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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por conduto da procuradora regional

eleitoral que ao final assina, com espeque no artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90,

propõe a presente

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

em desfavor de ELZA LUIZ DE QUEIROZ, candidata ao cargo de Deputado Estadual

pelo consórcio partidário composto pelas siglas PTB e PV, denominado de  A Força da

União III, pelas razões fáticas e jurídicas doravante articuladas.
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I – DA AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO: ART. 1º, II, “L”, C/C OS IN-

CISOS VI E V, ALÍNEA “A”, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90

A Coligação “A Força da União III” protocolou pedido de registro de seus

candidatos ao cargo proporcional de deputado estadual. Não obstante, no caso da candidata

ora impugnada, constata-se que incorre na causa de inelegibilidade estatuída no artigo 1º,

inciso II, alínea “l”, c/c os incisos VI e V, alínea “a”, da Lei Complementar 64/1990, já que

inexiste, nos autos, prova juridicamente válida de que tenha se afastado de suas atividades

no tempo prescrito pela legislação de regência.

Com efeito, infere-se da documentação anexa que a requerida é  servidora

pública federal, onde exerce o cargo de “médico-área” na Universidade Federal de Mato

Grosso – UFMT.

Vale dizer,  muito embora a candidata tenha apresentado o documento ID

26569, este se refere a cargo ocupado no Estado de Mato Grosso, junto à Secretaria de Es-

tado de Saúde – SES/MT, ou seja, a candidata não carreou, aos autos, documento que com-

prove a sua desincompatibilização do cargo exercido na UFMT pelo tempo exigido pelo

ordenamento legal, o que afeta sua capacidade eleitoral passiva.

No caso, a Lei Complementar nº 64/1990 é clara ao exigir o afastamento do

cargo público que o candidato ocupa, no prazo de três meses antes da data do pleito, como

requisito para efeitos de registro de candidatura:

Art. 1º São inelegíveis:

(…)

II – para Presidente e Vice-Presidente da República: 

(…)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
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dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

(…)

V – para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repúbli-
ca, especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alí-
neas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no
território do Estado, observados os mesmos prazos;

(…)

VI – para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislati-
va, no que lhes for aplicável, por identidade de situações,  os inelegíveis para o
Senado Federal,  nas  mesmas  condições estabelecidas,  observados  os  mesmos
prazos;

Assim, como bem se observa, a existência de vínculo ativo com a adminis-

tração federal configura ausência de desincompatibilização e, por conseguinte, óbice ao re-

gistro de candidatura.

II – DA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL

Outrossim, verificou-se, em detida análise dos autos, que a requerida não

apresentou certidão criminal da Justiça Federal de 2º grau, abrangendo o Estado de

Mato Grosso, circunscrição do domicílio eleitoral da candidata.

Saliente-se que a certidão em questão é documento exigido pelo artigo 28,

inciso III,  alínea “b”,  da Resolução TSE nº 23.548/2017, de maneira que sua ausência

impede a  verificação das condições  legais  e  constitucionais  exigidas para a  disputa do

pleito eleitoral, impondo-se o indeferimento do registro da candidata. Observe-se:

Art. 28. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
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anexados ao CANDex:

(…)

III – certidões criminais fornecidas:

 a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato te-
nha o seu domicílio eleitoral;

III – DOS PEDIDOS:

Diante  de  todo  o  exposto,  requer  a  PROCURADORIA REGIONAL

ELEITORAL:

a) a regular notificação/citação da requerida, facultando-lhe oportunidade

para o oferecimento de defesa, no prazo legal;

b) a expedição de ofício à Universidade Federal do Estado de Mato Grosso

– UFMT, para que informe o vínculo profissional que a candidata impug-

nada mantém com aquele ente público, com as devidas especificações de

cargo efetivo, função comissionada, lotação, expediente e registro de fre-

quência, preferencialmente eletrônico, a contar de 01/07/2018;

c) após regular trâmite processual, seja INDEFERIDO o pedido de registro

de candidatura de ELZA LUIZ DE QUEIROZ.

Deixa de atribuir valor à causa, porquanto inestimável e em face da própria

natureza dos feitos eleitorais.

Cuiabá/MT, [data e hora no sistema eletrônico].

[documento assinado digitalmente]

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
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