
 

 

Excelentíssimo Senhor Juiz RICARDO TINÔCO DE GOES, do Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.  

 FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA, já qualificado 

nos autos da IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA n.º 0600778-

27.2018.6.20.0000, proposta em face de KERICLIS ALVES RIBEIRO e OUTRA, vem, por 

seus Advogados, perante Vossa Excelência, tendo em vista as Defesas de IDs n.os 3687671-

3688521 e 3688271-3688721, expor e requerer o que segue. 

I – RESUMO DO CASO. 

01. Trata-se Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI) 

para o cargo de Deputado Federal do Estado do Rio Grande do Norte para as eleições de 2018. 

02. Ocorre que, após um trâmite atípico, decorrente do reconhecimento de 

erro judiciário declarado pelo TSE, essa Corte Superior decidiu anular o Acórdão prolatado 

pelo TRE-RN que indeferira o registro de candidatura em questão, acolhendo o voto de Sua 

Excelência, o Ministro Jorge Mussi, o qual, inobstante, expressamente deliberou que “o 

resultado definitivo dos eleitos [para o cargo de deputado federal do RN] fica condicionado ao 

que se decidir no julgamento do presente registro” (IDs n.os 3330871 e 3331071): 

“Nesse contexto, é necessário que o TRE/RN recalcule os referidos 
quocientes no que toca ao cargo de deputado federal do Rio Grande do 
Norte, ressalvando-se que o resultado definitivo dos eleitos fica 
condicionado ao que se decidir no julgamento do presente registro. 

(...) 

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para dar provimento 
ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 7º, do RI-TSE, a fim de 
anular o aresto a quo ante o reconhecimento do erro judiciário, 
determinando-se retorno dos autos à origem para que o TRE/RN 
proceda à análise do registro de candidatura com a documentação 
comprobatória.” (Grifos acrescidos). 



 

 

03. Transitada em julgada a Decisão IDs n.os 3330871 e 3331071, 

acolhendo-se a juntada dos documentos do Impugnado, voltaram os autos ao TRE-RN para 

julgamento do registro desse. 

04. Sendo que, com a admissibilidade dos documentos do registro de 

candidatura como se tivessem sido apresentados no ato do protocolo do RRCI, FERNANDO 

WANDERLEY VARGAS DA SILVA, ora Impugnante, apresentou Questão de Ordem c/ 

Impugnação (ID n.º 3564521) sustentando que deve ser admitida a possibilidade de impugnação 

deste, visto que tal erro judiciário também impossibilitou que os demais candidatos, 

partidos, a sociedade em geral, o Ministério Público e até o próprio Relator no TRE-RN 

tivessem acesso às informações que subsidiaram o pedido de candidatura em questão, 

impedindo o conhecimento da real situação fática trazida no requerimento, de sorte que é 

propícia, oportuna e de direito, dada a particularidade do caso, a oferta desta Impugnação neste 

momento processual, pois a questão poderia ter sido suscitada inclusive de ofício pelo Relator 

neste Tribunal, tanto antes quanto agora. 

05. Aduziu-se ainda que o Impugnante, terceiro candidato mais bem votado 

da eleição de deputado federal do RN no pleito de 2018, tem interesse e legitimidade na 

proposição da Questão de Ordem e Impugnação, notadamente porque a referida decisão do TSE 

acabou por retirar daquele o direito legítimo de exercer o mandato parlamentar federal 

conferido pela população deste Estado, visto que a candidatura ora impugnada, mesmo com o 

reconhecimento do citado erro judiciário, não tinha condições de ser admitida tampouco seus 

votos serem contabilizados para a respectiva Coligação. 

06. Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou 

manifestação no seguinte sentido: 

“(...) 

7. Pois bem, nos termos do parágrafo único do art. 51 da Resolução TSE 
n.º 23.548/2017 (Eleições 2018), constatada causa de inelegibilidade ou 
falta de condição de elegibilidade, o interessado deve ser intimado para 
se manifestar. Confira-se, a propósito, o referido dispositivo legal: 



 

 

“Art. 51. Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de registro 
deve ser indeferido quando o candidato for inelegível ou não atender a 
qualquer das condições de elegibilidade. 

Parágrafo único. Constatada qualquer das situações previstas no caput, 
o relator, antes de decidir, deve determinar a intimação prévia do 
interessado para que se manifeste nos termos do art. 4º da Lei 
Complementar nº 64/1990.” 

8. Da mesma forma, o TSE, por meio da Súmula n.º 45, fixou 
entendimento de que “nos processos de registro de candidatura, o juiz 
eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de 
inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que 
resguardados o contraditório e a ampla defesa.” (grifos acrescidos)” 
(Grifos acrescidos). 

07. Vossa Excelência determinou a notificação do Impugnado e da 

Coligação Assistente “para, no prazo de 7 (sete) dias, manifestar-se quanto às notícias de 

inelegibilidade e ausência de condição de elegibilidade, apresentadas nas petições de IDs 

3507571, 3562621 e 3564471, nos termos do art. 39, caput, e do art. 51, parágrafo único, da 

Resolução TSE n.º 23.548/2017”. 

08. O Impugnado apresentou Defesa alegando, em síntese: 

a) que “Em momento algum o e. TSE fez referência ao retorno dos autos para os fins do art. 

38 da Resolução n.º 23.548/2018”; 

b) a Impugnação seria intempestiva; 

c) a Impugnação seria improcedente porque “(i) todos (absolutamente todos) os documentos se 

encontram nos autos; (ii) não há que se falar em desincompatibilização de cargo comissionado, 

uma vez que o manifestante KERICLES ALVES RIBEIRO estava vinculado à Administração 

Pública a partir de cargo efetivo, mais precisamente na condição de Auxiliar de 

Contabilidade”. 

d) o Impugnado teria “recebido apenas uma remuneração, que dizia respeito exatamente ao 

seu cargo efetivo, de modo que se a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deu (por desorganização ou 

qualquer outro motivo) tratamento diverso, o fez sem manifestação da vontade do servidor, que 

não pode responder por vontade que não manifestou.” 



 

 

e) “ainda que se considerasse o vínculo do MANIFESTANTE com o MUNICÍPIO de MONTE 

ALEGRE, a quantidade de votos que foram convertidos para ele não interfere no quociente 

eleitoral”; e 

f) “o e. TSE, em nenhum momento, afastou a incidência da regra do art.175, par. 4, do CE, de 

modo que, caso seja indeferido o registro de candidatura, os votos devem ser contados para a 

legenda.” 

09. Pugnou o aprazamento de audiência da oitiva de JOSÉ CAROS 

ALVES. 

10. A Defesa da Coligação Assistente não acrescentou teses ou documentos 

adicionais às do Impugnado. 

11. Em face das manifestações e documentos presentados, o Impugnante 

aduz o que segue. 

II – RÉPLICA ÀS ALEGAÇÕES DO IMPUGNADO DE 

ORDEM PROCESSUAL. 

12. O TSE negou a participação do Impugnante na oportunidade do 

julgamento do Recurso Especial do Impugnado na condição de assistente simples porque, 

naquele momento, estava em apreciação tal Apelo Extraordinário. 

13. Todavia, retornando os autos para “análise do registro de candidatura 

com a documentação comprobatória”, como consignado pelo Impugnado em sua Defesa, e, 

segundo o evidenciado na Questão de Ordem c/ Impugnação de ID n.º 3564521, é oportuno e 

admissível que o Impugnante figure como parte; e não como assistente simples neste Feito. 

14. Sobre a alegação processual do Impugnado, não se pode olvidar que: 

a) primeiro, o Impugnado foi devidamente intimado para cumprir a diligência de regularização 

dos documentos que não vieram os autos no seu registro de candidatura, por meio de intimação 

em mural eletrônico, e não respondeu o chamado da Justiça Eleitoral; 



 

 

b) segundo, conforme assentada jurisprudência dos tribunais pátrios1, o equívoco poderia ter 

sido saneado por meio da oposição de embargos declaratórios, entretanto, assim não procedeu 

o Impugnado. 

15. O TSE superou todas essas falhas processuais do Impugnado para que 

o TRE-RN analisasse os documentos que não haviam sido anexados no PJE. 

16. Se o TRE-RN vai analisar esses documentos pela primeira vez, é 

clarividente que eles podem ser impugnados por qualquer cidadão, pelos partidos políticos, 

candidatos, Ministério Público e pelo próprio Judiciário, de ofício, conforme Súmula 452 do 

TSE. 

17. A norma processual não pode ser relativizada, no presente caso, 

apenas para beneficiar o Impugnado. 

18. Some-se isso ao fato de que o Impugnado inseriu informações falsas 

no seu Requerimento de Registro de Candidatura (art. 3503 do Código Eleitoral), afirmando 

no seu RRCI que “não ocupou nos últimos 6 meses cargo em comissão ou função comissionada 

na administração pública” (ID n.º 26300), o que, como será ratificado adiante, . 

19. Portanto, na medida em que o TSE decidiu que o TRE-RN deve fazer a 

“análise do registro de candidatura com a documentação comprobatória”, essa, por óbvio, 

deve ser analisada e pode ser impugnada, notadamente em virtude do que se aduziu na Questão 

de Ordem c/ Impugnação sobre a adequada interpretação do art. 35, II, da Resolução do TSE 

n.º 23.548/2017. Se não havia dados no processo que deveriam constar desde o seu início, na 

medida em que esses são aceitos, deve-se oportunizar a contestação deles. 

 
1  
2 “Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de 
inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla 
defesa.” 
3 “Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três 
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular. 
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.” 



 

 

20. Assim, faz jus o Impugnante a ser admitido como parte, por ser 

oportuna e tempestiva a sua Impugnação. 

III – RÉPLICA ÀS ALEGAÇÕES DO IMPUGNADO DE 

MÉRITO. 

21. A tese do Impugnado de que não ocupava cargo de provimento em 

comissão perante a Prefeitura de Monte Alegre – RN no ano de 2018, e que, se essa Prefeitura 

estabeleceu tal vínculo com aquele, o fez “por desorganização ou qualquer outro motivo”, “sem 

manifestação da vontade do servidor” é, para dizer o mínimo, surreal. Poder-se-ia dizer que a 

alegação é até mesmo atentatória à dignidade da Justiça. 

22. Não obstante, a bem da verdade, diante das alegações defensivas, 

diligenciou-se perante a Prefeitura de Monte Alegre – RN questionando-se a natureza do 

vínculo do servidor com aquela Administração Municipal, obtendo-se a seguinte certidão com 

as respectivas comprovações (Documentos n.os 03-16): 

 



 

 

23. A Prefeitura de Monte Alegre – RN, vale dizer, apenas cumpriu o que 

está na lei. O vínculo do Impugnado era, indiscutivelmente, de provimento em comissão. 

24. No âmbito federal, a Lei Federal n.º 8.112, de 11 de dezembro de 19904 

dispõe: 

“Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:   
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;  
II - em casos previstos em leis específicas. 
(...).” (Grifos acrescidos). 

25. De acordo com a Lei Municipal de São José de Seridó – RN n.º 199 de 

22 de outubro de 199956 (Documento n.º 01):  

“Art. 75 - O afastamento do servidor de sua repartição para ter exercício 
em outra, por qualquer motivo, só se verificará nos casos previstos nesta 
Lei e por requisição da Justiça Eleitoral.  
Parágrafo único - Só em casos excepcionais e de comprovada 
necessidade, poderá ser concedido o afastamento e servidor do 
município para serviço, com ou sem ônus, perante órgãos Federais e 
estaduais.” 
 

*** 
 
“Art. 83 - Será considerado de efetivo exercício o afastamento em 
virtude de:  
I - férias  
II - casamento, até oito dias;  
III - luto, até oito dias por falecimento de conjugue;  
IV - exercício de outro cargo municipal de provimento em 
comissão;  
V - convocação para o serviço militar;  
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;  
VII - desempenho e função legislativa federal, estadual ou municipal;  
VIII - licença especial; IX - licença a gestante e/ou paternidade;  
X - licença a servidor acidentado em serviço ou atacado de doença 
profissional ou moléstia transmissível;  

 
4 “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais.” 
5 “DISPÔE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
SERIDÓ” 
6 https://saojosedoserido.rn.gov.br/arquivos/166/Leis%20Municipais_199_1999_0000001.pdf. Acessado em 
05/10/2020. 

https://saojosedoserido.rn.gov.br/arquivos/166/Leis%20Municipais_199_1999_0000001.pdf


 

 

XI - míssão ou estudos noturnos pontos do território nacional ou 
estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente 
autorizado pelo Prefeito e/ou Presidente da Câmara;  
XII - prova de competições esportivas, quando o afastamento for 
autorizado pelo Prefeito e/ou Presidente da Câmara;  
XIII - faltas abandonadas.” (Grifos acrescidos). 

26. Por fim, a Lei Municipal de Monte Alegre – RN n.º 4.080, de 29 de 

janeiro de 199378 (Documento n.º 02) prescreve: 

“Art. 103º - O funcionamento, mediante sua concordância, poderá ser 
cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outros Municípios nas 
seguintes hipóteses: 
a) para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
b) para exercício de cargo técnico ou em casos previstos em Lei 
específicas.” (Grifos acrescidos). 

27. Ou seja, Excelência, não há desorganização da Prefeitura de Monte 

Alegre – RN. Há tentativa do Impugnado de, mais uma vez, ludibriar a Justiça. 

28. Com efeito, o fato que interessa ao julgamento desta causa restou 

incontroverso: o Impugnado não se desincompatibilizou do cargo de provimento em comissão,  

não foi exonerado do cargo em comissão ocupado em Monte Alegre – RN, pelo contrário, há 

provas do exercício de fato (embora desnecessária essa prova), inclusive recebimento da 

remuneração por este Município (Documentos n.os 03-16); e não por São José de Seridó – RN, 

devendo incidir, in casu, o entendimento da Súmula n.º 549 do TSE. 

IV – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 

29. A questão de fundo, Excelência, não exige dilação probatória, muito 

menos por prova testemunhal, cujo pedido do Impugnado nesse sentido, ressalte-se, sequer 

foi justificado. A alegação de “desorganização” ou suposta “manifestação da vontade do 

 
7 “Dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Funcionalismo Público do Município de Monte Alegre e dá outras 
providências.” 
8 http://www.montealegre.pa.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/LEI-REGIME-JURIDICO-UNICO.pdf. 
Acessado em 05/10/2020.  
9 “A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e 
pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato.” (Grifos acrescidos). 

http://www.montealegre.pa.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/LEI-REGIME-JURIDICO-UNICO.pdf


 

 

servidor” não afasta o fato relevante para o caso e inexiste circunstância apta a justificar 

circunstância que efetivamente importe ao julgamento. 

30. Sobre o assunto a jurisprudência dos Tribunais eleitorais assim se 

manifesta: 

“RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. PLENO EXERCÍCIO DE DIREITOS POLÍTICOS. 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO 
APRESENTADA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Na espécie, não se reconhece a ocorrência de cerceamento de 
defesa consistente no indeferimento de prova oral ou de conversão 
da impugnação ao registro no rito da AIRC, ante o fato de o 
magistrado dispensar a produção de prova testemunhal, porquanto 
não está vinculado ao pedido da parte em utilizar-se de tal ou qual 
prova, mas, a seu critério, eleger as que são hábeis a solução do caso 
concreto a teor do disposto no art. 370, § único do CPC. Ademais, a 
apresentação de certidões de antecedentes criminais exigidas pela 
norma eleitoral para fins de registro de candidatura, é matéria que não 
comporta comprovação mediante depoimento testemunhal, ante a 
patente formalidade de que se reveste essa situação. 

2. Conforme ressabido, o pleno exercício dos direitos políticos é uma 
das condições de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3.º, inciso II, da 
Constituição Federal, e havendo a possibilidade de suspensão por força 
de condenação criminal (art. 15, III, CF), impõe-se a necessidade de 
fazer prova do pleno exercício dos direitos políticos, por meio da 
apresentação de certidões criminais expedidas pelo Poder Judiciário 
(art. 11, § 1.º, VII, da Lei n.º 9.504/97). 

3. Na espécie, do arcabouço fático-probatório constante dos autos, em 
que pese ficar evidenciada a omissão do recorrente em apresentar 
certidão de antecedentes criminais necessária à instrução do seu 
requerimento de registro de candidatura, penso merecer reforma a 
sentença de primeiro grau, em virtude de, em grau recursal, ter 
apresentado referida documentação, sanando, portanto, o vício 
apontando. 

4. Conhecimento e provimento parcial do recurso.” (Grifos acrescidos). 

(TRE-RN, RC - REGISTRO DE CANDIDATO n 16322 - Lagoa 
Salgada/RN, ACÓRDÃO n 520/2016 de 29/09/2016, Relator(a) 
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, Publicação: PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 29/09/2016) 



 

 

**** 

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Pedido de reconsideração. 
Negativa de seguimento. Juiz Plantonista. Matéria submetida à 
Corte.Cabível a interposição de agravo de instrumento em face de 
decisões interlocutórias. Aplicação subsidiária das regras do processo 
civil ao eleitoral. Art. 265 do Código Eleitoral. Dos atos, resoluções ou 
despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal 
Regional. Utilização do agravo de instrumento se coaduna com o 
princípio da celeridade. Agravo regimental a que se dá provimento. 
Agravo de instrumento conhecido. Pedido de concessão de efeito 
suspensivo à decisão agravada. Decisão que indeferiu prova 
testemunhal em AIRC. É incabível discutir em processo de registro 
de candidatura as razões que levaram à demissão do servidor (a). 
Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Não há 
cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte, e 
indeferida pelo Magistrado, é desnecessária à solução da 
controvérsia. Pedido indeferido.” (Grifos acrescidos). 

(TRE-MG. RE - RECURSO ELEITORAL n 54147 - Contagem/MG, 
ACÓRDÃO de 07/08/2012, Relator(a) FLÁVIO COUTO 
BERNARDES, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 21/08/2012). 

**** 

“REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. 
NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. 
OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO 
EMBARGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS 
DESPROVIDOS. 

- Não prospera a alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 
5º, incisos LIV e LV, da CF/88, eis que o Juízo a quo, seguindo o rito 
do processamento dos registros de candidatura estabelecido nos arts. 34 
e seguintes, da Resolução TSE n.º 23.455/2015, tão logo restou 
verificada a irregularidade no domicílio eleitoral, providenciou a 
intimação do postulante ao registro, em aplicação do princípio da não 
surpresa, para fins de manifestação. Dada a aplicação do princípio da 
celeridade, bem como dos rígidos prazos estabelecidos na Lei n.º 
9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.455/2015, ocorreu a preclusão da 
produção da prova testemunhal pleiteada, eis que o rol não fora 
apresentado na primeira oportunidade em que o requerente se 
manifestou. Em não havendo interposição de AIRC, afigura-se 
inaplicável o rito desta ação cível, estabelecido no art. 3º e seguintes da 
LC n.º 64/90. Ademais, a ausência de domicílio pelo prazo mínimo 
é aferível de forma objetiva, mediante consulta ao Cadastro 
Eleitoral no Sistema ELO, de forma que, de fato, não comporta 
dilação probatória, sobretudo porque, em sede de processo de 
registro de candidatura, prova testemunhal, e também pericial, não 



 

 

seriam capazes de comprovar o tempo mínimo do domicílio do 
recorrente. 

- Pretende o embargante o rejulgamento da prejudicial de decadência e 
do mérito, eis que apenas reproduz os argumentos já lançados nas 
razões do recurso eleitoral. Sem razão o embargante, eis que o 
rejulgamento da causa é incabível em sede de embargos, que se trata de 
apelo com hipóteses específicas de cabimento, inseridas no art. 1.022, 
do CPC. 

- O Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não 
havendo vícios a serem sanados, seja omissão, obscuridade ou 
contradição, o que indica que se trata de uma tentativa do embargante 
de renovar a discussão em torno da matéria inteiramente julgada. 

- Em que pese não reconhecer a ocorrência da omissão, obscuridade ou 
contradição, alegadas pelo embargante, e apesar de que tenha o 
embargante pretendido rediscutir a causa nos pontos relacionados à 
decadência e ao mérito, foram os aclaratórios manejados com o escopo 
de prequestionamento quanto aos demais pontos. Por tal razão, deixa-
se de considerar o apelo protelatório, até porque versam sobre os 
primeiros aclaratórios. 

- Embargos conhecidos, mas para negar provimento.” (Grifos 
acrescidos). 

(TRE-PI, RCAND - Registro de Candidatura n 7283 - Teresina/PI, 
ACÓRDÃO de 05/09/2016, Relator(a) EDVALDO PEREIRA DE 
MOURA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 
05/09/2016). 

31. Portanto, o caso é de indeferimento do pedido de produção de prova 

testemunhal, por irrelevância e falta de justificativa desta (art. 5º, caput10, da Lei Complementar 

Federal n.º 64/90). 

V – PEDIDOS. 

32. Em face de todo exposto, é a presente para requerer a Vossa Excelência: 

 
10 “Art. 5° Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada 
for relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do 
impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação judicial. 
(...).” 



 

 

a) o indeferimento da produção da prova testemunhal e a intimação das Partes e do Ministério 

Público para apresentação de alegações finais (art. 6º11 da Lei Complementar Federal n.º 64/90);  

b) no mérito, a procedência da Questão de Ordem e da AIRC, com o indeferimento do registro 

de candidatura do Impugnado, e proclamação do resultado definitivo da eleição de deputado 

federal do RN de 2018 sem a contabilização dos votos daquele para a Coligação Assistente, 

recalculando-se o quociente eleitoral do respectivo pleito, com aplicação imediata dos efeitos 

da Decisão, independente da oposição de recurso. 

Termos em que 

pede deferimento. 

Natal – RN, 5 de outubro de 2020. 

CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA 
OAB/RN 7.719 OAB/DF 62.166 

PEDRO HENRQUE CORDEIRO LIMA 
OAB/RN 10.379-B 

 

 
11    “Art. 6° Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério 
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias.” 
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