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Petição Inicial Anexa



 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 4ª ZONA ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGBERTO JOSÉ CARNEIRO, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF 312.416.748-17, e RG 
4201711-SSDS/PB, residente e domiciliado na AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO 
COUTINHO, 1659 - CENTRO, Sape-PB, CEP: 58340-000 e JOSÉ WILSON FLORENCIO 
CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 024.456.324-12, e RG 2183294-SSP/PB, 
residente e domiciliado na Rua Antônio Augusto Meireles, 607, Nova Brasília, Sape-PB, 
CEP: 58.340-000, (Doc. 01), vem, por meio dos advogados regularmente 
constituídos nos termos do instrumento procuratório incluso (Doc. 02), com o 
devido acato e respeito, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 
22 da Lei Complementar nº 64/1990, propor no prazo legal, a presente  
 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL, em face de 
 

1. PARTIDO CIDADANIA-CIDADANIA;  
2. JOSINALDO RICARDO COELHO – Título de eleitor nº 0011 8450 1244, Nome 

para urna: JOSA DE INHAUÁ Nº 23.222; (CPF 414.266.574-04, Tipo SÍTIO 
Logradouro INHAUA Número SN Complemento Bairro / Distrito ZONA 
RURAL UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

3. JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS ARAÚJO – Título de eleitor nº 0355 6247 
1210 - Nome para urna: ITO Nº 23.444; (CPF 066.892.094-74, RUA 
Logradouro REGINALDO RAMOS PONTES Número 346 Complemento 
Bairro / Distrito CENTRO UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

4. ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA – Título de eleitor nº 0163 9257 1244 – 
Nome para urna: CARLOS DA USINA Nº 23.000; (CPF 726.078.664-72 Tipo 
RUA Logradouro JOÃO PAULO II Número 108 Complemento Bairro / 
Distrito NOVA BRASILIA UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

5. JUSSIÊ GUABIRABA DE CARVALHO – Título de eleitor nº 0230 4338 1252 - 
Nome para urna: JUSSIÊ Nº 23.456; (CPF 025.891.064-08 Tipo RUA 
Logradouro JANUARIO GOMES Número 216 Complemento Bairro / Distrito 
CENTRO UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

6. PEDRO RAMOS CABRAL – Título de eleitor nº 0225 2428 1228 - Nome para 
urna: PEDRO RAMOS – Nº 23.123; (CPF 021.709.994-77 Tipo FAZENDA 
Logradouro SANTA LUZIA Número SN Complemento Bairro / Distrito ZONA 
RURAL UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

7. JOSE VALTER BATISTA – Título de eleitor nº 0213 8254 1295 – Nome para 
urna: WALTER VERUTTY - Nº 23.888; (CPF 032.993.024-93 Tipo RUA 
Logradouro SEVERINO BATISTA DA SILVA Número SN Complemento 
Bairro / Distrito CENTRO UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

8. ANTONIO MARCOS ESTEVÃO DE FARIAS – Título de eleitor nº 0341 6328 
1201 – Nome para urna: NINO Nº 23.111; (CPF 060.004.754-70 Tipo SÍTIO 
Logradouro MARAU Número SN Complemento Bairro / Distrito ZONA 
RURAL UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 
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9. PEDRO VIEIRA DA SILVA – Título de eleitor nº 0230 3993 1201 – Nome 
para urna: PEDRINHO GARI - Nº 23.777; (CPF 033.755.074-37 Tipo RUA 
Logradouro PROJETADA Número SN Complemento Bairro / Distrito 
LOTEAMENTO UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

10. TEREZINHA DANIELLE VIRGINIO DOS SANTOS – Título de eleitor nº 0300 
0515 1295 – Nome para urna: TEREZINHA - Nº 23.333; (CPF 067.470.964-
01 Tipo RUA Logradouro DR JOÃO CASTRO PINTO Número 136 
Complemento Bairro / Distrito CENTRO UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-
000) 

11. VANESSA SILVA DE SOUZA – Título de eleitor nº 0364 2765 1295 – Nome 
para urna: VANESSA SOUZA - Nº 23.003; (CPF 075.063.544-46 Tipo RUA 
Logradouro CEL ANTONIO UCHOA Número SN Complemento APT 06 Bairro 
/ Distrito CENTRO UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

12. OZANA FERREIRA DA SILVA – Título de eleitor nº 0209 1523 1236 – Nome 
para urna: OZANA - Nº 23.230; (CPF 069.840.804-79 Tipo SÍTIO 
Logradouro CIPOAL Número SN Complemento Bairro / Distrito ZONA 
RURAL UF PB Município SAPÉ CEP 58.340-000) 

13. CRISTHIANNE DE BARROS TAVARES – Título de eleitor nº 0376 8851 1201 
– Nome para urna: CRIS - Nº 23.023; (CPF Título Eleitoral 008.865.404-45 
0376 8851 1201 QUALIFICAÇÃO Tipo RUA Logradouro PROJETADA 
Número SN Complemento Bairro / Distrito JOSE FELICIANO UF PB 
Município SAPÉ CEP 58.340-000) 
 

, pelos motivos de fato e de direito que a seguir passa a expor: 

 

1) DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

 

A ação de investigação judicial eleitoral está prevista no art. 

22, da Lei complementar nº 64/90, que assim dispõe: 

 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça 
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, 
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias 
e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder 
de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios 
de comunicação social, em benefício de candidato ou de 
partido político, obedecido o seguinte rito:     

 

Quanto a adequação da via eleita, em recente e 

paradigmático julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 243-42.2012.6.18.0024 

do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, assentou entendimento 

de que é possível apurar o lançamento de candidaturas fictícias, apenas para 
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atender aos patamares exigidos pela legislação eleitoral, mediante a propositura 

de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. FRAUDE. PERCENTUAIS DE GÊNERO. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.  
(...) 
4.É possível verificar, por meio da ação de investigação 
judicial eleitoral, se o partido político efetivamente respeita 
a normalidade das eleições prevista no ordenamento 
jurídico - tanto no momento do registro como no curso das 
campanhas eleitorais, no que tange à efetiva observância da 
regra prevista no art. 10, § 30, da Lei das Eleições - ou se há o 
lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, 
em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto para 
cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das 
candidaturas.  
5. Ainda que os partidos políticos possuam autonomia para 
escolher seus candidatos e estabelecer quais candidaturas 
merecem maior apoio ou destaque na propaganda eleitoral, 
é necessário que sejam assegurados, nos termos da lei e dos 
critérios definidos pelos partidos políticos, os recursos 
financeiros e meios para que as candidaturas de cada gênero 
sejam efetivas e não traduzam mero estado de aparências. 
Recurso especial parcialmente provido. (Grifo Nosso) 

 

Ademais, a investigação judicial eleitoral pode ser proposta 

até a data da diplomação dos candidatos eleitos, RO 1.453, Rel. Min, Felix Fischer, 

Dje de 5.4.2010. 

Pois bem. 

In casu, pretende-se apurar, com base na presente demanda 

a ocorrência de fraude/abuso do poder político consciente no registro de 

candidaturas fictícias a fim de se cumprir a cota de gênero, que determina que cada 

partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% 

(trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de 

cada sexo. 

Assim, desde o supramencionado julgamento pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, não há qualquer controvérsia de que, enquanto não houver a 

diplomação dos candidatos eleitos, a fraude em questão pode ser apurada 

mediante Ação de Investigação judicial Eleitoral – AIJE. 
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2) DOS FATOS 

 

A Coligação e Candidatos Impugnados tiveram suas 

candidaturas registradas pelo Partido CIDADANIA – 23, que disputou as eleições 

municipais de 2020. 

Mencionada Coligação apresentou à Justiça Eleitoral, a lista 

de seus candidatos à eleição proporcional, formada por 08 homens e 04 mulheres, 

com o que teria preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo 

feminino, conforme expressamente exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97. 

Em razão disso, o respectivo DRAP foi deferido e admitida a participação da 

Coligação, na eleição proporcional do corrente ano. 

 

 

De mais a mais, ao consultar o processo do DRAP do Partido 

Cidadania para o sistema proporcional, (DOC. ANEXO), constata-se, realmente, que 

o percentual à época, com a inclusão da candidata OZANA, era de 33,33% (trinta e 

três vírgula trinta e três por cento). 

 

 

No entanto, a candidata OZANA FERREIRA DA SILVA, 

teve seu registo de candidatura nos autos do processo número: 0600371-

76.2020.6.15.0004, INDEFERIDA, tendo o partido sido intimado para sanar a 

irregularidade e deixou transcorrer in albis, culminando com o pedido 
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transitado em julgado antes do pleito eleitoral de 15/11/2020. (DOC. 

ANEXO), tendo inclusive a candidata 0 voto. 

Neste sentido, o partido CIDADANIA de Sapé/PB não 

cumpriu com a referida imposição legal, deixando de observar a cota mínima de 

30% para candidaturas de do sexo feminino, o que configura em patente 

irregularidade insanável. 

 

3) DO DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE  

 

A Lei n. 9.504/97, em seu artigo.  10, § 3º, a partir da redação 

dada pela Lei n. 12.034/2009, instituiu política afirmativa da participação das 

mulheres nos pleitos eleitorais e exigiu providências dos partidos políticos para a 

formação de quadros femininos aptos a disputar as eleições com reais 

possibilidades de sucesso ou pelo menos com efetiva busca dos votos dos eleitores.  

 

“Do número de vagas resultante das regras previstas neste 
artigo, cada partidos ou coligação preencherá o mínimo de 
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de cada sexo”. (Grifo Nosso) 

 

Valendo-se da expressão "preencherá" o mínimo de 30%, o 

legislador deixou clara a condição de admissibilidade da lista a registro na Justiça 

Eleitoral e, mais, de sua apresentação ao eleitorado, na expectativa de 

preenchimento mais equilibrado das cadeiras do parlamento. 

Sendo o percentual mínimo uma condição para o registro da 

lista, o próprio sistema de registro de candidatura desenvolvido pelo TSE foi 

construído para fazer o cálculo e alertar o Juiz na hipótese de não observância, 

para que o partido ou coligação pudesse sanar o vício, apresentando novas 

candidaturas femininas ou excluindo algumas masculinas. Tudo isso, como se sabe, 

durante o processamento do DRAP – demonstrativo de regularidade dos atos 

partidários –, para admissão, ou não, da participação do partido/coligação nas 

eleições proporcionais. De fato, dentre os atos preparatórios da participação do 

partido/coligação nas eleições proporcionais, que haverão de ser regulares, está a 

formação da lista de candidatos com observância dos percentuais mínimo e 

máximo fixados no dito art.  10, § 3º, da Lei n. 9.504/97. 
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Se os referidos atos preparatórios forem praticados com 

alguma irregularidade, dentre as quais se destaca a não observância do 

percentual mínimo de mulheres, o partido/coligação não terá, a rigor, um DRAP. 

Daí que outra não é a solução senão o indeferimento do pedido de registro de 

candidatura por ele apresentado, o que equivale a dizer que toda a lista de 

candidatos não será admitida a registro.  Dito com outras palavras, o 

partido/coligação não será admitido na disputa proporcional e as condições 

pessoais (condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade) de cada um dos 

candidatos da lista sequer serão avaliadas e julgadas. 

Tudo porque, repita-se, o preenchimento da lista com o 

mínimo de 30% de mulheres é condição indispensável para a participação do 

partido/coligação nas eleições proporcionais. 

Neste sentido, a doutrina especializada: 

 
“Com a Lei n. 12.034/2009, a exigência de percentual 
mínimo de candidaturas de ambos os sexos (reserva de 
gênero) passou a ser ainda mais incisiva. De fato, o § 3º, do 
art. 10, da Lei n. 9.504/97, que dantes impunha aos partidos 
e coligações a reserva das vagas, agora diz que estes 
preencherão o mínimo de 30% com candidaturas do sexo 
minoritário. Daí que o partido terá que incluir na sua lista o 
mínimo de 30% de mulheres, p.ex., não bastando que não 
ultrapasse os 70% de candidaturas masculinas. A 
substituição da expressão “deverá reservar” pelo vocábulo 
“preencherá”, aliada à imposição de aplicação financeira 
mínima e reserva de tempo no rádio e TV (Lei n. 9.096/95, 
alterada pela dita Lei n. 12.034/2009), revela nitidamente a 
vontade do legislador de incluir as mulheres na disputa 
eleitoral. Esse percentual mínimo (30%) será calculado 
sempre sobre o número de candidaturas que o 
partido/coligação efetivamente lançar e não sobre o total 
que a lei indica como possível (150% ou 200% do número 
de vagas a preencher). Para uma Câmara Municipal com 15 
Vereadores, p.ex., em que a coligação pode lançar até 30 
candidatos, se a sua lista, levada a registro, contiver apenas 
20 nomes, pelo menos seis devem ser de candidaturas de um 
sexo e no máximo quatorze do outro. Chegando a lista à 
Justiça Eleitoral sem observância desse mínimo, ela deve ser 
devolvida ao partido/coligação, para adequação, o que 
imporá o acréscimo de candidaturas do sexo minoritário ou 
a exclusão de candidatos do sexo majoritário, assim 
alcançando-se os limites mínimo e máximo. (Curso de 
Direito Eleitoral, Edson de Resende Castro, Editora Del Rey, 
8ª Edição, 2016, página 113) 
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Após o INDEFERIMENTO da referida candidata, os 

percentuais foram alterados, desobedecendo aos critérios legais, em termos 

objetivos, ficando assim: 

 

Percentual por gênero Todos (a) Aptos e cadastrados 

Percentual masculino 8 72,73% 

Percentual feminino 3 27,27% 

 

Ainda assim, houve flagrante descumprimento ao art. 10, § 

3º, Lei 9.504/97. 

Portanto, sendo o percentual mínimo uma condição para o 

registro da lista, o próprio sistema de registro de candidatura desenvolvido pelo 

TSE foi construído para fazer o cálculo e alertar o Juiz na hipótese de não 

observância, para que o partido pudesse sanar o vício, apresentando novas 

candidaturas femininas ou excluindo algumas masculinas. 

Tudo isso, como se sabe, durante o processamento do DRAP 

– demonstrativo de regularidade dos atos partidários –, para admissão, ou não, da 

participação do partido/coligação nas eleições proporcionais. 

De fato, dentre os atos preparatórios da participação do 

partido/coligação nas eleições proporcionais, que haverão de ser regulares, está a 

formação da lista de candidatos com observância dos percentuais mínimo e 

máximo fixados no dito art. 10, § 3º, da Lei n° 9.504/97. Se os referidos atos 

preparatórios forem praticados com alguma irregularidade, dentre as quais se 

destaca a não observância do percentual mínimo de mulheres, o partido não terá, 

por certo, o DRAP regular. 

No caso, se o mínimo de 30% é condição para a participação 

do partido nas eleições e se o partido não se adequa à cota por gênero, mesmo 

tendo sido intimado pelo Juízo Eleitoral acerca do indeferimento da candidatura e 

nada faz, para promover a devida correção de modo a atender o preceito legal, 

deve ter o DRAP cancelado e consequentemente anulado toda a votação do partido.  

No entanto, ocorreu o transcurso do prazo sem a 

regularização legal, mesmo havendo plena ciência. 
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Isso, e. Julgador(a), equivale a dizer que o status de eleito de 

um candidato do Partido Cidadania, só foi possível alcançar em razão do flagrante 

descumprimento do art. 10, §3º da Lei 9.504/97, devendo, destarte, por prudência 

ser suspensa incontinenti a diplomação dos candidatos declarados eleito, bem 

como dos suplentes do indigitado Partido. 

Conquanto, a postura do Partido CIDADANIA revela total 

desapego às normas legais. É notadamente evidente que um parlamentar eleito 

terá a precípua atribuição nobre de legislar, destarte é inconcebível que um 

eventual legislador seja tão desapegado ao ordenamento jurídico vigente. 

E o mais grave, é que a ignorância à advertência do douto 

magistrado eleitoral consubstanciada na ausência de atendimento ao quórum 

mínimo legal por parte do Partido Cidadania, não se readequando após a 

desistência da candidatura do sexo feminino, configura claro escárnio à legislação 

eleitoral, o que deixou maculado o pleito. 

Importante pontuar que o comportamento desidioso em não 

adequar, após o indeferimento do registro da candidatura do sexo feminino à lista 

dos candidatos do Partido Cidadania, em nítida ofensa ao art. 10, §3º da Lei n° 

9.504/97, possibilitou o recebimento de votos e consequentemente a formação de 

quociente partidário, razão pela qual se faz necessária a pronta atuação da Justiça 

Eleitoral para desconstituir o(s) mandato(s) do(s) eleito(a) e do(s) suplente(s), daí 

decorrentes. 

Desconstituídos tais mandatos, a nulidade dos votos 

atribuídos é consequência necessária ao reconhecimento das suas participações 

fraudulentas no processo eleitoral, do que decorre a necessidade de distribuir aos 

demais partidos o devido e adequado novo cálculo do quociente partidário para o 

alcance de novas cadeiras “conquistadas” licitamente, segundo as regras do cálculo 

de sobras eleitorais. 

 

4) DA CONCLUSÃO 

 

Então, o comportamento da Coligação Impugnada, não 

substituindo a candidata indeferida que possibilitaram o deferimento do seu 

DRAP, a recepção de votos e a consequente formação de quociente partidário, 
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exige pronta atuação da Justiça Eleitoral, para desconstituir os mandatos dos 

titulares e dos suplentes, daí decorrentes.  

 

5) DAS CONSEQUÊNCIAS DA DESCONSTITUIÇÃO DOS MANDATOS 

 

Desconstituídos tais mandatos, a nulidade dos votos 

atribuídos à Coligação Impugnada é consequência ínsita ao reconhecimento da sua 

participação fraudulenta no processo eleitoral, do que decorre a necessidade de 

distribuir aos demais partidos/coligações, que alcançaram o quociente eleitoral, as 

cadeiras “conquistadas” ilicitamente, segundo as regras do cálculo de sobras 

eleitorais, conforme disciplinado no art. 109, do Código Eleitoral.  

Desta forma, refazer o cálculo do quociente eleitoral (que é a 

divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras a preencher), para, a partir dele, 

determinar novo quociente partidário, já que, ao tempo da votação, a Coligação 

Impugnada tinha registro deferido, daqui que, naquele momento, o eleitor votava 

validamente.  

 

6) DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.”    

No caso dos autos, a probabilidade do direito esta 

demostrada pela farta documentação que acompanha a petição inicial, 

demostrando de forma inequívoca, que o partido cidadania não atingiu o 

percentual mínimo de candidatas do sexo feminino. 

O direito suplicado é patente, posto ser uma questão de 

aritmética. Números são absolutos e inquestionáveis. A cota não foi atendida, 

mesmo após o indeferimento da candidatura de Ozana, com decisão 

transitada em julgado antes do pleito eleitoral. 

Desta forma, acha-se patenteada às inteiras a “probabilidade 

do direito” dos requerentes, através de prova inequívoca devidamente evidenciada 

e que se apresenta suficientemente apta à demonstração do seu direito, 
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permitindo, destarte, que lhe seja adiantada a prestação jurisdicional almejada na 

presente ação. 

Da mesma forma, presente o perigo de dano ou o risco útil 

do processo, eis que a qualquer momento os candidatos da coligação poderão ser 

diplomados vereadores eleitos ou suplentes. 

Nota-se que a diplomação e posse no cargo de um vereador 

vinculado a um partido que tem o DRAP manifestamente viciado, e que baseou a 

irregularidade no desrespeito à reserva de gênero, com aspectos de fraude, 

deixando de realizar a devida substituição da candidata, é condição grave e 

urgente.  

E mais do que isso: a diplomação do vereador eleito pelo 

Partido Cidadania está designada para o dia 18/12/2020, isto é, há menos de 

1 (um) mês, o que corrobora o perigo da demora.  

Portanto, considerando, o grande lapso temporal que pode 

transcorrer até a decisão definitiva, o fato é que, caso não seja concedida a tutela 

pleiteada, os candidatos representados poderão assumir os cargos de vereadores e 

neles permanecer por grande período, eventualmente por toda legislatura. 

Evidente assim, que a não concessão da tutela de urgência trata perigo de dano, 

consistente no exercício de mandando de forma ilegítima/fraudulenta pelos 

representados ou mesmo risco ao resultado útil do processo, caso por meio de 

seguidos recursos aos Tribunais Superiores, os impugnados consigam protelar o 

transito em julgado do feito durante toda a legislatura. 

Assim, presentes os requisitos legais, faz-se necessária, no 

caso em epígrafe, a concessão da tutela antecipada, a fim de que não sejam 

expedidos os diplomas aos candidatos representados enquanto tramitar a presente 

demanda. 

 

7) DOS PEDIDOS  

 

Em face do exposto, requer: 

 

1) Seja recebida a presente e os documentos que a instruem, a presente 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral; 
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2) A concessão da tutela antecipada, a fim de que não sejam expedidos 

diplomas aos candidatos representados, determinando que seja procedida nova 

totalização dos votos e o novo cálculo do quociente partidário para que seja 

diplomado o candidato eleito com a referida análise , até o julgamento de mérito da 

presente ação enquanto tramitar a presente demanda; 

3) Seja determinada a notificação dos Impugnados para querendo 

apresentar defesa, no prazo legal; 

4)  Seja, ao final, julgado procedente o pedido, para declarar a nulidade 

de todos os votos recebidos pelo Partido CIDADANIA de Sapé/PB nas Eleições 

2020, no sistema proporcional, e a consequente recontagem/nova totalização dos 

votos, inclusive do quociente partidário e das sobras eleitorais. 

5) Protesta-se, finalmente, pela produção de todos os meios de provas 

em direito admitidos, em especial pela juntada de novos documentos, realização de 

perícias, juntada das prestações de contas de todos os candidatos representados, 

depoimento pessoal das candidatas fictícias e a oitiva das testemunhas abaixo 

arrolada. 

 

Termos que pede e espera deferimento. 

 

João Pessoa-PB, 24 de novembro de 2020. 

 

 

Henrique Souto Maior 

OAB/PB 13.017 
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