
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RELATOR AGENOR 
ALEXANDRE DA SILVA – ILUSTRE TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO TOCANTINS  

 

Incidente aos autos de 
Registro de Candidatura 

0600086-33.2018.6.27.0000 

 

MÁRLON JACINTO REIS, brasileiro, casado, 

advogado inscrito no CPF/MF sob o n.º 556.995.703-06 e na OAB/MA n.º 

4.285, residente e domiciliado à 210 Sul, Alameda 01, Casa 19, Palmas-TO, 

CEP 77.020-600, portador do título de eleitor n. 0364.6859.1120, candidato 

ao cargo de Governador do Estado do Tocantins, por intermédio do 

advogado que subscreve a presente, respondendo no endereço eletrônico 

rafael@marlonreis.net, com CNPJ do escritório atuante descrito na 

Procuração, vem respeitosamente à presença de Vossa excelência propor, 

com fundamento no Art. 3º, caput, da LC nº 64/90 e Art. 8º da Resolução 

405/2018 do TRE-TO; 

  

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA (AIRC) 

 

Em face de CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA, brasileiro 

naturalizado nascido em Barranquilla, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade RG n. 44379996 e do título de eleitor 051773910604, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 488.616.205-68, residente e 

domiciliado à Quadra 106 norte, Alameda 2, 04, Edifício Palmas Business 

Center, salas 304 e 305, Plano Diretor Norte, Palmas-TO, endereço 

eletrônico eleicoesgerais2018@gmail.com , pelos fatos e fundamentos 

expostos adiante. 

 

I – DOS FATOS, TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO. 

 

mailto:rafael@marlonreis.net
mailto:eleicoesgerais2018@gmail.com


O impugnado protocolou em 23.04 o seu registro de 

candidatura para as eleições supletivas previstas para junho de 2018, 

pretendendo disputar o cargo de Governador do estado do Tocantins. 

Ocorre que, conforme documentação em anexo, o candidato ocupava o 

cargo de Prefeito do município de Palmas, a cidade mais populosa do 

Tocantins, até o dia 03.04.2018, quando renunciou ao cargo.  

Como se sabe, o impugnado deveria ter se 

desincompatibilizado do cargo com 06 (seis) meses de antecedência ao 

pleito, o qual está previsto para 03.06.2018. Como renunciou com apenas 

60 dias, apenas diante da cassação do mandato do então governador 

Marcelo Miranda, é evidente que descumpriu mencionado mandamento.  

Conforme se verá adiante, mencionado prazo de estatura 

constitucional não pode ser suprimido nas eleições supletivas – ou 

veremos um ato administrativo eleitoral relativizar a carta maior em 

atentado à hierarquia do ordenamento jurídico. 

A demanda é proposta por legitimado ativo, também 

candidato ao cargo eletivo de governador, fato público e notório constante 

do Registro de Candidatura n. 0600098-47.2018.6.27.0000 (espelho em 

anexo). 

 A tempestividade é atendida já que publicado em DJE no 

dia 24.04.2018 o seu registro, sendo proposta a demanda antes do 

quinquídio legal, em 29.04.2018.  

 

II. DO DIREITO. 

 

Dispõe o Art. 14 § 6º da Constituição:  



“Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da 

República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos 

devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito”. 

Conforme ampla doutrina e jurisprudência pátria, 

mencionado dispositivo não pode ser relativizado em eleições 

supletivas, em função da relevância para a normalidade do pleito. Veja-se 

com brilhantismo a explicação detalhada da doutrina de José Jairo Gomes: 

 

A eleição suplementar deve ser marcada pelo Tribunal dentro do 
lapso de 20 a 40 dias (CE, art. 224, caput, parte final), contados 
do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o registro do 
candidato eleito, cassou-lhe o diploma ou o mandato. Dada a 
excepcionalidade desse pleito, os prazos e outras formalidades 
devem ser adaptados, já que foram concebidos para a realização 
de eleições normais, preparadas com larga antecedência pela 
Justiça Eleitoral. Há, porém, prazos que não podem ser 
diminuídos nem suprimidos, a exemplo da manutenção de 
domicílio eleitoral e a filiação partidária por um ano (LE, art. 9º), 
consoante proclamou a Corte Superior Eleitoral ao julgar o writ 
no 3.709/MG (JTSE 2:2008:40). Existe controvérsia quanto aos 
prazos para desincompatibilização. Quanto a estes, o TSE já 
entendeu que os prazos de desincompatibilização em novas 
eleições são aferidos no processo de registro, atendendo às 
normas da LC no 64/90, não sendo possível haver a redução 
dos prazos previstos na LC no 64/90. Nesse sentido: TSE – 
MS no 3.327/ES – DJ 16-9-2005, p. 171; MS no 4.228/SE – DJe 1o-
9-2009, p. 45. Assim, por essa exegese, também os prazos de 
desincompatibilização seriam inalteráveis, mesmo porque 
fixados em lei complementar. Todavia, em outros julgados, o 
mesmo Tribunal Superior afirmou a licitude da mitigação dos 
prazos de desincompatibilização, assegurando a todos os 
candidatos o cumprimento do prazo único de 24 horas, contado 
da escolha em convenção. Nesse sentido: TSE – MS no 3.709/MG 
– JTSE 2:2008:40; MS no 4.171/PA – DJe 27-2-2009, p. 24. 
Considerou-se que a observância dos prazos fixados na Lei de 
Inelegibilidades prorrogaria em demasia a realização do novo 
pleito. Embora não se discorde desse argumento, não parece 
razoável reduzir a 24 horas prazos que vão de 3 a 6 meses, 
que são veiculados em lei complementar por determinação 
do artigo 14, § 9o, da Constituição Federal. (GOMES, José 
Jairo, Direito Eleitoral, 11. Ed, São Paulo, Atlas, 2015,p. 730,731).  

 



Portanto, embora exista jurisprudência do TSE admitindo 

que o regional reduza os prazos de desincompatibilização, o entendimento 

mais atualizado, majoritário e acompanhado pela doutrina não permite 

que se façam presunções onde o constituinte não o fez.  

Uma vez que os prazos de desincompatibilização estão 

previstos no texto constitucional e em Lei Complementar, em caso de 

eleição, sem ressalvas ou condicionantes para eleições extraordinárias, a 

regra não pode ser relativizada. 

Nesta esteira, no julgamento do REspe nº 3031- 57 pelo TSE, 

os Ministros entenderam que as regras constitucionais de condição de 

elegibilidade são aplicadas nas eleições suplementares, não podendo ser 

afastadas ou mitigadas. No voto vencedor ficou clara a impossibilidade de 

se mitigar prazos de desincompatibilização:  

 

“Assim, mesmo em se tratando de eleição suplementar, 
incide, a meu ver, sem mitigação, a regra do art. 14, S 7°, da 
Constituição sobre a condição de todos os postulantes aos 
cargos postos em disputa. E sobre esse ponto específico, a 
dizer, a mitigação dos prazos de desincompatibilização, 
também se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral no 
julgamento do precedente citado, valendo destacar o 
seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski: "Também assento que esta Corte tem 
reconhecido a possibilidade de, em eleições suplementares, 
reduzir o prazo. Mas esse prazo do art. 14, S 7° da 
Constituição é peremptório e não pode ser reduzido” "(Fl. 
07 voto Ministra Carmen Lúcia)”. 

 

A diferença do caso para o presente é apenas geográfica, de 

um parágrafo para outro, do Art. 14, S 7° para o 14 S 6° da carta maior. Ou 

seja, regra constitucional imperiosa que evita que chefes do Executivo 

exerçam indevida influência no pleito. Ficou definido pelo TSE também 

em sede de writ: 



 

Mandado de segurança. Resolução de Tribunal Regional 
Eleitoral. Novas eleições. Caráter normativo. Cabimento do 
writ. Precedentes. Intervenção de terceiro interessado e de 
assistente litisconsorcial.  Admissão. 

Liminar. Deferimento. Suspensão dos efeitos. 

Os prazos de desincompatibilização em novas eleições 
(CE, art. 224) são aferidos no processo de registro, 
atendendo as normas da LC nº 64/90.  

Ilegalidade da resolução do TRE reconhecida. 

Segurança concedida nos termos do voto do relator. 
Liminar confirmada. (Mandado de Segurança n.3327. 
Acórdão Relator(a) Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, 
Publicação:  DJ - Diário de justiça, Data 16/09/2005, Página 
171) 

 

E ainda: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO. ELEIÇÃO 
MUNICIPAL. CE, ART. 224. RESOLUÇÃO. TRE. 
ILEGALIDADE. PRAZO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. 
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEITOR. 
PARTICIPAÇÃO. CADASTRO ATUAL. 1. Não é possível a 
redução dos prazos previstos na LC nº 64/90 por meio de 
resolução expedida por tribunal regional eleitoral. [...]. 
(Mandado de Segurança nº 4228. Acórdão, Relator(a) Min. 
Marcelo Henriques Ribeiro De Oliveira, Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 166, Data 01/09/2009, 
Página 45). 

 

 

Em outra oportunidade o TSE reforçou mencionado 

entendimento: 

 

Eleição suplementar municipal. Registro de candidatura 
deferido. Inelegibilidade por parentesco. Desconsideração 



do prazo constitucional previsto no art. 14, S 7°. 
Impossibilidade. Precedentes. Recurso especial eleitoral 
ao qual se dá provimento para indeferir o registro da 
candidatura (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 3031-
57.2010.6.18.0005 - CLASSE 32- OEIRAS - PIAuí Relatora: 
Ministra Cármen Lúcia Recorrente: Ministério Público 
Eleitoral Recorrente: Coligação A Verdadeira Mudança 
(PMDB/PTB/DEM/PP/PTN/PRB) Recorrido: Lukano 
Araújo Costa Reis Sá Recorrido: Marcelo José de Freitas 
Tapety. 

 

É interessante em mencionado julgamento a passagem dos 

debates entre os Ministros Lewandowski, Tarcísio Neto e Carmen Lúcia, 

em que ficou nítida a opção da corte, no sentido de que qualquer decisão 

relativizando os prazos de desincompatibilização está a malferir a carta 

maior: 

 

DOUTOR TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO: 
Senhor Presidente, apenas para complementar a precisa fala 
da eminente Ministra Cármen Lúcia, houve a designação, 
pela resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, do 
prazo de 24 horas para desincompatibilização.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(presidente): Ou seja, uma resolução alterando a 
Constituição Federal.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (relatora): No 
acórdão recorrido foi tratada, especificamente, não a 
Resolução, mas a questão de o Recorrido ser filho de 
alguém que saiu do cargo somente em 14 de agosto de 2010. 

[...] 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (relatora): 
Senhor Presidente, quero fazer referência a uma fala do 
Ministro Marco Aurélio em pronunciamento no Supremo 
Tribunal Federal: "ou bem a Constituição é a lei 
suprema, é a lei máxima, ou bem não é". 

Penso que tribunal nenhum está cassando a cidadania, até 
porque a Justiça Eleitoral garante a cidadania. O que não 
se pode é comprometer toda a vida de uma cidade que 



já está sendo submetida a uma eleição posterior à 
eleição regular e fazer com que esse povo tenha de se 
submeter não à Constituição e ter seus direitos 
constitucionais como cidadão. Mas para privilegiar 
aquele que se interessa em ser candidato e que, no 
município, [...], seja privilegiado em detrimento de todos os 
outros daquele município. Talvez, o ponto de partida 
diferente seja esse, quando afirmamos que as normas 
fixadoras de prazo, como no caso, são taxativas e não 
podem de jeito nenhum ser interpretadas em 
benefício de alguém em detrimento de todos, são 
exatamente as normas que garantem a anatomia 
básica de um estado democrático. (fl. 15 do Acórdão). 

 

Neste específico trecho, a parte sustentava que o regional 

teria liberdade para dispor sobre prazos menores para 

desincompatibilização constitucional. Mas a relatora foi precisa em 

afirmar que isso traria privilégio de candidato em detrimento de todos. A 

questão ainda é que, no caso do Tocantins, sequer foi feita alusão à 

redução de prazo de desincompatibilização. A própria Resolução 

disciplinadora das eleições supletivas em andamento no Tocantins, n. 405 

de 19 de abril de 2018, foi clara ao afirmar em seu Art. 2º que “Aplicam-se 

às eleições de que trata esta resolução, no que couber, os dispositivos da 

legislação eleitoral vigente”. Isso é, o instrumento não fez a mínima 

ressalva quanto a novos prazos de desincompatibilização, aplicando-se, 

portanto, as regras ordinárias com os prazos previstos constitucional e 

infra-constitucionalmente. Assim sendo, embora o TSE já tenha admitido 

a redução de prazos em precedentes por OPÇÃO do Tribunal regional, 

fato é que, no caso concreto, o regional tocantinense não o fez. 

E, analogicamente, o entendimento prevalece em sede de 

repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal: 

 

CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PREFEITO 
AFASTADO POR DECISÃO DO TRE. ELEIÇÃO 



SUPLEMENTAR. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, 
§ 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. 1. As 
hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da 
Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de seis 
meses, são aplicáveis às eleições suplementares. Eleição 
suplementar marcada para menos de seis meses do 
afastamento do prefeito por irregularidades. 2. Recurso 
improvido. (RE 843455, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 
Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 
DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016). 

 

Com isso, é do acertado domínio da nossa jurisprudência a 

necessidade de prevalecer prazos constitucionais de 

desincompatibilização mesmo quando se trate de eleições inesperadas e 

supletivas. 

Pelo exposto, requer-se o indeferimento do registro da 

candidatura do impugnado, diante da ausência da desincompatibilização 

constitucional prevista no Art. 14 § 6º da Constituição. 

 

III. DOS REQUERIMENTOS 

 

 Diante do exposto e de tudo que certamente será suprido 

pelo notável saber jurídico de Vossa Excelência, requer-se: 

 

a) Seja a AIRC recebida, processada e a citação da parte 

contrária para oferecer resposta;  

b) Seja julgado procedente o pedido de indeferimento do 

registro de candidatura e, consequentemente, do 

registro da chapa majoritária encabeçada pela Coligação 

“A VERDADEIRA MUDANÇA”, diante da ausência de 



desincompatibilização por seis meses da Prefeitura de 

Palmas-TO.  

c) Pugna pela admissibilidade de todas as provas em 

direito admitidas, requerendo desde logo a prova 

documental juntada em anexo e, por entender que a 

matéria versa exclusivamente sobre questão de direito, 

requer a dispensa da análise de provas que não as 

documentais já juntadas, pugnando pelo julgamento 

antecipado da Lide. 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento 

De Brasília para Palmas- TO 

25.04.2018 

 

         RAFAEL MARTINS              ESTORILIO  

OAB/DF 47.624 

 

             TAUMATURGO JOSÉ RUFINO NETO                                     

OAB-TO 7048 

 

 


