EXMO. SR. DR. MINIST RO PRESIDENTE DO EG.
TRIB UNAL SUPERIOR EL EITORA L - TSE
Sou a favor da candidatura avulsa. Faz parte do jogo
democrático e seria um item interessante.
Revista Veja, edição de 12 de julho de 2017.
Ministro Luiz Fux

Não se pretende negar o relevantíssimo papel reservado aos partidos políticos nas
democracias representativas modernas. Porém, não parece certo afirmar que o

constituinte de 1988 haja instituído uma “democracia de partidos”
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 5.081.
Ministro Luís Roberto Barroso

Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou
Victor Hugo
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THOMAS RAYMUND KORONTAI, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito
no CPF/MF sob o nº 32080476904, portador do Título Eleitoral nº Título de
Eleitor n. 000385260369,

domiciliado à Al. Princesa Izabel 2755,

Curitiba/Paraná, CEP: 80730-080, e CÉLIO ANTUNES DE SOUZA, brasileiro,
casado, engenheiro e empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº
07537203881, portador do Título Eleitoral nº 47468320175, domiciliado à
Av. Paulista 1009, 17 andar, CEP:013111000, vêm requerer

Registro de Candidatura Desvinc ulada
de Partido Político – Candidatura Independente
à Presidência e Vice-Presidência da República Federativa do Brasil,
respectivamente, o que faz pelas razões de fato e de direito que adiante
passa a expor:

I - CONSI DERAÇÕES INICI A I S:
PROCEDIB ILIDADE – USO DAS
CÉDULAS DE CONTIGENC IA MENTO
I.1 – O ponto mais nevrálgico do presente pedido situa-se no campo da
administração pública eleitoral de organização do pleito. Com a devida vênia,
criou-se pelo setor de informática do Tribunal Superior Eleitoral uma “fake
News” institucional que contaminou todos os Julgadores e os induziram, quer
assim acreditar, a um erro essencial sobre a condução do tema programas de
informática.
I.2 – Com efeito, como abaixo se demonstrará, a tese de “candidatura avulsa”
está sob o regime de REPERCUSSÃO GERAL no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, como de sabença pública, em acórdão deferido à
UNANIMIDADE DE VOTOS, que descredencia o único julgado desta Corte
Eleitoral (caso Mezzomo versus poder público ARE 1054490), debatendo-se
sobre os Tratados Internacionais.
I.3 – É dizer, a própria natureza do direito em questão está SUB JUDICE
perante o Supremo Tribunal Federal. Voltaremos ao tema de candidaturas
sub judice mais abaixo.
I.4 - Ora, as informações prestadas aos Ministros do Tribunal Superior
Eleitoral pelo setor operacional de tecnologia, obviamente por não
entenderem nada de ciências jurídicas, criaram todo tipo de empecilho para o
não gerenciamento dos sistemas

de informática, demonstrando imenso

desrespeito ao que decidido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral ao editar
a Resolução 23554/17 que dispõe sobre os atos preparatórios para as
eleições de 2018, cuja redação é a seguinte:
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Seção VI
Da Votação por Cédulas de Uso

Art. 127. A forma de votação descrita nesta seção apenas
será realizada na impossibilidade da utilização do sistema
eletrônico de votação.
Parágrafo único. As cédulas de uso contingente
serão confeccionadas em obediência ao modelo definido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, constante do Anexo
desta resolução."
I.5 – E agora eméritos Ministros do TSE? E agora? O Tribunal, no âmbito
jurisdicional, irá desconsiderar sua própria Resolução? Irá desrespeitar o
sufrágio do eleitor soberano que queira votar nas candidaturas sub judice?
I.6 – O Ministério Público Eleitoral em 23 de Janeiro de 2018 oficiou ao então
Presidente Min. Gilmar Mendes para que adotasse as medidas necessárias
para adequação dos sistemas eletrônicos, conforme ofício que se reproduz
nesta petição, nos seguintes termos (original em anexo):
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1.7 – Ainda em dezembro de 2017, foram feitos pela sociedade civil diversos
questionamentos para funcionamento das urnas, tendo grande repercussão
na impressa nacional, conforme notícia num dos maiores e mais importantes
jornais do Brasil, o Estado de São Paulo (Estadão), conforme se verifica
abaixo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,unajuf-questiona-tse-

sobre-seguranca-do-sistema-de-urnas-eletronicas,70002105057):

1.8 – E mais, houve decisão judicial pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral do
Estado de Goiás determinando a regularização dos sistemas eleitorais, tendo
a administração do TSE, ao invés de cumprir a decisão, acionado os meios
jurídicos para obtenção de suspensão de segurança junto ao TRE-GO,
obtendo, à farta de informações equivocadas, medida liminar a tanto.
1.9- Acionado o Ministério Público Eleitoral no TSE através do ofício 04-2018
Presi Unajuf alertando para a propositura da respectiva suspensão de
segurança e nada tendo feito, estranhamente para manter os termos de sua
atuação pretérita, conforme abaixo:

5

6

I.10 – O Estado de “fake News” porque passou o TSE, especialmente após o
mês de fevereiro de 2018, parece ter contagiado a todos, porque todas as
autoridades competentes da Corte deram de ombro aos alertas conferidos
pela sociedade.
I.11- E agora TSE? O que será feito? O direito sagrado do eleitor de voto será
ceifado? Não se pode acusar a sociedade civil de não ter adotado todas as
medidas necessárias a tanto.
I.12 – Todavia, as ferramentas jurídicas sempre são postas pela lógica
científica, afinal, como ciência há de ser esperar resultados objetivos para
situação objetivas, se “A” está para “B” e “B” está para “C”, não há outra
conclusão a se chegar no sentido de “A” estar para “C”.

I.13 – É que a norma de organização das eleições acima citada é EXPRESSA:
não sendo possível a utilização das urnas eletrônicas serão utilizadas cédulas.
I.14 – Vamos repetir em letras maiores: não sendo possível utilização das

urnas eletrônicas serão utilizadas cédulas. A propósito, repete-se o
inteiro teor da Resolução 23554/17 que dispõe sobre os atos preparatórios
para as eleições de 2018, cuja redação é a seguinte:
Seção VI
Da Votação por Cédulas de Uso

Art. 127. A forma de votação descrita nesta seção
apenas será realizada na impossibilidade da
utilização do sistema eletrônico de votação.
Parágrafo único. As cédulas de uso contingente
serão confeccionadas em obediência ao modelo
definido pelo Tribunal Superior Eleitoral,
constante do Anexo desta resolução."
I.15 – A partir daí vem a Lei Eleitoral – Lei 9504/97 – cujo art. 16-A vem
expressamente assim redigido:

“Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub

judice poderá efetuar todos os atos relativos à
campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral
gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome

mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob
essa condição, ficando a validade dos votos a ele
atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro
por instância superior.
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I.16 – Pensar pelo descabimento do voto em cédula porquanto o sistema de
informática não estaria apto às candidaturas avulsas é admitir que o “auxiliar
do CPD” exerça as funções de Ministro da Corte, estando aqui as funções de
Ministro nem mesmo ao nível do tal auxiliar do CPD, data vênia.
I.17 -

Segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE)1, nas últimas

eleições – ocorridas em 2016, quando o país elegeu os postulantes aos cargos
para a municipalidade – quase oito mil e quinhentos candidatos a prefeito,
vice-prefeito ou vereador concorreram com registros indeferidos. Dito de
outro modo, no último certame milhares de pessoas puderam competir,
malgrado a ausência de registro definitivo perante a Justiça Eleitoral.
I.18- Trata-se, por certo, da conhecida figura da candidatura sub judice,
consagrada em nossa legislação no art. 16-A, da Lei nº 9504/97. Assim

sendo, candidato sub judice é todo postulante que por qualquer razão –
seja por ausência de condições de elegibilidade, seja em decorrência de
causas de inelegibilidade – teve seu registro indeferido, contudo, ainda
sem a ocorrência de trânsito em julgado. Neste sentido é o verbo de
Thales Tácito Cerqueira2, a saber:
“(...) Assim, caso a decisão não tenha sido apreciada

pelo TSE, em sede de embargos de declaração em REsp, até a
eleição, seu nome também deverá figurar na urna

eletrônica. Todavia, os votos recebidos por ele só serão válidos
se o pedido de registro for aceito definitivamente pelo TSE, o que
se denominou de “teoria dos votos engavetados (...)”.

1
2

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/resultados-da-eleicao-estao-sujeitos-a-mudancas-diz-tse/
Cerqueira, Thales Tácito. Direito Eleitoral Esquematizado, Saraiva, 2015. 5º edição, p. 258.
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I.19 - A jurisprudência eleitoral, de modo uníssono, aponta para
inviabilidade de cancelamento imediato de candidatura, devendo o
Judiciário assegurar o prosseguimento da campanha até o trânsito em
julgado, conforme lhe garante expressamente o comando legal acima
mencionado.
I.20- Neste sentido, vejamos o julgado do TSE, o qual é representativo da
controvérsia:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO.
REALIZAÇÃO DE ATOS DE CAMPANHA.

1.

O art. 45 da Res.-TSE n° 23.373 - que reproduz o teor do ART. 16-A DA LEI

N° 9.504197 - expressamente estabelece que o candidato cujo registro
esteja sub judice PODERÁ EFETUAR TODOS OS ATOS RELATIVOS À
CAMPANHA ELEITORAL, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no
rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto
estiver sob essa condição.

2. Não se pode - com base na nova redação do art. 15 da Lei Complementar
n° 64190, dada pela Lei Complementar n° 13512010 - concluir pela

possibilidade de cancelamento imediato da candidatura, com a
proibição de realização de todos os atos de propaganda
eleitoral, em virtude de decisão por órgão colegiado no
processo de registro, sobretudo porque, caso sejam adotadas
tais medidas, evidentemente as candidaturas estarão
inviabilizadas, quer em decorrência do MANIFESTO PREJUÍZO À
CAMPANHA ELEITORAL, quer pela RETIRADA DO NOME DO
CANDIDATO DA URNA ELETRÔNICA. Agravo regimental não provido.”
(Ac.-TSE, de 25.9.2012, no AgR-MS nº 88673, rel. Min Arnaldo
Versiani)
***
No corpo do voto do v. acórdão verifica-se o seguinte:
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(...) De outra parte, não há como acolher a tese de que se possa,

de imediato, obstar a candidatura, à vista da possibilidade de
interposição de recurso na via extraordinária. (...)

Se, por um lado, as disposições da LC n° 135/2010 visaram a proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato considerada a vida pregressa do candidato - e a normalidade e legitimidade
das eleições contra o abuso do poder político e econômico, conforme
disposto no art. 14, § 9º , da Constituição Federal, não menos certo é

que se deve, também, dar primazia à elegibilidade de
cidadãos,

assegurando-se

direitos

políticos

igualmente

previstos no texto constitucional.
Assim, a discussão sobre a viabilidade de candidatura deve observar o
devido processo legal, não se podendo adotar soluções drásticas

que impliquem em afronta a direito dos candidatos, partidos e
coligações.
POR ESSA RAZÃO É QUE HÁ MUITO A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL ADMITE QUE O CANDIDATO POSSA RECORRER, POR
SUA CONTA E RISCO, NO PROCESSO DE REGISTRO, O QUE
PASSOU A SER, INCLUSIVE, OBJETO DE PREVISÃO NAS
PRÓPRIAS

RESOLUÇÕES

EDITADAS

PARA

AS

ELEIÇÕES,

INCLUSIVE PARA AS DE 2012 (ART. 45 DA RES.-TSE NO 23.373).
ADEMAIS, ESSA SOLUÇÃO FOI INCORPORADA PELA LEI N°
12.0341/2009, AO INSERIR O ART. 16-A NA LEI N° 9.504/97.
(...) O que não se pode é negar-lhe o direito de prosseguir na
campanha eleitoral, cuja eventual medida proibitiva implicará
fragrante e irreparável prejuízo.
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Pelo exposto, mantenho a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.”

***

De todo exposto, é manifesto que, enquanto não apreciado o mérito do

Recurso em tramite no STF, o qual trata das candidaturas independentes –
com Repercussão Geral e efeito erga omnis – os Requerentes têm direito ao
agasalho do artigo do art. 16-A da Lei n° 9.504/97 e devem ter seus nomes
constantes das cédulas de contingência.

I.21- De tal modo, a Corte Eleitoral deve assegurar aos Requerentes
ampla possibilidade de participação no pleito de 2018, e isso inclui a
obtenção – em época própria – do CNPJ para abertura de conta corrente
e movimentação financeira eleitoral, bem como a inscrição de seus
nomes nas cédulas de contingência.
I.22 - A respeito das candidaturas independentes, cabe desde já informar que
se encontra no Pretório Excelso, sob a relatoria do Exmo. Sr. Dr. Min. Luís
Roberto Barroso, o ARE 1054490, sobre o qual a douta Procuradoria Geral
da República encaminhou parecer favorável, no qual se colhem os
seguintes fragmentos, in verbis:

“Os recorrentes parecem ter razão aqui, ao defenderem o
ponto de vista de que o conflito entre o art. 14, § 3º, v, da CR e o art.
23, inc. 1, b, c/c o inc. 2, do Pacto de São José deve ser resolvido em
favor da norma de direito internacional. Em especial quando se lê o
inc. 2, percebe-se que a filiação partidária não consta dos

motivos pelos quais se pode restringir a participação de
candidatos em eleições americanas”.
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Apesar da relevância dos partidos políticos para o processo
democrático, o art. 60, § 4º, II, da CR não incluiu os partidos

na cláusula de eternidade da Constituição de 1988. Ao
contrário, nesse aspecto da organização social brasileira, a

Constituição só declarou a salvo de mudanças o “voto
direto, secreto, universal e periódico”. Logo, não parece haver
incompatibilidade entre a norma internacional aludida e as restrições
a emendas constitucionais ou à incorporação do pacto aludido na
ordem brasileira. Daí que os partidos representados no Congresso
Nacional

abriram mão, validamente, da função de

organizações intermédias exclusivas entre governantes e
governados, ao terem aprovado o Pacto de São José.

Nessa medida, o pedido dos autores parece procedente.
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11. Conclusão

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do
recurso extraordinário ou, caso superada a preliminar, por seu

provimento”.
***
I.23- Dando sequência ao andamento daquele feito, o Colendo Plenário da
Suprema Corte, em 05 de outubro de 2017, enfrentou a Questão de Ordem
suscitada pelo Exmo. Sr. Dr. Min. Luís Roberto Barroso, MD Relator do
mencionado Recurso. A “Questão” em comento foi resolvida nos seguintes
termos, in verbis:

“O Tribunal, nos termos do voto do Relator, resolveu questão de
ordem por ele suscitada, no sentido de superar-se a
prejudicialidade do recurso, vencidos, nesse ponto, os Ministros
Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e
Marco Aurélio, e, por unanimidade, atribuir repercussão geral à
questão

constitucional

constante

dos

autos.

Ausente,

justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 5.10.2017”. (grifo nosso)
***
Ex positis, considerando o acima mencionado, colima o presente petitório
demandar ao Eg. TSE a concessão de proteção do direito de candidatura
independente para o pleito de 2018, requerendo-se à Corte Especializada
medida que assegure o registro de suas candidaturas independentes nas
eleições marcadas para outubro deste ano, enquanto a quaestio das
candidaturas independentes não for apreciada no mérito pelo Colendo
Plenário do Eg STF.

II – DOS REQUISITOS OBJET I VOS PARA CANDIDATURA
APARTI DÁRI A:
A ) EMENDA CONSTITUCI ONA L ORIUNDA DO TRATADO
DE NOVA YORK (A RT. 2 9) E REGULA MENT A DO PELA LB I
B ) PACTO SÃ O JOSÉ DA COSTA RICA (ART. 23)

II.1 – O chamado Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência foi
incorporado na forma do art. 5º, §3º da CF88 (Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais) pelo Decreto
Legislativo 6.949/09, alterando-se significativamente a ordem vigente.
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II. 2 – Com efeito, hoje o referido Tratado é norma garantidora de direitos
individuais posto que aprovado em ambas as casas legislativas do Congresso
Nacional, em votação por três quintos em dois turnos, fazendo-se inserir
como norma de natureza constitucional oriunda diretamente do poder
constitucional derivado, portanto, com o condão revogatório de TODAS as
disposições que com ele conflitem.
II. 3 – Pontua-se o reflexo da referida emenda na disciplina constitucional
afeta TUDO que diz respeito a qualquer limitação quanto ao direito de ser
votado, posto que norma de efeito concreto, ILIMITADA, que por extensão da
característica de direito natural se aplicaria a todos, deficientes ou não,
considerando a norma posterior oriunda do referido tratado, na máxima
expressão - Lex posterior derogat priori.
II. 4 – É dizer, NORMA POSTERIOR REVOGA A ANTERIOR em tudo aquilo que
com ela conflite. No caso, interpretar a norma revogadora pela norma
revogada porque “as coisas sempre foram assim” é, além de uma aberração
jurídica, uma ultrajante violação das garantias fundamentais do cidadão.
II. 5 - De fato, o art. 29 da Convenção revogou expressamente diversos
dispositivos constitucionais porquanto a proibição constante das normas
originárias da Constituição da República, cunhadas no ano de 1988, não se
harmoniza com as premissas de direitos humanos vigentes na atualidade,
assim estando redigidas as noviças orientações humanitárias:

“Artigo 29
Participação na vida política e pública
Os Estados Partes garantirão às pessoas com
deficiência direitos políticos e oportunidade de
exercê-los em condições de igualdade com as
demais pessoas, e deverão:
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a) Assegurar que as pessoas com deficiência
possam participar efetiva e plenamente na vida
política e pública, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, diretamente ou por meio
de representantes livremente escolhidos, incluindo
o direito e a oportunidade de votarem e serem
votadas, mediante, entre outros:
ii) Proteção do direito das pessoas com deficiência
ao voto secreto em eleições e plebiscitos, sem
intimidação, e a candidatar-se nas eleições3,
efetivamente

ocupar

cargos

eletivos

e

desempenhar quaisquer funções públicas em todos
os níveis de governo, usando novas tecnologias
assistivas, quando apropriado;
São disposições constitucionais importantíssimas que tratam de inclusão
social plena a todos, não só às próprias pessoas com deficiência física, mas a
todo conjunto da sociedade, e que se harmoniza, finalmente, com a própria
Convenção Americana dos Direitos do Homem, que já tinha por si só o caráter
revogatório da lei dos partidos políticos. A propósito, consta assim do PACTO
DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA - Convenção Americana sobre os Direitos
Humanos, em seu art. 23 que:
Artigo 23. Direitos políticos
1.

Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes

direitos e oportunidades:
a.

de participar na direção dos assuntos públicos,

diretamente ou por meio de representantes livremente
eleitos;

3

Veja MM Juiz, não se trata de candidatar-se mediante partidos políticos! O direito é pleno e absoluto.
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b.

de votar e ser eleitos em eleições

periódicas

autênticas,

realizadas

por

sufrágio universal e igual e por voto secreto
que garanta a livre expressão da vontade
dos eleitores; e
c.

de ter acesso, em condições gerais de

igualdade, às funções públicas de seu país.
2.

A lei pode regular o exercício dos

direitos e oportunidades a que se refere o
inciso anterior, exclusivamente por motivos
de idade, nacionalidade, residência, idioma,
instrução, capacidade civil ou mental, ou
condenação, por juiz competente, em
processo penal.
Como se vê, o pleno exercício da cidadania é inerente a TODOS os cidadãos –
com ou sem deficiência -, podendo haver limitação apenas e tão somente às
hipóteses EXCLUSIVAS relativas à idade (o que é muito natural pois diz
respeito ao próprio discernimento), à nacionalidade (intrínseco portanto à
condição de naturalidade), de residência (em outras palavras, de
representação), idioma (o domínio da língua pátria é inerente aos valores de
um povo), ao grau de instrução (fator de compreensão mínima de normas), à
capacidade civil ou mental (é dizer, estar no gozo pleno da vida) e não haver
condenação (o segregado não é um ser político por natureza pela ausência de
liberdade) .

6 – Em outras palavras, ambos os Tratados afetaram DIRETAMENTE a própria
disciplina do art. 14, parágrafo 3º, IV, assim dispondo:
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Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V - a filiação partidária; (revogado ou facultativo!)

II. 7 - É que a soberania popular se dará SEMPRE, na forma da Lei. É que a Lei
Ordinária 9.906/95 e suas alterações posteriores estabeleceu que a filiação
partidária seria “obrigatória ou facultativa” para os fins de CANDIDATURAS
AVULSAS, portanto, de natureza apartidária, na qual se insere a perspectiva
de elegibilidade de qualquer cidadão, pela revogação ocorrida em qualquer
norma que venha a dispor em contrário do Pacto de Nova Iorque, posto que
posterior e hierarquicamente superior, inclusive REVOGANDO-SE o próprio
art. 14, §3º da Constituição de 88 que lhe venha a restringir seu alcance,
conforme retro exposto.
II. 8 - Portanto, são 2 (dois) fundamentos autônomos e independentes que
proclamam a necessária declaração , como se fosse a própria declaração dos
direitos do homem, para que todo cidadão possa exercer seus direitos
inerentes da soberania mesmo sem filiação partidária:
1- Pela revogação expressa pelo Tratado de Nova
Iorque das normas limitadoras do direito de
participação política, sejam elas constitucionais
ou não e
2- Pela retirada de eficácia de toda legislação
infraconstitucional limitadora do exercício do
direito de participação política.
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II. 9 – Não se poderia deixar de elogiar e consignar a postura cívica do Ilustre
Jurista e Professor Modesto Carvalhosa, juntamente com diversos outros
renomados juristas e pessoas públicas, que se colocaram alinhados com a
tese, inclusive lançando-se a pré-candidatura à Presidência da República,
conforme tornou-se público e notório nos principais veículos de imprensa,
chamando mesmo atenção a entrevista concedida pela rádio CBN de
Jornalismo (áudio pesquisável no Google “entrevista CBN Modesto
Carvalhosa”) :
Ouça agora na CBN: "A sociedade civil tem que ter
voz

nas

eleições

indiretas"

-

http://m.cbn.globoradio.globo.com/programas/jorn
al-da-cbn/JORNAL-DA-CBN.htm)

II. 10 - Assim, p.ex., os direitos insculpidos no art. 5º da Magna Carta são
fundamentais, não ocorrendo o mesmo com as regras eleitorais dispostas na
própria Constituição, como é o caso do art. 14, §3, V, daquele texto. Isto
porque são os direitos fundamentais compreendidos como princípios que
resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada
ordenamento jurídico, no sentido de consagrar o respeito à dignidade
humana, garantir a limitação do poder e visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade no âmbito nacional.
II. 11 - Nessa esteira de raciocínio, ao analisarmos a Magna Carta de 1988
desde seu artigo 1º, nos deparamos com disposição sobre os fundamentos da
Nação brasileira. Assim sendo, o Brasil, como República estruturada em forma
de Estado Democrático de Direito, tem como pedras angulares a cidadania
(inciso II), a dignidade da pessoa humana (inciso III) e o pluralismo político
(inciso V), dentre outros preceitos. Frise-se, que pluralismo político não se
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confunde com o mero pluralismo partidário, eis que é um conceito muito
mais amplo, passando pelo aspecto de liberdade.

II. 12 - Preceitos esses que se harmonizam com o Pacto de Nova Iorque e que
tanto MATERIALMENTE quanto FORMALMENTE integram a estrutura política
brasileira. Se os parlamentares eleitos pelos partidos políticos NÃO sabiam o
que estavam votando quando inseriram como cláusula pétrea na Carta
Política, talvez pelo fato de o “assunto de deficiente físico gerar voto”, como
pauta sensível, o fato é que não se pode, agora, deixar de se aplicar, sob pena
de se caracterizar na mais nefasta forma de discriminação: o crime de
hermenêutica às avessas.
II. 13 –

III– DOS REQUISITOS SUB JETI V OS – CERTIDÕES E
COMPROVA NTES DIVERSO S -

III.1 - Conforme a Resolução 23548/17, seguem anexas as seguintes
documentações:
1 – Foto colorida recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, inciso VIII):
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) cor de fundo uniforme, preferencialmente branca;
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d) características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e
sem adornos, especialmente aqueles que tenham conotação de propaganda
eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor;
2 - certidões criminais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, inciso VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato
tenha o seu domicílio eleitoral;

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato
tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem foro por
prerrogativa de função;
3 – Cópias: Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de endereço e
quitação eleitoral;
4 – Declaração de bens feita a próprio punho;
5 – Declaração de escolaridade para aqueles que não possuírem diploma
escolar ou cópia da CNH, que poderá suprir a escolaridade

IV – DOS PEDIDOS

Ex positis, considerando que:

I. Seja deferimento do registro de candidatura de THOMAS RAYMUND
KORONTAI e CÉLIO ANTUNES DE SOUZA para presidente e vicepresidente da República Federativa do Brasil, respectivamente;
II. Informam que o nome utilizado na campanha política de THOMAS
RAYMUND KORONTAI será “THOMAS KORONTAI” e CÉLIO ANTUNES DE
SOUZA será “CÉLIO ANTUNES DE SOUZA”. A chapa será identificada
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como “THOMAS KORONTAI Presidente, CÉLIO ANTUNES DE SOUZA VicePresidente, 91”;
III. Que seja expedido o CNPJ eleitoral para a abertura de conta corrente;
pois sem a mesma ficam os Recorrentes impossibilitados de obter
doações de campanha;
IV. Seja deferido do número 91 (noventa e um) para ser inscrito em cédula
de contingência;
V. Sejam concedidos todos os demais direitos inerentes às candidaturas
registradas,

em

especial,

a

autorização

para

realização

de

financiamento coletivo e a confecção de materiais para propaganda;
VI. Seja aplicado o art 16-A, da Lei nº 9504/97 até que o STF decida sobre
o mérito das candidaturas independentes ou garantida a ora
candidatura até o trânsito em julgado do presente pedido.
VII.Seja autorizado, desde já, a captação de recursos na modalidade de
financiamento coletivo.

Termos que pede deferimento
Por ser medida de cristalina J U S T I Ç A!
Brasília-DF,

Adv
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