esporte Espetacular clarificou a questão: 

 

Após o afastamento de Ademário, a funcionária da CBF Marta Marinho saiu do 
Rio para assumir o setor de registros da FPF. Em seguida, 11 ligas, até então 
irregulares, foram incluídas no sistema da CBF e tiveram permissão de votar. Não 
só votaram, como foram fundamentais para a vitória de Michele Ramalho, já que 
oito delas ficaram ao lado da candidata. Um dos exemplos vem da Liga de Santa 
Rita, cidade que fica na região metropolitana de João Pessoa. A suspeita é que a 
Liga teria incluído clubes que não são da cidade ou já não existem mais. Segundo 
o presidente da Liga de Santa Rita, Djalma Varella, cinco clubes estão registrados 
na liga. Mas apuramos que dois times apresentados por ele não são da cidade e 
outro já não existe mais. Djalma não atendeu as ligações da reportagem, que 
buscava os registros desses clubes. 

 

MM. Julgador, ainda que ativas no Sistema da CBF, como o foram nos 
dias 24 e 25 de setembro anteriores a eleição, não haveria sequer tempo hábil 
para a filiação das cinco associações, conforme determinação do art. 10, alínea 
‘f’ e, pior, a verificação da documentação em tempo hábil pela Comissão 
Eleitoral. 

 
Aqui um fato importante deve ser destacado: a Comissão Eleitoral 

composta de três advogados foi nomeada pelo Interventor João Bosco Luz, 
todos de fora da Paraíba (Alagoas, Ceará e Rio de Janeiro), os quais apenas 
chegaram a Capital Paraibana no dia anterior a Eleição. 
 

Além da convocação das eleições, o interventor da FPF, João Bosco Luz, 
também nesta quinta-feira nomeou a Comissão Eleitoral que vai ser composta 
apenas por pessoas de outros estados, como foi prometido pelo dirigente goiano. 
Todos os integrantes são advogados. Fazem parte do grupo Bichara Abidão Neto, 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro, Flávio de 
Albuquerque Moura, da OAB de Alagoas, e Rafael Teixeira Ramos, da OAB do 
Ceará4. 

 

É dizer: como em tempo tão célere ativaram as Ligas no Sistema, os 
representantes das Ligas vincularam o mínimo de cinco associações após a 

                                    
4 https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/interventor-convoca-eleicoes-na-fpf-e-nomeia-a-comissao-eleitoral-para-

o-pleito.ghtml 
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ativação, e toda essa documentação foi devidamente verificada por pessoas 
que sequer estavam presentes no Estado da Paraíba? 

 
No mínimo estranho, para não dizer impossível! 
 

Excelência, não se olvida que com tempo algumas Ligas poderiam até 
serem devidamente regularizadas, com a ativação no Sistema da CBF e 
inclusão dos clubes por seus representantes no respectivo sistema para, após 

verificação da Comissão Eleitoral, participarem das Eleições, mas diante de 
todas as circunstâncias fáticas apontadas, a inclusão no Colégio Eleitoral foi 
nitidamente irregular e tendenciosa. 

 
III.d – Irregularidade – Chapa UNIDOS SOMOS FORTES 

 
II.d.1 - Vício formal – inexistência de declaração do Conselho Fiscal 

 
O art. 5º do Regulamento do Processo Eleitoral estabeleceu que o 

requerimento de registro de chapas deverá estar acompanhado de declaração 
dos candidatos do Conselho Fiscal de que não são empregados ou parentes até 
3º grau dos candidatos à Presidência e Vice-Presidência, até o prazo 
impreterível de 10 (dez) dias antes da eleição - 19 de setembro de 2018 (art. 
22º, §1º, do Estatuto da FPF). 

 

Vê-se, ao compulsar o requerimento protocolado no dia 19 de 
setembro de 2018 às 17h56min, ao final do prazo, a inexistência de qualquer 

declaração obrigatória determinada pelo art. 5º em comento, ipsis litteris: 
 
Art. 5º. O requerimento de registro de chapas deverá estar acompanhado de fotocópias do 
CPF e RG de seus componentes, ou carteira nacional de habilitação, contendo fotografia e 

assinatura do titular. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão apresentar, além dos 
documentos citados, declarações de que não são empregados ou parentes até 3º grau dos 

candidatos à Presidência e Vice-Presidências. 

 
A determinação supra é requisito objetivo e tem como prazo 

justamente o requerimento do registro, em atenção à obediência formal das 
eleições ao Regulamento, ao Edital de Convocação e ao Estatuto da FPF, 
conforme art. 4º: 
 
Art. 4º. A eleição obedecerá, além deste Regulamento e do Edital de Convocação, o Estatuto 

da Federação Paraibana de Futebol. 

 
Lê-se, no Edital de Convocação ora acostado, in verbis: 

 
(...) o candidato ao Conselho Fiscal deverá apresentar declaração de que não é empregado ou 

parente até o 3º grau dos candidatos à Presidência e Vice-Presidências. 

 
Trata-se, assim, de requisito objetivo, elencado tanto no Edital de 

Convocação, quanto no Regulamento do Processo Eleitoral, em obediência as 
determinações Estatutárias, tendo sido descumprido pela chapa vencedora. 
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Destarte, eventual protocolo em momento posterior, não corrige o 
vício formal, posto que é insanável e causaria enorme insegurança jurídica, 
afinal o limite estabelecido de requerimento e entrega de documentação era, 
impreterivelmente, até 10 (dez) dias antes da eleição, ou seja, 19 de 
setembro de 2018 às 18h. 

 
Além disso, Excelência, o prazo do dia seguinte serviria para 

impugnação às chapas. É dizer: a chapa concorrente não teve acesso a 

documentação e indicou a irregularidade, sendo deferido incorretamente o 
registro. 

 
Nestes termos, pelo vício formal acima descrito, garantindo o 

respeito à legalidade das eleições vinculadas ao Edital, ao Estatuto e ao 
Regulamento, deveria ter sido INDEFERIDO o registro da chapa UNIDOS 
SOMOS FORTES, tornando nula as Eleições da FPF. 
 

III.d.2 - Inexistência de assinatura dos participantes da chapa 
 

A norma de regência das Eleições determina a assinatura dos 
participes da chapa, até como forma de garantir juridicamente o seu interesse 
em participar do pleito. 

 
Todavia, não há no requerimento de inscrição da chapa vencedora a 

assinatura de qualquer dos participantes, com exceção da presidente, o que 
invalida o pedido de registro por nele constar pessoas que não formalizaram 

qualquer requerimento ou subscrição da aposição de seus nomes nos 
documentos ali constantes. 

 
Assim, correto seria o INDEFERIMENTO da chapa vencedora, 

desaguando em nulidade das Eleições da FPF. 
 

III.d.3 - Número insuficiente de subscrições 
 

O Edital de Convocação, assim como o Regulamento e o Estatuto 
determinam a subscrição de chapa por meio de 08 (oito) profissionais e 08 
(oito) amadores/ligas, conforme art. 22, §2º: 
 
Art. 22º. (...) 

§2º Para fins de registro da chapa será sempre exigido a subscrição mínima e conjunta de 16 

(dezesseis) agremiações, sendo 08 (oito) de clubes profissionais e de 08 (oito) clubes não 
profissionais e/ou ligas desportivas, todas em pleno gozo de seus direitos estatutários, sempre 

com reconhecimento de firma dos representantes dos clubes. 

 
Ora, se o SERRANO não poderia votar por estar em débito com a 

Federação Paraibana de Futebol, também não poderia subscrever, estando, 

portanto, com apenas 07 (sete) subscrições válidas a chapa vencedora no 
momento do requerimento de registro, tornando incorreto o deferimento de 

seu registro. 
 

Num. 18630283 - Pág. 13Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414323889400000018129451
Número do documento: 19011414323889400000018129451



Outrossim, a chapa vencedora apenas foi subscrita por 06 (seis) 
amadores, afinal o BOAVISTA revogou a subscrição outrora realizada em 
favor de SANDRO (filho de Rosilene e outrora pré-candidato) e utilizada 
indevidamente pela chapa UNIDOS SOMOS FORTES, bem como o DIAMANTE 
não podia subscrever, conforme elencado no item II.a desta exordial. 

 
Além disso, como ressaltado anteriormente, inexistiam Ligas aptas a 

votar (Certidão anexa) até o dia 19 de setembro de 2018 (prazo final da 

inscrição) e, portanto, incabível subscrição destas para qualquer chapa, assim 
como o DIAMANTE e o próprio BOAVISTA não tinham capacidade eleitoral 
pelo descumprimento do art. 10, alínea ‘e’ do Estatuto. 

 
Neste diapasão, estando apenas com 07 (sete) profissionais e 06 

(seis) amadores aptos a subscrever chapas no momento do requerimento 
de inscrição, tornou-se nítida a necessidade de INDEFERIMENTO da chapa 
UNIDOS SOMOS FORTES e, desta feita, sendo nula a Eleição da FPF também 
por este motivo. 
 
III.e – Irregularidade – Revogação de apoiamento - Nulidade 

 
O art. 22, §3º e §4º do Estatuto da FPF estabelecem como regra a 

impossibilidade de subscrição de mais de uma chapa pelas entidades filiadas, 
sob pena de ficar impedida de votar. 

 
Art. 22. (...) 
§3º Nenhuma entidade filiada poderá firmar o pedido de registro de mais de uma chapa 

concorrente à eleição da FEDERAÇÃO. 
§4º Ficará impedido de votar a agremiação que subscrever mais de uma chapa concorrente. 

 
Infelizmente, o Regulamento das Eleições da FPF descumpriu a regra 

supra, criando um instituto em divergência direta ao Estatuto, permitindo uma 
revogação de subscrição, o que auxiliou diretamente a chapa vencedora, afinal 
a chapa POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE, protocolou seu pedido de 
inscrição com entidades suficientes para travar a possibilidade de outro 
registro. 

 
Ou, ainda, MM. Juiz, em caso de subscrição em duplicidade, de certo 

os clubes que assim o fizeram não poderiam votar, desaguando, desta feita, 
em um Colégio Eleitoral diferente, favorecendo a chapa com quantidade de 

subscrições superiores, no caso a POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE.  
 
A impossibilidade de revogação e impedimento de votar tem o nítido 

fim de evitar manobras de cunho duvidoso nas Eleições, como as ocorridas no 
pleito ora sob disceptação. 

 

Entretanto, a criação do instituto da revogação, de maneira ilegal e 
afrontando o Estatuto, permitiu que essas agremiações pudessem votar, 
alterando por completo e de maneira nula, o Colégio Eleitoral da Assembleia 
Geral Eletiva. 
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A criação de instituto em afronta ao Estatuto, por si só, é matéria de 
nulidade, afinal numa Eleição que findou em 25 a 25, qualquer mudança do 
Colégio Eleitoral impactou, frontalmente, o resultado do escrutínio, merecendo 
ser anulada e decretada Intervenção Judicial. 

 

Além das irregularidades formais, as quais foram pontuadas de 
maneira direta e simplificada, evitando prolixidade, outras inúmeras foram 
retratadas na imprensa nacional e local. 

 
 

IV - Outras denúncias 

 
Como dito, a imprensa nacional e local, tem investigado 

profundamente uma série de denúncias que se acumularam nos últimos 
tempos na Federação Paraibana de Futebol, chegando à comprovação de 
múltiplas nulidades e irregularidades na Eleição âmago da lide, verbi gratia: 
 

Eleição para presidência da Federação Paraibana de Futebol sob suspeita de fraude 
Michele Ramalho, advogada ligada à CBF, foi eleita em processo acusado de falsificação 

documental, compra de votos e chantagem. MPF da Paraíba pretende entrar no caso 
https://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/eleicao-para-

presidencia-da-federacao-paraibana-de-futebol-sob-suspeita-de-fraude.ghtml 

 

Inter-PB e Serrano-PB votaram de forma irregular na eleição da FPF? Entenda o que 
aconteceu 

A partir de uma série de documentos, o GloboEsporte.com mostra as situações dos dois 
clubes. O Colorado teria direito a apenas um voto e o Lobo da Serra tinha uma pendência 

financeira 
https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/inter-pb-e-serrano-pb-votaram-de-forma-

irregular-na-eleicao-da-fpf-entenda-o-que-aconteceu.ghtml 

 

A PROVA DEFINITIVA: Eleição na FPF contou com votos de clubes registrados um 
mês após pleito 

De acordo com registros no Gestão Web da Confederação Brasileira de Futebol, dois 
clubes amadores que tiveram direito a voto sequer estavam regularizados durante a 

eleição que colocou Michele Ramalho na presidência da FPF. 
http://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/a-prova-definitiva-eleicao-na-fpf-contou-

com-votos-de-clubes-registrados-um-mes-apos-pleito/ 

 

ESCÂNDALOS NA PARAÍBA: senador eleito quer CPI apurando denuncia contra 
FPF 

A reportagem apurou que ele já tem em suas mãos um dossiê das movimentações de 
bastidores, a partir da entidade máxima do futebol – CPF, até a denúncia jogada no 

asfalto durante o programa Esporte Espetacular, exibido pela TV Globo. 
http://www.polemicaparaiba.com.br/brasil/escandalos-na-paraiba-senador-eleito-quer-cpi-

apurando-denuncia-contra-fpf/ 
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Vice da chapa de Eduardo acusa interventor e promete ir à Justiça para tentar 
anular eleições da FPF 

Arlan Rodrigues indica que o pleito foi manipulado de última hora, pelo interventor João 
Bosco Luz, com a liberação dos votos de ligas em favor da chapa concorrente, a de 

Michelle Ramalho. 
https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/vice-da-chapa-de-eduardo-acusa-interventor-e-

promete-ir-a-justica-para-tentar-anular-eleicoes-da-fpf.ghtml 

 

Eduardo Araújo promete acionar a Justiça por suspeita de fraude na eleição da FPF 
Candidato derrotado na eleição de outubro afirma que novo escândalo aumenta a 

desconfiança sobre o futuro do futebol paraibano e que não enxerga outra saída a não ser 
a via jurídica 

https://globoesporte.globo.com/pb/futebol/noticia/eduardo-araujo-promete-acionar-a-
justica-sobre-suspeita-de-fraude-na-eleicao-da-fpf.ghtml 

 

Michelle Ramalho registra chapa para eleições à presidência da FPF 
No apagar das luzes do prazo para o registro de candidatura para as eleições da 

Federação Paraibana de Futebol (FPF), a auditora do Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), Michelle Ramalho, inscreveu a sua chapa para a presidência da 

entidade. 
https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/michelle-ramalho-registra-chapa-para-eleicoes-

a-presidencia-da-fpf.ghtml 

 

DOIS CLUBES, MESMO CNPJ: Registros mostram irregularidades em liga que 
possibilitou eleição de Michele na FPF 

http://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/dois-clubes-mesmo-cnpj-
registros-mostram-irregularidades-em-liga-que-possibilitou-eleicao-de-michele-na-fpf/ 

 

FUTEBOL PARAIBANO: TV Globo denuncia nova fraude envolvendo eleição na FPF 
Na reportagem, o programa denuncia que Michele Ramalho teria vencido a disputa na 
FPF mediante diversas irregularidades praticadas com o aval do Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva (STJD) e da Confederação Brasileira de Futebol (FPF). 
http://fernandocaldeira.com.br/2015/2018/12/24/futebol-paraibano-tv-globo-denuncia-

nova-fraude-envolvendo-eleicao-na-fpf/ 

 

CBF e STJD teriam atuado irregularmente na eleição de Michele Ramalho na FPF, 
segundo reportagem 

O interventor da CBF, João Bosco Luz, teria atuado no estado pela eleição de Michele 
Ramalho, ordenando a inscrição de clubes e ligas amadoras irregulares na Federação. 

Michele já atuou para a CBF e era auditora do STJD. 
https://www.wscom.com.br/noticia/eleicao-de-michelle-ramalho-na-fpf-fraude/ 

 

Eleição da Federação Paraibana de Futebol escancara anomalia do futebol 
brasileiro 

Um grande exemplo da irregularidade na eleição é que o Diamante Esporte Clube foi 
regularizado na CBF no dia 24 de outubro deste ano, mas o pleito ocorreu quase um mês 

antes, dia 29 de setembro de 2018. Ou seja, o clube não poderia ter participado da 
eleição naquela data. 
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https://www.galaticosonline.com/noticia/23/12/2018/82379,suposto-esquema-de-fraudes-
em-eleicao-na-fpf-envergonham-futebol-brasileiro.html 

 

Indicação “mal-explicada” do Femar é primeiro pepino para Michelle 
Nem isto, nem as razões para tal, apesar de se fazer uma ligação com o apoio do clube 

nas eleições da federação. Há quem relacione a indicação com o fato do clube ter 
“pulado” de Eduardo Araújo para Michelle Ramalho perto da votação. Sobre esta 

hipótese, caso realmente tenha acontecido, o Femar também terá decidido a parada, 
dado o empate no primeiro turno por 25 votos a 25. 

https://www.op9.com.br/blogs/opgol-pb/indicacao-mal-explicada-do-femar-e-primeiro-
pepino-para-michelle/ 

 

Sem critérios, FPF indica Femar para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 
Um dia antes das eleições na Federação Paraibana de Futebol (FPF), o interventor João 
Bosco Luz fez um pedido à Federação Paulista, para que uma vaga na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior fosse disponibilizada para o Femar, mas sem deixar claro quais foram 

os critérios para esta indicação. 
https://portalcorreio.com.br/sem-criterios-fpf-indica-femar-para-disputar-copa-sao-paulo/ 

 

FPF ignora regulamento e indica Femar para eventual nova vaga na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior 

João Bosco Luz enviou ofício à Federação Paulista requerendo mais uma vaga para o 
estado na competição e indicando o time de Sumé, que sequer chegou à semifinal do 

Paraibano Sub-19 
https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/fpf-ignora-regulamento-e-indica-femar-para-

eventual-nova-vaga-na-copa-sao-paulo-de-futebol-junior.ghtml 

 

Sobre a questão do FEMAR o próprio presidente do clube confirmou 
as denúncias, conforme notícia veiculada no Globoesporte.com: 
 

- Houve o problema da Taça São Paulo, sim. Josivaldo prometeu para mim: 
"Ferreira, se você ficar aqui com Michele, rapaz, a gente vai cavar pra conseguir 
sua vaga. Josivaldo estava me prometendo naquele momento falar com Michele, 
através do conhecimento de Michele lá dentro com o presidente lá da federação 
paulista, Reinaldo, ia tentar, entendeu?" - disse Ferreira 

 
Outra denúncia na mesma matéria deu-se com relação ao clube 

amador subscritor da chapa vencedora, KASHIMA, presidido por Marcos Lima: 
 

Outros clubes acabaram beneficiados com a intervenção com a condição de 
que votassem em Michele. Foi o caso do Kashima, clube amador, que se 
destaca no futebol feminino. Em uma mensagem de áudio obtida pelo 
"Esporte Espetacular", o jornalista e presidente do clube, Marcos Lima, 
reclama do não cumprimento de uma promessa feita por Michele em troca de 
seu voto na eleição. 
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- Defendi ela, defendi todo mundo com a promessa de que eu seria o 
assessor de imprensa da federação. Resultado: me escantearam. Para 
resumir: estou desempregado. 

 

Paraibano começa mergulhado em corrupção 
Não adianta tapar o sol com a peneira. O Campeonato Paraibano de Futebol 

2019 começa neste sábado (12) ainda mergulhado nos últimos escândalos de corrupção, 
que culminou no banimento de dirigentes de clubes, da Federação Paraibana de Futebol 
e árbitros. Também corre fortes denúncias contra a atual presidente Michelle Ramalho, 

que teria fraudado a última eleição da Casa da bola local. 

http://www.blogdomauriliojunior.com.br/2019/01/12/paraibano-

comeca-mergulhado-em-corrupcao/ 

 
Insta pontuar Excelência, que o modus operandi é extremamente 

parecido com o ocorrido em Eleição anterior, a qual findou com o afastamento 

judicial da ex-Presidente Rosilene Gomes, nos autos do processo nº 0006338-
22.2014.815.2001 (8ª Vara Cível da Capital). 

 
A chapa UNIDOS SOMOS FORTES, atualmente objeto das notícias 

supra, é encabeçada por Michelle Ramalho (advogada de Rosilene Gomes nos 
autos supramencionados, auditora do STJD e advogada da CBF) e tem três 
vices: Nosman Barreiro Filho (filho do ex-Vice Presidente banido do futebol 
Antônio Nosman); Thalyta Gomes (neta de Rosilene Gomes); e Marcílio Braz 
(ex-Presidente do Conselho Fiscal no mandato de Amadeu Rodrigues). 

 

Juíza ordena afastamento da diretoria da Federação Paraibana de Futebol 
Decisão da juíza Renata Câmara depõe presidente Rosilene Gomes e demais diretores 

por irregularidades em eleição. Junta terá 90 dias para investigar entidade 
http://globoesporte.globo.com/pb/noticia/2014/04/juiza-ordena-afastamento-da-diretoria-

da-federacao-paraibana-de-futebol.html 

 

Filhos da presidente teriam utilizado 'clubes irregulares' para votar na FPF 
Funcionário da Federação e presidente de sindicato adotaram prática semelhante. 

Rosilene Gomes foi afastada na quinta-feira por indícios de irregularidades em pleito 
http://globoesporte.globo.com/pb/noticia/2014/04/filhos-da-presidente-teriam-utilizado-

clubes-irregulares-para-votar-na-fpf.html 

 
Registre-se que as matérias supra são apenas alguns exemplos, 

existindo muitas outras não listadas para evitar majoração desta exordial. 
 
 

V - Tutela de urgência 

 
O art. 300 do CPC dispõe que será concedida tutela de urgência 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
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De certo, tem-se como elementos primordiais a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 
Ora, a probabilidade do direito fica patente com os inúmeros 

documentos ora acostados, além das diversas notícias e denúncias formuladas 

na mídia nacional e local, todas demonstrando, com clareza solar, as 
irregularidades que desaguaram em vício insanável nas Eleições da 
Federação Paraibana de Futebol. 

 
A Casa da Bola Paraibana vem combalida desde as Eleições que 

resultaram no afastamento de Rosilene Gomes em 2014, depois novamente 
estampou as páginas policiais com a Operação Cartola e agora, retorna, com 
muita tristeza para todos os desportistas, pelas irregularidades retrocolimadas. 

 
Não bastassem as denúncias de compra de votos, falsificação de 

documentos, chantagem, dentre outras ilicitudes levantadas por reportagem 
de 08 (oito) minutos em rede nacional pelo Esporte Espetacular da TV Globo, 
diversas outras irregularidades formais ficaram patentes, com filiados inaptos a 
votar, modificação incorreta do Colégio Eleitoral, vícios no deferimento de 
registro da chapa vencedora, configuram, sem sombras de dúvidas a 
probabilidade do direito invocado. 

 
D’outra banda, a manutenção do exercício nas funções nos cargos 

eletivos desaguará na ineficácia de qualquer medida posterior, posto que as 
revelações não são de ordem meramente administrativas, mas merecem 

pessoas isentas e ilibadas para fazer a colheita de documentos e informações 
comprobatórias das denúncias formuladas. 

 
Destarte, o perido de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

hialino, afinal a cada dia que os gestores que chegaram ao poder de maneira 
fraudulenta lá permanecessem, mais os danos vão se acumulando, assim como 
a dificuldade em ter acesso aos documentos ínsitos ao desígnio da Junta 
Administrativa que se pleiteia (atestar as irregularidades). 

 
D’outra banda, o que se alega por mero sabor ao debate, a Junta 

Administrativa verificando inexistirem irregularidades na Eleição, a FPF 
retornará a chapa vencedora, trazendo inclusive legitimidade para a 
continuidade da gestão já combalida pelas denúncias veiculadas nacionalmente 

e na imprensa local. 
 
Havendo duas chapas com requerimento de registro e sendo nítido 

que a vencedora sequer deveria ter sido deferida, além dos outros argumentos 
supraformulados, os autores poderiam rogar assumirem a FPF, mas não, a 
demonstração de boa-fé vem justamente no pleito de Intervenção Judicial, 

verificação das denúncias e posterior Eleições limpas e isentas. 
 
Merece destaque que a única Eleição que não frutificou judicialização 

foi, justamente, a realizada pela Intervenção em 2014. Desta feita, evidencia-
se a necessidade do Poder Judiciário intervir em instituição de grande apelo 

Num. 18630283 - Pág. 19Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414323889400000018129451
Número do documento: 19011414323889400000018129451



social, com arrimo na amplitude e seriedade das irregularidades projetadas na 
imprensa e demais Órgãos, para dar a entidade e aos desportistas paraibanos 
a tranquilidade de Eleições isentas e em respeito ao Estatuto e demais normas.  

 
Cumpre mencionar, por sua similitude ao caso em apreço, o escopo 

da liminar concedida nos autos do processo nº 0006338-22.2014.815.2001 
que culminou com o afastamento da ex-Presidente Rosilene Gomes por 
irregularidades na Eleição da FPF, findando com a nomeação de Junta 

Administrativa e posterior realização de Assembleia Geral Eleitoral, esta sem 
ter sido contestada judicialmente, por sua completa isenção e licitude. 
 

 Inicialmente e, respeitando opinião diversa, entendo que a administração 
provisória da FPF deve recair sobre uma JUNTA, e não sobre uma única pessoa, 

seja pela responsabilidade da situação, seja para garantir maior lisura aos 
trabalhos. 

 Neste palmilhar, também entendo que a junta administrativa deverá ser 

composta por três membros, número este que acredito seja o ideal para o bom 
desenvolvimento dos trabalhos e que garantirá o desempate na tomada de 

decisões. Ademais, para equilíbrio e lisura dos trabalhos, a Junta Administrativa 
atuará em igualdade de poderes e peso de votos, deliberando por unanimidade 

ou por maioria, de sorte que resta indeferido o pleito de autor no sentido da 
indicação de presidência à junta. 

 O segundo passo da cautela recai na escolha dos nomes da referida Junta 
Administrativa. É bem verdade que, se a FPF é composta por clubes profissionais, 

amadores e ligas desportivas, estas têm interesse legítimo na participação dessa 

situação, reconhecendo, lamentavelmente, a impossibilidade de participação de 
todos os filiados, notadamente aqueles situados no interior do Estado, haja vista a 

distância geográfica poderá vir a prejudicar o andamento dos trabalhos. 

  
Neste diapasão, a MM. Juíza nomeou Junta Administrativa composta 

por dois desportistas e uma pessoa de sua confiança, in casu, o atual Diretor 
de Processo Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Sr. 
Eduardo Faustino Diniz, “com larga experiência jurídico-administrativa e que, com sua 

capacidade laboral, fará o contraponto face aos conhecimentos futebolísticos dos membros 
acima nominados”. 

 
Assim, tomando por base a outrora concedida tutela ora requerida, 

indica-se como desportistas para compor a Junta Administrativa desde já 
pleiteada: 

 
Francisco de Assis Di Lorenzo Serpa, brasileiro, casado, corregedor do 
Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba, CPF nº 394.985.654-49, 
com endereço na Rua Alfredo Chaves, nº 472, Praia do Poço, Cabedelo (PB), 
telefone 83 99988-1435. 
 

Francisco Serpa é desportista, aposentado como Delegado de Polícia, 
Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba desde 2015 e, 

atualmente, Corregedor (desde 09/08/2018); cronista esportivo do Jornal A 
União e diversos blogs/sites, autor do livro Causos e Lendas do Nosso Futebol 

e Vice-Presidente da Associação Paraibana de Cronistas Esportivos – APBCE. 
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Arthur Paulino Ferreira, brasileiro, graduando em Direito (10º período), CPF 
nº 090.246.844-80, com endereço na Rua da Independência, nº 412, Apt 201, 
Bairro Prata, Campina Grande (PB), CEP 58400-480, telefone 83 99618-4091, 
e-mail arthurferreirapb@hotmail.com. 
 

Arthur Ferreira é desportista, ex-atleta profissional de futebol com 
passagens pelo Campinense Clube, Treze Futebol Clube, Grêmio Mauaense, 
União Suzano e Iraty. Além disso é graduando em Educação Física com curso 

de Treinador de Futebol. Foi treinador da categoria de base do Sport Campina 
em 2015 e da equipe profissional em 2016 e 2017. É, desde 2017, Diretor 
Executivo do Sport Club Campina Grande em 2017 e 2018. 

 
A indicação tem como base a expertise de Francisco Serpa como 

Delegado de Polícia e membro de Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da 
Paraíba e Arthur Ferreira por unir os conhecimentos jurídicos com todas 
funções relacionadas ao futebol, posto que já foi atleta, treinador (base e 
profissional) e exerceu nos últimos dois anos funções de ordem administrativa 
como Diretor Executivo. 

 
Ambos unem o Direito e a Gestão Desportiva, bem como tem 

conhecimento pleno sobre os encaminhamentos relacionados às competições e 
todas as nuances da Gestão Desportiva, com reputações ilibadas e respeitadas 
no meio futebolístico paraibano.  

 
Nestes termos, com a função precípua de fazer o levantamento de 

dados sobre as entidades filiadas, Colégio Eleitoral e outros atos ocorridos nas 
últimas Eleições da FPF, bem como gerir a Casa da Bola Paraibana, roga-se a 
tutela de urgência para afastar a atual gestão da Federação Paraibana de 
Futebol e nomear Junta Administrativa, a qual, atestando a presença das 
irregularidades ora dissecadas e comprovadas pelos inúmeros documentos e 
notícias, realize Assembleia Geral Eletiva limpa, isenta e em respeito ao 
Estatuto e demais normas de regência. 

 
 

VI - Conclusão e requerimentos 

 

Pelos fatos e fundamentos jurídicos acima descritos, vislumbra-se, 
hialinamente, que a Eleição para a Presidência e demais cargos eletivos da FPF 
está eivada de nulidade insanável, conforme documentos acostados, 
matérias veiculadas na imprensa e toda a gama de fundamentos fáticos e 
jurídicos acima comprovados. 

 
Assim, sendo a atual gestão irregular, merece ser afastada e 

nomeada Intervenção Judicial, evitando que a entidade fique acéfala, 

realizando a Junta Administrativa as atividades completas de gestão e 
posterior realização de Eleições, dando posse ao eleito, encerrando a celeuma. 

 
Neste diapasão, os autores rogam a Vossa Excelência, por ser medida 

salutar e coerente com as prescrições legais: 
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a) O deferimento da tutela de urgência, afastando todos os eleitos na 
Assembleia Geral Eleitoral realizada em 29 de setembro de 2018, indicando 
Junta Administrativa de Intervenção, nos moldes realizados nos autos do 
processo nº 0006338-22.2014.815.2001, composta por dois desportistas 
(indicações supra) e uma pessoa da estrita confiança deste Juízo e do Poder 

Judiciário para posterior realização de novas Eleições; 
 
a.1 – Com a concessão da tutela de urgência, roga-se a posse da Junta 

Administrativa e a expedição imediata de Ofício ao Cartório Toscando de Brito 
e a Agência CABO BRANCO da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, evitando qualquer 
problema administrativo/financeiro. 
 
b) A intervenção do Ministério Público Estadual, bem como a remessa de cópia 
integral para apuração das denúncias publicadas na imprensa; 
 
c) Inexiste interesse em audiência de conciliação, fazendo-se mister a citação 
das partes (FPF e detentores de cargos eletivos) para apresentar contestação, 
se assim desejarem, sob pena de revelia; 
 
d) A procedência dos pleitos, confirmando a tutela de urgência, dando posse 
aos eleitos em Assembleia Geral Eletiva a ser comandada pela Junta 
Administrativa de Intervenção; 
 

e) A condenação dos réus em honorários advocatícios a serem arbitrados por 
Vossa Excelência, bem como ao pagamento das custas judiciais; 

 
Protesta provar o alegado por todos os documentos ora acostados, 

bem como roga a Vossa Excelência seja determinada a juntada de toda a 
documentação relativa à Eleição da FPF realizada em 29 de setembro de 2018, 
com especial ênfase aos documentos integrais de cada um dos filiados 
integrantes do Colégio Eleitoral e regulamentos, súmulas e tabelas de todas as 
competições ocorridas em 2016 e 2017, assim como as telas do Sistema 
Gestão Web, com a entrega de LOGIN e SENHA a este Juízo para providenciar 
a impressão de todos os documentos necessários à verificação e comprovação 
das irregularidades apontadas. 

 
Pede ainda, em tempo hábil e fazendo-se necessário, a indicação de 

testemunhas para uma possível audiência de instrução, apesar de ser nítido 

que com a Intervenção, todos os atos irregulares, além de outros ainda 
desconhecidos serão devidamente anunciados e comprovados pela Junta 
Administrativa. 

 
Por fim, dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
Nestes termos, pede e espera deferimento. 

João Pessoa (PB), 14 de janeiro de 2019. 
 
 

Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo 
OAB/PB 15.453 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

 
01 – Procurações 
 

02 – Documentos pessoais dos autores 
 

03 – Comprovante de pagamento de custas judiciais 
 
04 – Ata de posse da atual gestão da FPF 

 
05 – Documentos da Eleição: Notícias, Cancelamento, Convocação (EDITAL), 
Nomeação de Comissão, Regulamento da Eleição e ATA 

 
06 – Estatuto da FPF em 04 partes 
 

07 – Resolução nº 04/2018 da FPF 
 
08 – Requerimento de registro chapa POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE em 

05 partes 
 
09 – Notícias do registro da chapa POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE 

 
10 – Requerimento de registro da chapa UNIDOS SOMOS FORTES em 6 partes 
 

11 – Notícias do registro da chapa UNIDOS SOMOS FORTES 
 
12 – Impugnação à chapa UNIDOS SOMOS FORTES 

 
13 – Impugnação à chapa POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE 
 

14 – Resultado das impugnações 
 
15 – Pedido de Certidão/Declaração de Aptos até 19.09.2018 e demais 

documentos 
 
16 – Declaração apenas dos aptos até 19.09.2018, sem resposta quanto aos 

outros documentos 
 
17 – Amadores inaptos – Telas Sistema Gestão CBF – e notícias 

 
18 – Ligas inaptas – Declaração Diretoria de Registro 
 

19 – Notícia – SERRANO e INTERNACIONAL – Débito do SERRANO com a FPF e 
Certidão de Presidente – Lista de clubes participantes de competições 
profissionais e não profissionais – 02 partes 

 
20 – Notícia – Esporte Espetacular e link para assistir vídeo 

 
21 – Outras notícias 
 

22 – Intervenção 2014 – Histórico processual e decisão liminar 
 
23 – Intervenção 2014  - Notícias 

 
24 – Notícia com histórico dos acontecimentos da Eleição – 02 partes 
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(Via da parte)

Comarca:
Joao Pessoa

Nº do Processo: Classe Processual:
PROCEDIMENTO ORDINARIO -  CIVEL - 7

Número do boleto:
200.1.19.00611/01

Data de emissão:
14/01/2019

Data de vencimento:
31/01/2019

UFR vigente:
R$  49,41

Conta FEJPA:
1618-7228.039-6

Parcela:
1/1

Valor total:
R$  198,99

Desconto total:
R$  0,00

Valor final:
R$  198,99

Poder Judiciário do Estado da Paraíba

(Via do processo)

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas
Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98

Nº do Processo:
Joao Pessoa

Comarca: Classe Processual:

Número do boleto:
200.1.19.00611/01

Data de emissão:
14/01/2019

Data de vencimento:
31/01/2019

UFR vigente:
R$  49,41

Conta FEJPA:
1618-7228.039-6

Parcela:
1/1

Valor total:
R$  198,99

Desconto total:
R$  0,00

Valor final:
R$  198,99

Poder Judiciário do Estado da Paraíba

(Via do banco)

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas
Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98

Nº do Processo: Comarca:
Joao Pessoa

Classe Processual:
PROCEDIMENTO ORDINARIO -  CIVEL - 7

Número do boleto:
200.1.19.00611/01

Data de emissão:
14/01/2019

Data de vencimento:
31/01/2019

UFR vigente:
R$  49,41

Conta FEJPA:
1618-7228.039-6

Parcela:
1/1

Valor total:
R$  198,99

Desconto total:
R$  0,00

Valor final:
R$  198,99

866100000011   989909283180   520190131208   011900611010

866100000011   989909283180   520190131208   011900611010

PROCEDIMENTO ORDINARIO -  CIVEL - 7

Número da guia: 200.2019.600611 Custas PréviasTipo da Guia:

Detalhamento:
- Custas Processuais:
- Taxa Judiciária:
- Despesas processuais com mandados:
- Taxa bancária:

R$ 98,82
R$ 49,41
R$ 49,41
R$ 1,35

Observações:
- Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.

Número da guia: 200.2019.600611 Tipo de Guia: Custas Prévias

R$ 98,82
R$ 49,41
R$ 49,41
R$ 1,35

- Custas Processuais:
- Taxa Judiciária:
- Despesas processuais com mandados:
- Taxa bancária:

Detalhamento:

Observações:

Número da guia: 200.2019.600611 Tipo de Guia: Custas Prévias

R$ 98,82
R$ 49,41
R$ 49,41
R$ 1,35

- Custas Processuais:
- Taxa Judiciária:
- Despesas processuais com mandados:
- Taxa bancária:

Detalhamento:

Observações:

866100000011   989909283180   520190131208   011900611010

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas
Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98

Poder Judiciário do Estado da Paraíba

- O número da guia deverá ser informado na distribuição do processo.

- Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.
- O número da guia deverá ser informado na distribuição do processo.

- Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.
- O número da guia deverá ser informado na distribuição do processo.
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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça

Sistema de Custas Online

Guia de Custas Prévias

Nº Guia: 200.2019.600611 Data Vencimento: 31/01/2019 Data Emissão: 14/01/2019

Comarca: Joao Pessoa

Classe: PROCEDIMENTO ORDINARIO -  CIVEL - 7

Promovente: EDUARDO MARCELO CARNEIRO DE ARAUJO

Promovido: FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL

Valor da Causa: R$  1.000,00

Despesas Processuais: R$  49,41 Custas: R$  98,82 Taxa: R$  49,41

Total da Guia: R$  197,64

          Certifico que os dados referentes a comarca, classe, partes, valor da causa e diligências constantes na guia de custas online
conferem com os dados constantes na petição inicial, conforme as leis 5.672/92 e 6.688/98.

Servidor

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO DO PROTOCOLAMENTO DA AÇÃO.
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SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/01/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.54

1619501619                                      

                                                

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO            

                                                

CLIENTE: EDUARDO MARCELO O ARAUJO               

AGENCIA: 1619-5    CONTA:        107.158-0      

================================================

Convenio  TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB                

Codigo de Barras   86610000001-1   98990928318-0

                   52019013120-8   01190061101-0

Data do pagamento                     14/01/2019

Valor em Dinheiro                         198,99

Valor em Cheque                             0,00

Valor Total                               198,99

================================================

DOCUMENTO:  011401                              

AUTENTICACAO SISBB:                             

0.BE5.F50.FA0.D89.3D4                           
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Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: 04AtaPosseFPF

Id: 18630306

Data da assinatura: 14/01/2019

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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CLUBES AMADORES E LIGAS DECIDEM MANTER
ELEIÇÃO CONFORME EDITAL

O interventor da Federação Paraibana de Futebol, João Bosco Luz, acompanhado da Dra. Michele

Ramalho, auditora do STJD, a exemplo do que fizera no último dia nove com os clubes

profissionais, reuniu nesta terça-feira (14), os clubes amadores e Ligas para ouvir as

reivindicações e tratar do processo eleitoral.

 

"Gostaria de estar aqui com vocês de outra forma, não como interventor, mas a minha equipe tem

a missão de regularizar a situação administrativa e realizar a eleição, e nada melhor de que ouvi-

los", disse João Bosco Luz.

 

Vários presidentes de clubes e de ligas usaram  da palavra para reivindicar como também

apresentar reclamações. Os assuntos mais debatidos foram relacionados com a eleição. 

 

O presidente do Kashima, Marcos Lima, mostrou-se preocupado com o edital, temendo ser

 questionado na justiça por não ter divulgado a relação do colégio eleitoral.

 

"É melhor adiar a data da eleição devido a esse descumprimento", defendeu Marcos Lima.

 

O presidente do Força Comunitária,  Ednaldo Barbosa, discordou e pediu para que mantivesse a

eleição com a troca da comissão eleitoral. 

 

João Bosco Luz, depois de fazer a leitura do edital,  esclareceu que o mesmo se encontra de

acordo com o Estatuto, não havendo necessidade de mudanças.

 

 Assim, abriu uma votação e a grande maioria votou pela eleição no dia primeiro de setembro,

conforme edital divulgado.

 

Ele  ainda anunciou que a nova comissão eleitoral não terá nenhum nome da Paraíba, para uma

maior isenção no pleito.

 

"Podem ficar tranquilos que tudo será feito de acordo com a legislação ", finalizou João Bosco

Luz. 

 

Clubes amadores e Ligas presentes à reuniao:

 

Associação Atlética Boa Vista

Associação Desportiva Marretinha

Clube de Futebol Tiradentes

Meninos de Cristo Futebol de Base

Clube Recreativo Kashima

Fluminense Futebol Clube

Força Comunitária de João Pessoa 

Mixto Esporte Clube

Paulista Futebol Clube

Ponte Preta Futebol Clube

União Esporte Clube
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Vera Cruz Social Futebol Clube

Liga Campinense de Futebol

Liga Desportiva Guarabirense

Liga Desportiva Santarritense

Ibis Futebol Clube

Diamante Futebol Clube

Atlético Pessoense

Padre Ze Esporte Clube

Liga Desportiva de  Bayeux

Clube Esportivo Avaí
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08-

14%20at%20174105%20(copy).jpg)
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14%20at%20174107%20(copy).jpg)
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 Matéria. FPF Divulgação

NOSSOS CLUBES JÁ ESTÃO EM CAMPO, TRAGA SUA FAMÍLIA E AMIGOS E

PRESTIGIE O MELHOR FUTEBOL DO NORDESTE

 (https://www.facebook.com/federacaoparaibana/)

(https://www.instagram.com/federacaopbfutebol/)

(https://www.youtube.com/channel/UCzl6sO3NCxIOyEU5ZUf8KDg)

Rua Deputado Odon Bezerra, 370 - Tambiá, João Pessoa - PB, 58.020-500- CEP. 58.041-000
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Interventor cancela Edital de convocação da Assembleia Geral

A Federação Paraibana de Futebol - FPF comunica o cancelamento do Edital de convocação de

Assembleia Geral Eletiva que previa a eleição para o dia 1º de setembro. A medida foi tomada pelo

interventor João Bosco Luz e busca um maior aprimoramento para a realização do pleito. Quando

definida, a nova data será divulgada em nota no site da Federação.

 Matéria. FPF Divulgação

NOSSOS CLUBES JÁ ESTÃO EM CAMPO, TRAGA SUA FAMÍLIA E AMIGOS E

PRESTIGIE O MELHOR FUTEBOL DO NORDESTE

 (https://www.facebook.com/federacaoparaibana/)

(https://www.instagram.com/federacaopbfutebol/)

(https://www.youtube.com/channel/UCzl6sO3NCxIOyEU5ZUf8KDg)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA DA FEDERAÇÃO 
PARAIBANA DE FUTEBOL - FPF 

 
A Federação Paraibana de Futebol – FPF, neste ato representada pelo seu Interventor João Bosco 
Luz de Morais, vem, nos termos do artigo 21, § 4º, do de seu Estatuto Social, convocar todos os 
filiados em condições de voto para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária de natureza 
eleitoral, a realizar-se no dia 29 de setembro de 2018, na sede da entidade, localizada na Rua 
Deputado Odon Bezerra, nº 580, Tambiá, João Pessoa - Paraíba, CEP 58.020-500, para eleição e 
provimento dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 3º Vice-Presidente, 
03 (três) Conselheiros Fiscais Efetivos e 03 (três) Conselheiros Fiscais Suplentes, para o 
quadriênio 2019/2022. A Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral terá início às 10 horas, 
em primeira convocação, com a presença de mais da metade das entidades filiadas, ou às 11 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de filiados presentes, com início da 
votação imediatamente após a instalação da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral. As 
Chapas interessadas em concorrer ao pleito deverão protocolizar requerimento de registro de 
chapa no protocolo da Federação Paraibana de Futebol, localizada no 2º andar da sede da 
Federação Paraibana de Futebol, durante o horário normal de expediente, das 13:00 horas às 
18:00 horas, impreterivelmente até o dia 19 de setembro de 2018, 10 (dez) dias antes da data 
prevista para realização da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral, na forma do art. 22, 
§º 1º, do Estatuto Social, sob pena de indeferimento. O pedido de registro da chapa deverá ser 
encaminhado à Comissão Eleitoral e deverá conter a qualificação completa de todos os 
candidatos componentes da chapa e ser abonada simultânea e cumulativamente por, no mínimo, 
16 (dezesseis) agremiações, sendo 08 (oito) de clubes profissionais e 08 (oito) de clubes não 
profissionais e/ou ligas, todos em pleno gozo de seus direitos estatutários, na forma do art. 22, § 
2º, do Estatuto Social, e, ainda, vir acompanhado dos seguintes documentos pessoais dos 
candidatos: fotocópia da carteira de identidade e CPF, ou carteira nacional de habilitação, 
contendo fotografia e assinatura do titular; o candidato ao Conselho Fiscal deverá apresentar 
declaração de que não é empregado ou parente até 3º grau dos candidatos à Presidência e Vice-
Presidências. O pedido de registro de chapa deverá atender a todos os requisitos estatutários e 
será apreciado pela Comissão Eleitoral nomeada em ato próprio do Interventor. A Comissão 
Eleitoral nomeada deverá publicar, até o dia 31 de agosto de 2018, no endereço eletrônico da 
FPF, o Regulamento das Eleições, bem como o Colégio Eleitoral apto à votação naquela data. As 
entidades que não figurem no Colégio Eleitoral poderão solicitar certidão à Federação Paraibana 
de Futebol, mediante protocolo, acerca dos motivos de seu impedimento, para fins de que possam 
providenciar a regularização até 72 (setenta e duas) horas antes do início da Assembleia 
Ordinária de natureza eleitoral. A FPF fornecerá a respectiva certidão em até 48 (quarenta e oito) 
horas após o protocolo da solicitação. Maiores informações sobre o processo eleitoral podem ser 
obtidas no sítio eletrônico da Federação Paraibana de Futebol - FPF, por meio do endereço 
http://www.federacaoparaibanadefutebol.com.  Os modelos de abono de chapa e pedido de 
registro que poderão ser utilizados pelas chapas candidatas serão disponibilizados no endereço 
eletrônico da FPF. João Pessoa, PB, 22 de agosto de 2018. João Bosco Luz de Morais – 
Interventor da Federação Paraibana de Futebol.  
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RESOLUÇÃO DA PRESIDÊNCIA Nº 17/2018 
 

 
O Interventor da Federação Paraibana 
de Futebol, João Bosco Luz, no uso de 
suas atribuições, conforme autorizado 
pelo artigo 38, inciso I, e artigo 39, 
incisos I e XXVIII, do Estatuto Social, 

 

RESOLVE: 
 
1 - Criar Comissão Especial Eleitoral para conduzir o processo eleitoral convocado para o dia 29 
de setembro de 2018, conforme edital publicado, com vistas ao pleito destinado a eleger o 
Presidente, os Vice-Presidentes e os Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, para o 
quadriênio 2019/2022, delegando à esta comissão competência para: 
 
a) avaliar a condição dos filiados que estejam em pleno gozo dos seus direitos, na forma do 
Estatuto Social, com o objetivo de determinar o colégio eleitoral apto a participar da Assembleia 
Geral Ordinária de natureza eleitoral, que se realizará no dia 29 de setembro de 2018, 
promovendo a sua respectiva publicação até o dia 31 de agosto de 2018, no endereço eletrônico 
da Federação Paraibana de Futebol: www.federacaoparaibanadefutebol.com. Caso haja 
modificações no Colégio Eleitoral em virtude de regularização de entidades filiadas dentro do 
prazo estatutário, o Colégio Eleitoral final deverá ser publicado no dia 28 de setembro de 2018, 
no mesmo endereço eletrônico; 
 
b) analisar a documentação pertinente ao pedido de registro das chapas que forem protocolizadas 
na FPF, dentro do prazo estatutário, com vistas à disputa do pleito eleitoral; 
 
d) determinar a publicação das chapas homologadas e em condição de elegibilidade até o dia 28 
de setembro de 2018, no endereço eletrônico da Federação Paraibana de Futebol: 
www.federacaoparaibanadefutebol.com; 
 
e) determinar a publicação das chapas que não sejam homologadas, evidenciando os dispositivos 
estatutários e legais que justificaram a decisão, até o dia 28 de setembro de 2018, no endereço 
eletrônico da Federação Paraibana de Futebol: www.federacaoparaibanadefutebol.com; 
 
f) criar Regulamento das Eleições, com base nas normas estatutárias, a ser publicado até o dia 31 
de agosto de 2018 no endereço eletrônico da Federação Paraibana de Futebol: 
www.federacaoparaibanadefutebol.com; 
 
g) praticar todos os atos necessários ao regular desenvolvimento do processo eleitoral, observada 
esta resolução e respeitadas as disposições estatutárias e legais pertinentes. 
 
2 – Nomear para compor a Comissão Especial Eleitoral: 
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Dr. Bichara Abidão Neto, advogado, devidamente inscrito na OAB/RJ sob  nº 84.931, CPF 
018.594.027-71, estabelecido profissionalmente na Avenida Rio Branco, nº 177, 16º andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.040-007, que exercerá as funções de Presidente 
da Comissão Especial Eleitoral;  
 
Dr. Flávio de Albuquerque Moura, advogado, devidamente inscrito na OAB/AL sob o nº 
4.343-B, CPF 416.978.633-53, estabelecido na Rua José Pontes de Magalhães, nº 70, 
Condomínio JTR, Ed. Itália, Unidade 902, Jatiúca, Maceió – AL, CEP 57.036-250, que exercerá 
as funções de Membro; 
 
Dr. Rafael Teixeira Ramos, advogado, devidamente inscrito na OAB/CE sob o nº 19.413, CPF 
838.184.643-91, estabelecido na Avenida Barão de Studart, nº 300, sala 1001, Meireles, Fortaleza 
– CE, CEP 60.120-001, que exercerá as funções de Secretário; 
 
3 – Indicar que a Comissão Especial Eleitoral será extinta imediatamente após o encerramento da 
Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral. 
 
Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
João Pessoa, 22 de agosto de 2018. 

 

 

João Bosco Luz 

Interventor da Federação Paraibana de Futebol 
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REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 2018 
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL 

 
Para conferir publicidade e transparência ao processo eleitoral para fins de preenchimento dos 
cargos de Presidente, Vice-Presidentes, Conselheiros Fiscais e Suplentes, a Comissão Eleitoral 
designada pela RDP 17/2018, edita o presente ato de regulamentação, que deverá ser observado 
por todos os postulantes e participantes do processo eleitoral da Federação Paraibana de 
Futebol. 
  

I – Da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral 
 
Art. 1º. A Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral reunir-se-á no dia 29 de setembro 
de 2018, na sede da Federação Paraibana de Futebol, localizada na Rua Deputado Odon 
Bezerra, 580 – Tambiá, João Pessoa - Paraíba, CEP 58020-500, para eleição e provimento dos 
cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 3º Vice-Presidente, 03 (três) 
Conselheiros Fiscais Efetivos e 03 (três) Conselheiros Fiscais Suplentes, para o quadriênio 
2019/2022.  
 
Art. 2º. A Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral terá início às 10:00 horas, em 
primeira convocação, havendo quórum, ou às 11:00 horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de filiados presentes, com início da votação imediatamente após a instalação 
da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral. 
 

II – Da Inscrição de Chapa 
 
Art. 3º. As Chapas interessadas em concorrer ao pleito deverão protocolizar requerimento de 
registro no protocolo geral da Federação Paraibana de Futebol, localizada no 2º andar de sua 
sede, durante o horário normal de expediente, das 13:00 horas às 18:00 horas, 
impreterivelmente até o dia 19 de setembro de 2018, 10 (dez) dias antes da data prevista para 
realização da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral, na forma do art. 22, §º 1º, do 
Estatuto, sob pena de indeferimento. 
 
§ 1º. O pedido de registro da chapa, contendo a qualificação completa dos candidatos, deve ser 
abonado simultânea e cumulativamente por, no mínimo, 16 (dezesseis) agremiações, sendo 08 
(oito) de clubes profissionais e 08 (oito) de clubes não profissionais e/ou ligas, todos em pleno 
gozo de seus direitos estatutários, na forma do art. 22, § 2º, do Estatuto da Federação Paraibana 
de Futebol. 
 
§ 2º. É vedado às entidades filiadas abonar o pedido de registro de mais de uma chapa 
concorrente à eleição da Federação, conforme § 3º, do art. 22 do Estatuto Social. 
 
§ 3º. O requerimento e documentação exigidos para registro das chapas serão encaminhados à 
Comissão Eleitoral no dia 24 de setembro de 2018, juntamente com eventuais impugnações 
para análise e julgamento acerca da regularidade. 
 
§ 4º. Os pedidos de registro estarão disponíveis, na Sede da Federação Paraibana de Futebol, 
para consulta de qualquer interessado durante os dias 20 e 21 de setembro de 2018. 
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§ 5º. A qualquer dos filiados e/ou chapas é permitido impugnar o registro de Chapa apresentado 
pelos concorrentes, até as 18:00 horas do dia 21 de setembro de 2018, mediante petição escrita 
e protocolizada no Protocolo Geral da Federação Paraibana de Futebol, indicando os motivos 
pelos quais não concorda com a regularidade da Chapa cuja inscrição foi impugnada.  
 
§ 6º. A chapa que tiver sua candidatura impugnada terá o direito de apresentar resposta até o 
dia 25 de setembro de 2018, às 18:00 horas, mediante petição escrita e protocolizada no 
Protocolo Geral da Federação Paraibana de Futebol. 
 
§ 7º. A Comissão Eleitoral apresentará o resultado das impugnações até o dia 27 de setembro 
de 2018, através de publicação no endereço eletrônico da FPF – 
www.federacaoparaibanadefutebol.com, juntamente com a publicação da homologação do 
registro das Chapas aptas a concorrerem. 
 
§ 8º. A Comissão Eleitoral apresentará também, no prazo do parágrafo anterior, a ata de reunião 
em que será deliberado acerca da regularidade de todo o procedimento eleitoral e viabilidade 
da realização da eleição no dia 29 de setembro de 2018. 
 
§ 9º. As chapas que tiverem suas candidaturas homologadas pela Comissão Eleitoral serão 
consideradas aptas a concorrerem na eleição. 
 
§ 10º. Os reconhecimentos das firmas nos abonos de chapa deverão ter sido realizados após a 
publicação do edital de convocação das eleições. 
 
§ 11º. A concessão de abono de chapas poderá ser revogado a qualquer tempo, desde que seja 
feito formalmente, com firma reconhecida e devidamente protocolizada perante o protocolo 
geral da Federação Paraibana de Futebol. 
 
Art. 4º. A eleição obedecerá, além deste Regulamento e do Edital de Convocação, o Estatuto 
da Federação Paraibana de Futebol. 
 
Art. 5º. O requerimento de registro de chapas deverá estar acompanhado de fotocópias do CPF 
e RG de seus componentes, ou carteira nacional de habilitação, contendo fotografia e assinatura 
do titular. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão apresentar, além dos documentos citados, 
declarações de que não são empregados ou parentes até 3º grau dos candidatos à Presidência e 
Vice-Presidências. 
 
Art. 6º. O voto será vinculado aos candidatos da mesma chapa, sendo considerado nulo o voto 
se qualquer rasura for feita na cédula. 
 

III – Do Colégio Eleitoral 
 
Art. 7º. O processo eleitoral assegurará a participação de todas as entidades filiadas no gozo de 
seus direitos, que pressupõem inclusive a quitação de seus débitos com a FEDERAÇÃO e CBF, 
até 72 (setenta e duas) horas antes da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral. 
 
Art. 8º. A participação de qualquer entidade filiada na votação das eleições, na forma do art. 10 
do Estatuto, está condicionada a: 
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a) Apresentação de licença de funcionamento atualizada, expedida pela Federação 
Paraibana de Futebol (Alvará); 

b) Adimplência das obrigações financeiras perante a Federação Paraibana de Futebol e 
Confederação Brasileira de Futebol, quando o débito for reconhecidamente aprovado 
pela Federação; 

c) Ter participado de um ou mais campeonatos promovidos pela FPF nas duas últimas 
temporadas anteriores à Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral (para clubes); 

d) Apresentação da cópia da ata de eleição e dos estatutos atualizados, tudo em 
conformidade com as disposições da legislação esportiva e o Estatuto da FPF; 

e) Possuir, no caso das Ligas, pelo menos cinco associações filiadas e que 
comprovadamente não tenham atentado contra o Estatuto da FPF ou à Ordem Jurídica 
Desportiva Vigente; 

f) Apresentação com poderes constituídos na forma da Lei. 
g) Em caso de representação pelo Vice-Presidente, apresentar autorização expressa e 

específica do Presidente, com firma reconhecida, devendo protocolizar na FPF no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da reunião colegiada. 

 
IV – Disposições Finais 

 
Art. 8º. As eleições serão realizadas por escrutínio secreto, se houver mais de uma chapa 
inscrita, ou por aclamação, se houver apenas uma chapa inscrita. Ocorrendo o pleito por 
escrutínio secreto e sendo esse empate, haverá um segundo escrutínio, e, em persistindo o 
empate, entre os candidatos à presidente empatados será considerado eleito o mais idoso. 
 
Art. 9º. Será considerado nulo o voto se a entidade filiada colocar no envelope mais de uma 
cédula ou caso se utilize de outra cédula que não seja uma daquelas previamente rubricadas 
pelos membros da Comissão Eleitoral. 
 
Art. 10. Por ocasião da votação nas eleições, ao ser chamado, o representante da entidade filiada 
receberá da Comissão Eleitoral um envelope e uma cédula eleitoral devidamente rubricada 
pelos membros da Comissão Eleitoral. 
 
§ 1º. Os filiados que tiverem direito a dois votos receberão dois envelopes contendo 1 (uma) 
cédula eleitoral, devidamente rubricadas pelos membros da Comissão Eleitoral, em cada. 
 
§ 2º. De posse do envelope e respectiva cédula, o representante da entidade filiada, em local 
indevassável e, após exibi-la aos escrutinadores, de modo que estes possam ver as rubricas e 
verificar se é a mesmo que lhe foi entregue, colocará a cédula eleitoral no envelope e o 
depositará na urna. 
 
Art. 11. Terminada a votação os membros da Comissão Eleitoral procederão à contagem global 
dos votos depositados na urna, a qual deverá coincidir com o número total de envelopes 
distribuídos. 
 
Parágrafo único – Terminada a conferência, os membros da Comissão Eleitoral passarão à 
abertura dos envelopes e apuração dos votos. 
 
Art. 12. Terminada a apuração o Presidente da Comissão Eleitoral proclamará o resultado. 
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Art. 13. Se a eleição for por aclamação dos presentes, o Presidente da Comissão Eleitoral 
proclamará o resultado, fazendo constar em ata. 
 
Art. 14. A apuração dos votos poderá ser acompanhada por candidatos e meios de comunicação. 
 
Art. 15. Todo o processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral nomeada para tal 
fim, prosseguindo até o encerramento da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral, que 
obedecerá ao disposto neste Regulamento e no Estatuto da Federação Paraibana de Futebol. 
 
Art. 16. Da Assembleia Geral Ordinária de natureza eleitoral lavrar-se-á a respectiva ata. 
 
Art. 17. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos na melhor forma da Ordem 
Jurídica Vigente, pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 18. O presente Regulamento foi elaborado e aprovado pela unanimidade dos membros 
integrantes da Comissão Eleitoral nomeada pelo Interventor da Federação Paraibana de 
Futebol. 
 

João Pessoa, 30 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

Bichara Abidão Neto 
Presidente 

Flávio de Albuquerque Moura 
Membro 

Rafael Teixeira Ramos 
Secretário 
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ANEXO 
 

COLÉGIO ELEITORAL APTO A VOTAR NO DIA 29.09.2018 
 

Clubes Profissionais Número de Votos 
Atlético Cajazeirense de Desportos 02 
Botafogo Futebol Clube 02 
Campinense Clube 01 
Centro Sportivo Paraibano 01 
Femar Futebol Clube 01 
Internacional Esporte Clube 02 
Nacional Atlético Clube 02 
Santos Futebol Clube 01 
Sociedade Esportiva Queimadense 01 
Sousa Esporte Clube 01 
Spartax João Pessoa Futebol Clube 02 
Treze Futebol Clube 01 
  
Total de votos regulares 17 

 
 

Clubes Amadores Número de Votos 
Associação Atlética Boa Vista 01 
Associação Atlética Portuguesa 01 
Associação Desportiva Marretinha 01 
Centro Esportivo Avaí 01 
Clube Recreativo Flamengo 01 
Clube Recreativo Kashima 01 
Escorpios Futebol Clube 01 
Diamante Esporte Clube 01 
Fluminense Futebol Clube 01 
Força Comunitária de João Pessoa 01 
Ibis Futebol Clube 01 
Padre Zé Esporte Clube 01 
Ponte Preta Futebol C. Recreativo 01 
Treze de Maio Esporte Clube 01 
União Esporte Clube Paraibano 01 
  
Total de votos regulares 15 

 

1. Até a presente data não existem ligas ativas/aptas, perante a CBF e o Registro da FPF. 

2. Os pedidos de regularização que chegaram estão sendo analisados pelos departamentos 

competentes e, assim que forem concluídos, serão expedidas as respectivas respostas. 
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3. Os clubes e ligas que constam da relação acima poderão procurar a FPF para se 

regularizarem até 72:00 (setenta e duas) horas antes da abertura da Assembleia Geral 

Ordinária eleitoral, conforme previsto no Edital de convocação. 

4. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto a FPF. 
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Eleições da FPF podem
acontecer com chapa única;
oposição discorda
Segundo Eduardo, para registrar candidatura, a chapa necessita do apoio de oito
clubes pro ssionais e outros oito clubes amadores

As eleições da Federação Paraibana de Futebol (FPF) podem acontecer com apenas uma chapa

disputando a presidência. Acontece que na tarde desta quarta-feira (12), a chapa encabeçada pelo

d d Ed d A új i t did t i d l ã i t

Eduardo Araújo registrou sua chapa na sede da FPF (Foto: Raniery Soares/Jornal CORREIO)

Por  Gabriel Botto  - 12 de setembro de 2018

NOTÍCIAS ESPORTES DIVERSÃO MEU ESTILO BLOGS RECORD TV VÍDEOS SERVIÇOS
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advogado Eduardo Araújo registrou a candidatura com apoios que, segundo ele, são su cientes

para que o pleito seja realizado apenas com sua postulação.

Segundo Eduardo, para registrar candidatura, a chapa necessita do apoio de oito clubes

pro ssionais e outros oito clubes amadores. A chapa de Eduardo Araújo fechou 13 apoios com

clubes pro ssionais, restando apenas seis para uma outra chapa, e  9 apoios dos clubes

amadores, restando apenas 7.

“Registrar nossa chapa nunca foi uma preocupação. A gente começa essa jornada já com um

número su cientes de voto para registrarmos a chapa. Esperamos o momento certo para

juntarmos clubes su cientes para a eleição ser em chapa única”, disse Eduardo Araújo.

Postulante comenta situação do Futebol da Paraíba

Após o registro de sua chapa, Eduardo Araújo falou sobre o que pretende fazer para mudar o

cenário do futebol paraibano, que neste ano foi alvo de uma série de denúncias desencadeadas

pela Operação Cartola, que investigou fraudes no futebol do estado.

“Tivemos uma escolha, quando decidimos esses clubes que formaram esse grupo que começou

essa campanha. Não fui eu que decidi ser presidente, decidimos em conjunto, 12 clubes e outros

desportistas. Decidimos que ninguém que sequer tenha sido indiciada participaria de nossa

chapa”, a rmou.

Opositores falam que Eduardo têm apoio de clubes

que não podem votar nas eleições da FPF

Os opositores de Eduardo Araújo discordam de suas declarações sobre a possibilidade da eleição

acontecer com chapa única. Segundo Otamar Almeida, assessor da pré-candidata à FPF, Michele

Ramalho, Eduardo registrou chapa com apoio de clubes que não podem votar no pleito.

“Eduardo registrou chapa com apoio de clubes que sequer têm colegiado. Só existem 12 clubes

aptos a votar e desses, oito são nossos. Vamos aguardar os fatos até quarta-feira (19)”, disse.

Clubes que declararam apoio a Eduardo

Dos clubes pro ssionais, Eduardo teve o apoio de Auto Esporte, São Paulo Crystal, Spartax,

Femar, Botafogo-PB, Sport Campina, Queimadense, Campinense, Atlético de Cajazeiras, Paraíba,

Nacional de Pombal, Nacional de Patos e Sousa.
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Já dos clubes amadores, ele con rmou o apoio de Avaí, Força, Portuguesa, Scorpions, Flamengo,

Padre Zé, União, Boa Vista e Atlético Pessoense.

*Com informações de Raniery Soares, do Jornal CORREIO.

Recomendamos CONTEÚDOS PATROCINADOS

Saúde do ouvido

Davitta realiza campanha para aquisição de aparelhos auditivos

Sustentabilidade e Economia

Energia solar fotovoltaica nos empreendimentos da MRV Engenharia

Dia do atleta

Atleta encontra a superação para de ciência auditiva
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Eduardo Araújo registra candidatura para
eleições da FPF, que deve ter chapa única
Advogado registrou candidatura com as assinaturas de 13 clubes profissionais,

praticamente tirando a chance de alguma oposição conseguir as subscrições

necessárias

Por Pedro Alves — João Pessoa

12/09/2018 18h23  Atualizado 

  

O pré-candidato à presidência da Federação Paraibana de Futebol (FPF),

Eduardo Araújo, registrou na tarde desta quarta-feira a sua candidatura para

as eleições da entidade, que estão marcadas para o dia 29 de setembro. Ao

lado de alguns apoiadores e dos parceiros de chapa - os vices José Moraes,

Valdir Cabral e Arlan Rodrigues -, o advogado protocolou o seu pedido na

sede da FPF, em João Pessoa. Como o agora candidato tem o apoio

oficializado de 13 clubes profissionais e com o teto do colégio eleitoral fixado

em 19 por conta das exigências estatutárias, a eleição de setembro deve ter

chapa única.

O advogado já havia se lançado como pré-candidato e buscou nos últimos

meses conseguir os apoios necessários para poder inscrever a chapa e se

tornar competitivo no pleito. Em seu registro de candidatura, Eduardo

conseguiu a subscrição oficial de dois apoios importantes: Botafogo-PB e

Campinense, que subscreveram a chapa.

há 3 meses
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Registro da chapa foi feito nesta quarta-feira — Foto: Paraíba Press

Além desses clubes, assinaram o registro de candidatura os profissionais

com direito a voto Atlético de Cajazeiras, Femar, Spartax, Nacional de Patos

e Sousa, totalizando sete clubes da categoria. Já Auto Esporte, São Paulo

Crystal, Queimadense, Paraíba, Sport-PB e Nacional de Pombal, que

também são profissionais, assinaram o documento, mas ainda seguem com

pendências financeiras com a FPF, o que lhes deixam fora do colégio

eleitoral neste momento.

Com esse cenário, dificilmente uma chapa de oposição conseguiria ter a

assinatura de outras oito equipes para registrar a chapa, já que é essa uma

das exigências estatutárias para validar uma chapa. Para isso, no mínimo

duas equipes teriam que assinar apoio às duas chapas, o que é vedado pelo

estatuto. A punição, nesse caso, não invalida as assinaturas, o que poderia

manter o pleito bipolarizado, mas faz com que o clube que tenha assinado

duas vezes perca o direito de votar nas eleições.

Dentre os amadores, Eduardo Araújo conseguiu as assinaturas do Boa

Vista, Avaí, Força Comunitária, Portuguesa-PB, Scorpios, Flamengo-PB,

Padré Zé, União e Atlético Pessoense. Todos os nove times fazem parte do

colégio eleitoral.

Segundo Eduardo Araújo, a sua estratégia desde que decidiu por assumir a

busca pela candidatura era articular uma maioria já no primeiro momento,

para que as eleições fossem de chapa única.

- Registrar a chapa nunca foi a nossa preocupação. A gente começou essa

jornada já com o número suficiente de votos para registrar a chapa. A gente

só esperou o momento certo para poder juntar clubes suficientes para ser

chapa única. As pessoas precisam entender que eu não fui um nome que
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quis ser presidente e corri atrás de votos. Esse grupo de clubes decidiu esse

projeto em conjunto e definimos que não poderia ter ninguém que tivesse

sido indiciado (pela Operação Cartola) na chapa. A gente conseguiu isso de

maneira muito lúcida, de maneira muito tranquila e levamos o projeto

adiante. Aguentamos as mentiras e as confusões que foram armadas com

muita paciência e agora é esperar o dia 19 para confirmar que é chapa única

e, a partir disso, pensar os rumos da Federação nos próximos quatro anos -

comentou.

Eduardo Araújo ao lado de apoiadores, como o presidente do Sousa, Aldeone Abrantes — Foto: Divulgação

Além de Eduardo Araújo, foram inscritos como vice-presidentes na chapa os

empresários Arlan Rodrigues, ex-presidente do Atlético de Cajazeiras, Valdir
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Cabral, ex-presidente do Serrano-PB, e José Morais, ex-mandatário do

Spartax de João Pessoa. Para o Conselho Fiscal, foram inscritos José

Murilio Junior, Eurípedes Leal de Oliveira, Victor Rocha Lucena, Yuri Carlos

de Araújo, Jefferson Francisco da Costa e Ana Lucia Oliveira.

Eduardo Araújo é formado em Direito, atua como advogado e tem 31 anos.

O dirigente teve uma passagem relâmpago pela FPF quando assumiu o

cargo de diretor executivo da entidade na gestão de Amadeu Rodrigues. Ele

começou a trabalhar no dia 9 de abril, quando foi deflagrada a Operação

Cartola, que investiga um esquema de corrupção entre dirigentes da FPF e

de clubes de futebol que supostamente agiram para manipular resultados do

Campeonato Paraibano deste ano.

Em junho, quando Amadeu foi afastado e Nosman Barreiro, então vice-

presidente, assumiu a FPF, Eduardo pediu demissão. Ele, ao lado de
alguns clubes profissionais e amadores, articularam politicamente para
tirar Nosman do cargo e antecipar as eleições. O Superior Tribunal de

Justiça Desportiva (STJD) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no

entanto, se meteram no caso e Nosman foi afastado, dando lugar ao

interventor João Bosco Luz, que está na FPF para organizar as eleições da

entidade que acontecem no dia 29 de setembro.

Leia mais notícias do esporte paraibano no GloboEsporte.com/pb
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Michelle Ramalho registra chapa para
eleições à presidência da FPF
Com apoio do Treze, Auditora do STJD conseguiu uma reviravolta política e articulou

os apoios de alguns clubes que também assinaram o registro da candidatura do

advogado Eduardo Araújo

Por Pedro Alves — João Pessoa

19/09/2018 18h55 · Atualizado 

  

No apagar das luzes do prazo para o registro de candidatura para as eleições da

Federação Paraibana de Futebol (FPF), a auditora do Superior Tribunal de Justiça

Desportiva (STJD), Michelle Ramalho, inscreveu a sua chapa para a presidência da

entidade. Ao lado de alguns apoiadores, a candidata protocolou nesta quarta-feira o

registro e agora aguarda a análise da Comissão Eleitoral, que tem até o dia 27 de

setembro para dar um parecer nal sobre as candidaturas. A candiatura tem o

apoio notável do Treze.

há 3 meses

PARAÍBA

g1 ge gshow vídeos ENTRE
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Michelle Ramalho atua como auditora do STJD — Foto: Divulgação / OAB-PB

Dois clubes pro ssionais e um amador que já havuam assinado a inscrição da chapa

do advogado Eduardo Araújo anteriormante também assinaram a chapa de

Michelle, enquanto que duas agremiações pro ssionais que sobscreveram a chapa

da auditora, a Desportiva Guarabira e o Miramar de Cabedelo, não constam até o

momento como apta para ter direito a voto nas eleições marcadas para o dia 29 de

setembro. Os clubes que assinaram os dois registros podem perder seus direitos de

votar nas eleições, conforme versa o estatuto da FPF.

A candidatura de Michelle teve a subscrição de nove clubes pro ssionais, um a mais

do que o necessário. Assinaram o registro os representantes legais de Santos-PB,

Treze, CSP, Miramar, Serrano-PB, Internacional-PB, Desportiva Guarabira, além de

Nacional de Patos e Femar, que também subscreveram a candidatura de Eduardo

Araújo na semana passada.

Chapa tem apoio doTreze, do presidente Juarez Lorenço, que assinou o documento de registro da candidatura — Foto:

Cisco Nobre / GloboEsporte.com
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Já em relação aos amadores, Marretinha, Diamante, Kashima, Ponte Preta, Treze de

Maio, Íbis, Boa Vista, Fluminense, assinaram o registro da auditora, totalizando 8

assinaturas, o número mínimo para legitimar a chapa. O Boa Vista assinou o

protocolo de registro das chapas de Eduardo e de Michelle. Também assinaram o

documento da candidatura da dirigente as ligas de futebol de Bayeux, Cajazeiras,

Santa Rita, Poço de José de Moura e Cabedelo. Nenhuma, até agora, é considerada

pela FPF como apta a votar nas eleições.

A chapa, intitulada “Unidos Somos Fortes”, tem ainda como vice-presidentes

Nosman Barreiro Filho - lho de Nosman Barreiro, vice-presidente eleito da FPF -,

Marcílio Braz, atual presidente do Conselho Fiscal da entidade, e Thalita Gomes, ex-

funcionária da FPF e neta da ex-presidenta Rosilene Gomes.

Michelle Ramalho tem 40 anos, é formada em Direito e atualmente é Conselheira da

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB). Ela faz parte da

Comissão Nacional de Direito Esportivo da OAB nacional e atua como auditora do

STJD, integrando a 1ª Comissão Disciplinar do órgão.

Leia mais notícias do esporte paraibano no GloboEsporte.com/pb

MAIS DO GLOBOESPORTE

Pivô de polêmica por indicar torcida por Flamengo, meia do Fluminense
vai para base do Inter
No adeus, Bruno Praxedes agradece Tricolor: "Sentimento que tenho pelo clube que fez

parte da minha formação é gratidão". Flu manteve 50% dos direitos econômicos do jovem de

16 anos
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Ao Dr. Bichara Abidão Neto, Presidente da Comissão Eleitoral da Federação 

Paraibana de Futebol 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE, neste ato representada por seu presidente e 

advogado, Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo, OAB/PB 15.453, CPF nº 062.550.394-55, 

vem, à ilustre presença de Vossa Senhoria e demais pares da Comissão Eleitoral nomeada pelo 

Interventor da Federação Paraibana de Futebol, Dr. João Bosco Luz, apresentar, em tempo hábil, 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao requerimento de registro da chapa UNIDOS SOMOS FORTES, tendo como ilustre candidata ao 

cargo de presidente a Dra. Michele Ramalho Cardoso, pelos motivos abaixo descritos, com arrimo 

no Estatuto da Federação Paraibana de Futebol, no Edital de Convocação e no Regulamento do 

Processo Eleitoral 2018. 

 

 

I - Impugnação 

 

I.a) Vício formal – inexistência de declaração do Conselho Fiscal 

 

Ab initio, determina o art. 5º do Regulamento do Processo Eleitoral que o requerimento de 

registro de chapas deverá estar acompanhado de declaração dos candidatos do Conselho Fiscal de 

que não são empregados ou parentes até 3º grau dos candidatos à Presidência e Vice-Presidências, 

até o prazo impreterível de 10 (dez) dias antes da eleição, ou seja, 19 de setembro de 2018. 

 

Vê-se, ao compulsar o requerimento protocolado no dia 19 de setembro de 2018 às 17h56min, 

ao final do prazo, a inexistência de qualquer declaração obrigatória determinada pelo art. 5º em 

comento, ipsis litteris: 

 

Art. 5º. O requerimento de registro de chapas deverá estar acompanhado de fotocópias do CPF e 

RG de seus componentes, ou carteira nacional de habilitação, contendo fotografia e assinatura do 

titular. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão apresentar, além dos documentos citados, 

declarações de que não são empregados ou parentes até 3º grau dos candidatos à Presidência e 

Vice-Presidências. 

 

A determinação supra é requisito objetivo e tem como prazo justamente o requerimento do 

registro, em atenção à obediência formal das eleições ao Regulamento, ao Edital de Convocação e 

ao Estatuto da FPF, conforme art. 4º: 

 

Art. 4º. A eleição obedecerá, além deste Regulamento e do Edital de Convocação, o Estatuto da 

Federação Paraibana de Futebol. 

 

Lê-se, no Edital de Convocação ora acostado, in verbis: 
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(...) o candidato ao Conselho Fiscal deverá apresentar declaração de que não é empregado ou 

parente até o 3º grau dos candidatos à Presidência e Vice-Presidências. 

 

Trata-se, assim, de requisito objetivo, elencado tanto no Edital de Convocação, quanto no 

Regulamento do Processo Eleitoral, sem a devida observação pela Chapa ora impugnada. 

 

Destarte, eventual protocolo em momento posterior, não corrige o vício formal, posto que é 

insanável e causaria enorme insegurança jurídica, afinal o limite estabelecido de requerimento e 

entrega de documentação era, impreterivelmente, até 10 (dez) dias antes da eleição, ou seja, 19 de 

setembro de 2018 às 18h. 

 

Nestes termos, pelo vício formal acima descrito, garantindo o respeito à legalidade das 

eleições vinculadas ao Edital, ao Estatuto e ao Regulamento, roga-se o INDEFERIMENTO do 

registro da chapa UNIDOS SOMOS FORTES. 

 

 

I.b) Inexistência de assinatura dos participantes da chapa 

 

A norma de regência das Eleições determina a assinatura dos participes da chapa, até como 

forma de garantir juridicamente o seu interesse em participar do pleito. 

 

Todavia, não há no requerimento de inscrição da chapa impugnada a assinatura de qualquer 

dos participantes, com exceção da presidente, o que invalida o pedido de registro por nele constar 

pessoas que não formalizaram qualquer requerimento ou subscrição da aposição de seus nomes nos 

documentos ali constantes. 

 

Assim, também pelo motivo supra, pede o INDEFERIMENTO do registro. 

 

 

I.c) Revogação do Boavista (amador) – número insuficiente de subscrições 

 

O Edital de Convocação, assim como o Regulamento e o Estatuto determinam a subscrição de 

chapa por meio de 08 (oito) profissionais e 08 (oito) amadores/ligas, conforme art. 22, §2º: 

 

Art. 22º. (...) 

§2º Para fins de registro da chapa será sempre exigido a subscrição mínima e conjunta de 16 

(dezesseis) agremiações, sendo 08 (oito) de clubes profissionais e de 08 (oito) clubes não 

profissionais e/ou ligas desportivas, todas em pleno gozo de seus direitos estatutários, sempre com 

reconhecimento de firma dos representantes dos clubes. 

 

Neste diapasão, tendo subscrito a chapa com apenas 08 (oito) amadores aptos à subscrição e 

sendo revogado uns destes, restam 07 (sete), o que impede o registro de candidatura, posto que 

nenhuma LIGA está presente no Colégio Eleitoral, conforme publicação no site da entidade, em 

atenção ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

 

É que o BOAVISTA, clube amador, através de seu representante legal, em documento 

protocolado no dia 19 de setembro de 2018 revogou qualquer subscrição, com exceção à chapa 

POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE, ratificada no mesmo documento com reconhecimento 

de firma, nos termos do art. 3º, §11º do Regulamento. 
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Pontue-se também que o documento acostado no Protocolo nº 518/18 foi retirado de maneira 

consensual das chapas, demonstrando boa-fé de ambos os presidentes com a louvável atitude, 

conforme Protocolo nº 531/18 anexo, devendo ser desconsiderado para o exame de subscrição e 

validade, mantendo a subscrição do BOAVISTA, única e exclusivamente, para a chapa POR UM 

FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE. 

 

Assim, estando apenas com 08 (oito) profissionais e 07 (sete) amadores aptos a subscrever 

chapas no momento do requerimento de inscrição, rogamos o INDEFERIMENTO, com arrimo 

nos documentos e aspectos jurídicos acima transcritos. 

 

 

I.d) Desportiva Guarabira – Entidade não constante do Colégio Eleitoral 

 

A entidade filiada Desportiva Guarabira não consta do Colégio Eleitoral das Eleições que se 

avizinham por não ter participado de competição organizada pela Federação Paraibana de Futebol 

no ano de 2016, estando fora do escopo do art. 10, alínea ‘d’ do Estatuto. 

 

Nestes termos, não deverá ser considerada a subscrição da entidade filiada, pela incapacidade 

de subscrever e participar de reunião colegiada. 

 

 

I.e) Ligas – Entidade não constante do Colégio Eleitoral 

 

Como dito acima, nenhuma Liga foi inserida no Colégio Eleitoral da Federação Paraibana de 

Futebol por não constarem ativas na Confederação Brasileira de Futebol até o momento do 

requerimento de registro das chapas, o que impede o abono/subscrição, tornando insuficiente o 

número de entidades subscritoras no registro da chapa UNIDOS SOMOS FORTES, desaguando na 

necessidade de INDEFERIMENTO, nos termos das normas de regência. 

 

 

Conclusão e requerimentos 

 

Evitando prolixidade, pontuando de maneira direta e inequívoca os vícios constantes do 

requerimento de subscrição, a chapa POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE, requer o 

INDEFERIMENTO da chapa UNIDOS SOMOS FORTES, desaguando em eleição por chapa 

única, nos termos do Edital de Convocação, do Regulamento e do Estatuto da FPF. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

João Pessoa (PB), 21 de setembro de 2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE 

Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo 

CPF nº 062.550.394-55 

OAB/PB 15.453 

 

Num. 18630544 - Pág. 3Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414384232600000018129702
Número do documento: 19011414384232600000018129702



 

Num. 18630550 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 3Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 6Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 7Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 8Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 9Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 10Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 11Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 12Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 13Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 14Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 15Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



Num. 18630550 - Pág. 16Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414385328900000018129707
Número do documento: 19011414385328900000018129707



 

Num. 18630556 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



Num. 18630556 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



Num. 18630556 - Pág. 3Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



Num. 18630556 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



Num. 18630556 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



Num. 18630556 - Pág. 6Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



Num. 18630556 - Pág. 7Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414390674000000018129713
Número do documento: 19011414390674000000018129713



 

Protocolo - Chapa POR UM FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE

Eduardo Araújo
Seg 24/09/2018, 10:41
Para: pb.presidencia@cbf.com.br <pb.presidencia@cbf.com.br>

1 anexos (891 KB)
certidaofpfeleicoes.pdf;

Em atenção à Resolução nº 04/2018, segue pe�ção rogando declaração/cer�dão da chapa POR UM
FUTEBOL ÉTICO E EFICIENTE.
 
O pleito será também protocolado fisicamente na sede da en�dade.
 
Atenciosamente,
 

Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo
OAB/PB 15.453

+ 55 83 98722 0535 
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14/01/2019 14:31

16DeclaracaoAptosAte19092018

 

 

 

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: 16DeclaracaoAptosAte19092018

Id: 18630571

Data da assinatura: 14/01/2019

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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17AmadoresInaptosENoticia

 

 

 

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: 17AmadoresInaptosENoticia

Id: 18630575

Data da assinatura: 14/01/2019

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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18RespostaDiretoriaRegistroLigas

 

 

 

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: 18RespostaDiretoriaRegistroLigas

Id: 18630615

Data da assinatura: 14/01/2019

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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Inter-PB e Serrano-PB votaram de forma irregular na eleição da
FPF? Entenda o que aconteceu

A partir de uma série de documentos, o GloboEsporte.com mostra as situações dos dois clubes. O Colorado teria

direito a apenas um voto e o Lobo da Serra tinha uma pendência nanceira

Por Pedro Alves — João Pessoa

07/01/2019 19h48 · Atualizado 

  

Mais uma suspeita de fraude nas últimas eleições da Federação Paraibana de Futebol (FPF) pode ser alvo de análise

do Ministério Público. Isso porque é possível que dois clubes tenham votado de maneira irregular no pleito que

levou Michelle Ramalho à presidência da FPF. A eleição, que aconteceu no dia 29 de setembro do ano passado, está

na mira do MP depois que o Esporte Espetacular revelou algumas suspeitas de falsi cação documental,

compra de votos e chantagem.

Os clubes em questão são Internacional-PB e Serrano-PB. Alguns documentos aos quais o GloboEsporte.com teve

acesso mostram que os dois clubes tinham pendências que poderiam tirar-lhes o direito a voto.

Internacional-PB teria direito a um ou dois votos?

há 2 horas

Foto: Pedro Alves / GloboEsporte.com

PARAÍBA
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No caso do Internacional-PB, a questão é bem contraditória. De acordo com o estatuto da FPF, para qualquer clube

ter direito a participar de uma reunião colegiada - como é o caso de eleição -, dentre várias exigências, precisa ter

disputado uma ou mais competições - não especi ca se amadora ou pro ssional - nas duas últimas temporadas

anteriores à reunião. Ainda de acordo com o documento que rege o funcionamento da FPF, o clube, para ter direito

a um voto na categoria de futebol amador, na eleição, tem que ter participado de competições não pro ssionais

organizadas pela FPF - sem detalhar se nos dois anos ou em um dos dois anos anteriores à reunião colegiada.

Estatuto da FPF — Foto: Reprodução

A redação desses dois dispositivos, no entanto, não deixa claro se a agremiação, para ter direito a voto na categoira

amador, precisa disputar competições amadoras por dois anos seguidos ou disputar mais de uma competição

amadora em apenas uma temporada, desde que tenha disputado um torneio pro ssional, por exemplo, no ano em

que não jogou torneio amador.

De qualquer maneira, o entendimento majoritário da Comissão Eleitoral do pleito de setembro sobre o tema foi no

sentido de que o clube pro ssional só teria direito a dois votos (o de amador e o de pro ssional) se tivesse

disputado nas duas últimas temporadas à eleição - 2016 e 2017 - competições amadoras e pro ssionais, nos dois

anos. Por isso, por exemplo, Campinense, Nacional de Pombal, Treze e Sousa só tiveram direito a um voto no pleito

de setembro, relativo ao fato de estarem disputando nos dois anos a 1ª ou a 2ª divisão do Campeonato Paraibano

(ambas competições pro ssionais). No período de 2016 e 2017, eles jogaram, por exemplo, um torneio amador, em

apenas um desses anos.

Mas o Internacional-PB não jogou nenhum campeonato de base no ano de 2016, segunda temporada

imediatamente anterior à de 2018. O clube disputou torneio amador apenas em 2017.

Por conta disso, se a regra aplicada a Campinense, Nacional de Pombal, Sousa e Treze fosse atribuída ao

Internacional-PB, o clube colorado deveria ter direito a apenas um voto, o referente à sua participação em

competições pro ssionais em 2017 e 2016. No ano retrasado, o Internacional-PB disputou a 1ª divisão do

Campeonato Paraibano, enquanto que em 2016 jogou a divisão de acesso do estadual. Dessa forma, atendeu às

exigências para ter o voto relacionado à sua atividade pro ssional.
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Parágrafo 6º do artigo 21 do estatuto da entidade trata dos direitos dos liados a voto — Foto: Reprodução

Desde a primeira atualização do colégio eleitoral, divulgada o cialmente pela FPF, no dia 6 de setembro do

ano passado - já com a intervenção de João Bosco Luz em vigor para comandar o processo eleitoral -, o

Internacional-PB consta com direito a dois votos na eleição. Nas atualizações seguintes, o clube seguiu com o direito

a dois votos. Os clubes em situação semelhante sempre permaneceram com apenas um voto de direito no colégio

eleitoral e, dessa forma, participaram do pleito.

O Internacional-PB, que até então tinha como seu presidente o dirigente Tassiano Gadelha, foi um dos nove clubes

pro ssionais que subscreveu a inscrição de chapa da ex-auditora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

(STJD). Com a vitória de Michelle, Tassiano assumiu o cargo de ouvidor da FPF.

A reportagem tentou entrar em contato com Tassiano Gadelha, mas o telefone só deu desligado até o fechamento

desta matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Atualmente, Tassiano Gadelha é ouvidor na FPF. O dirigente não foi encontrado pela reportagem — Foto: Larissa Keren / GloboEsporte.com/pb

Serrano-PB votou com pendência nanceira

No caso do Serrano-PB, a suspeita de votação irregular por parte do Lobo da Serra envolve uma dívida que o clube

tinha com a FPF. No dia 3 de setembro do ano passado, o então presidente do clube, Otamar Almeida, enviou um

ofício à entidade com o objetivo de esclarecer por que a equipe ainda não constava no colégio eleitoral. O Serrano-

PB só foi incluído no colégio divulgado pela FPF dez dias depois.

Num. 18630620 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414410897300000018129776
Número do documento: 19011414410897300000018129776



Ofício do Serrano-PB endereçado à FPF — Foto: Reprodução

No dia 13 de setembro, o interventor João Bosco Luz, também auditor do STJD, assinou um documento em que

reconhecia que havia um débito no nome de Valdir Cabral, ex-presidente do Lobo da Serra. O que estranha é que,

ao passo que o interventor reconheceu a dívida como sendo do antigo dirigente do Serrano-PB, também entendeu

que o débito era do clube, já que deu um prazo para a agremiação pagar a dívida. Ainda no documento, Luz garante

os direitos políticos do clube nas eleições que estavam por chegar, mesmo com o débito em aberto.

A reportagem teve acesso ao cheque que comprova o débito em questão, datado do dia 1º de dezembro de 2017,

quando o presidente da FPF ainda era Amadeu Rodrigues, afastado do cargo pela Justiça em junho do ano passado.

Em um recibo, assinado no mesmo dia, o Serrano-PB e a FPF indicam que o empréstimo de R$ 10 mil era para cobrir

despesas do clube.
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João Bosco Luz garante os direitos políticos do Serrano-PB, mesmo com o reconhecimento da dívida por parte da FPF — Foto: Reprodução

O GloboEsporte.com entrou em contato com Otamar Almeida, que agora é diretor executivo da FPF, na gestão de

Michelle Ramalho. O dirigente assumiu que o débito não foi pago antes das eleições, mas argumentou que a dívida

era nominal a Valdir Cabral e que, por isso, não poderia ser imputada ao Serrano-PB.

- Eu não ia reconhecer um débito do Serrano-PB se o cheque está no nome da pessoa física de Valdir Cabral. Esse

dinheiro não tem em lugar nenhum. Não entrou em caixa do Serrano-PB. Eu não reconheço e assim eu passei para

o interventor. E o interventor prontamente disse que não poderia deixar de reconhecer o débito. Ia reconhecer o

Serrano-PB e dar um prazo para ser pago. Foi isso que cou acertado - comentou Otamar.
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Recibo assinado pelo ex-presidente do Serrano-PB indica que o empréstimo era para cobrir despesas do clube — Foto: Reprodução

Cheque do empréstimo da FPF — Foto: Reprodução

A reportagem também entrou em contato com o ex-presidente do clube, Valdir Cabral, que foi candidato a vice-

presidente na chapa do advogado Eduardo Araújo, que concorreu no pleito do ano passado contra a candidatura de

Michelle Ramalho. De acordo com o ex-mandatário, o empréstimo serviu para pagar parte da folha do clube.

- Deixamos uma dívida mesmo. Foi um empréstimo para pagar a folha de dezembro. O dinheiro não foi para Valdir

Cabral. Foi para o clube. Eu, como representante do clube, presidente, recebi o cheque - explicou o dirigente.

Após entrar no colégio eleitoral, o Serrano-PB passou a aparecer mais como agente político da eleição. Otamar virou

coordenador da campanha de Michelle Ramalho e continua como braço direito da dirigente dentro da FPF.
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Memo da Diretoria Administrativa Financeira da FPF atestando o débito do Serrano-PB junto à Federação — Foto: Reprodução

Ex-presidente do Auto Esporte acusa interventor: "Veio para fraudar a eleição"

Outro personagem interessante da eleição é o Auto Esporte. O clube tinha uma dívida com a FPF de cerca de R$ 40

mil. O presidente do Alvirrubro durante o processo eleitoral na entidade, Watteau Rodrigues, entrou em contato

com o interventor João Bosco Luz para saber detalhes do débito. Até agora, Watteau defende que a dívida não é do

Auto Esporte.

Segundo o dirigente, ele foi até a FPF para pedir um tratamento semelhante ao que o interventor dera ao Serrano-

PB, em busca de um prazo para que o clube pudesse quitar a dívida, mas que fossem garantidos os direitos políticos

ao time de João Pessoa. De acordo com Watteau, não houve isonomia nos dois casos. Ele ainda avaliou que a eleição

na FPF foi fraudulenta.

- Essa dívidas vêm de anos, da época de Rosilene. Mas eu não reconheço que essa dívida é do Auto Esporte, porque

a gente não sabe a origem dela. Fomos atrás do interventor João Bosco Luz, que negou dar um prazo e nosso direito

de votar. Com o Serrano-PB ele fez diferente. A verdade é que o João Bosco Luz veio para cá para dar a FPF para

Michelle Ramalho. Foram eleições ilegais, manipuladas - comentou.
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Watteau Rodrigues, ex-presidente Auto Esporte, detonou a atuação de João Bosco Luz na Paraíba — Foto: Cisco Nobre / GloboEsporte.com

A reportagem tentou entrar em contato com o ex-interventor da FPF e auditor do STJD, João Bosco Luz, mas não

teve as ligações atendidas. Em entrevista ao Esporte Espetacular, João Bosco Luz negou que tenha participado de

qualquer fraude na eleição do ano passado na FPF.

Gestão atual pode estar ferindo estatuto da FPF

Com a vitória de Michelle Ramalho, Tassiano Gadelha e Otamar Almeida ganharam posições privilegiadas na gestão

da ex-auditora do STJD. O primeiro virou ouvidor da FPF, enquanto que o segundo é o atual diretor executivo da

entidade. Foram anunciados o cialmente para os cargos pela própria presidenta, no dia 20 de novembro, por

meio de aplicativo de mensagem instantânea ao GloboEsporte.com.
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Michelle Ramalho divulgou a equipe da FPF no dia 20 de novembro — Foto: Reprodução

O estatuto da FPF, no entanto, veta que qualquer dirigente que possui cargo em quaisquer entidades desportivas

possa assumir outro cargo na FPF.

Dispositivo do estatuto que explica quem pode exercer cargo na FPF — Foto: Reprodução

Num. 18630620 - Pág. 10Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414410897300000018129776
Número do documento: 19011414410897300000018129776



No sistema da CBF, por exemplo, em uma consulta realizada no dia 28 de dezembro - quase um mês depois de sua

nomeação -, à qual o GloboEsporte.com teve acesso, Tassiano Gadelha segue constando como presidente do

Internacional-PB. Além disso, o último registro em cartório da situação do clube colorado mostra que Tassiano

continua sendo o mandatário do clube.

Tassiano aparece como presidente do Internacional-PB no sistema da CBF em uma consulta realizada no dia 28 de dezembro — Foto: Reprodução
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Ata da eleição de Tassiano Gadelha no clube é a última atualização legal da situação administrativa do Colorado — Foto: Reprodução

Já Otamar Almeida revela que não é mais presidente do Serrano-PB. O dirigente, entretanto, não renunciou ao cargo

maior do Lobo da Serra. Apenas pediu um afastamento por tempo indeterminado da função, no dia 1º de outubro.

Em cartório, a última atualização da situação administrativa do clube demonstra que Otamar Almeida ainda é o

presidente do time. A reportagem tentou entrar em contato com a presidenta Michelle Ramalho, mas não obteve

resposta até o fechamento desta matéria.

Apesar de haver essas situações questionáveis, nenhuma denúncia formal ainda foi realizada sobre as últimas

eleições da FPF. O Ministério Público da Paraíba prometeu investigar o caso e a expectativa é de que ainda essa

semana os primeiros depoimentos sejam colhidos no órgão.
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Pedido de afastamento feito por Otamar Almeida, antes de assumir cargo na FPF — Foto: Reprodução
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Em cartório, no entanto, Otamar Almeida segue sendo o cialmente o presidente do clube — Foto: Reprodução

Leia mais notícias do esporte paraibano no GloboEsporte.com/pb

MAIS DO GLOBOESPORTE

Bora, Bahêa!

Acompanhe todas as notícias do Tricolor

Em bahia

Milton Cruz vê meio de campo como principal carência do Sport para 2019

Treinador tem participado das negociações ao lado da diretoria e vê com urgência necessidade de contratar jogadores para o

setor
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Em 4 dias, operação da PRF
flagra mais de mil veículos
Radares eletrônicos posicionados em rodovias da Paraíba chegaram a registrar um automóvel a 174 quilômetros por hora. Página 6

Pavimentação da travessia urbana e sistema de abastecimento foram entregues pelo governador Ricardo Coutinho, sábado passado, no aniversário de 57 anos do município. Página 3

Pitimbu recebe novas obras de infraestrutura

ParaíbaFoto: Evandro Pereira
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Foto: Reprodução Globo Esporte 

Comércio intenso e procura por 
bancos marcam véspera de Natal

Número de mortos em 
tsunami na Indonésia 
chega a quase 400

Agências bancárias funcionaram apenas das 9h às 11h, mas muitas 
lojas passaram o dia abertas para atender os consumidores que 
deixaram o “presente do Papai Noel” para a última hora. Página 5

Desastre pode ter sido consequência de deslizamentos de terra causados 
pela erupção do vulcão Krakatau. Itamaraty informou ontem que não 
há, por enquanto, registro de brasileiros entre as vítimas.  Página 16

Últimas

Aposentadoria integral ficará mais 
difícil a partir de 31 de dezembro
Trabalhador que pedir aposentadoria por tempo de contribuição de-
pois do dia 30 deste mês terá mais dificuldade para evitar o desconto 
do fator previdenciário por causa da mudança no cálculo. Página 4

Suspeita de compra 
de votos e ameaças 
na eleição da FPF
Reportagem veiculada no domingo 
pelo programa Globo Esporte reve-
lou denúncias envolvendo a eleição 
de Michele Ramalho. Página 8

Foto: Francisco França/Secom-PB

Fotos: Reuters e AP Photo
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Ano pra lá de especial para o futebol cearense com dois títulos nacionais
Soberano: São Paulo é 
campeão três vezes
A primeira conquista do Tricolor no ano 

foi a Copa do Brasil Sub-20, em junho. A cam-
panha do título começou diante o Brasil-RS e 
passou por Chapecoense, Vasco, Palmeiras 
até chegar na decisão contra o Corinthians. 
No primeiro jogo, derrota por 2 a 1 na Arena 
Corinthians. A volta, no Morumbi, uma vitória 
por goleada de 4 a 0 e o terceiro troféu do 
torneio. O segundo título do São Paulo veio no 
Brasileiro de Aspirantes, no final de novem-
bro. Na primeira fase da competição, o time 
se classificou na segunda posição do Grupo 
A de forma invicta. Na etapa seguinte, seguiu 
sem perder e passou como líder do Grupo C. 
Na semifinal, contra o Coritiba, duas vitórias: 
3 a 0 e 1 a 0. Por fim, a decisão contra o In-
ternacional manteve o retrospecto invicto da 
equipe. O São Paulo venceu por 1 a 0 e 2 a 1.

A última conquista tricolor aconteceu logo 
depois do Aspirantes, quando foi campeão da 
Supercopa Sub-20 em cima do Palmeiras. No 
primeiro jogo, o São Paulo venceu no Morumbi 
por 4 a 3. A partida de volta, disputada no Al-
lianz Parque teve vitória dos donos da casa por 
2 a 1, levando a decisão para os pênaltis. O 
goleiro Júnior foi o grande nome da conquis-
ta, defendendo a cobrança de Wesley. Com 
o troféu, o Tricolor Paulista também garantiu 
vaga na Libertadores 2019 da categoria.

Alviverde Imponente: Palmeiras conquista
o Brasileirão em duas categorias
Decacampeão brasileiro. O maior vence-

dor do Campeonato Brasileiro chegou a sua 
décima conquista em 2018 depois de uma 
campanha impecável. A equipe oscilou no 
começo da competição, mas terminou como 
o time mais que venceu, que menos perdeu, 
com o melhor ataque e a melhor defesa. 
Além disso, ficou invicto da 16ª até a última 
rodada do Brasileirão. O título do Palmeiras 
foi confirmado na penúltima rodada, contra 
o Vasco, com gol de Deyverson.

E a base vem como? Também vem forte. 
Além de ser campeão brasileiro no profissio-
nal, o Verdão levantou a taça no Sub-20. A 
campanha do título começou de forma invicta 

na primeira fase, terminando na primeira po-
sição do Grupo B. A única derrota do Alviverde 
na competição aconteceu na fase seguinte, no 
qual também se classificou como líder do gru-
po. Na semifinal, contra o Fluminense, vitória 
por 2 a 0 no primeiro jogo e empate por 1 a 
1 na volta. E, para fechar, duas goleadas na 
decisão contra o Vitória: 4 a 1 e 5 a 2.

Leão do Pici: 
o rei do Nordeste
Um ano pra lá de especial para o tor-

cedor do Fortaleza, que pôde comemorar 
dois títulos na temporada. Depois de tanto 
sofrer para conseguir o acesso à Série B, o 
time já chegou sendo campeão. Líder du-
rante 36 rodadas, a campanha do Tricolor 
não deixou nenhuma dúvida. Foram 21 
vitórias, oito empates e apenas nove derro-
tas. A caminhada comandada pelo técnico 
Rogério Ceni rendeu ao Leão o primeiro 
título nacional de sua história.

O segundo troféu do Fortaleza no ano 
veio na base. A equipe foi campeã da Copa 
do Nordeste Sub-20 em uma decisão emo-
cionante. A campanha começou com 100% 
de aproveitamento na fase de grupos. Na 
semifinal, empate por 1 a 1 com o River-PI e 
vitória nos pênaltis. Na final, contra o Bahia, 
um roteiro de filme. O jogo estava empatado 
em 1 a 1 até os 38 do segundo tempo, quan-
do Caio fez um golaço de falta e colocou os 
baianos na frente. No entanto, o Leão ainda 
teve forças para se recuperar e empatou aos 
40, com Victor Cariri. Nas penalidades, vitória 
por 4 a 2 e o título do Nordestão Sub-20.

Cabuloso: Cruzeiro se torna 
o maior campeão da Copa do Brasil
Pela sexta vez, a estrela do Cruzeiro 

brilhou mais alto na Copa do Brasil. E, com a 
conquista, a Celeste se tornou o maior ven-
cedor do torneio nacional. Esse foi o segun-
do título seguido da Raposa, que levantou a 
taça em 1993, 1996, 2000, 2003 e 2017. 
Um dos principais pontos da campanha 
deste ano aconteceu nas quartas de final, 
na decisão emocionante contra o Santos que 
terminou nos pênaltis e com a consagração 

do goleiro Fábio. O ídolo cruzeirense defen-
deu três cobranças e classificou o time para a 
semifinal. Depois de passar pelo Palmeiras, 
o Cruzeiro foi campeão em Itaquera, ven-
cendo o Corinthians por 2 a 1.

O Trem-Fantasma: 
Operário é campeão da Série C
Se ganhar um título nacional é bom, 

imagina dois seguidos. Campeão da Série 
D em 2017, o Operário repetiu a dose neste 
ano conquistando a Série C. A caminhada até 
a taça começou a ser construída na fase de 
grupos, quando o time de Ponta Grossa/PR se 
classificou na segunda posição do Grupo B. 
Nas quartas de final, eliminou o Santa Cruz. 
Contra o Bragantino, na semifinal, vitória 
nos pênaltis com grande atuação do goleiro 
Simão. Na final, o Fantasma foi campeão 
diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, e no-
vamente o paredão foi o herói.

Histórico: Ferroviário conquista o primeiro
título nacional da capital cearense
O primeiro time a levantar uma taça na 

capital cearense foi o Ferroviário. Antes do 
Fortaleza se consagrar campeão da Série 
B, o Ferrão conquistou a Série D do Brasi-
leirão. O ano de 2018 foi mágico para o 
torcedor da Ferroviário, que além de gritar 
“é campeão”, também viu o clube fazer 
história na Copa do Brasil, e chegar até a 
quarta fase. A campanha do título terminou 
em Campina Grande, na Paraíba, contra o 
Treze. Depois de vencer em casa por 3 a 0, 
a equipe cearense perdeu por 1 a 0 no jogo 
da volta, mas ficou com o troféu.

O campeão dos campeões: Corinthians 
conquista o Brasileirão Feminino A-1
As meninas do Timão entraram para a 

história do clube neste ano. O Corinthians 
foi campeão do Brasileirão Feminino A-1 
pela primeiras vez. A campanha começou 
de forma invicta e com a liderança do 
Grupo 01. Na fase seguinte, duas vitórias 
sobre a Ponte Preta. Já a semifinal, contra 
o Flamengo, dois jogos equilibrados e emo-
cionantes. Na partida de ida, derrota por 2 

a 1 na Gávea. No confronto de volta, vitória 
por 4 a 2 no Parque São Jorge. Por fim, na 
decisão diante do Rio Preto, 1 a 0 para o 
Timão no primeiro jogo e uma goleada por 
4 a 0 no segundo confronto.

Troféu na capital: Minas Icesp-DF é
campeão do Brasileirão Feminino A-2
Logo em sua primeira participação, 

a equipe do Distrito Federal conquistou o 
título do Brasileiro Feminino A-2 e disputará 
a primeira divisão em 2019. A campanha 
começou ainda na fase preliminar, onde o 
Minas Icesp-DF venceu o Canindé por 10 
a 0. Depois, na etapa de grupos, o time 
passou em segundo lugar do Grupo 14. Na 
semifinal, contra o 3b Sport-AM, vitória no 
primeiro jogo por 2 a 1 e empate na volta 
por 1 a 1. A final contra o Vitória foi deci-
dida nos pênaltis, e a goleira Kris defendeu 
a última cobrança da equipe rubro-negra e 
deu o título para o Minas Icesp-DF.

Bolívia Querida: Sampaio Corrêa 
conquista a Copa do Nordeste
O Tricolor Maranhense fez história neste 

ano ao levantar pela primeira vez o título da 
Copa do Nordeste. A caminhada iniciou com 
uma classificação em segundo lugar no Grupo 
D, depois passou por Vitória e ABC até chegar 
na decisão contra o Bahia. No primeiro jogo, 
o Sampaio Corrêa venceu no Castelão por 1 
a 0. Na partida de volta, o goleiro Andrey bri-
lhou e segurou o ataque baiano, garantindo 
o 0 a 0 e a conquista inédita.

Papão de títulos: Paysandu é campeão
da Copa Verde pela segunda vez
Três finais e dois títulos nos últimos 

três anos. Esse é o retrospecto recente do 
Papão da Curuzu na Copa Verde. Em 2018, 
o Paysandu levantou a taça pela segunda 
vez em sua história, diante do Atlético-ES. 
A campanha passou por Interporto-TO, 
Santos-AP e Manaus-AM. Foram seis vitó-
rias e dois empates no torneio. Na decisão, 
venceu por 2 a 1 no Espírito Santos e ficou 
na igualdade por 1 a 1 no Mangueirão.

Novo escândalo envolve suspeitas de falsificação de documento, compra de votos, chantagens e ameaças

Do ParaíbaJá

O futebol paraibano vol-
tou a ser destaque negativo 
em nível nacional. No último 
domingo (23), o programa 
Esporte Espetacular, da TV 
Globo, exibiu extensa repor-
tagem denunciando uma su-
posta fraude envolvendo a 
eleição da advogada Michele 
Ramalho ao cargo de presi-
dente da Federação Paraiba-
na de Futebol (FPF).

Na reportagem, o pro-

grama denuncia que Miche-
le Ramalho teria vencido a 
disputa na FPF mediante 
diversas irregularidades 
praticadas com o aval do 
Superior Tribunal de Justi-
ça Desportiva (STJD) e da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). O novo es-
cândalo envolve suspeitas 

compra de votos, chantagem 
e ameaça.

“A campanha da diri-
gente começou em agosto, 

depois que o Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
suspendeu o então presi-
dente da Federação Paraiba-
na, Nosman Barreiro. Ele foi 
punido após criticar a CBF 
durante uma entrevista. No 
dia seguinte, o Treze-PB, 
time que Michele Ramalho 
já foi advogada, entrou com 
um pedido de intervenção 
da Federação Paraibana”, diz 
trecho da reportagem.

O advogado Eduardo 
Araújo, candidato derrota-

do na eleição da FPF, havia 
declarado após o processo 
eleitoral que não entraria na 
Justiça, embora já apontasse 
erros na forma de registro 
de algumas ligas desporti-
vas. Após a divulgação da 
nova polêmica, Araújo de-
clarou ao site do Globo Es-
porte na Paraíba que entra-
rá na Justiça.

“Sempre entendi que o 
futebol paraibano precisa de 
estabilidade e, mesmo sa-
bendo das inúmeras irregu-

laridades que aconteceram 
nas eleições, preferi deixar 
a FPF seguir seu caminho 
e desejei boa sorte à nova 
presidente. Entretanto, ela 
se manteve abraçada com 
investigados e indiciados na 
Operação Cartola, além das 
denúncias agora veiculadas 
em rede nacional. Infeliz-
mente, vou ter que tomar 
providências para continuar 
defendendo o futebol da Pa-

-
clarou o advogado.

Denúncia de fraude coloca 
em xeque a eleição da FPF

Após a divulgação 
da nova polêmica na 
imprensa nacional, 

Eduardo Araújo, 
candidato derrotado na 
eleição, disse que vai 

recorrer à Justiça

Hegemonia tricolor

São Paulo lidera conquistas em Campeonatos
CBF

A temporada do fu-
tebol brasileiro chegou 
ao fim com dez cam-
peões diferentes nas 15 
competições organiza-
das pela Confederação 
Brasileira de Futebol 
(CBF) ao longo deste 
ano. O time que mais 
levantou taças em 2018 
foi o São Paulo, que con-
quistou a Copa do Bra-
sil Sub-20, a Supercopa 
Sub-20 e o Brasileirão 
de Aspirantes.

 Logo depois vem o 
Palmeiras com dois títu-

los nacionais: o Brasilei-
rão no profissional e no 
Sub-20. Junto do Verdão, 
o Fortaleza foi campeão 
da Série B e da Copa do 
Nordeste Sub-20.

O Estado mais vi-
torioso do ano foi São 
Paulo, com seis taças 
conquistadas por São 
Paulo, Palmeiras e Co-
rinthians. O Ceará vem 
em segundo lugar, com 
três troféus levantados 
por Fortaleza e Ferro-
viário. Minas Gerais, 
Paraná, Maranhão e 
Distrito Federal tiveram 
uma conquista.

O São Paulo deu show nas
categorias de base promo-
vidas pela Confederação 
Brasileira de Futebol. 
Levou o título da Copa do 
Brasil Sub-20, Brasileiro 
de Aspirantes e ainda a 
Supercopa Sub-20, está 
derrotando o Palmeiras
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Vice da chapa de Eduardo acusa interventor e
promete ir à Justiça para tentar anular
eleições da FPF

Arlan Rodrigues indica que o pleito foi manipulado de última hora, pelo interventor

João Bosco Luz, com a liberação dos votos de ligas em favor da chapa concorrente, a

de Michelle Ramalho

Por GloboEsporte.com — Campina Grande

25/10/2018 12h00 · Atualizado 

  

A novela envolvendo as eleições para a presidência da Federação Paraibana de

Futebol (FPF) ainda não acabou. E, muito possivelmente, está se transformando em

uma verdadeira série. A nova temporada traz acusações de manobra nos bastidores

para que a chapa de Michelle Ramalho fosse eleita. As alegações nesse sentido

partem de Arlan Rodrigues, candidato a vice-presidente na chapa derrotada no

pleito, encabeçada pelo advogado Eduardo Araújo. Arlan cita, inclusive, o interventor

João Bosco Luz como um dos responsáveis pela "condução" de Michelle Ramalho ao

cargo maior do futebol de Paraíba e promete ir à Justiça para tentar anular o

processo.

há 2 meses

PARAÍBA
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Ao lado de Eduardo Araújo, candidato a presidente, o vice Arlán Rodrigues reúne provas para tentar anular resultado

das eleições — Foto: Pedro Alves / GloboEsporte.com

A bronca de Arlan é que, segundo ele, o interventor João Bosco Luz decidiu pela

participação das ligas de futebol como votantes já às vésperas da eleição. Na

verdade, o candidato a vice de Eduardo Araújo alega que sua chapa só teve essa

informação pouco antes do pleito, ao passo que o grupo de Michelle foi informado

com antecedência, o que acabou resultando na conversão dos votos para os

vencedores da disputa. De fato, apenas três dias antes do processo que elegeu

Michelle, a FPF incluiu no Colégio Eleitoral 10 ligas de futebol e, ainda, o São

Paulo Crystal.

- Ele foi completamente tendencioso em abrir o voto para as ligas e só ter revelado

isso para a nossa chapa três dias antes das eleições, enquanto a chapa deles

(encabeçada por Michelle Ramalho) teve conhecimento bem antes. O interventor

entregou oito votos à chapa de Michelle, que tem ao seu lado a neta de Rosilene, o

lho de Nosman e Marcílio Braz. Veja que passo atrás nós demos no futebol

paraibano - declarou Arlan Rodrigues.

Arlan relatou ainda que o posicionamento inicial de João Bosco Luz, então

interventor da FPF, era o de não contar com as ligas como votantes para o pleito por

conta de irregularidades. E que essa postura era repassada à chapa de Eduardo

Araújo, derrotada nas eleições.

- Ele (o interventor) passou um mês inteiro informando a todos nós que as ligas não

iriam votar graças a uma série de irregularidades. E, do nada, ele mudou isso três

dias antes da eleição, e a outra chapa já sabia disso há 20 dias - reclamou o

dirigente.
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Eduardo Araújo promete acionar a Justiça por
suspeita de fraude na eleição da FPF

Candidato derrotado na eleição de outubro a rma que novo escândalo aumenta a

descon ança sobre o futuro do futebol paraibano e que não enxerga outra saída a

não ser a via jurídica

Por Cisco Nobre — João Pessoa

24/12/2018 08h00 · Atualizado 

  

há 2 semanas

Foto: Cisco Nobre/GloboEsporte.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FUTEBOL
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Uma nova bomba atingiu o futebol paraibano. Nesse domingo, o programa

Esporte Espetacular, da TV Globo, exibiu uma reportagem (vídeo abaixo) que

mostra uma suspeita de fraude na eleição para a presidência da Federação

Paraibana de Futebol (FPF), realizada em outubro, que teve a advogada Michelle

Ramalho como vencedora. O novo escândalo expõe suspeitas de falsi cação

documental, compra de votos e até chantagem e ameaça no pleito que colocou a

dirigente na cadeira de mandatária após triunfo por 26 a 24 votos. Derrotado

no pleito, o advogado Eduardo Araújo sempre se mostrou indignado pela forma

como algumas ligas desportivas foram registradas e conseguiram o direito ao voto.

Logo após o processo, o dirigente a rmou que não entraria na Justiça. No entanto, a

polêmica atual mudou todo o pensamento de Eduardo, que agora considera a

situação insustentável.
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Novo escandâlo envolve CBF, STJD e eleição de presidente da Federação Paraibana de Futebol

Segundo Eduardo Araújo, a suspeita de fraude na eleição para a escolha do novo

presidente amplia a descon ança do povo paraibano para com o futebol do estado.

Além disso, o advogado aponta que o envolvimento de Michelle Ramalho com

guras investigadas pela Operação Cartola - que apurou esquemas de corrupção

nos jogos da Paraíba - é a principal causa da grande crise instaurada dois meses

após a realização do processo eleitoral.

A partir de agora, para ele, não existe outra saída a não ser preparar uma ação na

Justiça.

– Sempre entendi que o futebol paraibano precisa de estabilidade e, mesmo

sabendo das inúmeras irregularidades que aconteceram nas eleições, preferi deixar

a FPF seguir seu caminho e desejei boa sorte à nova presidente. Entretanto, ela se

manteve abraçada com investigados e indiciados na Operação Cartola, além das

denúncias agora veiculadas em rede nacional. Infelizmente, vou ter que tomar

providências para continuar defendendo o futebol da Paraíba como sempre z –

declarou o advogado.
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Michelle Ramalho e Eduardo Araújo disputaram o pleito em outubro — Foto: Pedro Alves/GloboEsporte.com

Eduardo Araújo informou que está somente aguardando o m do recesso da Justiça

para prosseguir com o caso. Além disso, também contou que já está ciente que

tanto o Ministério Público da Paraíba quanto o Federal estão investigando todo o

processo eleitoral.

Vale ressaltar que o advogado teve uma curta passagem pela Federação Paraibana

de Futebol durante a gestão do presidente banido pelo Superior Tribunal de Justiça

Desportiva (STJD), Amadeu Rodrigues. Um dia antes da divulgação da Operação

Cartola, em abril, o dirigente havia sido anunciado como diretor executivo da

entidade.

Interventor da CBF na FPF antes da eleição, João Bosco Luz é acusado de ser cabo eleitoral de Michelle Ramalho —

Foto: Lucas Barros/TV Cabo Branco
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Os meses turbulentos de operação, com direito a duas intervenções da CBF, e os

seus desfechos jurídicos aumentaram a responsabilidade sobre a eleição de

outubro. E, se lançando como o candidato que traria um futebol ético e e ciente,

Eduardo Araújo registrou a sua chapa, garantido o apoio de vários clubes

tradicionais do estado.

O caminho parecia promissor para o advogado; todavia, a disputa se acirrou nas

últimas semanas antes do pleito, quando a advogada e então auditora do STJD,

Michelle Ramalho, entrou no páreo, equilibrando um processo que parecia

bem encaminhado para Eduardo.

A grande questão que rendeu suspeitas de fraude se deve ao fato de que alguns

clubes e ligas desportivas, que até então não estavam aptos a participar da eleição,

foram registrados dias antes do pleito. Nesse domingo, porém, a incoerência foi

exposta pelo depoimento de Ademário Cavalcante, ex-diretor de registro da FPF.

Segundo ele, o segundo interventor da CBF na entidade em 2018, João Bosco Luz,

pediu para regularizar as agremiações que não poderiam votar, mesmo que o

sistema da Confederação Brasileira de Futebol apresentasse essas agremiações

como inativas.
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Eduardo Araújo conversa com Arlan Rodrigues, um dos seus candidatos a vice, durante a eleição — Foto: Pedro

Alves/GloboEsporte.com

De acordo com o estatuto da entidade, ligas e clubes não poderiam votar em caso

de inatividade no sistema da CBF. O documento ainda deixa claro que apenas ligas

com competições reconhecidas nos dois anos anteriores e com a documentação em

dia poderiam votar. Sobre os clubes, eles precisam ter mais de dois anos de liação.

Ademário a rmou que não aceitou fazer as inclusões e que, por isso, foi afastado de

suas funções.

Uma funcionária da CBF foi designada para o cargo de diretor de registro, o dia da

eleição chegou e o equilíbrio foi evidente. Tanto é que na primeira bateria de votos,

o resultado terminou empatado: 25 a 25. O placar obrigou a Comissão Eleitoral a

novamente convocar os representantes de clubes pro ssionais, amadores, e as ligas

a votarem. Na segunda bateria, porém, um dirigente modi cou o voto e apoiou

Michelle Ramalho, que foi eleita, com 26 a 24 votos, a nova presidenta da FPF.

Apesar de Eduardo ter evitado maiores discussões e acusações, um dos seus

canditados a vice, Arlan Rodrigues, já havia questionado o pleito e a

participação, para ele, muito ativa do interventor João Bosco Luz. Na ocasião,

o dirigente a rmou que entraria na Justiça.

Eduardo Araújo ainda acredita que tudo o que foi veiculado no programa Esporte

Espetacular é só um pedaço do que pode ser algo bem pior envolvendo o futebol

paraibano, além de lamentar que 2019 comece com uma nova polêmica para a

Paraíba.

– Essa matéria, pelas informações e provas que foram
recolhidas nos últimos meses e que me foram apresentadas,
é só a ponta do iceberg. Uma pena que a FPF não consiga sair
das páginas policiais.

Questionado sobre uma suposta conivência da CBF e do STJD na eleição que levou

Michelle Ramalho ao cargo máximo do futebol do estado, o advogado disse que não

acredita em um direcionamento das instituições, rea rmando a seriedade de

ambas. Contudo, deixou claro que considera necessária uma investigação e, em

caso de participação de algum representante, que seja punido judicialmente.
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– Não acredito que a instituição em si tenha direcionado algo. Se, por ventura, os

indivíduos tenham errado, que sejam investigados e punidos. Mas eu tenho

convicção de que o STJD e a CBF são instituições sérias – encerrou.

Michelle Ramalho em encontro com Coronel Nunes, atual presidente da CBF — Foto: Divulgação/CBF

O GloboEsporte.com tentou entrar em contato com a presidenta Michelle

Ramalho, mas não obteve um retorno. Anteriormente, a mandatária da FPF se

manifestou por nota. Disse que está à disposição para esclarecimentos e que a

eleição foi a mais democrática da história do futebol paraibano. Ela a rmou que as

denúncias devem ser recebidas com naturalidade porque "as mudanças em curso

no futebol paraibano estão causando enormes desconforto àqueles que estão

acostumados com as ilegalidades de antes da minha posse".

Leia mais notícias do esporte paraibano no GloboEsporte.com/pb

SAIBA MAIS

Eleição para presidência da Federação Paraibana de Futebol sob suspeita de fraude
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Nº Processo:
Classe:
Status:
Localizador:

Vara:
Distribuição:
Valor Ação:

Processo

0006338-22.2014.815.2001
PROCEDIMENTO ORDINARIO
ATIVO
.

8A. VARA CIVEL DE JOAO PESSOA
21/03/2014
R$1.000,00

Assuntos:

ASSEMBLEIA

Partes:

Tipo Nome da Parte Situação Advogado(s) Documento

1 AUTOR AUTO ESPORTE CLUBE ATIVO JOSE CAITANO DE OLIVEIRA CNPJ 08338808000195

2 REPRESENTANTE LEGAL MANOEL DEMOCRITO DE ASSIS ATIVO JOSE CAITANO DE OLIVEIRA ND

3 REU FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL ATIVO
JOSE EDISIO SIMOES SOUTO
LUIZ ALBERTO M COUTINHO
NETO

CNPJ 08952616000174

4 REU ROSILENE DE ARAUJO GOMES ATIVO

MICHELLE RAMALHO CARDOSO
GEORGE SUETONIO RAMALHO
JUNIOR
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
FILHO

ND

5 LITISCONSORTE JOSE MARIA DE LUCENA FILHO ATIVO EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA
COSTA CPF 21834601487

6 LITISCONSORTE FERNANDES MENDES DA SILVA ATIVO CPF 09483489415

7 LITISCONSORTE JOSE ALVES DOS SANTOS ATIVO CPF 37372106400

8 LITISCONSORTE CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS ATIVO CPF 01143358422

9 LITISCONSORTE DULCE MELO DE OLIVEIRA ATIVO CPF 91013704487

10 LITISCONSORTE PABLO VITORIO BARRETO PAIVA ATIVO CPF 00741643413

11 LITISCONSORTE PEDRO FERREIRA DA SILVA ATIVO CPF 06788645434

12 INTERESSADO CENTRO SPORTIVO PARAIBANO CSP ATIVO

JOHNSON GONCALVES DE
ABRANTES
EDWARD JOHNSON GONCALVES
DE ABRANTE

CNPJ 01848293000124

13 INTERESSADO CAMPINENSE CLUBE ATIVO

JOHNSON GONCALVES DE
ABRANTES
EDWARD JOHNSON GONCALVES
DE ABRANTE

CNPJ 08828071000199

14 INTERESSADO TREZE FUTEBOL CLUBE ATIVO
GEORGE SUETONIO RAMALHO
JUNIOR
ANDRE ARAUJO CAVALCANTI

CNPJ 08858508000137

Movimentações:

Data Descrição

1 21/06/2018 PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 21/06/2018

2 20/06/2018 CONCLUSOS PARA DESPACHO 20/06/2018

3 20/06/2018 JUNTADA DE DOCUMENTO OFICIO 20/06/2018

4 20/06/2018 EXPEDICAO DE DOCUMENTO OFICIO 19/06/2018

5 25/04/2018 EXPEDICAO DE DOCUMENTO OFICIO 25/04/2018 OF AG RESP

6 25/04/2018 PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 25/04/2018 OFICIE-SE

7 25/04/2018 CONCLUSOS PARA DESPACHO 25/04/2018

8 25/04/2018 EXPEDICAO DE DOCUMENTO CERTIDAO 25/04/2018

9 25/04/2018 PROCESSO REATIVADO 25/04/2018 17:43 TJEJA13

10 05/02/2018 BAIXA DEFINITIVA 05/02/2018 16:07 TJEJA13

11 27/11/2017 PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 27/11/2017

12 12/09/2017 CONCLUSOS PARA DESPACHO 12/09/2017

13 08/08/2017 EXPEDICAO DE DOCUMENTO OFICIO 08/08/2017 CLS

14 01/06/2017 JUNTADA DE DOCUMENTO OFICIO 01/06/2017 OFICIE-SE

15 01/06/2017 JUNTADA DE DOCUMENTO OFICIO 01/06/2017

16 01/06/2017 JUNTADA DE DOCUMENTO OFICIO 01/06/2017

17 01/06/2017 JUNTADA DE DOCUMENTO OFICIO 01/06/2017

18 17/10/2016 ATO ORDINATORIO PRATICADO 17/10/2016 OFICIE-SE

19 13/10/2016 PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 11/10/2016

20 04/10/2016 PROVIMENTO DE AUDITAGEM 04/10/2016 SET/2016

21 30/09/2015 PROVIMENTO DE AUDITAGEM 30/09/2015 SET/2015

22 28/05/2015 CONCLUSOS PARA DESPACHO 28/05/2015
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$�'�������(���)�&���(����������������*�����+%�������,�(�����*��,��-�.�&%�����/�'���0�(���12�������34��3��&���(��0�&���(��5���&��������&��������&�3������6���������&��������+%�7�$�(����8�������&�3�����(9�&�6����(�����:;<=>??@ ABCAA=D;�EFGHI�DJKILI�MI�<NOIPI�QRPJS�>JTOUKLV�MI�WX�YIPI<GZJT�MJ�[U\U�QJSSUIV�MJ]JPRF�KI�LIPMJ�MJSLI�̂FRKLI_]JRPI�FOI�̀IKLJaRbIc\U�MJ�LFLJTId�J�UPMJKUF�UI]ISLIOJKLU�ROJMRILU�MI�bPJSRMJKLJ�DUSRTJKJeUOJS�J�MUS�PJSbJaLRZUS�OJOfPUS�MI�MRPJLUPRI�MI:JMJPIc\U�QIPIRfIKI�MJ�:FLJfUTg�hFO�MJSbIaiU�MJaRKaU�bjkRKISV�JTI�]ITI�JO�̀bPUZI�RKĴFGZUaI�aIbIHMJ�kJPIP�EFGHU�MJ�ZJPUSSRORTiIKcId�SUfPJ�JZJKLFIRSZGaRUS�KI�JTJRc\U�MI�OJSI�MRPJLUPI�MI�:Q:g��DJKILI�<NOIPI�JlbTRaI�̂FJ�JlRSLJO�]UPLJS�RKMGaRUSMJ�̂FJ�I�mTLROI�PJJTJRc\U�MJ�DUSRTJKJV�PJITRHIMI�JOno�MJ�EFKiU�MJ�npqpV�]UR�PJITRHIMI�JO�OJRU�IR̀PPJkFTIPRMIMJS�J�MJSaFObPROJKLU�MJ�PJkPISJSLILFLjPRISdg��;�MJaRS\UV�RKaTFSRZJV�]UR�fISJIMI�KFOI�;c\U<IFLJTIP�MJ�=lRfRc\U�MJ�rUaFOJKLUSV�̂FJ�]URLPIKSRLIMI�JO�EFTkIMU�KU�APRfFKIT�MJ�[FSLRcI�MIQIPIGfIV�J�̂FJ�]UR�OUZRMI�bJTU�;FLU�=SbUPLJ�<TFfJg��?�;TZRPPFfPU�MJ�[U\U�QJSSUI�SUTRaRLIZI�I�IbPJSJKLIc\U�MJ�ZjPRUS�MUaFOJKLUS�̂FJ�aUObPUZISSJOI�TJkITRMIMJ�MU�bTJRLUV�U�̂FJ�IaIfUF�K\U�IaUKLJaJKMU�JO�SFI�RKLJkPITRMIMJg�;�:Q:�IbPJSJKLUFIbJKIS�ILI�MI�JTJRc\UV�JSLILFLU�MI�:JMJPIc\U�J�ILI�MI�bUSSJg�sIS�MRIKLJ�MI�IKjTRSJ�MU�A[�MJ�̂FJJSLI�MUaFOJKLIc\U�JPI�RKSF]RaRJKLJV�I�JKLRMIMJ�̀K\U�IbPJSJKLUF�KJKiFO�UFLPU�MUaFOJKLUVTRORLIKMU_SJ�t�RKuPaRIdg��
DUSRTJKJ�eUOJSV�bPJSRMJKLJ�I]ISLIMI�MI�:Q:�v:ULUwxUPMIK�<IZITaIKLR�y�eTUfU=SbUPLJgaUOybfz

Num. 18630660 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



�����������	�
�
���������	�����	����	�	��������	��	��	���������	������������������	�����	���������������������������	��	������������������	�����	������� �����������������	�	���������������������	�����	��������������������	����������������������	�����!"�#����	���$��%���	����	��������������������������	������	����������	��������	�����	���	���&��	'(� �)����	�	�	��	���������	��	�
�
��	�����	�������	���	����	����	�#���	����������	���	�	�	�	����������������	����	�����	��&$��	������������	�	��	��(�������	�*�������	��������	���+	����,�����*�����������-��	����.�-/�#����0&$���0	�1�����
����	����������	���	�������2�����/��2��	����
	�������)��������	������	���������	�1	�����)�����������	��	�$���%���	���������.	��������	���	3(�4�������������	��	���������������������(��2��������56���	��������������������	��������	���76���	�	�������������������	��	����	��	��������	���������	������	�������	�	���	���	������������������	������������	��������	���������������������	�	�����	���	������	�������	�	���������	���	���	������	�	����������������	�'(�

�	����	���������	�����	�8�	�	�!9�	�	����	�	�����8������:��������	�	�	��	���������	��	�
�
�;
���<�8���������=�#�����	��	��	�	��	>?@AB@�C@A?DEFGHIJ�IKLMNNEOPM�PNELMQLE�RJ�LENHIRJ�RESELJTEUEVDS�HEKLNJ�WEQIFMKM�XEOMQ�
Num. 18630660 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



���������	�
��������������������������������������������������������������� !��
�"��#$%���&'��()*+,)-.-�/01-�)0/*)2-3045�6*781090�:*407�70�4*72)*,�7,)/)07-�+*4�-�.0+87;*�.0�<,728=->�?1-3-)-920�@,0�-89.-�9;*�A*8�9*28A8+-.-�7*B)0�@,-1@,0)�.0+87;*�.0�8920)C09=;*�9-�D0.0)-=;*�E�*�@,09;*�.0C0�4-87�-+*920+0)�9072-�@,892-EA08)-5�<F�@,0�-�.8)830920�072-C-�04�C8-304�/-)-�G-2-15�9*68*�:)-9.0�.*�G*)20>� �E�G;*�708�.0�9-.-�7*B)0�877*5�9;*�A,8+*4,98+-.->�?72*,�7-B09.*�.877*�/*)�C*+H>G;*�+I03*,�9-.-�9-�D0.0)-=;*�7*B)0�*.07/-+I*�.0�@,-1@,0)�<,JK-�E�.8770�6*781090589.8+-9.*�-�.8)02*)-�<,)J.8+-�.-�D(D5�L*+*))*M08205�/-)-�)07/*9.0)�-�*,2)*7�@,0728*9-4092*77*B)0�*�-77,92*>��6*781090�-.4828,�@,0�)0+0B0,�,4-�9*28A8+-=;*.*�N89872O)8*�(PB18+*�/0.89.*�*�)0/-770�.0.*+,4092*7�-�)07/082*�.-�0108=;*�.0�<,9I*�.*�-9*�/-77-.*5�4-7�@,0�072F�.092)*�.*�/)-K*�.-.*>��E�60+0B8�077-�9*28A8+-=;*�9*�A84�.0�4-)=*�05�/01*�@,0�7085�-�D0.0)-=;*�289I-�QR�.8-7�/-)--/)07092-)�-�.*+,4092-=;*�S.-�0108=;*T�0�0770�/)-K*�-89.-�9;*�-+-B*,>�G;*�.07+,4/)8909I,4-�*).04�<,.8+8-1�-2O�*�4*4092*�E�)02),+*,�6*781090>��U�.8)02*)-�<,)J.8+-�.-�D(D5�L*+*))*�M08205�2-4BO4�A*8�/)*+,)-.->�?1-�2-4BO4�70�.8770�7,)/)07-+*4�-�89A*)4-=;*�0�9;*�@,87�+*4092-)�*�+-7*>���

Num. 18630660 - Pág. 3Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



���������������	
�����������������
������
�����������������������������������������������
�
��������������
�����

���
��� !
���"

Num. 18630660 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



�������������	

�����������������������������	


������������� �! "���#$%��� �& '!�(��)*�+����,,��
-./012�34�5672.37897�976.4:�;9./.<431�=>/;?72.667@;/4672=�5464�A1946�84�-B-C�DE��DF�������C�����G+����H��,���D�����,�D��E�����������H�F�E��,����	�D�IJ�,���D��K���,�L����L�,����D��M��D��L�����H����D�NE��,��������O���������,����H����C�PQRSST UVWUUQJX���D�Y���Y��ZDE����������O������������D����,[����,�����G\�,�D��C�����G+�������]�D�����C��]����H����E��H��E�����D������,���,���G+������̂�H��,���D��J�,���D��K���,_��L�,����D��[����M��D��L�����H����̀�N���J�D������Pa�����R����D_���bc�d����PNY������*�+����,,��I�e�O�D����E���D�,�����������������C�D��G\�,���P����E�����*�+����,,��_����f�D�,g�����[]��E��������N]�_����,�L��	�,����H��,���D���L�,���_���L�DE��DF�������C�����G+������H��,���D����e�D��E�����,�h�]���,��������N]��������,�������������E��]�,��������,����,���G+���H���D���D�����O�����H����Y����D��������G+�����J�,���D�K���,I�e������D[DE���L���E�DL������_����DY�,�O�G+��H����,�����D,L������H�������,L����E����D��I�C������E������D���������,��D�����E���D�,�M�����Y���i�E�DE��,+�I�S����E�����D�����D�,���Y��jk���������l_������DY�,�O�G+��M���Y���,�D�������������H����H����������̂�D���*��O��jm]��O�_��������D�̂����������[���������G+�_�E�����D�������M������H��,�D���E����D������Y��D�n�������E�D,�������P��m�������f��̀�D��i�J�E����C������_�M�����H�������,��,H�E�Y�,�Pj�*,���,�����Y�����������D+�����E����������,�,��D�����,I���,,��_���,E�]����,��M������,���,�L��	�,�����̂�H��,���D�_�Uo��D����e�D����������[̀��K���,_Y��������,H�E�Y���D�����D��������RP�C��]���P��]�������*�DO�������C��]���P��]�I�SH�������_�,�O�D�����E���D�����f�_������D������E���p,���G+��E���,����]��̂���q�rH�������,���H��,�D��������̀��N��E�sn���,�O�D��_������D������E���pD[��������Pj�*�����E�����DYF����qI�*F����,,�,,��������H��D,�����C�����G+�������]�D�����C��]��_�K�������K���,�d�����_����

J�,���D��K���,_��̂�H��,���D�����C�����G+������]�D�����C��]���rC��t�P����d�����s

Num. 18630660 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



����������	�
	�������
	�
�	������
�	�	�����	������
	������
	�	�����	�
�����������������	��	�
��	�
	����	��
���	�����	�	�
	������	�����
�	������	����	���������	������	�	����	������
	�
	� �	�	�!�	"������
	������	��#�$�	%
������
	�	�������
	�����	��#
	&	�������'��
	�
	(�	�	����	�
���
�	)��	*��+
�	��	,
������	�
����
���	�	��������
	�	�#-����������	��	./0/	1�
�
2	,���
����
	3	(�	�	����4

������	����������
�	���
�	*��+
�	��	,
������	�
���5	��'���
	
	(��	
	6�6	��'��*��	�������	���	����
������	7������5	7�	
6�6	��'��*��	�8��	���
	�
�
	�������
	1�
�
2	,���
����
	3	(�	�	����4
Num. 18630660 - Pág. 6Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



���������	
����	�������	��������	��	�����������	�������	��	
���	������	
��	��� 	�!"# $%&	'&(	)�(!'!* + 	�*&,-(&) + 	��	"( .�'&(, 	.#,*(!,�	 !.+ 	, !�	/( )�0	10002	��	'&(*&,-(&) +&3	"�,	4#�	��(	 -#( +&.&	5,6!"&	*(!,!. 78	
9:;<=	:	>?@:A	BC>DE@BF=A	:	G<:H:I:<	JD=K?CL<=	M:<N=	OP;<=N?	LBQ	RE=	?	@BIE?ST:	G:L=	@=	I:<C?<?BCL?	H?B@	N<?F=A	>?@:	?@	@E@G=BI?@	@=U?H	>:HG<:F?L?@V	WD=	=KGDB>?	RE=	EH?	>:B@?	X	EHG<=@BL=CI=	L=	>DE;=	?H?L:<	F:I?<	CEH?	=D=BST:	?G=@?<	L=	@E?	=CIBL?L=	=@I?<	=H	@BIE?ST:B<<=NED?<V	W@I=	@=<B?	EH?	><BH=	>YF=DV	Z=H	H?B@	N<?F=	X	=@I?	=CIBL?L=	B<<=NED?<	@=<	E@?L?	G:<G=@@:?@	DBN?L?@	[	=K\G<=@BL=CI=	]:@BD=C=	̂:H=@V		\	9=	=@@?	@BIE?ST:	_:<	F=<B_B>?L?	=	>:HG<:F?L?@=	I<?C@_:<H?	CEH	><BH=	?BCL?	H?B@	N<?F=V	̀_?I:	G:L=	?G<=@=CI?<	=H	I=@=	?	>a?H?L?_?D@BL?L=	BL=:DPNB>?V	9=	_:<	>:HG<:F?L:A	I=HRE=	@=<	?GE<?L:	C:	bH;BI:	><BHBC?D	c	L=>D?<:E:	G<:H:I:<V	O:	I:I?DA	de	G=@@:?@	UE<YLB>?@	F:I?<?H	C?@fDIBH?@	=D=BSg=@	=	_:<?H	G=@REB@?L?@A	@=CL:RE=	?G=C?@	hi	IBCa?H	j@BIE?ST:	>?L?@I<?D	?IBF?=	L?I?	L=	?;=<IE<?	?CI=<B:<	?	he	L=	UECa:	L=hklkmA	RE=	_:B	:	LB?	L?@	=D=BSg=@V	W	:EI<:@	@=B@_EC>B:Cn<B:@	L?	opo	F:I?<?H	C:	fDIBH:	GD=BI:	L?	=CIBL?L=A	H?@	<=G<=@=CI?CL:	?DNEH?@	L=@I?@=CIBL?L=@	RE=	=@I?F?H	<=NED?<BQ?L?@	UECI:	[	]=>=BI?	o=L=<?DV	9:;<=	=@I=@A	:	qBCB@IX<B:	pf;DB>:	L?p?<?Y;?	RE=<	@?;=<	@=	=@I=@	=@I?F?H	L=FBL?H=CI=	L:>EH=CI?L:@	>:H	G<:>E<?Sg=@	G?<?<=G<=@=CI?<	D=N?DH=CI=	?@	<=@G=>IBF?@	=CIBL?L=@V	J	<=G:<I?N=H	G<:>E<:E	:	?LF:N?L:	WLY@B:	9:EI:ARE=	_?Q	?	L=_=@?	L?	=K\G<=@BL=CI=	]:@BD=C=	̂:H=@AH?@	=D=	CT:	_:B	=C>:CI<?L:	G?<?	>:H=CI?<	:	>?@:VO:	L:HBCN:A	>:CIEL:A	=H	=CI<=FB@I?	[	rZO	M:T:p=@@:?A	=D=	Un	IBCa?	_=BI:	EH?	?CnDB@=	H?B@	N=<?D@:;<=	:	?_?@I?H=CI:	L=	]:@BD=C=	̂:H=@	L?	opo	=@:;<=	?@	=F=CIE?B@	B<<=NED?<BL?L=@	L:@	>DE;=@F:I?CI=@V	O?	:>?@BT:A	=D=	LB@@=	RE=	?	G<=@BL=CI=	C?L?	I=H	?F=<	>:H	?@	@EG:@I?@	B<<=NED?<BL?L=@V	W	=KGDB>:E	RE=CT:	an	>:H:	>EDG?<	?	=CIBL?L=	G:<	=@@=@G<:;D=H?@A	Un	RE=	:@	>DE;=@	X	RE=	@T:	<=@G:C@nF=B@G:<	@E?@	L=H?CL?@V		\	]:@BD=C=	X	<=@G:C@nF=D	G=D?	o=L=<?ST:V	9=	?	=CIBL?L=	IBF=@@=	B<<=NED?<A	?Y	@BH	=<?<=@G:C@?;BDBL?L=	L=D?V	r:H:	X	RE=	=D?	G:L=	@=<	G=C?DBQ?L?	G:<	EH?	B<<=NED?<BL?L=	L=	_BDB?L:@A	L=>DE;=@A	RE=	=D?	CT:	>:H?CL?	=	RE=	CT:	I=H	?>=@@:	C=CaEHA	RE=	@T:	G=@@:?@	UE<YLB>?@	L=	LB<=BI:
WLY@B:	9:EI:A	?LF:N?L:	L=	]:@BD=C=	̂:H=@	so:I:t	o=DBG=	̂=@I=B<?	u	M:<C?D	L?	p?<?Y;?v

Num. 18630660 - Pág. 7Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



��������	
�	����	�	���������	���	�����	�	�	���	�	��������	���������	�	�	�������	�������		���	�	�������	��	��������

Num. 18630660 - Pág. 8Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



���������������	�
�����������������������������	
��������������� �!"�#����$$��
"$��%���&�'�������()���(����*�$���+�����,�$$���+���-�+����$�+��.�./&�'���$����0$��%��-#��1�$��������+�������,�����+�'�������+$�%#�2�34
,��$���+���*�$���+��5���$+#��&���+���&�'���6���$��$���+#����,������,�$$����$�$'�$$���$789:;<<= >?@>>:A

8�7BCBDEFGH�IEDEJKELE�CB�7MNBKHO�PQ�BRNQ�RHK�LHSE�CJDBFGHT�>DUR�HVJWJEJR�CB�PMRNJFE�CE�IEDEXKEVHDEY�LE�NEDCB�CBRNE�RBZNE[VBJDE�EN\�E�RBCB�CE�BLNJCECB�B�CBDEY�]HRRB�̂�_MLNE�8CYJLJRNDENJSELHYBECE�]BOE�PMX̀E�ABLENE�9aYEDE�bCE�cd�SEDE�9XSBO�CB�_HGH�IBRRHEef�BY�RMKRNJNMJFGH�EAHRJOBLB�gHYBRf�EhHDE�HVJWJEOYBLNB�BZ[]DBRJCBLNB�CE�7I7T��iBhMLCH�H�HVJWJEO�jHOJYED�kBCBJDHR�CE�9HRNEfE�BLNJCECB�YQZJYE�CH�VMNBKHO�]EDEJKELH�VJWE�E]EDNJD�CB�EhHDE�RHK�ER�HDCBLR�CHR�JLNBDSBLNHDBR8DJELH�?ELCBDOBlf�_HGH�kQZJYH�kEOmBJDHR7BOJWJELH�B�:CMEDCH�7EMRNJLH�nJLJ̀f�oMB�NBDGH
<VJWJEJR�CB�PMRNJFE�ERRJLEY�E�NDELRJFGHp�AHRJOBLB�gHYBR�E�]EDNJD�CB�EhHDE�\�HVJWJEOYBLNB�BZ[]DBRJCBLNB�CE�7I7�b7HNHq�8YEMDJ�8oMJLH�r�gOHKH:R]HDNBTWHYr]Kes�tu��v�tswxyz{�|}~��{�{�{��{����|�~{�~�}��|}�{�~{��~�}{��|��{}{��{�{�~���x���|�

Num. 18630660 - Pág. 9Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



����������	��
��
��	����	��������������������������������	����	������������	��������������
�����������������
�����������	����������������
����
������������������������	������
����������
�����������	���������������� ������������!��"�	������������
���	�������#�������!�����$���%�
�������
��������&���������'�	�($���)�������
����
�	������������������������ �������	�������
����*���
�	����)�����	����	������������������������	�"�����������������+'+�����	�	����������	�����������������	��,
���'�	�����������������	�������
-���	����
-����	����	���$	�	�����������	����%�
���������������	��
����������������-������
���,	������+���	�������������
-�������	���$	������
-����	���	�
�������
-���	�������	������������"�	����	,��
	�����
����
�����	���	�����
����������������	%������	�����	���� ����������	��	�
��������������&�����#�������	�����
���	������������	���������"�	������������������	����-������	�����./�-�	�����	����������	���������������)��,��	��$���������	��������(�����������	���
����������+���	�����'�	��$������+���$���������	!����
�%�
�����������	�����	����#�0������������	��������������������	�"����������	���	����	�������������
���,	������+���	�����'�	��$������	������	���������	�
�������������������)������������1�-��������
��������,������"���������	��������������	�������
�	���	�����	��������������	�$�-����#������	��������������������������������
����������������$	��������������	�����	�������������+'+���	�����	���������������������	��$����������	�������������������
���,	��������	��	�����"�	�����������$�	���������������)��������2��������
���,	����������
���	�	��������	�����3�����������	�����	����������	������������&��������	�
	�����������$���%�
���*�	��������)������������"�������������������	�������
��������4���#	�����5����	�6����������
�	��������	��
(�������	����!���	�
�����������������3������+���	�����'�	��$�������+���$�2�

78998:;�<8;=>?�@A8B8@:�@C;DC?8EFC�G:�HCI:JKHB:�G:�L>G>A:EFC�M:A:8N:H:OGICP:GC�GC�OKBC�:I8?:�QK>�JKHB:�G>I>:??K;8A�:�LML�8;>G8:B:;>HB>RD8H8FCS�N9CP�@C;>HB:�D:AB8@8D:EFC�GC�OKBCT?DCAB>�HC�DAC@>??C�QK>�:U:?BCK�VC?89>H>

W���	�����	���#	�����5����	�6���&����X,������%����	����	��
�������
�������	���	��!
��
��&��!�#	�Y����$	����	������������������������Z+���2�'-�����4�����[� �$�)���	���
��[�$\

Num. 18630660 - Pág. 10Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



�����������	
���������������������
�����������������
������������������������	
�������	
����������������
�����������������������������������������������������������������
����������������� �������������������������!����"�������������������������
������
��������# #��

$%&'%()�*�+),*�

-������������.�����/��������������������������
��/��������0#���1�2/������3������4�5�6��������������5��7

8��/�����������9�������3������4���:���������
�������������
�������������# #��������	
��	
���������������
����0#���1� �������;������5�6��������������5��7
Num. 18630660 - Pág. 11Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������
������������������������
��� �!����������������������
��
��!��������������"#����������$���
����%�������������������
������������&�����������'���������������%�����������
�(���������!���"����������� �)��������������%����������������(��*������+�������������������������(���������,��
��������-�����.��������(�
������������������
�������������
��
��������%��
����������(��
����������������
��/�'�����
�����#��*������������%��������������������������������������������
��������������
������0���1 ��!���������2�����������
�����34�����54��������������(����
���������%������������
�34������6�����3787%������������
�����������%����(�
��
����������������������������������%������������������������������������������ ���

Num. 18630660 - Pág. 12Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



���������	
��	���	�	���	����	������������	������	����������	�	������	��	��������

Num. 18630660 - Pág. 13Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414422059600000018129816
Número do documento: 19011414422059600000018129816



 

���������	��
��������������	������������������� !"��#�$��%����&��&'�(&)�� ���*���)�&*%���*�&�+,+�'&-�����%&�-�.&�/�* �)*-!&01�2�3�41�5	1�3����3	��43��2����43	�3��6�����	�����13����72��3�����8364�2��31�2�3�	�1��6�3,���,*)���9�.* �:�;�<�����3=>�?=�@=?A�?A4?>�B�
�23�1C3���� �D23�	��36��3�5�3�����	�2	3��31�1���	�36����3��1643��3		�1	3�3�E�38�	3F�7236��F�����1���@G�36�F�3�����	3H<���3	31�363�����2������I���J������2�3���	����1HK�������31����2�3�36�1�3�2	3F�����1�L3C�6�����������	3M�����3	3�3����3��32�3�63��364<����N��1��O�3����P3Q�	2���R������3��6�1�3��F�3���2���723	��1	K���3�	��3H<���ST��	3�L���8	OU�3�����2�3	�63��<������2�3�����31�2����	����������	3�13�63��33����L2�������3	31�36��

VW

4O�>����

Num. 18630672 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414423422300000018129827
Número do documento: 19011414423422300000018129827



����������	�
���
���
�����������������������������
�
��
�����������������������
��������������������	� 
����!�
���"�������������������
�#���������$�����
���$����%����&�'�()*���	���
���
��������	��
���������
���������+�������)�
��	� 
����
�
�����
���,�������-����
�����&���.
����������
�/,-&�0	�(��%�����"
�
�%�	��������
�������1���
��
�����
��������
����*2���������*��������
�3����
.'�	���
����!�
+4��

$���
��
������.5��������
��
�����
����������
����!�
+4����(��%�����"
�
�%������
��������
�������������
�������������
�6�3���7�8�����!�����9:���������������-�����������������
����	�������
���	���
�
�)������
�����)���
���� ���������
�
���
�������
�	�
�������
�;��������
�4�
������
���
��
���
���������������������������
�
��)	�
��
��������
������
���� 
� ��������'�� ������������������
�383�;�"��������:����	���������� ����������
��
�
������������
�8
�
<�
���������
�;�����	� 
��������
�
��
�
���
�&���.
	�4��
��������������
����������
���
�����������.5���=
����
��������
��������
��������
����������������
	�"�����������������������������
�
������
������
�
��&�'��:��.
������!������.5������
���
��
�
��������
����������5��	��
��������
���
�
�����%�����
���$������������
��
��	�"����������������������
�����
����%����
��
��
�%
��	��
����
��
�
��
��
�
��
�
�
�����.'�	�
��*2�����������
�
�������
���������%
���������������������
�����
��
�
.'�������������������#��
�����������������
�
Num. 18630672 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414423422300000018129827
Número do documento: 19011414423422300000018129827



������������	�
�������������������������	��������
���	��	�����������������������������	����������	�����������
���������
��� ����!"!#$�����%�����������������	� �������������� ���
�����	�������������"��� �&	����� �������	����'(�� ��� ����&����"������)���	���� ��	��������
������	�����
�������
� ������*	�����#�+���	� �������,� ���
��,�	��
����� �������-��� 
�� ���" .����� ���,�	��
���/"012����	������������#�3	� ���	����	�������� �	���#

������
��-�����*������� ��

���� �����4 �����)���	���� ��	���������%#�5��4 ��*��������� ��
��6-����������
��7�!���8�,�	�5��� �9-����$��� ��#���9��������
������
�� �	���	�*� ��
�����������
���	�	���
�� ������������� �)���	��� ��	��#�3��� ���
�������
�����
��� ������:	
���������
����	
���*���*��������&	�������	���������;�
���� ���"���������" .�������	�������
��� 
�������	�� �
������� ���
����	���	������
����
��	��� ��	������
��*	������� ��
�#<=>?@AB�C>�DEB?B�BF�G>HD@AB6	
�������	������* �
���I��������!"!�
����������� ���������J���
�
�	������
����������	� �����������#�)��	
���	 ��������� ���� ����� �� ���
�
������������K������������ �����������:�������������
���	� �������� 	����
��������
���*���������� #
Num. 18630672 - Pág. 3Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414423422300000018129827
Número do documento: 19011414423422300000018129827



�����������	
�����������
��������������
�������������	��������	�����������������������
�������	�����
��
���������	����������� �!����� �"�!#����$
�� ����!
�������� ���%�������	
���	������
�����&'�����������
����'(&)��*+,����� �����,����������������-�������.����������	���
���/
��
���
���
�+��	
,�-��$
�� ����!
���������
������ ��
� 
	� ������-����������
��
� ����������	0���-�����������	���1����2���3
��� ���
�+��
����3
��
 ��
�3
���0
,����
	����
,�����	��-������� ��� ����-
����������-�����	�������
��4������
-��
�����0
5��6��!���������
��	��+��
�����
�
�0������	�����-���������������,� �����
��
��$
�� ���!
���,�4
�����7������
���8
���$����
�����������-��
��.��
 
����
���������������-��
-� ��	����������	���
���
���
��������������������
�����
�
��
���������	������������.����
����������������
�5���������������������� �������2
	
�����
����
������ ����
,�������$
��������
����	
��$
�� ����!
����

4
�����7������
��
�
��
��������2�,�
�����	
��
	
�����
��
�	
����
�9��
�
1�3��	
�4
���:! 
�
���
����	
�4
��������������	���	
����������0��������
�����	���������������������
�	
 ������	0�������������;�	����8+����'(&<,�����
�����������2������
������������
���.�,������
����	���
������
,���������
,��
�����
������	��������������
��
����������
Num. 18630672 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414423422300000018129827
Número do documento: 19011414423422300000018129827



���������	
����������
���
�����
����������
�������
�����������	
���������	
����
����������
���
����������
����������
��������
�����
������������������	
���������������
�������	
�������
����������
�� ���	
����
������
����
������	
�!���������������
��"�!�#��
�
���
�������$��
�������%��������
��
�������
�
�
���
�
���������&��������
$�����	
������������'��
�(�����
�)�$���������
��������
�����
��$��
��������������
����	
�*�������������������������
�����%���+���"���,%!#�������	
����������-��������
��
��
�$'��������������.�����/���������%
�+������$�������������&�����0
�
�����
��1�
�����$���������������������)���������������
����������������	
����
�����2
�����
�����
����
����
�+���
�������)'�����
���
���
���
����������������
��-����
����������
��
�-�����(��
�%3����
��
�
�
�
����
���
����
��
������������������$���������
��
�����
����������
���
������'���
�������
���������
���������	
�����
���

�
�(�����
��
��
�������
�������������%�������������
��4�������������	
�����
���5��
�
6����
���	
�7�89����
�!����
9
�����
��
� 2���:;<=����
��
���������3����
��'���
�����$���
�����
��>�������(������������>��
�����2
������
��
���
��
���4���������)����	
��
�������1����$&���������
�)���������������.���
��-��)��������)
����$
�����������
����
�>8�1�>�����
���
���?���
�>8�1���
�����!�����
�����������	
�����
��������������
�>�������������4������
�@,$��,������������%���
��/���
��-��)�����
������-��)�����	
�����
��������A��
��
����������
�+���
��
��
���
�����B�
��/��B���
�
�
��8)��C��
Num. 18630672 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414423422300000018129827
Número do documento: 19011414423422300000018129827



���������	
��
����
��
	���
�������������������	�������
���
�������������������������
���������������	�������������	�����������������������������������	����
�� ������
!�"���
���
�����#$������%����������$���
�
��
�
����������&����������������
�
��
����	
��'������&����$������
�
���(
��&���
��
�
�
���&����
��
�
����#
��
�����������	��&�
�	��
������������������������������
�������
���$��
���������������
�������
�
��)���
���������	
��*�����	��������
�
���
�������
	
#$����� 	��
�"�*���������������������(
������	���
��
����(
������������	
����
���������������	��
��+
�	��&���&�
����$�������(���,-./0-1.2�.�34.�5.67-7.842.��9�����������
���������:�	��
���
������(
�������	������&�����	�
�
��������*(�������	��
��&�
	�����
��
�	����������	������;
�����������
����(�	��
������
����	������(��	��������
���
�
���&�
�	�����������
����"�
:<���
���(
������
�(�������������������	������
�(�����������
��
����
	��
�������	�����.28-540.67=>3?�5=@�.3�.A2?@-.BC?3�D2=E33-=6.-3��������	���
�(��	$�����"�
����%����(���������
���������
������#$����������#$��
�%���������������
�����
���
��������
����������������������	��
�
�	
������
�F��	�#
��
��
�
��������������
�	�����
��
���(
��!
�����
�"���������
����
����	�
��������
�������������
�
�	��
������
�����
�(�������������	���<��&�������	���
�
��������
��
�
������	������
�
��
��������
�
�	
���	�����"�
�����"�
��������
�����
��������
#$���$�����(
�
������
����
����	��
������������
�G���&�����	�������
�������
�&��������	�
��
�
��
��9��

Num. 18630672 - Pág. 6Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414423422300000018129827
Número do documento: 19011414423422300000018129827



 ���������	
������������	��������	
����	�������������������������������������������������������
���	����	�	������	�����������	�	 ��	���!�	
"��#$��#$���
�������
���	$����	��%&	���������	������	�������
��
	���
�'
��&	�����	�&	��	������	!� �����
��������$�$����
��������%(������)*+,!�-&	�������������
$��	�#$�
���
������������
���	��� �$���	����./	!�0
�����	1�������2*���	����$
����	1��	����3+!"	���/	����!�4������	$�	���������	��$���	�������$��!�����#$��������������
������	��	�'1�	�����	����$
����������$���������������	��������	
�����	$�����	�����������1����!56789:;<=6>?�=@>9>?�8A�BA�C6>�C8�D>EF����
���	����
��
���	�	���������%(�����������	!������������
���	��� �$���	����./	�����
$
��G�
��	������
	����������	������!�4	�������
��������������
���	����
����������	����	�����
���&��������H���	!���������	���
�'
���
	�������
�����	���
	���'�	�#$�����������1$
����	����$
����������������	��	
���	��	��$���	����������	!4	
	�	���	����	�'�$
�����	�#$���	���
	���	����	���������
���&�������	���������	
������	���1�������	��$���	�!� G�H�����	��/	���������������������������$���!�4����$
��	
���$��������%&	��	�
	
���	!���1$����	����������������	����������	$��	�� �$���	!��$��	����������$���
����	��$�	����	�	����#$���	�	$��	�����������
&	������	1�	�������#$�
#$���#$�����������	������	!��$��	������1��������
�����
���
�
��	
�	�����������	�I��	�#$��	�J�	�	�'�������	J!

Num. 18630702 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������� ������!����������������������������������"#���$�����������������������%������&�
�'������(�)��*����'�������������!����+��!�����������,�-�+������������������������������������������.������������������������!����/��������!���0��������0�����������������+����&�
�'������1�23456�7898�:8389�8�;59<8<56�5=�>5?�@=59A8�;A9�;BC89�7B9@=5�5=5DCB=�?=ACB�C9ADC5�EB?�C=<B�B�@=5�5DCF�8EB>C5E5><B�>B�:=C5GB3<8�H898IG8J�K8D�:B98?�?5�G=DE89�<5�8;ALB6�5>CLB�5=�5DCB=8@=A�1�EB?5>CB=J(�)��*����'���M����������������������������M������������������	
��������+��������������������!�������������������������0������,��������0����������,���+�����������$�����������������������!���M��������������������������N���+���N������������$�����!���M�������������������������������������%���O����������������������������������������������������������������$����������(��'����.����'�������������������������������������P���������������M������������������	
���Q�(��'�$�����	����������������$��������$��������������������������*��M����������M���&�����������R���$���P�R����$�������$��M�������������������������������!������������������������������������������!�������������������&��������$���������������+����!���������������������������������������������1�23486�S938>6�7B9�@=5�>LB�:BA�;BET�>8�E8G5U8V�HB9@=5�8I�8�W5>C587BA8;8�;BET6�;BET�D8G5�1�EB?5>CB=�XFGAB�SY5;5<BJZ����������������������$������!����+�����M��������������������������*��M����������!���������������"+������M���������������.���1�XFGAB6�B�@=5�>LB�<F�[�>B;8?5>C5�5DD5�75DDB83�<5�\BDA35>5�5]BD?8>�1�<ADD5�S938>J��/������%����������������������.������������������������̂����������M�������!�����(��'�������������������������*��M����������M��
Num. 18630702 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



����������	

�����������	�������������������������������	

�������
	���������
�����	��������������

������	�������������������	��� ��������!"���#

����	���������������
���$�
��%����

��&��'���������	�����(���	������� ������)*+,-./�01213-14.�5363535.7�
���	����������	�	
���������������
�$�
�	����
����
�������	
�	�� 	��	����������'���������
������	���	8���	

����������
��
������
9����:����
��;�
�<=�>�	���
�����
��������������
����	 �����&��$��������'�����(�
�������������������������#

�����	��=?�����
��������� �
�����
���$�
��	������	��	�������	
�����
������������������	���	�
��
������	�
�

;	�	 ����
�
�����	���������������������������������
���������
�
����	���
�����
����
������������
������������@�����A�������B���
�CD��$��
���������B�E
��	���
������ �
�����
����� �
�������
����	��
���$���
�&�	��
�F��8���������'��
&���	��������������>��������	�������������	�����
��&�	��	$������������������
�������%�	$������(
�	'��;�
����	���������$����������G$��H%(;���"I�������
��>����������'������������������	���	���7��
��'��>���$������	���B������ ���������&�	�	�	�	������������
����$��
���!��	

������	������
Num. 18630702 - Pág. 3Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



���������	�
	�����	����	������	���	��������������������	�	��������	�	�����	���������������	�����������������������	��������	���� !	�����������������	��������	��� !	����������"���������"�������	"�������	����������#���$���	���������	����������#����		� ���	�������
	���	�	���	��	�%�	�	%������������"��	���������	���	����	����&�	���������	"����	���	��	�'�����������	�������������%(�����	�"�������������������%"�������������	�	�������	"��	�	��������#�����������	�������)	��������������������	����������#����	�	������������������	��������������	��������*���������������������*����+����������������,���	��-	��	����	��"�	�������������.	�����	�����	���"�/������������	�)�	"�������	��	��������	0�12���12��������	���	����	���������	����3��	��	�#���	����������	����������*����������������������������	�������	���������

.	�����	�����	����������	��
�����������	��*���4�5		0�-���	�������6�&�	�	���	����	����	�	������"�#��������	�����	�	����	��	���	"�����	����7��������	��	���������	�����������	�	"�����������������������	����������	���	����7�������	�������	����#����������	���������	�������	�����������������������#������	���	������������#����	���������!8����������	������������	�����������������	�����	����-	��	��	����	"�������������	������	"������������������	���� !	�������#���	��	�	�����	��	�����������������������.	�����	�����	��������������������������������7����#���	
Num. 18630702 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



��������	
�����	���
�����	�	���
��	���	��������	�������	�������	��	�������
��	��	�����
�	��	��
�	��
�������	��	������ 	����	���
������������
�	��	�������	�!��
���!�	"���	��	���	����	�������	�	�����	��
��!�	�#�	����������	��
�����	�������
�	��	��!�	����	���������	�	����	�����$%��	�����	��&�'������	(��)*�	������
����	+��	����	����������	��	,��	-���!!����	�����	.��	��
�	�	��
�	�	����%��	(	�����%�	��	.�
�+�!	�����+���	���������	!����	�����	���	����!��	��������	��/��	���
��0���	(!��1�	�����	��	��
�	�	�!
����	��	�����	���!��$%��	(	���!���$%�	��	����!
���	��	���	��	-���!!�	2���!��	���������	��	34	��
�����
��	35	��	'������	(��)*��	-���	���	��&�	�	���	���	��
�����	�	���	������
���	����������	2���!���	6�����	'�	�������
��	���	��!���	���
����	��	������	��	��������
�	��	����

-���!!�	2���!��	�������	�	����!
���	,��	!��	���	�	�����
�	��	�������	�	������	��	��������
�	��	���	���	5	����	7	��
�8	�����	(!���	96!�+�'����
���������
����	'������	(��)*�	�+��$��	�!����	����������	�	���	���	��
�����
�	�!�
���	�������	��!�	��	������ �	'!�����	�	�����������	���	��.�����	,��	�	��
#���	��	-���!!�	1	����
������	��	.�
�+�!	��	'�
����	'!�	�����	�����	,��	�	,��	������	��	�!��$:��	.����	����!��:��	���	!����	��	.�
�+�!	��	�!1���	�!��
���!	;�	�1������	��	�!��
��
Num. 18630702 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



����������	�
	����	�
��������	������������������	���������	��������	�����������	�	���������������
���	�������	�������	��������	�����������
���	� �
��	���������	��!���	���������� �������������
�	�
��	������"	�	�����	���������!���������������	������	������#���������$�	� 	��������%��������	�����	%��	����
�&���%��������'(����������)*	�����	���
	��+�����������������������%�����
��������
	����	
	����
�	���%��
�����,	��������$�	-���%���������
	���������#.��������
�����	���
������	����	�����������	������%���/��	������� 	������%����.������������	����	����������	��0�������%�����1��	��	��������������	������������
������	������
1�����2��	�������	�
��������	�������	�������	�����
	���	���
	��������	����������
	�����	���������	���	�	�

������	�3��4�	���	���������	
������
����������$�	�5�6	
	7�8���	�3����9��	�	���	�
���	�3������	�":/6�8;��������������	�#����%�	�������$�	������������%	��������	$<����/		�
�	���	��	�	����!�����������	�����$�����	����%�	����	�����,����� ���������3%���������	������������	��
�������%��
�	��
����	����	��
	��������%�����$<����������������%������ �
��	�������	����	� 	�����
	����	���
��	��������������%���������	����������-�*	�����	����
	���	�����	��0�������������������	��	
	�������������������	���
&�������
����������	�������������������$������686�����
���	������	��
	����	����
�������
�������	������	��
�����	
Num. 18630702 - Pág. 6Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



��������������	
���	
����	�	��	���
���	���	�����	���������	�������������������	��	������	������	�����	��
����������� 	
	���!������	������"���	����	����	���	��	���������	��	�������	������	���	#�	������	������#����������������������	"	
��	���	���#���	"	
������
���$�	������������"��	�	
�������%��	�	��&'!()*+��������	"�	����	��������	���	�����	,��-�����������	����������	��
���	�	��.������������������	����	�	
������	��
��	��������������������	�
������
���	�	��
��
���	�

 �������/
����	�	����,	�	�"��0��	������������� 	
	������	���������	�����	
	�����������	��1�(�-�!�"��#	��!�����������	�����������	����������"	,�	����2���	������	����	���������	�"��0��	��
�	�(*(�����	�	�������	������	�����������������������	�	�����
	����
���	����� �������/
������������	����	��������	��������������	��	����3
��	���	����	��&�	�4�	/
���������	��	��	����"���)���������	��	�(*(���������	���	��	����	�	����������� 	
	���
Num. 18630702 - Pág. 7Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



��������	
������������������������������������������� ! 

!�"����������������"������#��#���	�������$%����&�'�'(�������$����(�
�)�����#��*�������������+�(�*���#��!��#���,����������������������� �-��.�(���	�����������#������#��'�' �/������������������������������#�#��(�0���������������1�#�����#�2����������������������������������������#��3��
�����0����
���������)�������#�����#��'�' 4567�8769�:;<=>679�?;�59@;A<5�@7A76B7:;�:;�CD;B;E9@;A<5F>;8G@BHIJKI�LIJH���2��������,�����M�����0����#������������#��'�'3��
�����0����
��)������������(�������N���)������������������
�����������#��#��,������

Num. 18630702 - Pág. 8Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19011414433559200000018129857
Número do documento: 19011414433559200000018129857



 

Poder Judiciário da Paraíba
10ª Vara Cível da Capital

 PROCEDIMENTO COMUM (7) 0800981-52.2019.8.15.2001

D e c i s ã o I n t e r l o c u t ó r i a

 

Vistos, etc.

Eduardo Marcelo Carneiro de Araújo e outros, já qualificados à exordial, promovem, por
intermédio de causídico devidamente habilitado, Ação Ordinária de Nulidade de Eleição da Federação
Paraibana de Futebol, c/c pedido de tutela de urgência de intervenção judicial, em face da Federação
Paraibana de Futebol e outros, também qualificados, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir elencados.

Aduzem, em breve síntese, que após o afastamento da ex-Presidente da Federação Paraibana de
Futebol, sra. Rosilene Gomes, por força de decisão judicial lançada nos autos do processo nº
0006338-22.2014.815.2001, que teve trâmite na 8ª Vara Cível desta Comarca, isto nos idos de 2014,
houve a nomeação de interventores e posterior eleição para preenchimento dos cargos da FPF,
sagrando-se vitorioso o candidato Amadeu Rodrigues, o qual posteriormente veio a ser afastado em meio
a Operação Cartola, vindo a assumir a vaga o Vice-Presidente, Sr. Nosman Barreiro, que por sua vez
também veio a ser afastado e banido do futebol por força de decisão exarada pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva.

Informam que com a intervenção decretada pela Corte Esportiva, foi cancelada a eleição
convocada por Nosman Barreiro, marcada para o dia 01 de setembro de 2018, sendo remarcada nova data
para o pleito, qual seja, o dia 29 de setembro de 2018, às 18h00min, conforme edital de convocação,
tendo a chapa “Por um futebol ético e eficiente”, encabeçada pelos autores da presente demanda,
requerido o seu registro no dia 12 de setembro de 2108, e quando tudo se caminhava para candidatura
única, notadamente diante de rumores da impossibilidade de registro válido de outra chapa em
decorrência da inexistência de número de clubes suficientes e necessários para requerimento (08
profissionais e 08 amadores/ligas), surge, nos últimos minutos do prazo de inscrição, o registro da chapa
“Unidos Somos Fortes”, tendo como candidata à Presidente a Dra. Michelle Ramalho Cardoso.

Sustentam os autores, visando êxito em suas postulações, que várias foram as irregularidades
ocorridas na eleição do último dia 29.09.2018 em que se sagrou vitoriosa a chapa “Unidos Somos Fortes”,
elencando, dentre outras, as seguintes incorreções, a saber: irregularidades no requerimento de inscrição,
modificação indevida do colégio eleitoral, inclusão de filiados sem direito a voto, erros formais no
número de votos para os filiados, inexistência de declaração dos candidatos do Conselho Fiscal,
inexistência de assinatura dos participantes da chapa, número insuficiente de subscrições e criação
indevida da possibilidade de revogação de subscrição.

Citam, ainda, como irregularidade do pleito, o fato dos filiados Boa Vista e Diamante terem sido
considerados aptos a votar, nada obstante não possuírem capacidade eleitoral, eis que estavam com sua
ata de eleição ultrapassada e, além do mais, estavam sem presidente ativo no clube.
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Sustentam que o Clube Serrano também não estaria apto a votar, conforme prevê o art. 10, alínea
“c”, do Estatuto da FPF, já que teria uma dívida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) perante a Federação
Paraibana de Futebol.

Trazem, também, como argumento para êxito do pedido liminar, o fato do clube Internacional ter
votado com peso “02”, quando o correto seria com peso “01”, já que não participou de competições
organizadas pela FPF, na modalidade não profissional, em 2016, no entanto o clube Femar, que teria
participado de competições profissionais e não profissionais em 2016 e 2017, teria votado com peso “01”,
ou seja, recebeu apenas uma cédula de votação, quando o correto seriam duas.

Citam, outrossim, a coincidência do fato do Presidente do Internacional, sr. Tassiano Gadelha, ser
atualmente “Ouvidor” da Federação Paraibana de Futebol.

Discorrem, ainda, no afã de obter o provimento judicial almejado, que as ligas não estavam
devidamente cadastradas e ativas nos registros da entidade, bem como no sistema de gestão da CBF, logo
não teriam condições de acessar o sistema da CBF para poder vincular as cinco associações obrigatórias e,
consequentemente, ter direito a voto. Ressaltam, ainda, que a primeira liga só foi incluída no sistema da
CBF em 24.9.2018, ou seja, após o prazo para subscrição de chapas.

Noticiam, alfim, que várias foram as notícias veiculadas na imprensa dando conta das
irregularidades havidas na eleição, conforme destaques carreados na peça de ingresso.

Por entenderem estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, pedem, alfim, a concessão
de provimento liminar que venha determinar o afastamento de todos os eleitos na Assembleia Geral
Eleitoral realizada em 29 de setembro de 2018, com a consequente constituição de Junta Administrativa
de Intervenção, nos moldes realizados nos autos do processo nº 0006338-22.2014.815.2001.

É o que interessa relatar.

Passo a decidir.

É cediço que a tutela de urgência, inserida em nosso ordenamento jurídico-processual pela Lei
13.105/2015, reclama, para sua concessão, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente a peça de apresentação, bem como os documentos que a instruem, fico
convencido da impossibilidade de conceder a tutela de urgência, pelo menos nesta oportunidade.

No que tange à probabilidade do direito, em que pese a vasta documentação trazida aos autos e a
maestria com que fora redigida a peça de ingresso, não diviso sua presença no caso sub studio.

Impende, inicialmente, consignar que o processo eleitoral para preenchimento dos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Conselheiros Fiscais e Suplentes da Federação Paraibana de Futebol para o
quadriênio 2019/2022 foi levado a efeito sob os olhares atentos de um interventor nomeado pelo Superior
Tribunal de Justiça Desportiva, conforme informado na própria peça exordial, o qual teria constituído
uma Comissão Eleitoral composta de três advogados, sendo todos eles de fora da Paraíba (Alagoas, Ceará
e Rio de Janeiro), o que, em princípio, já traz maior confiabilidade e segurança na condução do pleito.

É bem verdade, e negar-se não há, que isto por si só não torna o processo imune a falhas ou
incorreções, no entanto dá maior credibilidade aos trabalhos levados a efeito pela comissão eleitoral e,
consequentemente, ao resultado expressado nas urnas, tanto é assim que há notícias de que o promovente
teria aceitado o resultado das eleições, chegando inclusive a desejar boa sorte à nova Presidente (Id nº
18630644).

Tem-se,  que houve a publicação de um Regulamento disciplinando todas as fases doin casu,
processo eleitoral, estabelecendo regras para inscrição de chapa, formação do colégio eleitoral, votação e
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apuração do resultado, tendo referido documento trazido, em anexo, informação sobre os Clubes
Profissionais e Amadores aptos a votar, bem assim acerca da inexistência de ligas ativas/aptas e a
possibilidade dos clubes e ligas constantes da referida relação procurar a FPF para regularização de
eventuais pendências até setenta e duas horas antes da abertura da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral.

Vê-se, pois, que algumas irregularidades pontuais apontadas pelos requerentes na peça exordial
puderam ser sanadas pelos clubes, conforme previsão no próprio édito, em princípio não impugnado pelos
autores.

Registre-se, ainda, por oportuno, que foi publicada também uma Ata de Deliberação acerca da
regularidade do processo eleitoral da Federação Paraibana de Futebol, sendo certo que referido
documento também não restou impugnado pelos autores.

Devo, por dever de ofício, consignar que os autos deixam em evidência, conforme se vê do
documento juntado no Id nº 18630544, que a Chapa “Por um Futebol Ético e Eficiente” impugnou o
registro da chapa adversária “Unidos somos fortes”, noticiando parte das irregularidades apontadas na
inicial deste feito, bem assim outros fatos aqui não elencados, tendo a impugnação sido desacolhida pela
Comissão Eleitoral e, ao que parece, desta decisão não houve a interposição de qualquer recurso.

 firmo convicção, com base num juízo de cognição sumária – como como sói ocorrer emIn casu,
análise de pedidos de tutelas antecipadas – que os vícios apontados pelo autor não apresentam a força
propulsora necessária para o acolhimento,  do pleito exordial.in limine,

Quanto à suposta irregularidade dos clubes Boa Vista e Diamante, incapacitando-os a votar nas
eleições, bem assim a ponderação atribuída indevidamente ao voto dado pelos clubes Internacional e
Femar, penso haver a necessidade de garantir o contraditório e ampla defesa aos demandados, o mesmo se
diga em relação à habilitação das ligas, sendo oportuno registrar que em relação a elas há informes dando
conta de que as irregularidades eram apenas formais, sendo referidos vícios sanados em tempo oportuno,
conforme se extrai da decisão constante no Id nº 18630556.

Quanto à ausência de legitimidade do Clube Serrano para integrar a lista de votantes, por se
encontrar em débito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para com a Federação, penso, de igual
modo, que o fato apresenta-se controverso, não possuindo a higidez necessária para servir de base ao
deferimento da liminar, até porque há informes trazidos em matéria jornalística que o interventor teria
reconhecido a dívida como sendo do antigo dirigente do Serrano, e não do clube propriamente dito.

No que tange à existência de vícios formais constatados por ocasião do pedido de inscrição da
Chapa “Unidos somos fortes”, relacionados à falta de declaração do Conselho Fiscal e inexistência de
assinatura dos participantes da chapa, tenho que,  seriam vícios sanáveis, que, por si sós, nãoprima facie,
teriam o condão de invalidar o processo eleitoral, sendo desnecessário lembrar haver informações que
estas irregularidades foram devidamente supridas em tempo oportuno, consoante positiva o documento
juntado no Id nº 18630556.

Quanto à pretensa declaração de nulidade do pleito com base na revogação de apoiamento, tal
questão desafia um juízo de cognição exauriente, devendo, assim, ser relegada para momento processual
posterior, vale dizer, quando da apreciação do mérito da demanda.

Por outro vértice, o fato de a nova administração ter em seus quadros pessoas investigadas, e até
mesmo indiciadas na Operação Cartola, não pode servir de fundamento para inquinar de nulidade a
eleição ocorrida em 29.09.2018.

Ora, qualquer irregularidade cometida pela nova, e também pela ex-administração, deve ser
devidamente apurada e punida, no entanto o que não se pode conceber, por carecer de juridicidade, é
determinar o afastamento dos eleitos apenas com base em informações e ilações ainda não submetidas ao
crivo do contraditório.
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Urge, ainda, destacar que, ao contrário do que sustentam os autores, o caso em apreço não guarda
similitude com o episódio que culminou com o afastamento judicial da ex-Presidente Rosilene Gomes, de
modo a autorizar a concessão de liminar, como ocorrera nos autos do processo nº
0006338-22.2014.815.2001, que teve trâmite na 8ª Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, naquele evento, verifica-se pelo próprio documento juntado no Id nº 18630550, que a
decisão que concedeu a medida liminar buscou fundamento em acervo documental colhido durante as
investigações policiais, tendo a magistrada signatária do  consignado que o afastamento dadecisum
Presidente era impostergável, já que haveria possibilidade dos investigados “persistirem nas práticas ou
mesmo tentarem impedir a produção de provas”, o que não se divisa no caso em disceptação, onde a
maioria das denúncias têm como único fundamento matérias jornalísticas, as quais, embora mereçam todo
o nosso respeito, não podem servir como único alicerce para embasamento da medida liminar requerida 
initio litis.

 entendo que o caso merece ser analisado com prudência, não podendo este magistradoIn casu,
agir de forma açodada, sendo, pois, conveniente que ao processo sejam trazidos maiores elementos de
convicção para formação do convencimento deste juízo.

No que tange ao , de igual modo não diviso sua presença no caso empericulum in mora
disceptação, pois não é crível que a não concessão da tutela antecipada nesta oportunidade possa trazer
danos irreparáveis aos autores, até porque o dano que enseja a concessão da tutela de urgência tem que se
apresentar como um dano grave, ou seja, suscetível de lesar quase que irremediavelmente a esfera jurídica
da parte. Neste particular, tenho que os argumentos aduzidos na prefacial,  nem dedata máxima vênia,
longe deixam patente a presença do “perigo da demora”  pois sequer há a enumeração, e tampouco a,
especificação, de quais seriam os supostos danos irreparáveis que viriam à tona, caso a liminar não venha
a ser concedida nesta oportunidade, lembrando que a dificuldade de acesso a documentos não se apresenta
como razão relevante, pois a via judicial está sempre aberta para os casos de recalcitrância daqueles que
estariam obrigados a franquear o acesso a documentos de interesse da parte, e não o fazem.

Como se não bastasse, mostra-se oportuno lembrar que o resultado das eleições e posse dos
eleitos se deu em 29.09.2018, no entanto a presente demanda só veio a ser ajuizada em 14.01.2019, ou
seja, 106 (cento e seis) dias após a posse dos eleitos, sendo, portanto, difícil conceber que esse estado de
periclitância só tenha aflorado agora.

Some-se a isto o fato de que o afastamento abrupto da nova mesa diretora da Federação
Paraibana de Futebol, sem um conhecimento mais aprofundado dos fatos e provas, além de gerar uma
indesejável instabilidade jurídica ao próprio segmento futebolístico do Estado, traria um maior desgaste à
tão combalida imagem do Futebol Paraibano (já tão desgraçada com episódios grotescos e práticas
deletérias levadas a efeito por seus ex-dirigentes).

Na quadra presente, tenho que o acervo documental colacionado aos autos com a peça de
ingresso não traz, com a devida  a força propulsora necessária à formação do convencimento destevênia,
pretor para adoção dessa medida extrema postulada na exordial, já que não suficientemente demonstrados
o  e o fumus boni iuris periculum in mora.

Por todo o exposto, e por não vislumbrar, por ora, a presença dos requisitos necessários à
concessão da tutela requerida, indefiro o pedido de tutela urgência.

Intime-se.

Considerando ser improvável a conciliação, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do
CPC.

Citem-se, pois, os demandados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação.
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Oferecida defesa, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer
impugnação.

 

João Pessoa (PB), 06 de fevereiro de 2019.

 

Ricardo da Silva Brito

      Juiz de Direito
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