
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 42ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DA 
BAHIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através do seu Representante em 

exercício na 42ª Zona, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 127, caput, 

da Constituição Federal, 78, da Lei Complementar nº 75/93, e 92, inciso III, da Lei 

Complementar nº 11/96, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com 

espeque nos artigos 3º, da Lei Complementar nº 64/90, e 39, da Resolução nº 22.717, 

do TSE, apresentar IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

de FULANO DE TAL, brasileiro, estado civil, profissão, residente e domiciliado na 

Rua_______, nº__, Bairro, Itaberaba/BA, com base nos fatos e substratos jurídicos que 

passa a expor: 

 

I - DOS FATOS 
 

O Acionado requereu o registro de sua candidatura nesta 42ª Zona 

Eleitoral no dia _____, tendo o pleito sido autuado e tombado sob o nº 

__________/2008, tudo consoante demonstra a Certidão em anexo e Edital afixado no 

átrio deste Foro. 

Ocorre que a candidatura sob comento não pode ter guarida na Justiça 

Eleitoral, ante os meridianos termos do artigo 14, § 9º, da Constituição Cidadã. Com 

efeito, conforme plasmam as certidões e demais documentos em anexo, o Impugnado 

responde a diversas ações, em que se lhe imputa a prática de atos gravíssimos - 

dentre os quais se destacam a improbidade administrativa e formação de quadrilha -, 

quais sejam: 

1 – Ação Civil Pública por Prática de Ato de Improbidade Administrativa 

consistente em ______________________. A liminar pleiteada foi devidamente 
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concedida (para______) e a sentença foi de procedência total na primeira instância, 

estando os respectivos autos no Tribunal de Justiça, em razão da interposição de 

recurso de Apelação; 

2 – obs: Enumerar demais ações propostas, esclarecendo as respectivas 

imputações; 

 3 – Ação Penal Eleitoral, por prática dos crimes de corrupção eleitoral 

ativa (artigo 299 da Lei 4.737/65) e formação de quadrilha (artigo 288 do Código 

Penal), conforme certidão adunada; 

 4 – obs: pode-se descrever outras eventuais ações penais em curso, 

especialmente as concernentes aos crimes elencados no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 

da Lei Complementar nº 64/90); 

5 – obs: pode-se enumerar as investigações em andamento (Inquéritos 

Civis e Procedimentos Administrativos Preparatórios instaurados), especialmente se 

houver provas robustas, a exemplo de relatórios de auditoria, pareceres prévios do 

Tribunal de Contas, etc..; 

 

Esse rol de ações e a demonstrada inclinação para a nefasta e reiterada 

prática de ilícitos em desfavor da administração pública e da própria sociedade 

inviabilizam o deferimento do registro da candidatura postulada, na medida em que 

evidencia a falta do requisito da moralidade para o exercício de mandato eletivo, 

considerada a vida pregressa do candidato. Senão, vejamos, não sem antes salientar, 

v.g., que a prova da materialidade do delito de corrupção eleitoral está devidamente 

plasmada no Laudo de fls. ___, subscrito por perito da Polícia Federal; e que as Ações 

Civis Públicas estão devidamente lastreadas em Inquéritos Civis permeados por 

robustos elementos de convicção.  

Ademais, vale salientar que o Impugnado já foi condenado, em 
primeira instância, por prática de ato de improbidade administrativa que importou 
enriquecimento ilícito, consoante sentença adunada a esta Peça Proemial. 

 

II – DO DIREITO 
Ab initio, insta acentuar que a presente Actio encontra fulcro nos artigos 3º 

et seq, da Lei Complementar nº 64/90. Com efeito, aquele primeiro dispositivo reza, in 

verbis: 
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“Art. 3º Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao 
Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da publicação do pedido de 
registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.” 

 

Especificamente no que concerne à inelegibilidade, é cediço que o 

Princípio da Moralidade norteia não somente as ações da Administração, mas também 

de seus respectivos agentes. Com efeito, não é apenas na exteriorização da prática 

administrativa propriamente dita que a moralidade deve ser observada. Em verdade, 

deve tal mandamento balizar toda a atuação do agente público na dinâmica do 

exercício do seu mister. Naturalmente, o mesmo ocorre com os chamados agentes 

políticos, notadamente com os que exercem cargo eletivo, ou pretendem fazê-lo. 

Enquanto “conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da 

administração” (enaltecido conceito de Maurice Hauriou), a moralidade impõe ao 

agente uma valoração ética que lhe permita separar o justo do injusto, o honesto do 

desonesto, o certo do errado. Nessa linha de intelecção e, ainda na esteira do 

ensinamento do aludido administrativista francês, pontifica Hely Lopes Meirelles: 

“A moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta 

interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o 

bem comum.” 

(Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, pág. 84) 

Permeando tal mandamento na esfera do Direito Eleitoral, a Constituição 

Federal estatui, no artigo 14, § 9º, in verbis: 

Art. 14. (omissis) 
§9º Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 

prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o 
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.” 

 

Em verdade, nota-se certa resistência de alguns intérpretes a aplicar a 

regra, sob argumento de que tal dispositivo não seria auto-aplicável (Súmula nº 13, do 

Tribunal Superior Eleitoral). Sobre tais questões, entretanto, assim se posiciona a boa 

doutrina: 

 

“ Cabe ao órgão jurisdicional competente para o deferimento do pedido de 

registro de candidatos (TSE, TREs e juízes eleitorais) perscrutar se o interessado é 

possuidor de uma vida pregressa ilibada, aplicando a norma dos artigos 1º II e 14, § 9º, 
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ambos da CRFB. Se concluir que as anotações criminais são decorrentes de fatores 

graves, tais como: processos criminais hediondos ou assemelhados aos mesmos; 

crimes de roubo, extorsão, estelionato, defraudações, seqüestros, latrocínios e outros, 

deverá fiscalizar a ordem constitucional e indeferir os respectivos pedidos, 

cabendo às instâncias superiores a análise da razoabilidade destas decisões. As 
normas são de eficácia contida e não limitada: o que, neste ponto, data venia, 

ousamos discordar da posição sumulada no verbete 13 do Egrégio Tribunal Superior 

Eleitoral, conforme acima já destacada.”(grifou-se) 

(Ramayana, Marcos. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro, Impetus, pág. 56) 

 

Esposando entendimento similar, José Delgado, eminente Ministro do 

Tribunal Superior Eleitoral, proferiu o seguinte voto por ocasião do julgamento do RO nº 

1.069, de 21/09/2006, in verbis: 

 “Nessa linha de pensar, ouso posicionar-me no sentido de que o art. 14, 
§ 9º, da CF/88, deve ser interpretado como contendo eficácia de execução auto-
aplicável, com o propósito de que seja protegida a probidade administrativa, a 
moralidade para o exercício de mandato, considerando-se a vida pregressa do 
candidato. 

O § 9º do art. 14 da CF/88, ao dispor que lei Complementar fixará outros 
casos de inelegibilidade, determinou qual o objetivo que deve ser atingido, o de, repita-
se, proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. 

O intérprete e o aplicador da Lei Complementar em questão hão de 
obedecer, de modo absoluto, esses dois parâmetros fixados pela Carta Maior, sob 
pena de se desviar de seus desideratos. 

Em assim entendendo, tenho que a regra posta no art. 1º, inciso I, letras 
‘e’ e ‘g’, da LC nº 64/90, não merece interpretação literal, de modo a ser aplicada sem 
vinculação aos propósitos da proteção à probidade administrativa e à moralidade 
pública. 

A autorização constitucional para que Lei Complementar estabelecesse 
outros casos de inelegibilidade impõe uma condição de natureza absoluta: a de que 
fosse considerada a vida pregressa do candidato. Isto posto, determinou, 
expressamente, que candidato que tenha vida pregressa maculada não pode concorrer 
às eleições, independentemente de ter contra si sentença transitada em julgado 
ou não. 

A exigência, portanto, de sentença transitada em julgado não 
constitui requisito de natureza constitucional. Ela pode ser exigida em 
circunstâncias que não apresentam uma tempestade de fatos caracterizadores de 
improbidade administrativa e de que o candidato não possui vida pregressa confiável 
para o exercício de função pública. 

Não se contra-argumente que há de prevalecer a presunção de inocência 
enquanto fatos criminais apontados como cometidos pelo acusado não transitarem em 
julgado. 

Ora, o princípio da presunção de inocência é absoluto para fins de 
aplicação de pena, quer no campo do Direito Penal, quer na seara do Direito 
Administrativo. 
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No que toca à aplicação do princípio da moralidade pública, o seu efeito é 
de natureza relativa, haja vista que o que há a ser apurado são as condições do cargo 
público a ser exercido pelo cidadão. A tanto não preenche o candidato que responde a 
processos criminais por crimes contra a Administração Pública, a fé pública, o sistema 
financeiro e outros de intensa gravidade, bem como o que não teve suas contas 
públicas aprovadas pelo tribunal de Contas ou pelo Poder Legislativo. 

É de se lembrar que, em se tratando de processos-crimes, o ordenamento 
coloca à disposição do acusado o direito de trancar a ação penal por ausência de justa 
causa para o oferecimento da denúncia. 

Em se tratando de acusação de prática de ilícitos administrativos, 
improbidade administrativa, o fato pode ser provisoriamente afastado, no círculo de 
ação ordinária, por via de tutela antecipada, onde pode ser reconhecida a 
verossimilhança do direito alegado. 

Se o acusado, tanto na área penal, como na área civil, não tomou 
nenhuma providência para, desde logo, afastar as acusações que pesam contra si, não 
resta comprovado que está, no momento da inscrição de sua candidatura, apto a 
exercer cargo público, por não ser possível provar conduta ilibada. 

Não é crível, por exemplo, conceber-se que um conhecido chefe de bando 
ou quadrilha, só porque não recebeu sentença transita em julgado de condenação, 
possa ser candidato ao exercício de qualquer cargo público. 

Isto posto, pedindo mil venias pela extensão do meu voto, mas apenas em 
homenagem aos fabulosos votos que aqui presenciei, acompanho o voto dos 
eminentes Ministros Carlos Ayres Britto e César Asfor Rocha, sendo que acompanho 
com maior extensão o voto do Ministro César Asfor Rocha pedindo imensas venias aos 
Ministros de quem tive a ousadia de divergir.” 

(RO nº 1.069 – Classe 27ª – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marcelo 
Ribeiro) 

 

Nessa linha de entendimento, o eminente Ministro Carlos Ayres, no 

mesmo recurso e em voto que se tornou célebre por sistematizar a quaestio sob um 

prisma que passou a ser denominado de Teoria da Condição de Elegibilidades 
Implícitas (segundo a qual, in casu, tem-se o estabelecimento de um requisito de 

elegibilidade implícita, não se ventilando a não auto-aplicabilidade do artigo 14, § 9º, da 

CF); pontificou: 

“Foi precisamente essa incomum folha corrida, associada a outros fatos 
públicos e notórios de objetiva reprovabilidade, que levou o egrégio Tribunal do Rio de 
Janeiro à negativa do registro de candidatura do recorrente. Parecendo-me que assim 
procedeu com razoabilidade, considerada a âncora normativo-constitucional e também 
legal de que fez uso na decisão recorrida. Tudo de acordo com uma postura 
interpretativa que busca efetivar a ineliminável função de que se dota o direito para 
qualificar os costumes. Os eleitorais à frente. Julgo improcedente o recurso. É como 
voto” 

(RO nº 1.069 – Classe 27ª – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marcelo 
Ribeiro) 

 

 

Portanto, é possível afirmar que a norma estatuída no artigo sob 
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comento é de eficácia contida, e não limitada como alguns defendem. Com efeito, é 

certo que o mandamento constitucional está consagrado, cabendo à lei complementar 

apenas delimitar-lhe o alcance, balizando, por exemplo, quais são as causas e/ou 

situações que ensejam a inelegibilidade, em razão da salvaguarda da probidade 

administrativa e da moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida 

pregressa do candidato e a proteção contra o abuso dos poderes político e econômico. 

Nessa linha de intelecção, forçoso reconhecer que, se a Lei Maior determina que tais 

parâmetros devem ser observados pelos candidatos a cargos eletivos, não há que se 

falar em eficácia limitada, já que a regra está consagrada. Agora, se não há Lei 

Complementar posterior dispondo sobre tal regra, isso não deve levar ao imobilismo 
judicial, sob pena de iniqüidade da própria regra constitucional. 

Como o legislador posta-se em uma previsível e obsequiosa omissão em 

causa própria, o que ocorre? O mandamento constitucional é indevidamente 

transmudado em uma mera regra de conduta moral, um sôfrego e prosaico conselho; 

em detrimento do Princípio da Eficácia da Constituição, cujas balizas são de 

despicienda pormenorização. E não custa ressaltar que lá se vão cerca de treze anos 

de (sintomática) omissão, já que a redação atual (com a inclusão do Princípios da 

Moralidade e o mister da observância da vida pregressa) do multi aludido artigo foi 

formatada pela Emenda Constitucional nº 4, de 07 de junho de 1994. 

Sobre o Princípio da Efetividade, enquanto norte de hermenêutica, assim 

se manifesta a doutrina mais moderna: 

“Efetividade significa a realização do direito, a atuação prática da 
norma, fazendo prevalecer no mundo dos fatos os valores e interesses por ela 
tutelados. Simboliza a efetividade, portanto, a aproximação, tão íntima quanto possível, 
entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. O intérprete constitucional 
deve ter compromisso com a efetividade da constituição: entre interpretações 
alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da 
vontade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se refugiem 
no argumento da não-auto-aplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão 
do legislador.”(grifou-se) 

(BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São 

Paulo: Saraiva, 2008) 

 

Diante de uma omissão cujas motivações são perceptíveis ao mais 

ingênuo dos seres humanos, o que deve fazer o Poder Judiciário: impassível, proferir 

decisões como quem “lava as mãos...” (consagrando a nefasta prática do hands off)?; 

ou assumir uma postura de preservação da legitimidade e lisura do regime 
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representativo e da eficácia da Constituição Federal? Obviamente que a última 

alternativa se impõe, na medida em que não se pode considerar o artigo 14, § 9º, da 

CF apenas como um conselho, uma sugestão a aguardar o fim de uma narcolepsia 
legislativa que tangencia o imponderável... 

Na dinâmica de todas essas questões, há campo para a imposição de 

uma ‘técnica' de hermenêutica constitucional que tem-se mostrado muito adequada à 

solução de situações advindas da natureza multifacetada dos direitos consagrados na 

Lex Fundamentalis, qual seja: a ponderação de valores. 

Sabe-se que o clássico método da subsunção - em que premissa maior, 

premissa menor e conclusão permeiam a aplicação da lei ao caso concreto –, 

hodiernamente, já encontra limitações inerentes a uma abordagem em que a 

pluralidade de valores constitucionais se evidencia como um fator que, não raro, gera 

uma antinomia capaz de levar à perplexidade o intérprete que utiliza o método 

tradicional. Com efeito, haverá situações em que a subsunção do fato se dará em mais 

de uma norma que, por vezes, consagram direitos até antagônicos. Assim, ante essa 

lógica unidimensional, uma das subsunções possíveis terá de ser irremediavelmente 

desconsiderada, a despeito de também aplicável; fato que depõe contra o próprio 

método e contra o Princípio da Unidade da Constituição, já que uma das soluções 

possíveis seria apriorísticamente volatilizada, descartada mesmo. 

Para superar tais dificuldades, a moderna hermenêutica constitucional 

sistematizou a ponderação de interesses, bens, valores e normas como fórmula que 

possibilita a busca de uma solução consentânea, sem mutilações de ordem 

interpretativa e mesmo prática. 

Deveras, consiste a ponderação de valores em um método de 

hermenêutica em que o aplicador perpassa pelas seguintes etapas: 

1ª - análise das mais relevantes normas aplicáveis ao caso concreto, 

lembrando, nesse particular, que norma não é necessariamente a mesma coisa que 

dispositivo, posto que aquela pode ser o resultado da conjugação de mais de um 

dispositivo e este, sozinho, pode conter mais de uma norma, consoante ensina o acima 

aludido professor da Uerj e Mestre pela Universidade de Yale (in op. cit., pág. 359); 

2º - exame dos fatos e de sua interação com as normas pertinentes; 

3º - Análise conjunta dos fatos e normas, em sua dinâmica e sinergia, de 

modo a atribuir os diferentes pesos que devem ser dados aos elementos valorativos 

em disputa para, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, graduar 
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o grau de prevalência de um valor sobre outro; extraindo-se a solução mais 

consentânea com o caso concreto.  

Tem-se, então, que a ponderação permite sopesar diferentes subsunções, 

para, sob o fio condutor da sua interação com o fato sob análise, eleger uma solução 

que não atente contra a Unidade da Constituição. 

Especificamente no que pertine ao caso concreto objeto da presente Actio, 

tem-se que o § 9º do artigo 14 da Constituição Federal, em suma, traz as seguintes 

balizas, de conotações antagônicas: 

Segurança jurídica da previsão de inelegibilidade em lei complementar; 

norma que limita direito, não comportando interpretação extensiva e que não seria 

auto-aplicável; garantia individual da presunção de inocência, versus: princípio da 

eficácia da constituição; defesa da lisura do regime representativo e da própria 

soberania popular; salvaguarda dos princípios da moralidade (notadamente para o 

exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato) e da Razoabilidade; 

defesa da legitimidade das eleições e, por fim, a supremacia do interesse público. 

Indubitavelmente, todos esses direitos, garantias, normas, valores e princípios estão 

assentados, explícita ou implicitamente, na Carta Política de 1988. 

No exame dos fatos, interagidos com tais normas, constata-se que há um 

conjunto de regras de cunho eminentemente individual, cuja aplicação acaba por 

favorecer os candidatos, especialmente àqueles que têm uma “folha de antecedentes” 

de dar inveja ao mais ativo líder de facção criminosa. De outro lado, estão os 

mandamentos voltados à defesa da lisura das eleições, da moralidade, do mister da 

observância da vida pregressa do postulante a cargo eletivo e, em última análise, ao 

próprio regime representativo. 

Não há dúvida de que a presunção de inocência, consagrada, ainda, na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de São José 

da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário (Decreto 678, de 06/11/1992), é de suma 

importância, especialmente para evitar prejuízos à esfera jurídica individual, antes de 

uma decisão condenatória da qual não caiba mais recurso. A garantia da previsão em 

lei posterior também não é despicienda, já que é de bom alvitre que as limitações à 

chamada capacidade eleitoral passiva sejam objeto de lei própria. 

Por sua vez, os Princípios da Eficácia da Constituição, da Moralidade e da 

Razoabilidade, a defesa da lisura do regime representativo, a análise da vida pregressa 

do candidato, e a supremacia do interesse público são, todos, de feição evidentemente 
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coletiva e democrática, eis que vocacionados a dar vida ao artigo 1º, incisos I, II e 
parágrafo único da Lei Maior. 

Feitas essas ponderações, indaga-se: quais desses valores, interesses e 

normas devem prevalecer? Obviamente, não será lícito ao intérprete fazer preponderar 

um interesse individual, em detrimento dos valores maiores do regime representativo e 

da moralidade, razão pela qual conclui-se que não se sustenta a tese segundo a qual a 

norma do artigo 14, § 9º, da CF não é auto-aplicável; ante a ponderação de prevalência 

das disposições voltadas à preservação da legitimidade das eleições, do regime 

representativo e da própria soberania popular. 

Dessa maneira, impende concluir que o pedido de registro de candidatura 

do Impugnado não pode encontrar guarida na Justiça Eleitoral, sendo mister o 

indeferimento. 

Ad argumentandum tantum, nem se ventile que o reconhecimento da 

inelegibilidade implica invasão de competência do Poder Legislativo pelo Judiciário, 

mesmo porque a própria Carta Magna deixa claro que omissões legislativas não podem 

ser óbices à salvaguarda de valores constitucionalmente postos. Prova disso é a 

previsão do Mandado de Injunção, como remédio jurídico a ser impetrado em face de 

certas omissões, consoante seu art. 5ª, inciso LXXI. 

Noutro giro, também não se sustenta o argumento de que a Lei 

Complementar nº 64/90 não prevê a inelegibilidade como conseqüência da 

(i)moralidade e de uma vida pregressa eivada de imputações de delitos e atos de 

improbidade administrativa de toda espécie. É obvio que a aludida lei não contém tal 

dispositivo, pois é anterior à Emenda Constitucional nº 04/94 e, conforme 

meridianamente sabido, não lhe sobreveio qualquer alteração por lei posterior. 

Por fim, salienta-se que tamanha é a liberdade dada ao Julgador ao 

apreciar a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, que o parágrafo único do 

artigo 7º da LC nº 64/90 reza que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 

alegados pelas partes, devendo fazê-lo motivadamente, como é cediço. 

De tudo quanto foi analisado, infere-se que a Carta Maior quis que a vida 

pregressa do postulante a cargo eletivo fosse efetivamente considerada, enquanto 

elemento de valoração a balizar a viabilidade (ou não) do deferimento de candidatura a 

cargo eletivo. Negar eficácia a esse mandamento constitucional, reduzindo-o a apenas 

uma desejável regra de conduta moral, seria negar valor à própria Lei Maior, enquanto 
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instrumento de disciplina democrática. Mais que isso, seria atomizar o Direito, pois, ou 

este é operado de forma instrumental e emancipatória, ou não passará de mero 

fenômeno de superestrutura de poder... 

 

III – DOS PEDIDOS 
 

Ex positis, requer o Ministério Público Eleitoral: 

A) Após o recebimento desta Exordial, seja notificado o Impugnado para 

apresentar Contestação (rectius: defesa) no prazo de sete dias; 

B) Apresentada a Contestação ou decorrido in albis o prazo respectivo, 

seja diligenciado o julgamento antecipado da lide – à luz do artigo 5º da LC 64/90 - já 

que a matéria ventilada na quaestio sub examinem é unicamente de direito; 

C) Caso o Douto Julgador entenda necessária a produção de outras 

provas, sejam adotadas as outras medidas estatuídas nos artigos 4º usque 8º do 

aludido Estatuto Complementar;  

D) Independentemente de ocorrer ou não o julgamento antecipado da lide, 

seja a presente Ação julgada procedente em todos os seus termos, para indeferir o 

pedido de registro da candidatura do Impugnado, com o conseqüente impedimento de 

concorrer ao cargo colimado, inclusive com declaração de nulidade do diploma, caso já 

expedido. 

 

Em que pese a prova ser unicamente de direito, protesta, ad cautelam, 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, a exemplo de 

documentos, perícias, dentre quaisquer outras que se fizerem pertinentes, ao tempo 

em que apresenta o rol das testemunhas a serem notificadas (expressão final do artigo 

5º da LC nº 64/90) para oitiva em Juízo, quais sejam: 

 

1 – testemunhas / até o máximo de seis (artigo 3º, § 3º da LC 64/90). 

  

Dá-se à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OBS: Embora não seja considerado imprescindível, o valor da causa está 

sendo consignado ad cautelam. Sugere-se valor igual ao do limite de gasto fixado para 

a campanha (ver artigo 17-A, da Lei 9.504/97, com redação fixada pela Lei 11.300/06). 
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N Termos, 
P. Deferimento. 
 

Itaberaba, ____ de julho de 2008. 
 

Fábio Ribeiro Velloso 
Promotor de Justiça 

Ministério Público Eleitoral 


