
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RELATOR HENRIQUE 
PEREIRA DOS SANTOS – ILUSTRE TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO TOCANTINS  

 

Registro de Candidatura 0600083-78.2018.6.27.0000 

 

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 KÁTIA REGINA DE ABREU, brasileira, casada, senadora, 

natural de Goiânia-GO, portadora da cédula de identidade RG n. 602377, 

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 613.303.451-34, residente e 

domiciliada à Quadra 110 Norte, Alameda 25, Lote 50, Plano Diretor Norte, 

Palmas- TO, endereço eletrônico jurídicokatiaabreu@gmail.com , pelos 

fatos e fundamentos expostos adiante. 

 

I – DOS FATOS, TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO. 

 

A presente impugnação ao registro de candidatura versa 

sobre dois fatos. 

Quanto ao primeiro fato, a Sra. Kátia Regina de Abreu 

protocolou em 24.04 o seu registro de candidatura para as eleições 

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


supletivas previstas para junho de 2018, pretendendo disputar o cargo vago  

de Governador do estado do Tocantins. Ocorre que, conforme 

documentação em anexo, a candidata foi expulsa em novembro de 2017 

do então partido a que se encontrava filiada, PMDB, por decisão do 

Conselho de Ética, em razão de criticar o governo presidencial da legenda 

e não seguir as orientações partidárias. Mencionada situação foi 

prolongada com leniência por parte da impugnada até o dia 02 de abril de 

2018, quando, às pressas diante da cassação do mandato de Marcelo 

Miranda, filiou-se ao PDT, para disputar a presente eleição.  O fato 

demonstra inclusive o desprezo da candidata com o sistema partidário 

brasileiro, naturalmente postergando sua filiação para apenas respeitar o 

cálculo de seis meses de antecedência para as eleições gerais previstas para 

outubro, e o fazendo neste pleito apenas quando da confirmação da 

convocação de novas eleições no estado-membro. A candidata 

permaneceu inerte de novembro de 2017 a abril de 2018, sem partido. 

De todo modo, sabe-se que, entre o período de 02 de abril 

de 2018, quando se filiou ao PDT, e o pleito designado para 03 de junho de 

2018, a candidata pecou por não cumprir o requisito essencial de seis 

meses de filiação partidária, disposto no art. 9º combinado com o art. 

11, § 1º, III, da Lei nº 9.504/97. 

Conforme se verá adiante, mencionado requisito é 

incólume no ordenamento eleitoral para as disputas de mandato eletivo, 

ainda quando se trate de eleições supletivas. Assim sendo, é 

impositivo o indeferimento de seu registro de candidatura. 

No que diz respeito ao segundo fato, à fl. 19 (doc 21014) de 

seu pedido de registro, a candidata trouxe um “COMUNICADO”, por ela 

mesma produzido, no qual tenta demonstrar o seu afastamento 

tempestivo da qualidade de Presidenta da “Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Tocantins- FAET”. Entretanto, curiosamente, o 

documento consta a subscrição (com reconhecimento de firma em 



cartório do 2º tabelião!) datada de 27.02.2018, enquanto ao seu lado há 

assinatura desconhecida afirmando “recebi em 27.02.2017”. É evidente 

que a Presidência de associação sindical, que recebe 

compulsoriamente contribuição sindical rural, submete seu dirigente 

ao prazo de desincompatibilização de 04 (quatro) meses. Provando seu 

afastamento da Presidência por documento por ela mesma subscrito em 

27.02.2018, a candidata produziu prova contra si em seu próprio 

registro, e não cumpriu também o requisito de desincompatibilização 

constante da LC n. 64/1990: art. 1º, III, "a" c/c art. 1º, II, "g". A propósito, no 

espelho do CNPJ perante a receita (anexo) seu nome segue até a presente 

data como Presidente da entidade. 

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.  

O TSE1 já afirmou que a matéria de irregularidade de 

filiação partidária é analisada em sede de Impugnação de registro de 

candidatura, afirmando inclusive que, em casos como o presente, de 

ausência de filiação decorrente de expulsão do partido, não há qualquer 

espaço para discutir o mérito da expulsão em si pela justiça eleitoral. 

                                                           

1 “[...] Registro de candidato. Filiação partidária. Expulsão do partido. Devido processo 
legal. É competência da Justiça Eleitoral analisar a observância do princípio do devido 
processo legal pelo partido, sem que esse controle jurisdicional interfira na autonomia das 
agremiações partidárias, conforme prescreve o art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Não 
há falar em processo irregular com cerceamento de defesa quando prova nos autos atesta 
a existência de notificação do filiado, bem como o cumprimento dos prazos pelo partido. 
Precedentes. Embargos de declaração rejeitados”. (Ac. nº 23.913, de 26.10.2004, rel. Min. 
Gilmar Mendes.) 

 



 A irregularidade da candidata da filiação seis meses antes 

do pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 9º, caput) e a sua condição de Presidente 

da FAEP, portanto, levam ao necessário indeferimento de seu registro.  

 

II. DO DIREITO. 

II.I. DA AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 

 

Conforme disposto no art. 9º combinado com o art. 11, § 1º, 

III, da Lei nº 9.504/97: “Para concorrer às eleições, o candidato 

deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo 

prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no 

mesmo prazo”.  

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 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 ano2 (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 

                                                           

2 O raciocínio segue o mesmo, apenas o prazo para filiação foi reduzido para seis meses. 



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, conforme explicado com clareza no trecho 

doutrinal acima, existe questionamento e até mesmo posição 

jurisprudencial sobre a possibilidade de se relativizar prazos de 

desincompatibilização a cargos eletivos – e ainda assim, é relutante o TSE 

em fazê-lo, normalmente atribuindo tal “decisão” ao regional – mas não 

há posicionamento que permita ao candidato superar tão elementar 

critério: a filiação partidária com seis meses de antecedência, diante 

do sistema eleitoral partidário brasileiro, atualmente avesso às 

candidaturas avulsas. Leiam-se os precedentes do TSE: 

 

“Mandado de segurança. Resolução. Tribunal Regional Eleitoral. 
Determinação. Eleições diretas. Município. Eleição 
suplementar. Prazos de desincompatibilização. Mitigação. 
Possibilidade. Filiação. Necessidade. Observância. Prazo. Art. 
9º combinado com o art. 11, § 1º, V, da Lei nº 9.504/97. 1. 
Tratando-se de eleição suplementar, é possível a mitigação dos 
prazos de desincompatibilização, conforme já decidido pelo 
Tribunal no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 
3.387, relator Ministro Humberto Gomes de Barros. 2. Em juízo 

liminar, não há como se adotar esse mesmo 
entendimento com relação à filiação 
partidária, devendo ser observado o 



disposto no art. 9º combinado com o art. 
11, § 1º, V, da Lei nº 9.504/97. Liminar 
indeferida.” (MANDADO DE SEGURANÇA 3709/MG 
Ipiaçu. Acórdão, Relator(a) Min. Ari Pargendler, Publicação: DJE 
- Diário de justiça eletrônico, Data 15/05/2008, Página 4). 

 

“Direito Eleitoral. Mandado de segurança. Resolução regional 
que disciplina renovação de eleição municipal. Art. 224 da Lei nº 
4.737/65. Orientação da Corte. Precedentes. Concedida a 
segurança. I – A teoria das nulidades indica a restituição da 
situação jurídica ao estado anterior, recompondo-se o quadro 
fático. Trata-se da incidência do princípio de que quod nullum 
est, nullum producit effectum, desenvolvido inicialmente pelos 
romanos e até hoje aplicado nos ordenamentos normativos, 
inclusive o brasileiro. II – Neste passo, recompor-se a situação 
significa proceder a outro pleito, com a reabertura de todo o 
processo eleitoral. III – A nulidade de mais da metade dos votos 
para o cargo majoritário municipal impõe nova eleição. IV – 

Reaberto o processo eleitoral nos termos do 
art. 224, CE, poderão concorrer ao cargo 
candidatos filiados até um ano antes da data 
marcada para o pleito. V – Serão admitidos a votar os 
eleitores constantes do cadastro atual. VI – Essa interpretação do 
art. 224, CE, condiz com a realidade e também com o princípio 
democrático que orienta o exercício do poder pelo povo.” NE: A 
resolução do TRE determinara que somente poderiam se 
candidatar na eleição renovada os filiados a partidos políticos até 
um ano antes da data da eleição anulada. (Ac. nº 3.058, de 
10.10.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). 

 

Nesta esteira, portanto, de modo analógico à necessidade 

de filiação partidária, no julgamento do REspe nº 3031- 57 pelo TSE, os 

Ministros entenderam que as regras constitucionais são aplicadas nas 

eleições suplementares, não podendo ser afastadas ou mitigadas. No voto 

vencedor ficou clara a impossibilidade de se mitigar prazos de 

desincompatibilização que estão previstos constitucionalmente:  

 

“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)”. 

 

E não há precedente mais conveniente e interessante do 

que a recente cassação de mandato do governador do Amazonas. Ora, o 

Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar em 04/05/2017 o Recurso Ordinário 

nº 224661, delegou ao Tribunal Regional do Amazonas a regulamentação 

das eleições suplementares, sendo editada a Resolução TRE – AM nº 

07/2017, que estabeleceu em seu art. 6 a exigência do prazo mínimo de 

06 (seis) meses de filiação partidária deferida por partido político. 

No entender daquele regional, o STF, ao julgar em data de 

05/10/2017, o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE nº 1054490, 

entendeu que, por ora, (já que a Repercussão Geral a respeito da matéria 

foi conhecida, estando pendente de julgamento) ainda não é possível se 

autorizar candidaturas avulsas, em decorrência da vedação contida no art. 

14, parágrafo 3º, inciso V, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, inviabilizando, portanto, a participação, ainda que nas eleições 

suplementares, de cidadãos e detentores de mandatos eletivos sem filiação 

partidária mínima de 6 meses. 



O caso é de idêntica aplicabilidade ao que ocorrerá no 

Tocantins. A impugnada não pode ter o registro deferido já que não obteve 

seis meses de filiação partidária antecedentes ao pleito.  

Por fim, se não bastasse, 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, filiação partidária ou domicílio 

eleitoral, aplicando-se, portanto, as regras ordinárias com os prazos 

previstos constitucional e infra-constitucionalmente.  

Deste feito, impositivo o indeferimento de registro da 

candidata em virtude da ausência de filiação partidária por seis meses. 

 

II.I. DA FALTA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA 

PRESIDÊNCIA DA FAET NOS QUATRO MESES 

ANTECEDENTES AO PLEITO 

 

Dispõe o Art. 1º, III, "a" c/c art. 1º, II, "g" da LC n. 64/1990: 

[são inelegíveis para o cargo de governador]: g) os que tenham, dentro dos 

4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, 

administração ou representação em entidades representativas de classe, 

mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder 

Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. 

Conforme demonstrativo do Estatuto da Federação em 

anexo (sendo que no próprio sítio virtual em anexo há explicação resumida 

da entidade) a FAET (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 

Tocantins) foi fundada em 07 de janeiro de 1989, com base art. 511 da CLT, 

que “torna lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos 



seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 

empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou 

profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade e 

profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas”. A FAET tem 

como principal fonte de arrecadação a Contribuição Sindical Rural, 

conforme previstos nos artigos 578 a 591 da CLT. No espelho de seu 

CNPJ (juntado em anexo) está claro: “Associação privada de 

Seguridade Social obrigatória”. 

Conforme definido pelo TSE em consulta: 

 

CONSULTA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE DIRIGENTE 
SINDICAL. RESPOSTA AFIRMATIVA. 1. Na linha dos 
precedentes do TSE, aplica-se ao dirigente de associação sindical 
de grau superior o prazo de quatro meses para 
desincompatibilização, previsto no artigo l, li, g, da LC n° 64190, 
para disputar os cargos de governador de estado, senador ou 
deputado federal. 2. Consulta respondida afirmativamente 
quanto ao item "a", prejudicado o item "b". (RESOLUÇÃO N° 
23.239 CONSULTA N° 514-95.2010.6.00.0000 - CLASSE 10 - 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. Relator: Ministro Fernando 
Gonçalves. Consulente: José de Ribamar Costa Alves, deputado 
federal.). 

 

 

No mesmo sentido, restou decidido em sede 

jurisprudencial: 

 

 

REGISTRO - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. A regra da alínea g do 
inciso II do artigo 1 0 da Lei Complementar n° 64/1 990 
pressupõe seja a entidade de classe mantida, total ou 
parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder 
Público ou com recursos arrecadados e repassados pela 
Previdência Social. Não percebendo o Sindicato valor de tais 
origens, descabe exigir a desincompatibilização de dirigente, 
para concorrer a cargo eletivo. (RECURSO ORDINÁRIO N° 2201-
15.2010.6.07.0000 - CLASSE 37 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 



Relator: Ministro Marco Aurélio Recorrente: Ministério Público 
Eleitoral Recorrido: Roberto Policarpo Fagundes Advogados: 
Claudismar Zupiroli e outros). 

 

Também em sede de Mandado de Segurança: 

 

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) 



 

Sendo assim, a candidata fez prova de afastamento do cargo 

de Presidente da entidade em 27.02.2018, antes dos quatro meses definidos 

para o pleito, previsto para 03 de junho. Está claro ainda pelo espelho do 

CNPJ, estatuto e descrição explicativa do sítio virtual que a entidade, 

federação sindical, é entidade de classe agrônoma, custeada por 

contribuições impostas pelo Poder Público e recursos arrecadados e 

repassados pela Previdência Social, isso é, recursos originários do povo e 

que se enquadram na alínea de vedação acima descrita.  

Sabe-se que mencionado dispositivo também detém 

aplicabilidade plena, sem relativização, nas eleições supletivas. Além de repisar os 

fundamentos acima, o presente caso trata de prazo previsto por Lei 

Complementar. Isso porque o Supremo, e assim mesmo o TSE, não permitem a 

relativização de prazos de desincompatibilização de natureza constitucional, 

dada a natureza absoluta de tais incompatibilidades e inelegibilidades. E, em 

sendo o presente artigo legal decorrente de complementação do texto 

constitucional (Lei Complementar), também é impositiva a sua observância, já 

que a função da Lei Complementar é justamente complementar o texto 

constitucional – daí, inclusive, sua relevância de quórum diferenciado, embora 

não detenha qualidade de superioridade hierárquica diante de Lei ordinária. 

Pelo exposto, nítida a falta de atendimento da candidata à 

condição de elegibilidade. Requer-se portanto o indeferimento do registro 

da candidatura da impugnada, por desrespeito à desincompatibilização da 

Presidência de entidade representativas de classe, mantida por 

contribuições impostas pelo poder Público. 

 

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 presente AIRC recebida, processada e notificada a 

parte contrária para oferecer contestação no prazo legal;  

b) Seja julgado procedente o pedido de indeferimento do 

registro de candidatura e, consequentemente, do 

registro da chapa majoritária encabeçada pela Coligação 

RECONSTRUINDO O TOCANTINS, diante da 

ausência de filiação partidária por seis meses e a falta de 

desincompatibilização por quatro meses da presidência 

da FAET por parte da candidata; 

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 

26.04.2018 

 

         RAFAEL MARTINS              ESTORILIO  

OAB/DF 47.624 

TAUMATURGO JOSÉ RUFINO NETO                                     

OAB-TO 7048 


