
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO TOCANTINS. 

 

 

 

A COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA" e o 

candidato CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA, 

neste ato representados por seus advogados, 

conforme procuração em anexo, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,   

com fundamento no artigo 3º da Lei Complementar nº 

64/90, propor a presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

DE REGISTRO CANDIDATURA em face da 

candidata KATIA REGINA ABREU, devidamente 

qualificada nos autos nº 06000.8378.2018.627.0000, 

com fulcro nas seguintes razões de fato e de direito. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SINTESE DOS FATOS 

 

A Coligação RECONSTRUINDO O TOCANTINS, formada pelos partidos 

(Avante-PDT-PEN-PSC-PSD), protocolizou pedido de registro de candidatura 

da impugnada Kátia Regina Abreu almejando concorrer ao cargo de Governador 

do Estado do Tocantins. 

Ocorre que a Impugnada incide na falta de condições de elegibilidade 

prevista no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal c/c artigo 9º da Lei n° 

9.504/97. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

O artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90 estatui que caberá a qualquer 

candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, 

impugná-lo em petição fundamentada. 

No caso em tela, a publicação do edital constando o pedido de registro de 

candidatura da Impugnada foi disponibilizado no diário do dia 23/04/2018 e a 

Publicação ocorreu no dia 24/04/2018. 

Destarte, tempestiva a presente Ação de Impugnação de Registro de 

Candidatura. 

 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/ata-avante-treto-supgov-2018
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/ata-pdt-treto-supgov-2018
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/ata-pen-treto-supgov-2018
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/ata-psc-treto-supgov-2018
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/ata-psd-treto-supgov-2018


 
 

 

DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

DA IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC) 

 

Em uma democracia representativa como a exercida no Brasil, em que os 

mandatários são eleitos pelo voto direto dos cidadãos, a confiabilidade no 

processo de escolha dos candidatos exsurge como fator determinante na 

manutenção da paz social, tornando de extrema relevância o estudo dos 

mecanismos legais capazes de evitar a contaminação da vontade popular por 

práticas abusivas. 

Entre esses mecanismos, a ação de impugnação de registro de candidatura 

ocupa lugar de destaque, vez que possibilita o questionamento dos requisitos 

legais exigidos na Constituição Federal e normas supletivas quanto a real 

situação do pretenso candidato ao pleito e, nesse caso, restando demonstrado 

o cumprimento dos pressupostos exigidos quanto à condição de elegibilidade, a 

Lei proporciona o seu questionamento conforme através da Lei Complementar 

64/90. 

Para tanto, o artigo 3º da Lei Complementar 64/90 estatui que: 

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação 

ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em 

petição fundamentada. 

 

 



 
 

 

No caso em tela, a presente ação tem por objetivo demonstrar a ausência 

das condições de elegibilidade da pretensa candidata ao cargo de chefia do 

Poder Executivo Estadual. 

É uma ação incidental ao pedido de registro de candidatura, na qual 

suscita, portanto, questão prejudicial da inexistência do direito subjetivo do 

candidato quanto ao registro, isso devido a incidência da condição de 

elegibilidade e por incorrer nas hipóteses de inelegibilidade previstos na Norma 

de Regência. 

 

DA AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DAS INELEGIBILIDADES 

 

a) ARTIGO 14, § 3º, inciso V da CF/88 

 

A impugnada teve, mediante decisão do Conselho de Ética do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, sua filiação cancelada, no dia 23 de 

novembro de 2017, conforme matéria veiculada no sitio: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,katia-abreu-diz-que-foi-expulsa-do-

pmdb-por-dizer-nao-a-cargos-privilegios-e-regalias,70002095213.  

Ocorre que desde então, pela faculdade que lhe conferia a lei, a 

Impugnada seguiu sem nova filiação até o dia 02 de abril de 2018, onde realizou 

filiação na sigla do Partido Democrático Trabalhista - PDT, o que pode ser 

constatado na certidão de filiação e no próprio Filiaweb. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,katia-abreu-diz-que-foi-expulsa-do-pmdb-por-dizer-nao-a-cargos-privilegios-e-regalias,70002095213
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,katia-abreu-diz-que-foi-expulsa-do-pmdb-por-dizer-nao-a-cargos-privilegios-e-regalias,70002095213


 
 

 

Com a cassação do Governador do Tocantins, este Eg. Tribunal Regional 

Eleitoral, publicou a Resolução nº 405, 18 de abril de 2018, que fixou as datas 

de realização da Eleição Suplementar para os cargos de Governador e Vice-

Governador do Estado do Tocantins.  

Em seu artigo 1º, a referida Resolução estabeleceu o dia 03 de junho de 

2018 para a realização da Eleição Suplementar, para os cargos anteriormente 

mencionados, vejamos:  

 

Art. 1º Marca para o dia 03 de junho de 2018 a realização de Eleições 

Suplementares para os cargos de Governador e de Vice-Governador 

do Estado do Tocantins.  

 

Diz ainda em seu artigo 2º que se aplica às eleições suplementares os 

dispositivos da legislação eleitoral vigente.  

Pois bem, o artigo 14 da Constituição Federal em seu § 3°, inciso V dispõe 

que, são requisitos para elegibilidade, dentre outros, a filiação partidária, 

vejamos: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: 

... 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

... 

V - a filiação partidária; 



 
 

 

 

Uma vez consignada na Carta Magna a necessidade de cumprimento 

quanto aos requisitos de elegibilidade, essa dispõe que sua regulamentação 

será feita por Lei específica. Nesse sentido, a Lei nº 9.504/97 sofreu por dois 

momentos alterações em seu corpo para regulamentar essa condição, em um 

primeiro momento no ano de 2015 com a Lei 13.165/15 e no ano de 2017 com a 

redação da Lei 13.488/17, restando assim imposta a condição de elegibilidade 

prevista na Constituição Federal. 

Aduz ainda o artigo 9º da Lei º 9.504, que para concorrer as eleições, 

deverá o candidato ter filiação prévia deferida pelo partido de no mínimo 6 (seis) 

meses antes do pleito:  

 

Art. 9º 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.  (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017). 

 

Contudo, o que pode se constar é que a Impugnada não cumpriu o 

lapso temporal estabelecido em lei, entendimento que já restou pacificado nos 

tribunais eleitorais, uma vez que não foram atendidos os requisitos 

constitucionais de elegibilidade, vejamos:  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1


 
 

 

"RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - 

VEREADOR - TEMPO MÍNIMO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - 

COMPROVAÇÃO - PROVIMENTO. A filiação partidária a partido 

político pelo tempo mínimo de seis meses antes do pleito eleitoral 

é condição de elegibilidade prevista pelo art. 9º da Lei n.° 9.504/97. 

De acordo com precedentes desta Corte e do TSE, é possível alteração 

de Estatuto do partido no ano da eleição, que prestigie a maior 

participação do filiado no processo eleitoral. Provimento do recurso". 

(RECURSO ELEITORAL Nº 158-20.2016.6.20.0005 – Recorrente: 

Miguel Borges – Recorrido: Francisco Canindé Alves Filho.) 

 

“O senador por um estado pode, no curso do mandato, concorrer ao 

Senado por outro estado, desde que satisfaça, no prazo legal, as 

condições de elegibilidade nesse último. [...]” NE: “[...] ‘Como se vê, o 

prazo de transferência de domicílio e de filiação partidária é de, pelo 

menos, um ano antes da eleição. [...]’ Correta a informação. [...]” 

(Res. nº 20.864, de 11.9.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

 

“Filiação partidária. Nulidade. Pedido de registro. Não pode filiar-se a 

partido político quem esteja com os direitos políticos suspensos. 

Matéria suscetível de exame em pedido de registro. Ainda não se 

declarasse a nulidade da filiação, nessa sede, não haveria como 

reconhecer eficácia da filiação, para atender ao requisito da 

anterioridade de um ano em relação ao pleito, durante o período 

em que perdurou a suspensão dos direitos.” (Ac. nº 15.395, de 

8.9.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.) 

 

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=706&processoClasse=CTA&decisaoData=20010911&decisaoNumero=20864
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=15395&processoClasse=RESPE&decisaoData=19980908&decisaoNumero=15395
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=15395&processoClasse=RESPE&decisaoData=19980908&decisaoNumero=15395


 
 

 

Ainda sobre o assunto, Joel J. Cândido dispõe que: “Filiação Partidária. 

Também é da lei ordinária a missão de estipular o prazo mínimo da filiação 

partidária para cada eleição, para os que querem concorrer aos mandatos 

eletivos, enquanto condição de elegibilidade”.  

Deste modo, a Impugnada não se encontra apta para disputar o pleito em 

questão, eis que não preenche os requisitos legais e constitucionais de 

elegibilidade, previstos no art. 14, § 3º, V, e Lei 9.504/97, 9º, devendo o seu 

registro de candidatura ser indeferido. 

 

b) DO MOMENTO DA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

ELEGIBILIDADE 

 

 As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser 

aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, 

preceitos legais contidos na Lei 9.504/97, art. 11, § 10. 

A elegibilidade é a regra e são elegíveis todos os que atenderem às 

condições estabelecidas, que são: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício 

dos direitos políticos, alistamento, domicílio e filiação partidária (dentro do prazo 

legal previsto na Lei 9.504/97) e idade prevista na Constituição. 

Nesse sentido, afere-se, portanto, a condição prevista na Constituição no 

momento do registro da candidatura. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 
 

 

 E, no caso em tela, diante da falta de atendimento por parte da 

Impugnada das condições necessárias ao cumprimento Constitucional não pode 

prosperar o pedido de registro de candidatura perante o Tribunal Regional 

Eleitoral para concorrer ao pleito Suplementar vindouro. 

 

C) DAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES E O PRAZO DE 

FILIAÇÃO  

 

As eleições suplementares, previstas no artigo 224 do Código Eleitoral, é 

uma situação excepcional, que no ordenamento jurídico não há normatização, 

sendo as situações regulamentadas pelos tribunais e pelas jurisprudências 

majoritárias no assunto.  

A Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins nº 405, de 19 de 

Abril de 2018, determina que deverá aplicar às eleições o que dispõe a legislação 

eleitoral vigente. Deste modo entende-se que, mesmo em se tratando de eleição 

suplementar, deve observar-se o prazo para filiação partidária conforme 

disposto no artigo 9º da Lei º 9.504/97. 

Esse posicionamento encontra guarida no entendimento pacífico dos 

tribunais como se pode observar na decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia 

Antunes Rocha no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 28-

84.2011.606.0008: “A jurisprudência do Superior Eleitoral é iterativa no 

sentido de que, mesmo em se tratando de suplementar, deve ser 



 
 

 

preenchida a exigência de filiação partidária por, menos, um ano antes das 

eleições.”. 

Nesse sentido segue a jurisprudência: 

 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA 

RECORRIDA DENEGOU A ORDEM. ELEIÇÕES INDIRETAS NO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E 

INELEGIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO NO ATO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.  

1. A REGULAMENTAÇÃO DAS ELEIÇÕES INDIRETAS 

DECORRENTE DA DUPLA VACÂNCIA, MATÉRIA POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA, É ATRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DA 

RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO.  

2. O FATO DE A LEI ORGÂNICA LOCAL NÃO DISCIPLINAR A 

MATÉRIA, NÃO IMPLICA NA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE 

ELEGIBILIDADE E DE CAUSAS DE INELEGIBILIDADE E 

INCOMPATIBILIDADE, DEVENDO SER OBSERVADOS OS 

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA AS ELEIÇÕES DIRETAS, 

CONTIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NAS LEIS 

INFRACONSTITUCIONAIS.  

3. NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE A EXIGÊNCIA DO PRAZO 

MÍNIMO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO PELO QUAL O CANDIDATO 

PRETENDE CONCORRER.  

4. AUSENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 5. NEGA-

SE PROVIMENTO AO RECURSO. 



 
 

 

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA n 2647, ACÓRDÃO de 

26/07/2012, Relator(a) ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO, 

Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 

02/08/2012) 

_________________ 

RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - 

PREFEITO - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - IMPUGNAÇÃO - FILIAÇÃO 

PARTIDÁRIA - PRAZO - 1 (UM) ANO - NÃO ATENDIMENTO - 

SENTENÇA - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, DA LEI 

DAS ELEIÇÕES C/C ART. 4º DA RESOLUÇÃO TRE/CE Nº 466/2011 

- CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - AUSÊNCIA - IMPROVIMENTO - 

INDEFERIMENTO DO REGISTRO - MANUTENÇÃO DO DECISUM. 

 1 - O prazo de filiação partidária previsto na legislação de regência, 

mesmo que para efeito de eleições suplementares, deve ser 

devidamente atendido, não comportando mitigação, uma vez que é 

condição de elegibilidade com previsão na Carta Magna. 

 2 - O não atendimento do prazo - 1 (um) ano - de filiação no Partido 

Político ao qual se pretende concorrer, enseja ausência de uma 

das condições de elegibilidade, fato devidamente comprovado 

nos autos. 

 3 - Sentença proferida com presteza e conhecimento jurídico. Recurso 

improvido. Registro indeferido. 

(RECURSO ELEITORAL n 2884, ACÓRDÃO n 2884 de 08/11/2011, 

Relator(a) MANOEL CASTELO BRANCO CAMURÇA, Publicação: 

PSESS - Publicado em Sessão, Tomo 162, Data 08/11/2011) 

 



 
 

 

Ainda no encontro de tal posicionamento a decisão do Min. Sávio 

de Figueiredo que ao julgar o MS nº 3058 situou-se no sentido de que poderão 

participar dos pleitos eleitoras os candidatos que possuírem o requisito temporal 

de filiação partidária estabelecidos em lei, vejamos: 

 

"DIREITO ELEITORAL. RESOLUÇÃO REGIONAL QUE DISCIPLINA 

RENOVAÇÃO DE MUNICIPAL. ART. 224 DA LEI Nº 4.737/65. 

ORIENTAÇÃO DA CORTE. PRECEDENTES. (...) III - A nulidade de mais 

da metade votos para o cargo majoritário municipal impõe nova. 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" (MS n. 3058, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 

6.12.2002).(grifo nosso). 

 

Com relação à possibilidade de se aplicar a teoria da mitigação dos prazos 

utilizada e já autorizada pelos Tribunais com relação à desincompatibilização, a 

Min. Carmem Lúcia em sua decisão se posicionou da seguinte foram: 

"A apontada necessidade de mitigação do prazo legalmente previsto para 

filiação partidária dos candidatos ao pleito suplementar (um ano antes da 

realização das eleições) também não pode ser acolhida nesse juízo 

preliminar, pois há precedente do Superior Eleitoral no sentido da sua 

impossibilidade: `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 n. 9.504/97. 

1. Tratando-se de 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 n. 9.504/97. Liminar 

indeferida" (MS n. 3.709/MG, Redator para o acórdão o Caputo 

Bastos, DJ 15.5.2008, grifos nossos)" (MS n. 162058, de minha 

relatoria, Sessão 11.10.2011, grifos nossos). 

 

Em análise do Inteiro teor do acórdão supramencionado, o Ministro 

Marcelo Ribeiro consignou que “o problema da filiação partidária é mais 

difícil, porque é um requisito que diz mais até com uma certa identificação 

com o partido, um prazo. Por que se exige um ano de filiação partidária? 

Para não haver aquele oportunista que muda na hora da eleição”. 

De tal modo que não se pode aplicar a mesma interpretação nos casos 

de desincompatibilização, uma vez que já se tem o entendimento consolidado 

dos Tribunais Regionais e Superiores da impossibilidade de mitigação do prazo 

de filiação nas eleições suplementares. 

Ou seja, as situações são distintas, visto que a filiação partidária é 

pressuposto para participação na vida política. 

 



 
 

 

d) DA JANELA PARTIDÁRIA 

 

Com o advento da Lei 13.165/2015, incluiu-se o artigo 22-A na Lei 

9.096/95, dispondo acerca da perda de mandato por desfiliação partidária sem 

justa causa, bem como as hipóteses de justas causas para a desfiliação, 

vejamos:  

Art. 22-A.  Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se 

desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi 

eleito.                (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

Parágrafo único.  Consideram-se justa causa para a 

desfiliação partidária somente as seguintes 

hipóteses:                 (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa 

partidário;                   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

II - grave discriminação política pessoal; 

e                        (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta 

dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para 

concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término 

do mandato vigente. 

 

Em análise do inciso III, conclui-se que a finalidade precípua dispositivo é 

a possiblidade do detentor de mandato alterar de sigla partidária no lapso 

temporal de 30 (trinta) dias do período que antecede o prazo de filiação exigido 

em Lei. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3


 
 

 

De plano, verifica-se que o escopo da legislação não foi oportunizar 

mitigação de prazo de filiação para participação em pleito suplementar, mas sim 

possibilitar ao parlamentar que esteja no final de seu mandato que proceda sua 

desfiliação dentro do período de “janela” aberto e com isso haverá a incidência 

de justa causa. 

Com o escopo de esgotar quaisquer dúvidas com relação aplicação ou 

não da janela partidária no caso da alteração da filiação da Impugnada, cabe 

ressaltar que, o ato de desfiliação do partido cuja a mesma concorreu as eleições 

que lhe garantiu a vaga de Senadora da República foi realizado em novembro 

de 2017. 

De início visualiza-se que pelo lapso temporal da desfiliação até a nova 

filiação que ocorreu no dia 02 de abril de 2018, passaram mais de 5 (cinco) 

meses, não se subsumindo no que traz o artigo 22-A, inciso III, Lei 9.096/95, que 

determina mudança de partido efetuada durante o período de 30 (trinta) dias 

que antecede o prazo de filiação exigido. 

Assim fica evidenciado que a Impugnada efetivou sua transferência fora 

do prazo legal, não podendo usar do subterfúgio previsto na legislação para 

resguardar sua candidatura. 

Ademais, tem que ressaltar que a Impugnada ainda cumpre mandato 

eletivo até 2022. 



 
 

 

Conforme se vislumbra da Lei nº 13.165/2016, essa foi criada com intuito 

de beneficiar os candidatos que em término de mandato queiram efetivar a troca 

de partido sem que incorram em afronta a Resolução 22.610/07. 

Ocorre que no caso em tela, a Impugnada apesar de ser a detentora de 

seu mandato uma vez que majoritária, não atendeu aos requisitos legais quanto 

ao procedimento de transferência partidária, utilizando-se de forma irregular do 

sistema legal previsto na Lei. 

Nesse sentido não podendo prosperar o pedido de registro de candidatura 

para o pleito vindouro. 

 

DO PEDIDO 

  

Diante de todo o exposto requer: 

 

a)    Seja recebida a presente e autuada junto aos autos do registro de 

candidatura da Impugnada; 

b)    Seja determinada a notificação da Impugnada para apresentação de 

defesa; 

c)    Estando a matéria fática provada por documentos, sem necessidade 

de dilação probatória, seja julgada procedente a impugnação para 

indeferir o pedido de registro de candidatura da Impugnada. 

 



 
 

 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

  

Palmas/TO, 28 de abril de 2018. 

 

LEANDRO MANZANO SORROCHE 

OAB/TO Nº4792 

 

LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA 

OAB/TO 2135B 

 

CLÁUDIA LOHANY NUNES  

OAB/TO 7881 

MÁRCIO FERREIRA LINS 

 OAB/TO 2587 

 

LARISSA PEIGO DUZZIONI 

 OAB/TO 6115 

LARISSA PEIGO DUZZIONI 

 OAB/TO 6115 

 

MARCEL CAMPOS FERREIRA 

 OAB/TO 8818 

 

 

 

 

 


