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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 25ª ZONA ELEITORAL 

DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

Autos nº 0600150-79.2020.6.06.0025 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu agente 

firmatário, vem, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar nº 64/90, propor a presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURA em face de PALOMA AGUIAR DA SILVA 

(PALOMA AGUIAR), postulante de candidatura ao cargo de Prefeito no Município de 

Granja pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, nos autos do processo acima epigrafado, 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

I – DOS FATOS 

 

A Impugnada foi eleita vereadora no Município de Granja para a le-

gislatura 2017-2020. Ocorre que em no curso da legislatura, a Representava teve decla-

rada a perda de seu mandato legislativo pela Câmara Municipal, por quebra de decorro 

parlamentar. 

 

De acordo com a documentação em anexo, o motivo da decretação da 

perda do mandato foi a apresentação de um requerimento parlamentar (Requerimento nº 

33/2017) subscrito por pessoa diversa da Edil, ou seja, mediante assinatura falsa. 

 

Pelo que se extrai da justificativa que acompanha a resolução que de-

cretou a cassação do mandato, apesar da Vereador ter reivindicado em várias ocasiões a 

assinatura do documento como sua, a prova pericial produzida no bojo de inquérito po-

licial atestou a materialidade da falsificação do documento público. 
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Durante o quadriênio 2011-2016, o Requerido ficou afastado das fun-

ções de seu cargo efetivo para o exercício de mandado eletivo de Prefeito Municipal na 

referida cidade. Ocorre que após o término do seu mandato, o Representado não reto-

mou o desempenho das funções de professor municipal, o que ensejou, em 07/08/2017, 

a instauração de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo. 

 

O mencionado PAD foi jugado e em 27/09/2017 o Demandando foi 

sancionado com pena de demissão do cargo público, prevista no art. 123, inciso II, da 

Lei Municipal nº 351/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos de Martinópole), confor-

me documentação em anexo. 

 

A aludida decisão de cassação da Câmara de Vereadores foi 

proferida em 23 de janeiro de 2020. Dessa forma, conforme a previsão legal, a 

Impugnada é inelegível pelo período remanescente do mandato (ou seja, até 31 

de dezembro de 2020) e por mais oito anos subsequentes ao término da pre-

sente legislatura. 

  

 

II – DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, “b”, LC 64/90. PERDA 

DE MANDADO PELA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA 

 

O registro da candidatura da Impugnada é inviável, tendo em vista que 

ela se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar n. 64/90, in 

verbis: 

 

Art. 1º São inelegíveis: 
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I - para qualquer cargo: 

[…] 

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias 

Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, 

que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência 

do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição 

Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato 

das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e 

do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante 

o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos 

e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura; 

 

Como já narrado linhas acima, a Promovida teve decretara a perda de 

seu mandato de vereador pela Câmara Municipal de Granja em decorrência da prática 

de conduta incompatível com a dignidade e o decorro parlamentar, consoante previsto 

no art. 32, inciso II da Lei Orgânica do Município de Granja. 

 

A decisão supracitada torna a Impugnada inelegível até 31/12/2028 e  

não há qualquer notícia apontando a existência de provimento jurisdicional suspendendo ou 

anulando seus efeitos 

 

Sobre o assunto Rodrigo López Zilio esclarece que:  

 

“Trata-se da hipíotese de cassação de mandato de membros do Poder 

Legislativo, que decorre de normativa interna da Casa legislativa que 

reconheceu a perda do mandato do parlamentar. Embora se origine da 

decisão soberana do Poder Legislativo, a inelegibilidade depende do 

reconhecimento pela Justiça Eleitoral em procedimento próprio, ou 

seja, extraem-se os efeitos negativos na esfera eleitoral do parlamentar 

do julgamento político.” (In Direito Eleitoral, 7 ed. Ver. Ampl. e 

atual.- Salvador: Editora Juspodivm, 2020, pág. 264).     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art55i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art55i
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O e. Supremo Tribunal Federal – em decisão com efeito erga omnes e 

vinculante (ADC nº 29, ADC nº 30 e ADIn nº 4.578, j. 16.02.2012) – decidiu pela 

constitucionalidade da Lei Complementar nº 135/10, assentando que a restrição à 

capacidade eleitoral passiva, a partir da decisão de órgão colegiado, não fere o princípio 

da presunção de inocência e, ainda, a possibilidade de aplicação das causas de 

inelegibilidade aos fatos cometidos anteriormente à vigência do novo diploma 

normativo. 

 

Deste modo, tendo em vista o princípio da preclusão (art. 259 do Código 

Eleitoral), impõe-se o ajuizamento da presente ação de impugnação, pois se trata de causa de 

inelegibilidade infraconstitucional. 

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral requer: 

 

I - o recebimento da presente ação de impugnação; 

II - seja a Impugnada devidamente notificada, para que, 

querendo, ofereça sua defesa, nos termos do art. 4º da LC nº 

64/90; 

III -  que seja notificado o Partido Socialista Brasileiro – 

PSB de Granja; 

IV - seja juntada a documentação anexa; 

V - protesta pela produção de todos os meios de prova em 

direito admitidos; 

VI - encerrado o prazo da dilação probatória, seja 

oportunizado às partes o oferecimento de alegações finais, 

nos termos do art. 6º da LC n. 64/90; e, 
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VII - por fim, que seja a presente ação de impugnação de 

candidatura julgada integralmente procedente, para o fim 

de indeferir o registro da Impugnada. 

 

 

Granja/CE, 28 de setembro de 2020 

 

 

VICTOR BORGES PINHO 

Promotor Eleitoral 


