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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 0600228-46.2020.6.16.0041

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido: ÉMERSON MIGUEL PETRIV 

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  ÉMERSON  MIGUEL  PETRIV,  já  devidamente

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

eletivo  de  PREFEITO  nesta  cidade  e  Comarca,  pelo  Partido  Republicano  da

Ordem Social - PROS, com o nº 90, ante as razões de fato e de direito a seguir

articuladas.

DOS FATOS.

Consta  dos  presentes  autos  de  Registro  de  Candidatura

deste  Juízo  Eleitoral  que  o  impugnado  ÉMERSON  MIGUEL  PETRIV requereu

registro de candidatura pelo  Partido Republicano da Ordem Social  -  PROS, 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 passo a detalhar. 

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  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”.

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  ÉMERSON

MIGUEL PETRIV, conforme se observa da documentação anexa, foi cassado

por prática de infração ético parlamentar, por conta de violação do artigo 9º do

Código de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução 53/2003) e artigo 7º inciso I

do  DL  201/67,  quebra  do  decoro  parlamentar  por  decisão  proferida  pela

Câmara de Vereadores do Município de Londrina, em 15 de outubro de 2017,

1  Condições de Elegibilidade do art. 14, § 3º, da CF.
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através  do  Decreto  Legislativo  nº  257  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,

conforme documento anexo.

A  aludida  decisão  de  cassação  da  Câmara  de

Vereadores foi proferida em 15 de outubro de 2017.

Dessa  forma,  conforme  a  previsão  legal,  o

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

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

legislatura, ora 31/12/2028.

De outro lado, não há nenhuma notícia apontando a

existência  de  provimento  jurisdicional  suspendendo  ou  anulando  a  aludida

decisão de exclusão do exercício da profissão.

Ressalta-se que a inelegibilidade em comento tem

previsão em lei,  sendo que não pode ser afastada por decisão judicial, haja

vista que essa inelegibilidade é automática da lei, para todos que perdem o

cargo por cassação de seu mandato. 

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.

O  impugnado  não  juntou  aos  autos  todos  os

documentos solicitados para formação do registro de candidatura art.  27 da

Resolução TSE nº 23.609/2019, verbis:

 

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

seguintes documentos anexados ao CANDex:

III  -  certidões  criminais  para  fins  eleitorais  fornecidas  (Lei  nº

9.504/1997, art. 11, § 1º, VII):

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o

candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
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b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o

candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de

foro por prerrogativa de função;

[...]

§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III  do

caput forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as

respectivas  certidões de  objeto e  pé  atualizadas de cada um dos

processos  indicados,  bem  como  das  certidões  de  execuções

criminais, quando for o caso.

§ 8º No caso de as certidões a que se refere o inciso III do caput

serem  positivas,  mas,  em  decorrência  de  homonímia,  não  se

referirem  ao  candidato,  este  poderá  instruir  o  processo  com

documentos que esclareçam a situação.

No presente pedido de registro de candidatura, verifica-se

que  o  impugnado  não  cumpriu  a  exigência  do  artigo  27,  §§  7º  e  8º  da

Resolução TSE nº 23.609/2019, na medida em que não apresentou a certidão

narrativa  (“objeto e pé”)  atualizada dos processos indicados nas certidões ou

certidão de homonímia. 

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

filiação partidária e a idade mínima de vinte e um anos para Prefeito e Vice-

Prefeito e dezoito anos para Vereador.

Conclui-se assim que o candidato não cumpriu os requisitos

estabelecidos  em  lei  para  seu  registro  de  candidatura,  devendo  este  ser

indeferido.
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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 que,

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

para que regularize a situação descrita acima, ou o que entender de direito;

(c)  que seja  notificado  o  Partido  Republicano  da  Ordem

Social - PROS;

(d) seja juntada a documentação anexa;

(e) protesta pela produção de todos os meios de prova em

direito admitidos;

(f)  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,

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

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

do impugnado.   

Londrina, 04 de outubro de 2020.

Márcio Luis Bergantini
PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL

(assinado digitalmente)
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