
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 99ª ZONA – SANTANA (BA) 
 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor Eleitoral subscritor desta 
peça, que poderá ser encontrado para intimações e notificações pessoais na Rua Monteiro 
Lobato, Forum local, Santana (BA), lastreado nos arts. 127, caput, da Constituição Federal e 3º 
da Lei Complementar nº 64/90, vem, perante V. Exª, IMPUGNAR O REGISTRO DE 
CANDIDATURA de Irani de Souza Silva, brasileira, casada, servidora pública municipal, 
portadora do Título Eleitoral nº 2921300582, residente no Povoado de Sossego, Santana (BA), 
conforme os motivos que passa a expor: 

1 – A impugnada apresentou sua inscrição às eleições proporcionais vindouras pela 
Coligação PMDB – PSC – PFL – PTC como pré-candidata ao cargo de Vereadora da Cidade de 
Santana, após a escolha de seu nome em convenção de 30 de junho de 2004. 

2 – Não poderá, porém, participar deste pleito, por ser inelegível, já que não se 
desincompatibilizou do cargo público em que está investida, o que desatende ao art. 3º, VII c/c 
II, l, da Lei Complementar nº 64/90. 

3 – Como nos ensina Adriano Soares da Costa (in “Teoria da Inelegibilidade e o 
Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del Rey, 1998, p. 120), exige-se a desincompatibilização 
“sempre que o exercício de uma função, cargo ou emprego – de natureza pública ou privada – 
for reputado como benefício não desejado para seu ocupante ou para terceiro a ele ligado por 
parentesco, causando um desequilíbrio na disputa eleitoral”. Por conta disso, a Lei 
Complementar nº 64/90 determina que os servidores públicos devem afastar-se de suas funções, 
no mínimo, três meses antes do pleito. Embora o inciso VII, b, estabeleça o afastamento de seis 
meses para as eleições municipais, a jurisprudência entende que o interregno necessário seria 
apenas três meses para quaisquer pleitos eleitorais. Nesse sentido, cita-se o acórdão abaixo: 

“Elegibilidade. Afastamento. Servidor Público. Em regra, será de 
três meses, não importando que se trate de eleições federais, estaduais ou 
municipais. (Acórdão nº 14.627, de 01/101/96, REspEl. Relator Min. 
Eduardo Ribeiro).” 

4 – Apesar de ser remunerado esse afastamento e de a Resolução nº 21.608/2004, em 
seu art. 28, caput, VIII, exigir a prova da desincompatibilização, a impugnada não se desincumbiu 
de demonstrar ter superado essa inelegibilidade, razão pela qual não poderá candidatar-se. 

DOS PEDIDOS 
Por tais razões, o Ministério Público Eleitoral requer: 
a) a juntada desta petição ao processo de registro da pré-candidata acima citada; 
b) a citação da impugnada para, querendo, contestar os termos da presente, indicando 

as provas que pretende produzir, sob pena de confesso; 
c) a conversão do processo em diligência para que a impugnada traga aos autos a 

prova de sua desincompatibilização, sob pena de o registro de sua candidatura ser indeferido de 
plano, vez que tal documento é essencial para aquele; 

d) o deferimento de todas as provas possíveis, especialmente, desde já, a expedição 
de ofício por esse Juízo à Prefeitura Municipal de Santana, solicitando a juntada das folhas de 
freqüência da pré-candidata referentes aos meses de junho e julho/2004; 

 



e) por fim, o indeferimento do registro da candidatura de Irani de Souza Silva, 
provada a ausência da condição de elegibilidade prevista no 3º, VII c/c II, l, da Lei 
Complementar nº 64/90 (desincompatibilização). 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 11 de julho de 2004. 

                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 
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