
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

  

Tratam os autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por MARIA LUCIA MOTA 
DA SILVA em desfavor do PARTIDO AVANTE – DIRETÓRIO MUNICIPAL, 
KLEBYA LUCIANA BEZERRA VIEIRA, ANA KARLA DA SILVA, ANTONIO 
BATISTA DE SOUZA, CLEIDIVALDO DE LIMA SILVA, CLEILSON DIAS DA 
MOTA DE SOUZA, CLEIDE PEREIRA DE ALENCAR, CRISTIANE DE CASTRO 
SOUSA FRANCO, SANEDI DE CARVALHO NOGUEIRA, FRANCISCO ROMAO 
SAMPAIO TELES, EDUARDO JOSE RODRIGUES, JOSE ELTON DE SOUZA REIS, 
ETELVINO DE AMORIM COELHO, FLAVIO BRUNO PAULINO, GENILDO JACINTO 
FERNANDES, JOSE GERALDO FREIRE GERALVINHO PATRIOTA, GILBERTO DE 
BARROS PRIMO FILHO, JOSE RONALDO DA SILVA, JOSE ARNALDO RIBEIRO 
FERREIRA, JEFERSON BARBOSA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, 
MARLENE JOANA DA CONCEICAO, ANTONIO DE JESUS SOUSA, NELZITO 
CORREIA DE LIMA, LINDONALDO GOMES DA SILVA, MANOEL ALAIDE 
BEZERRA, LUCIANA VIEIRA CARNEIRO, JAMILTON DA SILVA RODRIGUES, 
RICARDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR, SAMUEL AMORIM VIEIRA, SILVANA 
TEREZINHA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO NETO, STELA MARIS PEREIRA DA 
SILVA, TONI WESLEY TORRES FERREIRA, com fulcro no art. 10, § 3º 
da Lei nº 9.504/97, e art. 22 da LC 64/90. 

Vieram os autos com vistas ao Ministério Público. 

É o relatório. 

A requerente noticia que a Sra. Klébia Luciana Bezerra 
Vieira, integrou as cotas para mulheres do partido político 
AVANTE, porém, não fez campanha e, em suas redes sociais, 
demonstrou apoio ao candidato Carlos Alberto dos Santos, 
conhecido como JUNIOR DO GÁS, que acabou sendo eleito. 

Aduz a requerente que, KLÉBIA LUCIANA BEZERRA VIEIRA, 
candidata a vereadora pelo partido AVANTE, processo de registro 
de candidatura nº 0600212-36.2020.6.17.0083, teve o seu registro 
deferido, mas a sua intenção nunca foi de concorrer a uma das 23 
(vinte e três) vagas do cargo de vereador nas eleições 
municipais 2020, mas tão somente burlar a lei com a finalidade 
de cumprir formalmente a cota mínima de 30% para mulheres. 
Ademais, a candidata Klébia desde o dia 07 de agosto de 2020, 
através de suas redes sociais, declarou apoio ao candidato 
JUNIOR DO GÁS, e em nenhum momento fez menção à sua própria 
candidatura.   

A também candidata a vereadora pelo partido AVANTE, a 
Sra. Silvana Terezinha Pereira declarou através de vídeo que não 
recebeu qualquer valor a título de fundo partidário e que os 



esforços de alguns integrantes do partido eram destinados à 
campanha do candidato JUNIOR DO GÁS.  

Os registros das redes sociais da candidata Klébia 
juntadas aos autos, atestam o apoio desta ao candidato JUNIOR DO 
GÁS, o que demonstra o desvio de finalidade da sua candidatura 
como mulher através da cota do partido. Ademais, a representada 
Klébia é tesoureira do partido AVANTE, que tem seu companheiro, 
a pessoa de Flávio Francisco Goulart da Silva como presidente.  

O sistema de cotas para mulheres exigido pela 
legislação tem como finalidade inserir a mulher no sistema 
político partidário. Para tanto, se faz necessário que os 
partidos e as candidatas de fato empenhem esforços para a 
efetiva viabilidade das candidaturas femininas, atendendo ao 
requisito de percentual mínimo necessário e atendendo à 
finalidade da legislação eleitoral que é a efetiva participação 
da mulher na campanha eleitoral.  

O partido político que somente atende aos requisitos da 
cota percentual não cumpre a legislação eleitoral se 
efetivamente não viabilizar o apoio financeiro, logístico e 
estrutural, para que as candidatas concorram com possibilidades 
reais de conseguirem uma vaga no Poder Legislativo. Desta forma, 
o partido político evita o desvio de finalidade das candidaturas 
femininas. A contrario sensu, estará o partido praticando fraude 
no sistema de cotas, ainda que cumpra o percentual mínimo 
necessário.  

Da análise dos autos, verifica-se claros indícios de 
fraude no sistema de cotas para mulheres do Partido AVANTE senão 
vejamos: 1) A candidata Klébia Luciana Bezerra Oliveira abdica 
de sua campanha para apoiar a campanha do candidato do mesmo 
partido JUNIOR DO GÁS; 2) a referida candidata pede votos de 
forma “aberta” inclusive em suas redes sociais ao candidato 
JUNIOR DO GÁS do sexo masculino; 3) A candidata Klébinha teve 
apenas 07 (sete) votos;  4) O partido AVANTE não deu qualquer 
apoio à candidata SILVA TEREZINHA PEREIRA; 5) outras candidatas 
do partido não receberam apoio; 5) A candidata Klébia é 
tesoureira e seu companheiro presidente do partido AVANTE em 
Petrolina.  

A decisão do TSE no Recurso Especial 19392 – Valença do 
Piauí atualmente é tida como balizadora para definição do que se 
entende fraude nas cotas para mulheres no sistema eleitoral 
político partidário. Senão vejamos: 

  



RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392 - VALENÇA DO 
PIAUÍ - PI 

Acórdão de 17/09/2019 

Relator(a) Min. Jorge Mussi 

Publicação:DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 193, 
Data 04/10/2019, Página 105/107 

Ementa: 

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. 
PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
(AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 
10, § 3º, DA LEI 9.504/97. 

1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na 
quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações 
Compromisso com Valença I e II ao cargo de vereador nas Eleições 
2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos registros 
das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua 
inelegibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos 
registrados por ambas as chapas, na qualidade de beneficiários. 

2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna 
pela inelegibilidade de todos os candidatos e por se estender a 
perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário, ao 
passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, 
alternativamente, por se preservarem os registros de quem não 
anuiu com o ilícito. 

PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. SÚMULA 24/TSE. REJEIÇÃO. 

 3. O TRE/PI assentou inexistir prova de que os 
presidentes das agremiações tinham conhecimento da fraude, 
tampouco que anuíram ou atuaram de modo direto ou implícito para 
sua consecução, sendo incabível citá-los para integrar a lide 
como litisconsortes passivos necessários. Concluir de forma 
diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE. 

TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA 
LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA 
FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88. 

 4. A fraude na cota de gênero de candidaturas 
representa afronta à isonomia entre homens e mulheres que o 
legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 
- a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao 



pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - 
e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a 
soma das circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na 
espécie. 

5. A extrema semelhança dos registros nas contas de 
campanha de cinco candidatas - tipos de despesa, valores, data 
de emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas - 
denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa 
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos 
elementos específicos. 

6. A fraude em duas candidaturas da Coligação 
Compromisso com Valença I e em três da Coligação Compromisso com 
Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia 
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela 
mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem 
nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem que elas 
realizassem despesas com material de propaganda e com ambas 
atuando em prol da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um 
voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às urnas e não 
realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e 
ainda assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar 
ter sido acometida por enfermidade, registrou gastos - inclusive 
com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com 
apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo 
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do 
serviço público. 

7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo 
TRE/PI demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE). 

CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS 
COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. 

8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, 
comprometida a disputa, não se requer, para fim de perda de 
diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as 
coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, 
aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para impor 
a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes. 

 9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as 
menos votadas (feito o recálculo da cota), preservando-se as que 
obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha 
para o registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se 
"correr o risco", por inexistir efeito prático desfavorável. 

10. O registro das candidaturas fraudulentas 
possibilitou maior número de homens na disputa, cuja soma de 



votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas 
alianças, culminando em quociente partidário favorável a elas 
(art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e 
eleger mais candidatos. 

11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas 
parcial, pois a negativa dos registros após a data do pleito 
implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 
175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma 
vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude. 

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

13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 
9.504/97 seja incentivar a presença feminina na política, a cota 
de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas 
também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que 
usualmente ocorre. 

INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PARCIAL 
PROVIMENTO. 

14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que 
incide apenas perante quem cometeu, participou ou anuiu com a 
prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes. 

15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos 
os candidatos, constata-se a anuência de Leonardo Nogueira 
(filho de Ivaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha 
(esposo de Maria Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, 
disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem notícia de 
animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na 
candidatura daqueles em detrimento das suas. 

CASSAÇÃO. DIPLOMAS. PREFEITA E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA. 
REPERCUSSÃO. SÚMULA 24/TSE. 

16. Não se vislumbra de que forma a fraude nas 
candidaturas proporcionais teria comprometido a higidez do 
pleito majoritário, direta ou indiretamente, ou mesmo de que 
seria de responsabilidade dos candidatos aos cargos de prefeito 
e vice-prefeito. Conclusão diversa esbarra na Súmula 24/TSE. 

CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS. VEREADORES. 
EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA. 

17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de 
vereador pelas coligações Compromisso com Valença I e II 
desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso 



da Coligação Nossa União É com o Povo parcialmente provido para 
impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da 
Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do 
pleito majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o 
aresto logo após a publicação (precedentes). 

Decisão: 

O Tribunal, por maioria, vencidos em parte os Ministros 
Edson Fachin, Og Fernandes e Sérgio Banhos, rejeitou a arguição 
de inobservância de litisconsórcio passivo necessário; deu 
parcial provimento ao recurso da Coligação Nossa União É com o 
Povo, apenas para estender a inelegibilidade a Leonardo Nogueira 
Pereira e a Antônio Gomes da Rocha, subsistindo, assim, a 
improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário; negou 
provimento aos recursos especiais dos candidatos ao cargo de 
vereador nas eleições de 2016 pelas Coligações Compromisso Com 
Valença I e II, mantendo, por conseguinte, cassados os seus 
respectivos registros; revogou a liminar concedida na Ação 
Cautelar nº 0600289-45 e determinou a execução imediata das 
sanções após a publicação do acórdão, nos termos do voto do 
Relator. Votaram com o Relator os Ministros Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber (Presidente). 

 Composição: Ministra Rosa Weber (Presidente) e 
Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. 

 Depreende-se da analise da inicial a existência de 
elementos mínimos necessários para a concessão da liminar de 
suspensão da diplomação de JUNIOR DO GAS. 

 Ainda, faz-se necessária a citação do presidente do 
partido AVANTE Flávio Francisco Goulart da Silva diante dos 
indícios claros de que o presidente da referida agremiação em 
Petrolina tinha conhecimento do procedimento adotado pela 
candidata KLEBIA, na qualidade de tesoureira e esposa do 
presidente do PARTIDO AVANTE. 

 Petrolina, Pernambuco, 14 de dezembro de 2020. 

  

 Djalma Rodrigues Valadares 

Promotor de Justiça Eleitoral 

(145ª Zona Eleitoral) 


