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EXMA. SRA. JUÍZA DA 47a ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO. 

 

RRC nº 0600453-16.2020.6.10.0047  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua representante, legitimada pelo 

art. 127, caput, da Constituição Federal e pelo art. 3° da Lei Complementar nº 64/90, vem perante 

Vossa Excelência, no prazo legal, propor  

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

AO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

em face de AURE MEIRE VERAS CARVALHO, CPF nº 334.798.793-49, nascida 

em 17/04/1966, filha de Zulmira Ferreira Veras, residente na Estrada de Ribamar, KM 15, nº 

02, Chácara Nossa Senhora da Conceição, Piçarreira, SJR/MA (endereço do Comitê do 

Partido), posto que não forneceu endereço pessoal no pedido de registro de candidatura, 

número de whatsapp (98) 987144993 e (98) 984078293, candidata escolhida em convenção pelo 

partido SOLIDARIEDADE, para disputar o cargo de Vereadora do município de São José de 

Ribamar/MA, cujo pedido consta dos autos acima epigrafados, em razão dos fatos e fundamentos 

jurídicos a seguir articulados: 

I – DOS FATOS 

Conforme indicam os documentos anexos, a impugnada foi condenada nos autos do 

Proc. nº 2003.1798-2, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária, a pena 

de 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena 

restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 171, §3º, do Código Penal, decisão que, 

embora tenha sido objeto de recurso, foi confirmada pelo TRF-1ª Região, na data de 12/05/2009, 

conforme documentos que instruem esta petição inicial. 

II – DO DIREITO 

A situação em que se acha a impugnada adequa-se à hipótese prevista no art. 1º, I, “e”, 

da Lei Complementar nº 64/90, pois são inelegíveis os que forem condenados pelos crimes ali 

relacionados, dentre os quais se insere o delito perpetrado pela impugnada. 
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Como se observa da documentação anexa, a impugnada foi definitivamente condenada 

pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal, condenação confirmada pelo TRF-1ª Região em 

12/05/2009, sendo extinta sua punibilidade pelo cumprimento da pena em 13/07/2012. 

Desse modo, a impugnada está inelegível para as eleições de 2020, visto que a 

inelegibilidade decorrente dessa condenação se projeta para os 8 anos seguintes ao cumprimento da 

pena, conforme expressa redação do art. 1º, I, “e” da LC nº 64/90 e entendimento firme do TSE: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO 

CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA 

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2, DA LC Nº 64/90. 1. A condenação por órgão 

colegiado pela prática do delito tipificado no art. 157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra 

o patrimônio) do mencionado Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido 

crime consta da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. 2. In casu, o ora Agravante foi 

condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em 

julgado em 2.6.2006 e o referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da 

Corte de origem. 3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na mencionada 

alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 

29, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena. (TSE – Agravo Regimental em 

Recurso Ordinário nº 80880 – Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão de 02/10/2014) 

Dessa forma, o prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade, contados da extinção da pena, 

findaram este ano, julho de 2020. Contudo, destaca-se que, durante a suspensão dos direitos 

políticos, não se computa o prazo de filiação partidária. Logo, a impugnada não preenche o 

requisito legal de estar filiada a partido político por, no mínimo, 06 (seis) meses antes da 

eleição. 

“[...] Registro de candidatura. Prefeito. [...] Condição de elegibilidade. Filiação. Prazo. 

Suspensão. Direitos políticos. Impossibilidade de contagem do período de suspensão. [...] 2. 

Não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da eleição, 

durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrente do trânsito 

em julgado da condenação por improbidade. 3. Na espécie, o posterior exaurimento do prazo 

da suspensão não altera o fato de os direitos políticos do candidato estarem suspensos no 

momento da convenção para escolha dos candidatos e do registro de candidatura. [...]” (Ac. 

de 30.3.2017 no AgR-REspe nº 11166, rel.Min. Napoleão Nunes Maia Filho.) 

Verificado, portanto, que a conduta da Impugnada se subsume à previsão legal contida 

no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/90, ela estava inelegível e com seus direitos políticos suspensos 06 

meses antes da eleição, não devendo seu pedido de registro de candidatura ser deferido por ausência 
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de condição de elegibilidade. 

III – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral: 

a) a notificação da Impugnada para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 7 

dias; 

b) seja julgada antecipadamente a ação, por estar a matéria fática provada por 

documentos, sem necessidade de dilação probatória (art. 42, Res. TSE nº 23.609/2019); 

c) acaso julgada necessária a dilação probatória, requer-se a produção ampla de provas; 

d) a procedência da ação, com o indeferimento do pedido de registro de candidatura 

formulado nestes autos. 

Seguem anexos à inicial cópia da decisão do TRF-1ª Região que confirmou a sentença 

condenatória de 1º Grau e cópia da publicação no Diário da Justiça Federal, da decisão de extinção 

da pena aplicada a Aure Meire Veras Carvalho. 

Nestes termos aguarda deferimento. 

São José de Ribamar/MA, 02 de outubro de 2020. 

 

BIANKA SEKEFF SALLEM ROCHA 

Promotora Eleitoral – 47ªZE. 
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