
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 29ª ZONA ELEITORAL 

DE PALMAS – TOCANTINS. 

 

 

 

 

 

 

A COLIGAÇÃO PALMAS BEM CUIDADA E O 

CANDIDATO CARLOS ENRIQUE FRANCO 

AMASTHA, neste ato representados por seus 

advogados, conforme procuração arquivada na 

Secretaria Judiciária deste Cartório Eleitoral, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

através de seu procurador,   com fundamento no 

artigo 3º da lei complementar 64/90, propor a 

presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

REGISTRO DA CANDIDATURA DE RAUL DE 

JESUS LUSTOSA FILHO, devidamente 

qualificado nos autos nº 39584.2016.627.0029, em 

face das seguintes razões de fato e de direito 

 

 



 

DA CERTIFICAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO: 

 

Consoante disposto no § 1º do artigo 5º da Resolução TSE nº 

23.462/2015, os advogados estão dispensados da juntada de procuração em 

cada processo, se arquivarem, na Secretaria Judiciária, mandato genérico 

relativo às eleições de 2016. 

Dessa sorte, requer seja certificado nos presentes autos a 

juntada de procuração. 

 

SINTESE DOS FATOS 

 

A Coligação denominada “CORAGEM PRA FAZER DIFERENTE (PR, 

PSC, PPL, PTN, PT do B, PSD, DEM, PDT)” protocolizou pedido de registro 

de candidatura do impugnado para concorrer ao cargo de Prefeito. 

Ocorre que o Impugnado, hodiernamente, incide nas inelegibilidades 

prevista no artigo 1º, inciso I, alíneas “d” e “e” item 3, consoante abaixo 

exposto.  

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 de constando o pedido de 

registro de candidatura do Impugnado foi disponibilizado no diário do dia 

15/08/2016 e  Publicação dia 16/08/2016. 

Destarte, tempestiva a presente ação de impugnação de registo de 

candidatura. 

DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

DA IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC) 

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. 

 

A presente ação tem por objetivo demonstrar a ausência de condição 

de elegibilidade e/ou a presença de causa de inelegibilidade do candidato. 

Portanto, é uma ação incidental ao pedido de registro de candidatura, 

suscitando questão prejudicial da inexistência do direito subjetivo do 

candidato ao registro, isso devido a incidência de inelegibilidade ou da 

ausência das condições de elegibilidade. 

 

 

 

 



 

 DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E DAS 

INELEGIBILIDADES 

 

a) ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E” ITEM 3 E ARTIGO 15, INCISO III 

DA CF/88 

O Impugnado foi processado e condenado às penas prevista no tipo 

penal do artigo 63 da lei 9.605/1998, vejamos a redação do dispositivo: 

 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação 

ou local especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 

valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 

histórico, cultural, religioso, arqueológico, 

etnográfico ou monumental, sem autorização da 

autoridade competente ou em desacordo com a 

concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

É importante salientar, de plano, que o delito supramencionado, 

inequivocamente gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 

“e”, item 3, vejamos: 

 Art. 1º São inelegíveis: 

 I - para qualquer cargo: 

e) os que forem condenados, em decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a 



condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após 

o cumprimento da pena, pelos crimes:   

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;     

 

Aduz , ainda que a infração penal em tela não encontra-se na exceção 

prevista no artigo 1º, §4º da Lei Complementar nº 64/90,  vejamos a redação 

do dispositivo legal: 

A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo 

não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei 

como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de 

ação penal privada.  

 

No rol dos delitos contra o meio ambiente, em sua grande maioria, 

adequa-se ao conceito de menor potencial ofensivo (são aqueles em que  lei 

comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa), todavia, tal 

conclusão não recai sobro o crime pelo qual o Impugnado foi condenado ( art. 

63), visto que a pena máxima cominada no tipo penal são de 3 (três) anos. 

Pois bem. 

 Após proceder à devida dosimetria, o Impugnado foi condenado 

definitivamente a um ano de reclusão e multa, além da obrigação de 

recuperar a área de preservação permanente. 

Vejamos o teor do acórdão TRF1 autos nº Numeração Única: 

0064619-90.2008.4.01.0000 , Ação Penal nº 2008.01.00.064635-2/DF.  

 

PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. LEI 9.605/98, ART. 63. 

PROPRIEDADE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – 



APP. LAGO FORMADO PELO REPRESAMENTO DE RIO 

INTERESTADUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA. 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. EROSÃO DA ÁREA. 

ASSOREAMENTO. DESFIGURAÇÃO DA BELEZA CÊNICA. 

1. A supressão de vegetação nativa, plantio, em seu lugar de 

espécies de vegetais exóticos, compactação e impermeabilização de 

solo dando lugar à erosão das margens do lago em área de 

preservação permanente  e o seu assoreamento,  desfiguração da 

beleza cênica, constitui o tipo previsto no art. 63 da Lei Ambiental. 

2. Não tem validade a licença ambiental expedida por órgão estadual 

em área sujeita a fiscalização do IBAMA. 

3. Ação julgada procedente para condenar o réu Prefeito Municipal, 

à pena de um ano de reclusão e multa, e obrigá-lo, a em 120 (cento 

e vinte dias) a recuperar a APP. 

 

Após o trânsito em julgado, o Impugnante, no dia 06/08/2012, 

protocolizou Habeas Corpus com a finalidade de suspender a execução da 

pena, sendo, num primeiro momento indeferido e após o pedido de 

reconsideração o pleito liminar fora deferido, vejamos: 

Decisão do dia 09/08/2012 

Verifica-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do 

crime previsto no art. 40 da Lei n. 9.605/98, porque teria realizado 

uma construção irregular, sem licença ambiental, em área de 

preservação permanente (fl. 2). Foi condenado à pena privativa de 

liberdade de 1 ano, no regime aberto, substituída por por uma 

prestação pecuniária (R$ 25.000,00) e prestação de serviços à 

comunidade (art. 44, CP), mais multa, obrigado, ainda a reparar a 

área danificada. 



Alega que há nulidade absoluta em razão da ausência de defesa 

técnica, tendo em vista que o paciente não foi intimado 

pessoalmente da sessão que recebeu a denúncia e também daquela 

que o condenou. Requer a concessão de liminar para determinar a 

suspensão do trâmite da ação penal n. 2008.01.00.064635-2, em 

curso na 2ª Seção do TRF da 1ª Região, até o julgamento final deste 

writ. 

No mérito, postula: a) anular o processo a partir da sessão de 

julgamento do dia 19.8.2009, que recebeu a denúncia (juízo de 

prelibação), bem como os atos dela decorrentes, impondo-se novo 

julgamento, com a devida publicação do processo em pauta e a 

intimação pessoal do denunciado/paciente; b) anular o processo a 

partir da sessão de julgamento do dia 13.6.2012, que condenou o 

paciente (juízo de delibação), bem como os atos dela decorrentes, 

impondo-se novo julgamento, com a devida publicação do processo 

em pauta e a intimação pessoal do denunciado/paciente. c) 

Determinar o trancamento e arquivamento da ação penal nº 

2008.01.00.064635-2/DF. 

É o relatório.  

A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter 

excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver 

eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não 

ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, as 

questões trazidas com o presente writ sequer foram enfrentadas 

pelo Tribunal a quo. Ademais, em juízo de cognição sumária, 

afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto a motivação 

que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do 

writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente 

quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Com essas 



considerações, não tendo, por ora, como configurado 

constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o 

deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter 

satisfativo, indefiro-a. 

Decisão do dia 12/03/2013 

O advogado Roberto Serra da Silva Maia, representando o paciente 

Raul de Jesus Lustosa Filho, ingressa com a petição de fls. 205/211, 

postulando seja suspensa a execução definitiva da pena 

estabelecida no processo originário, até o julgamento final do 

presente writ. Argumenta que conforme se verifica nas informações 

de fl. 98, restou provado que o paciente realmente não foi intimado 

pessoalmente para os julgamentos que recebeu a denúncia (juízo de 

prelibação), e, previamente, daquela que o condenou (juízo de 

delibação). Também revelam os autos que o paciente não foi 

pessoalmente intimado do resultado da decisão condenatória (fl. 

205). Requer seja suspensa a execução definitiva da pena 

estabelecida no procedimento originário, até o julgamento final deste 

writ (fl. 206). É o relatório. Pela decisão de fls. 89/91, já indeferi o 

pedido liminar, considerando que não ficou configurado, de plano, 

constrangimento ilegal passível de ser afastado em sede liminar, 

além de conter o pedido manifesto caráter satisfativo. Com o novo 

pedido liminar, afirma o requerente que, com as informações 

apresentadas pelo Tribunal de origem, ficou provado que o paciente 

realmente não foi intimado pessoalmente para os julgamentos que 

recebeu a denúncia e, previamente, daquela que o condenou, além 

de também não ter sido o paciente pessoalmente intimado do 

resultado da decisão condenatória, o que caracterizaria a nulidade 

absoluta a ensejar a imediata suspensão da execução da pena. Da 

decisão que recebeu a denúncia consta que o acusado foi 



regularmente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 21/24), 

observado, assim, o disposto no artigo 4º da Lei n. 8.038/90. Já do 

acórdão condenatório, consta que o réu se recusou a ser interrogado 

por carta de ordem, sendo ouvido mediante sistema de audiovisual 

(fl. 66), tendo apresentado defesa prévia, arrolado testemunhas, 

requerido diligências (deferidas) e apresentado razões finais (fls. 

66/68). Por outro lado, das informações prestadas às fls. 98 consta 

que oferecida a denúncia, o réu foi devidamente intimado e 

apresentou defesa preliminar. Após, a defesa retirou os autos e 

apresentou razões finais, sendo a defesa intimada do dia do 

julgamento (fl. 73), bem como regularmente publicado o acórdão 

condenatório. 

Ocorre que, dos elementos constantes dos autos, especialmente 

após as informações prestadas, parece que realmente não houve a 

intimação prévia do paciente, ou mesmo do seu advogado, quanto à 

data da sessão de julgamento para o recebimento da denúncia, o 

que configuraria, em princípio nulidade. A propósito: PROCESSO 

PENAL. PREFEITA MUNICIPAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. 

INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO. VICE-PREFEITA. REJEIÇÃO. 1. 

Pedido de litisconsórcio passivo de Vânia Oiticica Pinto Guedes de 

Paiva, Vice-Prefeita do Município de Rio Largo, conduzida ao cargo 

de Prefeita quando do afastamento da paciente rejeitado, uma vez 

ausente interesse jurídico da peticionante no deslinde da demanda. 

2. A intimação pessoal do réu da sessão de julgamento que rejeitará 

ou receberá a denúncia é ato essencial, nos termos do art. 370 do 

CPP, e sua ausência causa nulidade no processo (Precedentes). 3. 

Ordem concedida, para determinar a anulação do acórdão de 

recebimento da peça acusatória, intimando-se corretamente a 



paciente bem como seus defensores para realização de nova 

Sessão de Julgamento, a ser redesignada pelo Colendo Tribunal de 

Justiça de Alagoas. (HC 38548/AL, Ministro Og Fernandes, Sexta 

Turma, DJe 10/11/2008) HABEAS CORPUS. PENAL. 

PREVARICAÇÃO E BANDO OU QUADRILHA. VOTO DE 

DESEMBARGADORES IMPEDIDOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA ENTÃO JUÍZA DE 

DIREITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR CONSTITUÍDO. PROCESSO 

INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A SESSÃO DE RECEBIMENTO OU 

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DA PROVIDÊNCIA. 

NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A 

insurgência relativa ao voto de Desembargadores impedidos no 

julgamento do acórdão ora impugnado não foi apreciada pelo 

Tribunal a quo. Assim, como a matéria não foi debatida na instância 

originária, não há como ser conhecida a impetração, diante da 

manifesta incompetência desta Corte Superior Tribunal de Justiça 

para apreciar originariamente a matéria, sob pena de supressão de 

instância. 2. Nos casos de ação penal originária, é indispensável a 

intimação do Acusado, bem como de seu Defensor, para a sessão 

de julgamento em que ocorrerá o exame de admissibilidade da 

denúncia, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de 

defesa. E, na ausência de defensor constituído, será nomeado 

defensor ad hoc. Precedentes. 3. No caso, a própria Acusada, então 

Juíza de Direito, ofereceu resposta, na fase do art. 4.º da Lei n.º 

8.038/90, não tendo constituído Defensor. Após, a intimação, para a 

sessão de recebimento ou rejeição da inicial acusatória, ocorreu tão-

somente via Diário da Justiça. 4. Assim, é imperioso concluir que a 



ausência de intimação pessoal da Paciente implicou cerceamento de 

defesa, restando inquinado de nulidade absoluta o ato de 

recebimento da inicial acusatória. 5. Ordem parcialmente conhecida 

e, nessa parte, concedida. (HC 75.380/PA, Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 02/08/2010) Assim, diante desse quadro, 

defiro a liminar para suspender a execução definitiva da pena, 

até o julgamento final do presente writ. (grifo nosso) 

 

Após o trâmite do referido Habeas corpus, em 24/06/2015, não foi 

conhecido o writ, e cassada, pois,  a liminar anteriormente concedida: 

 

HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. 

SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME 

AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SESSÕES DE 

JULGAMENTO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal 

e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas 

corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. 

As nulidades relativas à intimação não foram examinadas pelo 

Tribunal a quo, sendo que a análise direta por esta Corte implicaria 

supressão de instância não autorizada. 3. Há de se reconhecer a 

preclusão no tocante à alegada inexistência de intimação pessoal do 

réu acerca da data da sessão de julgamento para o recebimento da 

denúncia, pois a questão somente veio a ser suscitada após a 

condenação, tendo tido a defesa diversas oportunidades anteriores 

de abordar a matéria, destacando-se que foi regularmente notificada 

de todos os atos posteriores, inclusive quanto ao julgamento. 4. A 



sustentação oral na sessão de julgamento, mesmo nas ações penais 

originárias, é um ato facultativo, não configurando nulidade a sua 

ausência. 5. Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar. 

(grifo nosso) 

 

Pois bem. 

Após a referida decisão manejou-se um Recurso Ordinário ao STF 

(15/10/2015)  sob o nº 130840, sendo que hodiernamente não possui 

qualquer decisão. 

Dessa sorte, tendo em vista a condenação com o trânsito em julgado, 

e não possuindo nenhuma decisão suspendendo a execução penal, o juízo 

de primeiro grau, em 14/04/2016, determinou o início do cumprimento da 

pena imposta. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu o início do 

cumprimento das penas 

impostas ao sentenciado RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, 

aduzindo que a existência de recurso ordinário em habeas corpus 

pendente de julgamento, por si só, não é suficiente para obstar a 

execução de pena fundada em título executivo criminal definitivo que 

se formou com o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 

É o resumo. Pondero e decido. Assiste razão ao Parquet. Com 

efeito, o acórdão de ff. 741/748 que condenou o sentenciado às 

penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa transitou em 

julgado. A medida liminar que havia suspendido a execução 

definitiva (ff. 894/896) foi cassada quando do julgamento do mérito 

do habeas corpus n. 250.524 – DF (f. 906). 

Além disso, a existência de recurso ordinário em habeas corpus 

pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, 



não é suficiente para obstar o início da execução das penas, 

mormente porque tal recurso não possui efeito suspensivo. Ademais, 

o recurso interposto pelo sentenciado tem como objetivo o 

conhecimento do habeas corpus impetrado perante o Superior 

Tribunal de Justiça, o qual possui o mesmo objeto de uma revisão 

criminal, a qual, por sua vez, também não é apta, por si só, a 

suspender a execução definitiva (STJ - AgRg no HC: 288596 SP 

2014/0032047-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 17/06/2015). 

Diante disso, determino o início imediato do cumprimento das 

penas impostas ao sentenciado RAUL DE JESUS LUSTOSA 

FILHO. 

Designo para o dia 09.05.2016, às 15h30min, a realização de 

audiência admonitória, ocasião em que as condições de 

cumprimento das penas restritivas de direitos serão estabelecidas. 

 

Diante da referida determinação, o Impugnado manejou quatro 

medidas judiciais, quais sejam: 1) Agravo em execução (autos nº 0003052-

78.2016.4.01.4300) o que fora inadmitido pela intempestividade (doc. anexo), 

2) Habeas corpus no TRF1 ( autos nº 0023411-48.2016.4.01.0000) o que 

fora indeferida a liminar, 3)  Revisão Criminal com pedido liminar no TRF1, 

sendo indeferido o pedido liminar, bem como a reconsideração no agrado 

regimental, 4)  Habeas corpus no STJ, cuja decisão foi deferida nos 

seguintes termos: 

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Raul de Jesus 

Lustosa Filho, apontando-se como autoridade coatora o 

Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 



que indeferiu o pedido liminar nos autos da Revisão Criminal n. 

0027394552016401.0000. Verifica-se dos autos que o paciente foi 

condenado, como incurso no art. 63 da Lei n. 9.605/98, às penas de 

1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 

10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas 

de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária 

com valor de R$25.000,00. 

Alega o impetrante que, em audiência admonitória realizada no dia 

9/5/16, o Juízo da 4ª Vara de Palmas/TO, determinou que a 

prestação de serviços à comunidade se iniciasse neste mês de 

junho, já tendo o paciente pago a primeira parcela da prestação 

pecuniária (fl. 7). Aponta a atipicidade formal do fato objeto do 

processo, tendo em vista não se amoldar, nem formal, nem 

materialmente, ao tipo penal do art. 63 da Lei n. 9.605/98. Além 

disso, requer a aplicação do princípio da insignificância, porque as 

construções descritas na denúncia ocupam um espaço ínfimo da 

área de preservação permanente (APP). Sustenta, por fim, que 

houve excesso de pena, pois, de acordo com o art. 44, § 2 o , do 

CP, tratando-se de condenação a pena de prisão igual ou inferior a 

um ano, a substituição deve ser feita por uma pena restritiva de 

direitos ou por pena de multa", de modo que, somente "se a 

condenação for superior a um ano, a substituição poderá ser feita 

por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas 

restritivas" (fl. 26). Requer, em liminar, sejam suspensos os efeitos 

do acórdão condenatório e, no mérito, seja cassada a condenação 

ou, ao menos, suspensa até o julgamento da revisão criminal. 

É o relatório. A concessão de liminar em habeas corpus é medida de 

caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada 

estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que, 



em princípio, parece ser o caso dos autos no tocante à substituição 

da pena imposta ao paciente. Esta Corte firmou posicionamento no 

sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade igual ou 

inferior a 1 (um) ano deve acompanhar a literalidade da disposição 

normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do 

Código Penal, ou seja, a substituição deve se dar por multa ou por 

uma pena restritiva de direitos . Confira-se: 

PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. PARCELAMENTO OU 

LOTEAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, INCISO 

I, DA LEI Nº 6.766/1979). DOSIMETRIA DA 

PENA.FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA IGUAL OU 

INFERIOR A 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. ART. 44, § 2º, DO CP. 

APLICAÇÃO LITERAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de 

recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 

1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 

13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte 

alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a 

repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do 

recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, 

Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 



253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe de 4/6/2014). 

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a 

utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 

próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. 

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 

concessão da ordem de ofício. III - A via do writ somente se mostra 

adequada para a análise da dosimetria da pena se não for 

necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e no 

caso de se tratar de flagrante ilegalidade. (Precedentes). IV - A 

Jurisprudência desta eg. Corte, acerca do tema, assentou que a 

substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 (um) 

ano deve acompanhar a literalidade da disposição normativa contida 

na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, ou 

seja, a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva 

de direitos (Precedentes). V - In casu, o v. acórdão ora impugnado 

incorre em ilegalidade ao aplicar cumulativamente duas penas 

restritivas de direitos, já que a pena fixada pela Segunda Instância, 

no patamar de 1 (um) ano de reclusão, não poderia ter sido 

convertida em prestação pecuniária e prestação de serviços à 

comunidade. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 

ofício para para determinar que o d. Juízo de Execuções exclua da 

substituição uma das penas restritivas de direitos aplicadas ao 

paciente, e, caso alguma delas já tenha sido cumprida, que 

determine a extinção da punibilidade com relação à outra. (HC 

304.083/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/03/2015). 



Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da 

pena até o julgamento da revisão criminal no Tribunal de 

origem. (grifo nosso) 

 

Senhor julgador, veja que após toda a via-sacra do Impugnado, 

almejando desconstituir o acórdão condenatório, logrou-se êxito, no 

deferimento da medida liminar no Habeas Corpus nº 362.435, cuja decisão 

suspendeu tão somente a execução da penal até o julgamento da revisão 

criminal em trâmite no Tribunal Regional Federal nº  0027394-

55.2016.4.01.0000. 

Perceba que na referida decisão os efeitos da condenação 

permaneceram inalterados, tal como a incidência imediata da suspensão dos 

direitos políticos, artigo 15, inciso III da Constituição Federal. 

Dessa sorte, o Impugnado, hodiernamente, encontra-se com seus 

direitos políticos suspensos (suspensão da capacidade eleitoral ativa e 

passiva), sendo que após o cumprimento integral da pena incidirá a 

inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos. 

Corroborando com o exposto segue precedente do Tribunal Superior 

Eleitoral ( RO nº 817) em análise de caso idêntico. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 

N° 817 - CLASSE 27* - 

PERNAMBUCO (18a Zona - Vitória de Santo Antão). 

Relator: Ministro Caputo Bastos. 

Agravante: Pedro José Cavalcanti de Queiroz. 

Advogado: Dr. Pedro José Cavalcanti de Queiroz. 

Agravado: Sylvio Valério Goes da Cruz Gouveia. 



Advogada: Dra. Maria Iara Portela da Cruz Gouveia e 

outra. 

Agravada: Procuradoria Regional Eleitoral em 

Pernambuco. 

Agravo regimental. Recurso ordinário. Registro de 

candidato. Recebimento. Recurso especial. Reexame 

de prova. ImpossibiIidade. Liminar. Habeas corpus. 

STJ. 

Matéria. Execução da pena. Não-impedimento. 

Suspensão. 

Direitos políticos. Trânsito em julgado. Sentença 

criminal. 

Art. 159 , inciso III, da CF. 

1. Recebimento recurso ordinário como recurso 

especial em processo de registro de candidatura em 

eleições municipais por aplicação do princípio da 

fungibilidade. 

2. Questões pertinentes à execução da pena em 

nada altera o trânsito em julgado da condenação 

criminal geradora da inelegibilidade. 

3. O candidato encontra-se inelegível por força do 

trânsito em julgado de sentença condenatória 

criminal nos termos do art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal. 

Agravo regimental desprovido. (grifo nosso) 

 



Sendo assim, sem muitas delongas, inconteste que o Impugnado, 

conquanto munido de uma decisão liminar, o que,  por si só, não confere ao 

mesmo as condições necessárias para participar do pleito de 2016, visto que, 

consoante dito alhures seus direitos políticos  encontram-se suspensos até o 

cumprimento integral da pena imposta (art. 15, inciso III da Constituição 

Federal), bem como a incidência da inelegibilidade  prevista no artigo 1º, 

inciso I, alínea “E” item 3. 

 

 

2) DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 2025-
15.2009.627.0000 – Art. 1, inciso I, “d” Lei Complementar nº 64/90. 
 

No pleito eleitoral de 2008, a Coligação Aliança da Vitória ingressou 

com Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face de Raul de Jesus 

Lustosa Filho, Coligação Força do Povo, Edna Agnolin, Derval de Paiva e 

Eduardo Manzano Filho, autuada sob o nº 2025-15.2009.627.0000, 

imputando-lhes a prática de condutas caracterizadoras de abuso de poder 

econômico e político, tendentes a afetar a regularidade das eleições e o 

equilíbrio entre os candidatos.  Um dos fatos noticiados na referida 

AIJE, consistiu na entrega de 125 (cento e vinte cinco) casas populares 

oriundas de Projeto Solidário Municipal, no Setor Lago Sul, no dia 30 de 

setembro de 2008, faltando apenas 05 (cinco) dias para a realização das 

eleições, ocorridas no dia 05 de outubro de 2008. 



Conforme restou apurado nos autos, os então representados fizeram 

uso promocional do programa social em benefício de suas candidaturas, 

utilizando-se de bens distribuídos pela administração pública para se 

promovem pessoalmente, caracterizando prática vedada pela legislação 

eleitoral. 

Restou reconhecido que o referido fato efetivamente gerou benefícios 

à candidatura do então prefeito, candidato à reeleição, Raul Filho, mesmo 

que à época estivesse licenciado. 

Isto porque, na ocasião, havia no local de entrega das benesses a 

presença de veículos de campanha do referido candidato contendo 

propaganda eleitoral, com imagens de Raul Filho e sua vice, bem como o 

número de suas legendas. 

Existia, ainda, um grupo reunido, vestindo camisetas de campanha e 

um carro de som, tocando o jingle de campanha dos candidatos, sendo que o 

prévio conhecimento do candidato Raul Filho restou demonstrada através da 

presença de sua esposa no local, participando ativamente do evento. 

 Em sede de primeiro grau, os pedidos formulados na AIJE foram 

julgados  improcedentes. 

 Na via recursal, o Tribunal Regional Eleitoral julgou parcialmente 

procedente o recurso, para reconhecer como configurado o ilícito eleitoral de 

uso promocional do programa social em benefício do então candidato a 

prefeito Raul Filho e de sua vice, Edna Agnolin, subsumindo-se o fato à 

prática de conduta vedada previsto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. 



  A sanção aplicada aos então investigados foi a de multa 

individual no valor de 25 mil ufirs. 

  Importante notar que a conduta foi considerada expressamente 

como GRAVE no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral, tendo 

em vista a quantidade considerável de habitações que foram entregues à 

população palmense, não restando dúvidas de que tal conduta angariou a 

simpatia de um grande número de pessoas, considerados os beneficiados 

diretos  e indiretos pela obtenção das unidades habitacionais.   

  O fato é que, embora não tenha sido aplicada ao ora 

impugnado a sanção de decretação de cassação de seu diploma, incide na 

espécie a inelegibilidade reflexa prevista no art. 1º, I, "d", da Lei 

Complementar nº 64/90,  oriunda da procedência da ação cujo objeto era a 

prática de abuso de poder político. 

  No caso em epígrafe, é importante utilizarmos do raciocínio de 

que as condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 foram 

implementas como formas de evitar que os agentes públicos, em especial os 

detentores de mandato eletivo, se utilizem da máquina administrativa e de 

sua posição privilegiada para auferir vantagem indevida e causar 

desequilibrar no pleito eleitoral. 

 Salienta-se que a razão de existência das condutas vedadas no 

ordenamento jurídico é justamente impedir o abuso de poder político. 

  Prova disso é que a Lei da Ficha Limpa veio inovar no sentido 

de prever que "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a 



potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a 

gravidade das circunstâncias que o caracterizam". 

 Neste sentido, colaciona-se o seguinte precedente: 

 

"Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código 

Eleitoral. Prefeito. Abuso de poder político. Inauguração de escola 

municipal. Conduta. Candidato. Participação. Objeto. Representação. 

Art. 77 da Lei nº 9.504/97. 

 1. Em princípio, não se pode dizer que a comprovação da prática 

de qualquer conduta vedada pela Lei nº 9.504/97, embora 

caracterize abuso do poder político, demonstre automaticamente 

a ocorrência de potencialidade para desequilibrar o pleito, tanto 

que o legislador apenou algumas condutas com perda do registro 

e outras com perda do registro e do diploma, isto é, algumas 

condutas vedadas foram consideradas mais graves que as 

demais. 

 2. A prática de uma das condutas vedadas pela Lei nº 9.504/97, 

mesmo que já tenha sido objeto de representação, pode vir a ser 

apurada em investigação judicial e ensejar a aplicação do disposto no 

art. 22 da LC nº 64/90, desde que seja demonstrada potencialidade de 

a prática influir na disputa eleitoral. 

 3. Reexame de matéria fática em recurso especial. Impossibilidade. 

 Agravo de instrumento improvido." (TSE, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO nº 4511, Acórdão nº 4511 de 23/03/2004, Relator(a) 

Min. FERNANDO NEVES DA SILVA, Publicação: DJ 11/06/2004) 

 



  Conforme se infere do julgado retro transcrito, a prática de 

conduta vedada, embora nem sempre enseje a cassação de registro ou 

diploma, caracteriza sempre abuso de poder político. 

  O entendimento nessas hipóteses deve ser o mesmo para as 

inelegibilidades previstas na alínea "e" do inciso I da LC nº 64/90, ou seja, 

uma vez praticada a conduta vedada, independente da sanção aplicada, a 

inelegibilidade é uma consequência reflexa inarredável. 

  Ora, no caso em específico, é indubitável que o impugnado 

cometeu, no pleito eleitoral de 2008, abuso de poder político através da 

prática de conduta vedada, sendo que, embora não tenha sido cassado o seu 

diploma ou decretada sua inelegibilidade, esta independe de ser declarada, 

até porque, conforme entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, a 

inelegibilidade não constitui pena, sendo, portanto, plenamente possível  a 

aplicação da lei de inelegibilidade, a fatos ocorridos anteriormente a sua 

vigência.1   

  Segundo o referido entendimento, sendo as alterações 

formuladas à Lei Complementar nº 64/90, através da Lei Complementar nº 

135/10, plenamente aplicáveis a fatos anteriores a sua vigência, há que se 

reconhecer que a conduta praticada pelo ora impugnado, reconhecidamente 

GRAVE por órgão colegiado, deve ser tida como apta ao reconhecimento da 

inelegibilidade do art. 1º, I, "d", da LC nº 64/90. 

  Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral asseverou que "a 

norma ínsita na LC nº 64/60, não tem caráter de norma penal, e sim, se 

reveste de norma de caráter de proteção à coletividade. Ela não retroage 
                                                        
1 STF - MS 22.087/DF, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10/05/1996, p. 15.132. 



para punir, mas sim busca colocar ao seu jugo os desmandos e 

malbaratações de bens e erário público cometidos por administradores. 

Não tem o caráter de apená-los por tais, já que na esfera competente e 

própria é que responderão pelos mesmos; mas sim, resguardar o 

interesse público de ser, novamente submetido ao comando daquele 

que demonstrou anteriormente não ser a melhor indicação para o 

exercício do cargo."2 

  Ainda em continuidade ao raciocínio que se desenvolve, é 

preciso que se relembre outro posicionamento já pacificado nos tribunais e 

expresso no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, que estabelece que “as 

condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas 

no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, 

ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro 

que afastem a inelegibilidade”. 

  Resta claro, assim, que desde o advento da Lei da Ficha Lima, 

as condutas tipificadas como ilícitas, cuja sansão prevista seja a aplicação de 

multa e/ou cassação de registro ou diploma, possibilitam a declaração de 

inelegibilidade dos que em suas penas incorram, quando a decisão tenha 

sido proferida por órgão colegiado ou transitado em julgado, sendo que o 

momento para o reconhecimento de tal inelegibilidade é quando da 

formalização do requerimento de registro de candidatura. 

   O abuso de poder político resta configurado quando o agente 

público, utilizando-se de sua condição funcional, atua em manifesto desvio de 

                                                        
2 TSE, RE 9.052, Rel. Min. Pedro Acioli, 30/08/1990. 



finalidade para desequilibrar o pleito eleitoral em benefício de sua 

candidatura ou de terceiros. 

  Nesse viés, o abuso de poder político é toda conduta 

abusiva na utilização de bens ou serviços de que se tem acesso em 

virtude do exercício de cargo público, grave suficiente para gerar 

desequilíbrio entre os candidatos, e afetar a legitimidade e a 

normalidade do pleito eleitoral. 

  Esse é o entendimento fixado na jurisprudência, conforme se 

infere dos seguintes julgados: 

 

"RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER 

POLÍTICO, DE AUTORIDADE E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA 

A AGENTES PÚBLICOS. PROVIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE 

MULTA. 

(...) 

 1.  Abuso de poder político configura-se quando agente público, 

valendo-se de condição funcional e em manifesto desvio de 

finalidade, desequilibra disputa em benefício de sua candidatura 

ou de terceiros, ao passo que abuso de poder econômico 

caracteriza-se por emprego desproporcional de recursos 

patrimoniais, públicos ou privados, de forma a comprometer a 

legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos. 

Precedentes. 

(...) 

 3.  É vedado a agente público favorecer candidato mediante a) 

distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social 



custeados/subvencionados pela Administração (art. 73, IV, da Lei 

9.504/97); b) criação de programa social no ano do pleito sem 

autorização em lei e execução orçamentária no exercício anterior (§ 10 

do art. 73) e c) propaganda institucional de atos, programas e serviços 

nos três meses que antecedem a eleição (inciso VI, b). 

 Do caso dos autos. 

 1.  Imputa-se ao recorrido, reeleito Governador do Rio de Janeiro, 

prática de referidos ilícitos em virtude de implantação, em abril de 

2014, logo após assumir o cargo, do programa Gabinete Itinerante, por 

meio do qual servidores estaduais - em algumas oportunidades, na 

presença do chefe do Poder Executivo - percorreram Municípios do 

Estado para cadastrar solicitações e reivindicações da população. 

 2.  Afirma-se, ainda, que o programa foi amplamente divulgado em 

propaganda eleitoral como plataforma de campanha, mediante 

confecção de quinhentos e quarenta mil encartes, e também em 

publicidade institucional, com uso da imagem do Governador. 

 (...) 

 5. Com advento do instituto da reeleição, é corriqueiro que 

chefes do Poder Executivo a níveis federal, estadual e municipal, 

a pretexto de divulgar obras, serviços e outras atividades 

governamentais, realizem promoção em benefício próprio ou de 

terceiros visando futura candidatura. Essa conduta, além de 

absolutamente reprovável pelo uso da Administração Pública como 

verdadeiro veículo de divulgação pessoal, inserindo o administrador 

em clara vantagem perante seus adversários com recursos do erário, 

afronta os principais valores que norteiam a publicidade institucional, a 

qual deve possuir cunho exclusivamente informativo, educativo ou de 

orientação social. 

(...) 



 1.  Recurso ordinário parcialmente provido para aplicar a cada um dos 

recorridos multa de R$ 5.350,00 com base no art. 73, VI, b e § 4º, da 

Lei 9.504/97. 

(Recurso Ordinário nº 378375, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min. 

ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: 

DJE 06/06/2016)" 

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 

ELEIÇÕES 2012. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 

POLÍTICO. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. 

CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

 1.  Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso 

do poder político caracteriza-se quando determinado agente 

público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto 

desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral 

e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de 

terceiros. 

 2.  O Tribunal Superior Eleitoral definiu que as normas 

disciplinadoras das condutas vedadas aos agentes públicos em 

campanha eleitoral têm por finalidade evitar a utilização da 

máquina administrativa em benefício de determinada candidatura, 

prejudicando as demais. 

 3.  No caso dos autos, a conduta impugnada consistiu na 

determinação, por parte da secretária municipal de educação, gestora 

do programa Brasil Alfabetizado, para que os coordenadores do 

referido programa abordassem os alfabetizadores a eles subordinados 

a fim de que estes autorizassem a colocação de placas de 

propaganda eleitoral dos agravantes em suas residências ou que 

justificassem a recusa. Do teor dos depoimentos colhidos em juízo, 



verifica-se que a conduta foi praticada durante reunião realizada em 

imóvel afetado ao serviço público. 

 4.  Resta claro, a partir do que contido no acórdão regional, a 

configuração de abuso de poder, porquanto a conduta maculou a 

normalidade e a legitimidade das eleições. Ademais, foi comprovada a 

responsabilidade dos candidatos beneficiados com a conduta ilícita, 

assim como a gravidade da conduta suficiente para a condenação dos 

agravantes, tanto sob a ótica do abuso do poder político como da 

conduta vedada aos agentes públicos. 

 5.  Agravos regimentais desprovidos." 

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 79872, Acórdão 

de 25/11/2014, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

Publicação: DJE 11/12/2014) 

 

  O abuso do poder político nas campanhas eleitorais tornou-se 

mais comum a partir da aprovação da possibilidade de reeleição dos chefes 

do Poder Executivo (presidente, governador e prefeito), sem que eles 

precisem deixar os cargos que exercem para se recandidatar (art. 14, § 5º, 

da Constituição Federal), sendo que os tipos de abuso mais comuns são: 

manipulação de receitas orçamentárias, utilização indevida de propaganda 

institucional e de programas sociais. 

  Assim, constata-se nitidamente que as condutas vedadas do 

art. 73 são espécies de abuso de poder político e possuem o condão de 

prever, de forma exemplificativa, algumas condutas que por si só,  tendem a 

afetar o equilíbrio entre os candidatos e a normalidade e legitimidade das 

eleições. 



  No caso em epígrafe, é certo que a prática de grave conduta 

vedada, tem como consequência a inelegibilidade dos responsáveis por sua 

autoria e daqueles que tenha se beneficiado da referida conduta. 

 Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: 

 

“Eleições 2002. Recurso especial recebido como recurso ordinário. 

Preliminares de intempestividade e preclusão afastadas. Conduta 

vedada aos agentes públicos. Uso de programas sociais, em 

proveito de candidato, na propaganda eleitoral. Recurso provido para 

cassar o diploma de governador. Aplicação de multa. [...] É vedado 

aos agentes públicos fazer ou permitir o uso promocional de 

programas sociais custeados pelo poder público.” NE: “[...] Não se 

trata de interromper o programa social, que pode, perfeitamente, 

continuar o seu curso. O que é vedado é valer-se dele para fins 

eleitorais, em proveito de candidato ou partido, como 

inquestionavelmente está posto na propaganda eleitoral do 

recorrido. Tenho como configurado a violação à hipótese do inciso IV 

do art. 73 da Lei das Eleições e que o representado, valendo-se 

desses expedientes e praticando condutas que lhe eram vedadas, 

enseja, nos termos do § 5º, a incidência da pena de cassação do seu 

diploma. Dou provimento ao recurso para cassar o diploma e impor a 

multa de 50 mil Ufirs. [...]” (TSE, Ac. nº 21.320, de 3.8.2004, rel. Min. 

Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

 

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. CASSAÇÃO DE REGISTRO DE VICE-PREFEITO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 

ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



INVIABILIDADE. DECADÊNCIA. CITAÇÃO OCORRIDA ANTES DA 

DIPLOMAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. DESVIO DE 

FINALIDADE E POTENCIALIDADE DEMONSTRADOS. CASSAÇÃO 

DO REGISTRO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA ANTES DA 

DIPLOMAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

 (...) 

 3. O abuso do poder político ocorre quando agentes públicos se 

valem da condição funcional para beneficiar candidaturas (desvio 

de finalidade), violando a normalidade e a legitimidade das 

eleições (Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, ARO 718/DF, DJ 17.6.2005; 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, REspe 25.074/RS, DJ 

28.10.2005). Deve ser rechaçada, na espécie, a tese de que, para a 

configuração do abuso de poder político, seria necessária a menção à 

campanha ou mesmo pedido de apoio a candidato, mesmo porque o 

fato de a conduta ter sido enquadrada pelo e. Tribunal a quo como 

conduta vedada evidencia, por si só, seu caráter eleitoral subjacente. 

 4. Existe presunção de dano à regularidade das eleições 

relativamente às condutas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 

(RO 2.232/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11.12.2009; 

AgR-AI 11.488/PR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 30.11.2009). 

(...) 

 6. A cassação do registro é possível quando o julgamento de 

procedência da AIJE ocorre até a data da diplomação (RO 1.362/PR, 

Rel. Min. José Gerardo Grossi, DJe de 6.4.2009; AgR-AI 10.963/MT, 

DJe de 4.8.2009 e AgR-AI 10.969/MT, DJe de 4.8.2009, ambos Rel. 

Min. Felix Fischer). 

 7. Agravo regimental não provido." (TSE, Agravo Regimental em 

Agravo de Instrumento nº 12028, Acórdão de 27/04/2010, Relator(a) 



Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Publicação: DJE 

17/05/2010) 

 

Dessa forma, por tudo que foi exposto, deve ser indeferido o 

requerimento de registro de candidatura do impugnado Raul de Jesus 

Lustosa Filho, tendo em vista a incidência da inelegibilidade prevista no art. 

1º, I, "d" decorrente da existência de representação julgada procedente pela 

Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado, proferida por órgão 

colegiado, em processo de apuração de abuso do poder político. 

No que tange ao prazo da inelegibilidade, inconteste que este 

ainda não se encerrou, já que não transcorrido os 08 anos da data em 

que realizada a eleição em que se configurado o ilícito, ou seja,  

05/10/2008. 

 

DO PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto requer: 

 

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

candidatura do Impugnado; 

b) Seja determinada a notificação do Impugnado para a defesa que tiver, 

no prazo de 07 (sete) dias 

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

de dilação probatória, seja julgada procedente a impugnação para 

indeferir-se o pedido de registro de candidatura do Impugnado. 



Termos em que 

Pede e Espera Deferimento  

Palmas, 17 de agosto de 2016 

 

 

LEANDRO MANZANO SORROHE 
OAB/TO Nº4792 

 

RONÍCIA TEIXEIRA DA SILVA 
OAB/TO nº 4.613 

 

 

MARCIO GONÇALVES MOREIRA 

OAB/TO nº 2.554 

 

SINTHIA FERREIRA CAPONI  
OAB/TO nº 6.536 

 

 

SUELEN IVANA SEVALHO FORTE 

OAB/TO nº 6.296 

 

ANA JÚLIA F. DOS SANTOS 
OAB/TO nº 6.792 

 

 

BRUNO ANDRINO CHIRICO 
 OAB/TO nº 6.175 

 

 


