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PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM ATUAÇÃO NA 41ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 41ª ZONA ELEITORAL – LON-

DRINA/PR

RRC nº 0600132-31.2020.6.16.0041

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido: Homero Barbosa Neto 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio de seu agente

signatário que esta subscreve, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições

legais, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º

da Lei Complementar nº 64/1990, c/c art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993, propor

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em  face  de  HOMERO  BARBOSA  NETO,  já  devidamente

qualificado nos autos  do processo em epígrafe  (RRC),  pré-candidato  ao cargo

eletivo  de  PREFEITO  nesta  cidade  e  Comarca,  pelo  Partido  Democrático

Trabalhista  (PDT),  com o  nº  12,  ante  as  razões  de  fato  e  de  direito  a  seguir

articuladas.

1. DOS FATOS

Consta dos presentes autos de Registro de Candidatura e

do Edital  nº  012/2020 -  CAND deste Juízo Eleitoral  que o impugnado  HOMERO

BARBOSA NETO requereu registro de candidatura pelo PDT – Partido Democrático

Trabalhista, para concorrer ao cargo de Prefeito no Município de Londrina/PR.
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Contudo,  resta  impossível  o  deferimento  do registro  de

candidatura do impugnado, conforme passa a detalhar. 

2.  DA INELEGIBILIDADE  PREVISTA NO  ARTIGO  1º,

INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.

Resta impossível o deferimento do registro de candidatura

do impugnado, tendo em vista que ele se enquadra na hipótese prevista no art.

1º, I, b, da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada pela Lei Complementar

nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis:

“os  membros  do  Congresso  Nacional,  das  Assembleias

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 subsequentes ao término da legislatura”.

A  verdade  é  que  o  regime  jurídico  das

inelegibilidades, ao contrário, se funda em valores e princípios do próprio direito

constitucional  eleitoral,  que  naturalmente  não  coincidem  com  aqueles  que

orientam um sistema sancionador. 

O direito eleitoral, que se justifica pela opção que o

constituinte  fez  pelo  sistema representativo,  orienta-se  precipuamente  pelos

princípios  maiores  –  ou  super  princípios  –  da  preservação  do  regime

democrático e da supremacia da soberania popular, aos quais se subordinam

os da (i) normalidade e legitimidade das eleições e (ii) probidade e moralidade

para o exercício das funções públicas eletivas. 
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Não  há  regime democrático  que  se  sustente  sem

que a representação – extraída das urnas – atenda ao interesse público de

lisura, não só da disputa, como também do exercício do mandato, sob pena de

desencantamento do seu soberano, o povo, e daí o seu enfraquecimento. E,

para  a  efetivação  destes  princípios,  impõem-se  restrições  e  limites  à

capacidade  eleitoral  passiva  daqueles  que  trazem  na  sua  vida,  atual  ou

pregressa, registros de fatos, circunstâncias, situações ou comportamentos –

não necessariamente ilícitos – tidos como suficientes pelo ordenamento jurídico

para despertar a necessidade de preservação daqueles valores. 

Percebe-se  que  há,  no  direito  eleitoral  mesmo,

razões suficientes para a existência de limites às candidaturas, que de resto há

em  qualquer  regime  democrático,  sendo  absolutamente  desnecessário  e

impróprio  importar  princípios  do  direito  penal.  Esses  limites  ou  restrições,

somando-se às condições1, longe, repita-se, de configurar sanção ou pena ao

indivíduo que pretende a candidatura – o que se pretende alcançar aqui não é

a punição do indivíduo e sim a proteção da coletividade –, vão desenhando o

perfil de homem público fixado como minimamente necessário à representação

dos interesses do soberano. E, a partir da “lei da ficha limpa”, esse modelo de

candidato é resultado, em grande parte, da opção manifestada diretamente em

lei  de  iniciativa  popular.  Nada  mais  legítimo  e  natural  que  o  perfil  dos

representantes seja fixado diretamente pelos representados.

No  caso  dos  autos,  o  impugnado  HOMERO

BARBOSA NETO, conforme se observa da documentação anexa, foi cassado

por  quebra  do  decoro  parlamentar,  por  decisão  proferida  pela  Câmara  de

Vereadores do Município de Londrina,  em 30 de julho de 2012,  através do

Decreto  Legislativo  nº  245  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  conforme

documento anexo.

1  Condições de Elegibilidade do art. 14, § 3º, da CF.
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Eis  os  fatos  que  fundamentam  a  cassação  de

mandato do parlamentar:

“Prática  da  infração  político-administrativa  tipificado  no

artigo 53, inciso VIII da lei Orgânica do Município de Londrina ao se omitir na fiscalização

dos contratos dos serviços de vigilância firmado entre a Centronic Segurança e Vigilância

Ltda. e ter ainda se beneficiado com os serviços prestados pela citada empresa à Rádio

Brasil Sul, da qual é sócio-proprietário, dado que os vigias que lá laboravam foram pagos

pela  Centronic  com  recursos  públicos,  conforme  decisão  do  Plenário  da  Câmara

Municipal de Londrina...”

A  aludida  decisão  de  cassação  da  Câmara  de

Vereadores foi proferida em 30 de julho de 2012.

Destaca-se que o impugnado teria se utilizado dos

serviços contratados pelo Município para beneficiar sua empresa pessoal, na

medida em que os vigilantes que foram contratados trabalhavam na rádio em

que o impugnado era sócio e eram pagos com os recursos do município. Ou

seja,  além  de  dano  ao  erário,  o  impugnado  se  beneficiou  de  serviços

contratados  pela  administração  pública,  incorrendo  em  ato  de  improbidade

administrativa, conforme artigo 10, inciso XIII da lei 8429/1992. 

Dessa  forma,  conforme  a  previsão  legal,  o

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

31 de dezembro de 2012) e por mais oito anos subsequentes ao término da

legislatura,  ora  31/12/2020.  período  posterior  às  eleições,  das  quais  o

requerente pleiteia a candidatura.

De outro lado, não há qualquer notícia apontando a

existência  de  provimento  jurisdicional,  suspendendo  ou  anulando  a  aludida

decisão de exclusão do exercício da profissão.

3. DAS CONTAS REPROVADAS PELO TCE.
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Em análise de relatório emitido pelo Sistema Sico,

em anexo nestes autos, bem como, após analisar o Processo nº 271368/11 de

Prestação de Contas de Transparência, verifica-se que o impugnado também

se  encontra  com  restrição  ao  seu  direito  de  elegibilidade,  porquanto  se

enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação

dada pela LC nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis:

os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou

funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que con-

figure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão ir-

recorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido sus-

pensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se

realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data

da decisão […].

Conforme o TSE2,

a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 não in-

cide em todo e qualquer caso de rejeição de contas públicas,

sendo exigível o preenchimento cumulativo dos seguintes requisi-

tos: (i)  rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou

funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irre-

corrível  no âmbito administrativo;  (iii)  desaprovação decorrente

de (a) irregularidade insanável que configure (b) ato de improbi-

dade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não

exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da

decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judi-

ciário.

Em síntese, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,

inciso I, alínea g, da LC nº 64/90 pressupõe: a) rejeição de contas; b) irregularidade

2  Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019.
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insanável, por ato doloso de improbidade administrativa; c) decisão definitiva exarada

por órgão competente; d) ausência de suspensão da decisão de rejeição de contas

pelo Poder Judiciário.

No  caso  em  tela,  restam  cumpridos  todos  os

requisitos exigidos pelo TSE na sua interpretação da LC nº 64/1990.

O impugnado, no exercício financeiro de 2010/2011,

do mandato  de Prefeito,  teve  suas contas,  relativas  a verbas de convênio,

advindas  da  Secretaria  de  Estado  da  Família  e  Desenvolvimento  Social,

julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em decisão

definitiva, conforme documentação em anexo.

Destacam-se  as  seguintes  irregularidades

insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa: 

-  prejuízo  ao  erário,  conforme dispõe  o  artigo  10,

inciso XI da Lei 8429/1992, na medida em que não comprovou o objeto da

parceria firmada, ou seja, não observou as normas regulares para utilização

desta verba;

- violação do artigo 11, inciso II da mencionada lei,

haja vista que deixou de juntar o termo de Objetivos Atingidos com a parceria

firmado, uma vez que não foi diligente em sua função, deixando de praticxar

ato de sua função. 

Com  efeito,  in  casu,  o  órgão  competente  para

julgamento do Prefeito Municipal, quando se trata de verbas de convênio, é o

Tribunal de Contas, na forma prevista pelo art.  71, inciso II,  da Constituição

Federal, conforme entendimento do TSE:
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ELEIÇÕES  2016.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  CARGO.

PREFEITO E VICE-PREFEITO. OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO

OCORRÊNCIA. ART. 1º, § 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO DE

CONTAS. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E

SECRETARIAS DE ESTADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

ÓRGÃO  COMPETENTE.  PRECEDENTES.  OMISSÃO  DO  DEVER  DE  PRESTAR

CONTAS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL CONFIGURADORA DE ATO DOLOSO DE

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INELEGIBILIDADE  CONFIGURADA.

INDEFERIMENTO  DO  REGISTRO  MANTIDO.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA

PROVIMENTO.

1. O art. 1°, I, g, da LC n° 64/90 contempla, em seu tipo, seis

elementos fático-jurídicos como antecedentes de sua consequência jurídica,  a serem,

cumulativamente,  preenchidos:  (i)  o  exercício  de  cargos  ou  funções  públicas;  (ii)  a

rejeição das contas; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato doloso de

improbidade  administrativa;  (v)  a  irrecorribilidade  do  pronunciamento  do  órgão

competente;  e  (vi)  a  inexistência  de  suspensão  ou  anulação  judicial  do  aresto  que

rejeitara as contas.

2.  A  Justiça  Especializada  Eleitoral  detém  competência

constitucional  e  legal  complementar  para  aferir,  in  concrecto,  a  configuração  de

irregularidade de cariz insanável, ex vi do art. 14, § 9º, da CRFB/88 e art. 1°, I, g, da LC

n° 64/90, bem como examinar se aludido vício qualifica-se juridicamente como ato doloso

de improbidade  administrativa  (AgR-REspe  n°  39-64/RN,  de  minha relatoria,  DJe  de

21.9.2016; RO n° 884-67/CE, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.4.2016; RO n° 725-

69/SP, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27.3.2015).

3.  Aos  Tribunais  de  Contas  compete  julgar  contas  de

Prefeito  referentes  a  convênios  firmados  com  a  União  ou  com  outros  entes

federativos,  e  não  apenas  emitir  parecer  opinativo,  a  teor  do  art.  71,  VI,  da

Constituição. Precedentes: REspe n° 140-75/BA, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de

27.3.2017; AgR-REspe nº 44-74/GO, Rel.  Min. Dias Toffoli,  DJe de 6.5.2013; AgR-

REspe nº 134-64/PE, Rel. Min. Arnaldo Versiani, PSESS em 6.11.2012; e AgR-REspe
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nº 218-45/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS em 25.9.2012. (AgRegl em REspe nº

190-78/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJE, Data 01/03/2018).

De  outra  parte,  a  rejeição  de  contas  –  no  caso

concreto – se caracteriza pela irregularidade insanável. 

Insanáveis,  conforme JOSÉ JAIRO GOMES3,  “são

as irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou

má-fé,  contrárias  ao  interesse  público;  podem  causar  dano  ao  erário,

enriquecimento  ilícito,  ou  ferir  princípios  constitucionais  reitores  da

Administração Pública”.

A  jurisprudência  do  TSE  entendia  que

irregularidades  insanáveis  são  as  que  apresentam  “nota  de  improbidade”

(Recurso Especial Eleitoral nº 23.345 – Rel. Caputo Bastos – j. 24.09.2004).

Agora,  com  a  edição  da  LC  nº  135/10,  o  legislador  estabeleceu  que  a

inelegibilidade deve ser imputada àqueles que “tiverem suas contas relativas

ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa”.

Novamente,  JOSÉ  JAIRO  GOMES  explica  que  “o

requisito  de  que  a  inelegibilidade  também  configure  ‘ato  doloso  de  improbidade

administrativa’ tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade (...). Destarte,

não  há  falar  em  condenação  em  improbidade  administrativa,  mas  apenas  em

apreciação e qualificação jurídica de fatos e circunstâncias relevantes para a

estruturação da inelegibilidade em apreço” (op. cit., pp. 178/179).

Das irregularidades apontadas e do inteiro teor das

decisões  listadas,  observa-se  que  o  impugnado,  na  qualidade  de  gestor,

cometeu faltas graves e que, em tese, configuram ato doloso de improbidade

administrativa. 

3 DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178.
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No mesmo passo, o TSE tem assentado que  “para

efeito da apuração da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº

64/90, não se exige o dolo específico, basta para a sua configuração a existência do dolo

genérico ou eventual, o que se caracteriza quando o administrador deixa de observar os

comandos  constitucionais,  legais  ou  contratuais  que  vinculam  sua  atuação”  (Agravo

Regimental  em Recurso  Especial  Eleitoral  nº  273-74 –  Rel.  Min.  Henrique Neves –  j.

07.02.2013).

Logo, verificada a rejeição das contas pelo TCE PR

em razão das irregularidades insanáveis de aplicação de verbas de convênio e,

ausente  qualquer  notícia  de  provimento  judicial,  que  tenha  suspendido  ou

desconstituído as referidas decisões, há de ser reconhecida a inelegibilidade

por oito anos.

Ainda, anota-se que, tendo em vista o princípio da

preclusão  no  processo  eleitoral  (art.  259  do  Código  Eleitoral),  impõe-se  o

ajuizamento  da  presente  ação  de  impugnação,  pois  se  trata  de  causa  de

inelegibilidade infraconstitucional.

4. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Não obstante as razões acima expostas, verifica-se

ainda que o impugnado NÃO COMPROVOU FILIAÇÃO PARTIDÁRIA junto ao

Partido Democrático Trabalhista (PDT), conforme certidão em anexo, o qual

figura como NÃO FILIADO A NENHUM PARTIDO.

Falta-lhe, via de consequência, uma das condições

de  elegibilidade  expressamente  exigidas  pelo  artigo  14,  §  3º,  inciso  V,  da

Constituição Federal, e repetidas pelo artigo 9º da Lei 9.504/97.

Depreende-se do referido artigo 9º da Lei 9.504/97

que “para concorrer às eleições, o candidato deverá (…) estar com a filiação

deferida pelo partido no mínimo seis meses antes da data da eleição”. 
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Por sua vez, a LOPP (Lei 9.096/95) prevê em seu

artigo  20 que “é facultado ao partido  político estabelecer,  em seu estatuto,

prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta Lei4, com vistas a

candidatura a cargos eletivos.”

Sendo  a  filiação  partidária  uma das  condições  de

elegibilidade  exigida  pela  legislação  pátria,  conclui-se  que  não  se  admite

“candidatura independente”. 

Constituindo-se  o  estabelecimento  de  filiação

partidária pelo prazo de, no mínimo, seis meses antes das eleições, uma das

condições de elegibilidade, e não preenchida essa condição pelo impugnado,

forçoso concluir, portanto, que o indeferimento de seu registro é medida que se

impõe também por este motivo.

5. DA DIVERSIDADE DE BENS

Estabelecem os arts. 16 a 59 da Resolução nº

23.609/2019 todo o modus faciendi para o pedido, processamento,

impugnação e julgamento do registro de candidatura no Juízo de primeiro grau.

Vale registrar, por fim, que mesmo sem

impugnação, pode haver o indeferimento do registro, desde que o

candidato seja inelegível ou não tenha condições de elegibilidade,

conforme estabelece o parágrafo  único  do  art. 50  da Resolução nº

23.609/2019, o que não se manifesta no presente caso.

O § 3º do art. 14 da Constituição Federal estabelece

as condições que, uma vez atendidas, concede ao requerente a possibilidade

de candidatar-se, quais sejam, a nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos

direitos políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na circunscrição; a

4  Com a revogação do artigo 18 da LOPP pela Lei 13.165/15, o prazo mínimo de filiação
partidária exigido para a disputa eleitoral, restou previsto unicamente na Lei Eleitoral ( Lei nº
9.504/97).
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filiação partidária e a idade mínima de vinte e um anos para Prefeito e Vice-

Prefeito e dezoito anos para Vereador.

De outra banda, veio a Lei nº 9.096, de 19/09/1995,

dispor acerca dos partidos políticos e regulamentar os artigos 14, § 3º, inciso V,

e 17, ambos da Constituição Federal. Os arts. 16 a 22 dessa Norma trazem as

condições para a filiação, estabelecendo que: a) só deverá ser filiado, quem

estiver no gozo dos seus direitos políticos e b) observância às normas

estatutárias.

O artigo 27 da Resolução nº 23.609/19, dispõe:

Art.  27.  O formulário RRC deve ser apresentado com os

seguintes documentos anexados ao CANDex:

I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;

Nesse  sentido,  em  que  pese  a  juntada  de

declaração de bens ao feito, conforme se verifica na sequência 8288412, em

breve  consulta  ao  sistema  Sinesp/Infoseg,  o  Ministério  Público  encontrou

outros  bens  em  nome  do  candidato,  os  quais  não  foram  descritos  na

declaração  de  bens,  conforme  relação  anexa,  sendo  necessária  sua

regularização, sob pena de indeferimento do pedido de registro de candidatura.

6. DOS PEDIDOS.

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral

requer:

(a) o recebimento da presente ação de impugnação;

(b) seja o impugnado devidamente notificado, para

querendo, oferecer defesa, nos termos do art. 4º da LC nº 64/90, bem como

para que regularize a situação descrita acima, apresente justificativa para a não

inclusão de tais bens, ou o que entender de direito;
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(c)  que  seja  notificado  o  Partido Democrático

Trabalhista (PDT);

(d)  que,  em  diligência,  seja  juntado  ao  presente

cópia do pedido de registro do impugnado;

(e) seja juntada a documentação anexa;

(f)  protesta  pela  produção  de  todos  os  meios  de

prova em direito admitidos;

(g)  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,

(h) por fim, que seja a presente ação de impugnação

de  candidato  julgada  integralmente  procedente,  para  o  fim  de  indeferir  o

registro de candidatura do impugnado.

Londrina, 04 de outubro de 2020.

Márcio Luis Bergantini
PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL

(assinado digitalmente)
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