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JUSTIÇA ELEITORAL 
 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600082-32.2020.6.16.0129 / 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA
HELENA PR 
REQUERENTE: AIRTON ANTONIO COPATTI, SANTA HELENA DE TODOS 15-MDB / 17-PSL / 40-PSB,
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL 
  
  
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos etc.
1. RELATÓRIO
Coligação “Segue em frente Santa Helena”, representada por Milton Ramos Pereira e o Ministério
Público Eleitoral impugnaram o registro de candidatura – AIRC em face de Airton Antônio Copatti.
Em suma, alegaram que Airton Antônio Copatti requereu à Justiça Eleitoral o registro de sua
candidatura ao cargo de Prefeito nas eleições majoritárias do ano de 2020; que o candidato
exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Santa Helena após ser eleito no pleito eleitoral de 2016,
tomando posse em 2017; que em 06/08/2018, por decisão da Câmara Municipal de Vereadores
do Município de Santa Helena, com fundamento no Decreto Legislativo n° 236/2018, Airton
Antônio Copatti teve declarada a cassação do seu mandato eletivo, pela prática de infração
político-administrativa prevista no artigo 4°, inciso VII, do Decreto-Lei n° 201/1967,
complementado pelo artigo 37, caput e inciso V, da Constituição Federal, Lei Municipal n°
2.379/2014, Lei Municipal n° 1.759/2008, Lei Municipal n° 1.760/2008, súmula vinculante n° 13 do
Supremo Tribunal Federal e Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR; que a decisão
cassatória se encontra hígida e produzindo seus efeitos, sendo que em 08/06/2018 o vice-prefeito
Evandro Miguel Grade tomou posse, ocupando o cargo de Prefeito Municipal até a presente data;
que Airton Antônio Copatti está inelegível para qualquer cargo pelo prazo de 08 (oito) anos
subsequentes ao término do mandato para o qual havia sido eleito, isto é, até 31/12/2028, nos
termos do artigo 1°, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar n° 64/1990; que é entendimento
firme da jurisprudência eleitoral a inelegibilidade do ocupante de cargo de Prefeito venha a ter seu
mandato cassado por infração político-administrativa prevista no Decreto-Lei n° 201/1967; que os
municípios não detêm competência legislativa para estabelecer as figuras típicas das chamadas
infrações político-administrativas, que é privativa da União, mas que a Lei Orgânica do município
pode recepcionar os tipos previstos no Decreto-Lei n° 201/1967, acolhendo o regramento,
incorporando-o como se fossem uma única disposição, e que nesse caso, quanto o Prefeito
Municipal tiver seu mandato cassado por infração aos tipos previstos no Decreto-Lei n° 201/1967,
terá incorrido, automaticamente, em violação aos ditames da Lei Orgânica do município, que é a
situação vivida pelo candidato Airton Antônio Copatti, tendo-se em vista a disposição do artigo 82,
inciso II, da Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR, requerendo, ao final, o indeferimento
do registro de candidatura do pré-candidato Airton Antônio Copatti.
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Juntaram documentos.
Certificada a tempestividade da impugnação (página 1.092).
Citação de página 1.093.
O Ministério Público Eleitoral igualmente alegou que a Coligação “Santa Helena de Todos”
apresentou tempestivamente o pedido de registro da candidatura de Airton Antônio Copatti,
apresentando os documentos exigidos pela Lei, mas que apesar de o pedido atender às
formalidades e estar instruído com a documentação exigida, a candidatura de Airton Antônio
Copatti está obstada pelo artigo 1º, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar nº 64/1990, pois em
08/06/2018 o candidato, que à época ocupava o cargo de Prefeito do Município de Santa
Helena/PR, teve seu mandato cassado em razão do cometimento da infração polícito-
administrativa prevista no artigo 4°, inciso VII, do Decreto-Lei n° 201/1967; que a cassação se
operou por meio do Decreto Legislativo nº 236/2018, tendo como motivos a prática de nepotismo
e a concessão de gratificações sem que houvesse previsão legal da função gratificada; que o
candidato impetro mandado de segurança sob o n° 0001326-82.2018.8.16.0150, visando anular o
Decreto Legislativo nº 236/2018, ao qual foi denegada a segurança pleiteada, decisão contra a
qual interpôs Recurso de Apelação em 17/09/2020, ainda não remetido ao Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, estando vigente, por ora, o Decreto Legislativo nº 236/2018, estando o pré-
candidato Airton Antônio Copatti inelegível para o qualquer cargo eletivo; que a perda de mandato
no Poder Executivo, por decisão política, como é o caso do impugnado, culmina na inelegibilidade
prevista no artigo 1°, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar 64/1990, conhecida como Lei da
Ficha Limpa, pelo prazo de oito anos; que não cabe ao Juízo Eleitoral, nem ao Juízo Comum
analisar o mérito da decisão proferida pelo Poder Legislativo, cabendo tão somente perquiriu se
as condutas praticadas pelo pré-candidato se amoldam ao previsto no artigo 1°, inciso I, alínea
“c”, da Lei Complementar 64/1990; que em um primeiro momento, observa-se da Lei Orgânica do
Município de Santa Helena/PR inexistir vedação à nomeação de parentes ou regulamentação
acerca da concessão gratificada de servidores, do que se conclui que a situação do candidato
não se amolda à inelegibilidade prevista no dispositivo em questão; entretanto, assevera que as
condutas praticadas pelo candidato implicam em desrespeito à súmula vinculante n° 13 e à Lei
Municipal n° 1.759/2008, em clara violação ao princípio da legalidade, impessoalidade e
moralidade, expressamente previstos no artigo 103, da Lei Orgânica do Município de Santa
Helena/PR; que atualmente o candidato impugnado está inelegível, requerendo a procedência da
impugnação para indeferir o pedido de candidatura do impugnado.
Juntou documentos.
Citado, o impugnado apresentou contestação à impugnação apresentada pela Coligação “Segue
em frente Santa Helena” (2212/2222), alegando, em suma, que o Ministério Público não verificou
a existência de dolo na conduta do candidato, arquivando a denúncia, sendo que a cassação
ocorreu mesmo sem ter cometido qualquer crime ou conduta ilícita; que o mandado de segurança
impetrado em face da decisão de cassação ainda está pendente de decisão final; que a
impugnação em tela tem como fundamento o medo dos adversários de uma certeira eleição do
impugnado; afirma que a cassação teve como fundamento a infração político-administrativa
prevista no artigo 4°, inciso VII, do Decreto-Lei n° 201/1967; que será considerado inelegível o
Prefeito que teve seu mandato cassado em razão da violação à Lei Orgânica ou à Constituição
Federal, e não somente ao Decreto-Lei n° 201/1967; que para a declaração de inelegibilidade,
deveria a Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR remeter ao Decreto-Lei n° 201/1967, o
que não há, e que no caso em mesa, não houve ofensa à Lei Orgânica do Município de Santa
Helena/PR; que todo o processo que culminou na cassação do candidato ora impugnado teve
como base o Decreto-Lei n° 201/1967, não tendo em nenhum momento utilizado de dispositivo da
Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR; que não houve violação à Lei Orgânica do
Município de Santa Helena/PR ou à Constituição Federal, pelo impugnante; que a violação ao
Decreto-Lei n° 201/1967 não configura, automaticamente, infringência à Lei Orgânica do
Município de Santa Helena/PR; que as regras previstas na Lei Complementar n° 64/1990 são de
ilegalidade estrita, sendo vedada a interpretação extensiva; que há decisão do Superior Tribunal
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de Justiça, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, acerca da impossibilidade de cassação
quando não expressamente contida a conduta condenatória na Lei Orgânica do Município; que os
dispositivos que tratam das hipóteses de inelegibilidade não comportam interpretação extensiva,
não cabendo ao intérprete suprir eventual deficiência da norma; que o exame nesta sede deve se
limitar à verificação do motivo adotado pela Câmara de Vereadores no Decreto Legislativo que
determinou a cassação do mandato, mormente porque a inelegibilidade só se configura quanto
ocorrer infringência a dispositivo da Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR, o que não
ocorre no caso em mesa; que a decisão proferida no Recurso Ordinário 0600519-
54.2018.6.12.00, citado na petição inicial, não se amolda ao caso em tela, requerendo, ao final, a
improcedência da impugnação.
Citado, o impugnado apresentou contestação à impugnação apresentada pelo Ministério Público
(2224/2234), alegando, em resumo, que a cassação ocorreu sob infundada alegação de prática
de nepotismo, pois o próprio Ministério Público verificou a ausência de dolo na conduta do
impugnado; que o Ministério Público se valeu de interpretação extensiva para requerer a
inelegibilidade, o que não é possível; no mais, reiterou os termos da defesa anterior, requerendo
a improcedência da impugnação.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou (páginas 2251/2256) pelo indeferimento do registro
da candidatura de Airton Antônio Copatti.
Éa síntese do necessário.
Fundamento e decido.
 
2. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação de impugnação de registro de candidatura – AIRC movida por Coligação “Segue
em frente Santa Helena” em face de Airton Antônio Copatti.
As impugnações devem ser julgadas procedentes, na forma em que se passa a fundamentar.
A questão posta em julgamento cinge-se em saber se o fato de o impugnado Airton Antônio
Copatti que teve seu mandato, enquanto Prefeito Municipal, cassado por decisão da Câmara
Municipal de Santa Helena/PR enquadra-se na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1°,
inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar n° 64/90.
A regra eleitoral cerne da questão tem a seguinte redação, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...);
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o
Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência
a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal
ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante
o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do
mandato para o qual tenham sido eleitos; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

Em primeiro lugar, calha asseverar que não há controvérsia sobre o fato de o impugnado ter tido
seu mandato de Prefeito Municipal cassado, pela Câmara Municipal de Santa Helena/PR,
conforme Decreto Legislativo n° 236/2018 da Câmara Municipal de Santa Helena/PR.
De mais a mais, é de se notar que, conforme sentença proferida no Mandado de Segurança n°
1326-82.2018.8.16.0150, não houve, por parte do Poder Judiciário, qualquer tipo de decisão no
sentido de sustar os efeitos do aludido Decreto Legislativo de cassação, tampouco de anulação
desse procedimento político, estando o fato da cassação juridicamente válido.
Igualmente, como cediço, descabe nesse procedimento de Registro de Candidatura às eleições
Municipais de 2020, a Justiça Eleitoral fazer qualquer juízo de valor sobre o processo de
responsabilidade político-administrativa que culminou na cassação do mandato de Prefeito do

Num. 17536353 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JORGE ANASTACIO KOTZIAS NETO - 17/10/2020 14:44:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101714441478500000016354466
Número do documento: 20101714441478500000016354466



impugnado Airton Antonio Copatti. Assim, deve-se partir da premissa de que o processo de
responsabilidade político-administrativa em face do impugnado é válido, enquanto não houver
decisão em sentido contrário pelo Poder Judiciário Local.
Feitas essas considerações, passa-se à análise acerca do enquadramento legal entre a cassação
do mandato do impugnado com a regra de inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea “c”,
da Lei Complementar n° 64/90.
Sobre essa questão, importa registrar que numa interpretação meramente literal feita sobre
referida regra de inelegibilidade pode levar à equivocada conclusão de que a inelegibilidade
emerge somente quando o Prefeito Municipal perder seu cargo eletivo por infringência à Lei
Orgânica do Município ficando, nesse caso, por 8 (oito) anos inelegível, contados a partir do
término do mandato para o qual tenha sido eleito.
Portanto, importa saber se os motivos que levaram à perda do mandato do impugnado Airton
Antonio Copatti foram em decorrência de infringência à Lei Orgânica do Município de Santa
Helena/PR, ou, de acordo com a tese do Ministério Público Eleitoral e da Coligação “Segue Em
Frente Santa Helena”, se mesmo que no processo de cassação não se tenha feito menção
expressa à ofensa à Lei Orgânica Municipal se a infringência aos ditames do Decreto-Lei n°
201/67 configura, também, causa de inelegibilidade.
Pois bem. Compulsando-se os autos do Processo de Impedimento que culminou na cassação do
mandato do impugnado Airton Antonio Copatti juntado aos autos, infere-se que, no mérito, foram
duas as causas que levaram os Edis a entenderem pela prática de infração político-administrativa
do então Prefeito, a saber: i) nomeação de servidores para exercerem funções gratificadas
inexistente na estrutura administrativa do Município de Santa Helena/PR e; ii) prática de
nepotismo.
E, de fato, não há perfeita subsunção dessas condutas a alguma regra prevista na Lei Orgânica
do Município de Santa Helena/PR que, eventualmente, possa tipificar conduta de
responsabilidade sobre o Prefeito Municipal. A fim de corroborar essa inferência o próprio Decreto
Legislativo n° 236/2018, da Câmara Legislativa de Santa Helena/PR que declarou a cassação do
impugnado Airton Antonio Copatti, em seus “considerandos” expressamente declara que: “(...)
pela procedência dos dois fatos tipificados na Denúncia como de Infração Político-Administrativa
de que trata o Art. 4°, inciso VII, do Dec. Lei n° 201/67;”.
Portanto, nos termos em que decidido pela Câmara Municipal de Santa Helena/PR, em verdade,
a subsunção das condutas imputadas ao impugnado Airton Antonio Copatti deu-se pela ofensa ao
artigo 4°, inciso VII, do Decreto-Lei n° 201/67, vale dizer, pela prática de ato de sua competência
contra expressa disposição de lei.
E, aqui, é importante registrar que, solução diversa, ou seja, a configuração de prática de infração
político-administrativa que enseja ofensa à Lei Orgânica Municipal não teria sequer como existir,
juridicamente. De efeito, não há como a Câmara Municipal cassar Prefeito algum pela prática de
infração político-administrativa cuja conduta esteja somente prevista em Lei Orgânica Municipal,
sendo cogente que a infração esteja tipificada no Decreto-Lei n° 201/67.
Isso porque, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, a Súmula de
Jurisprudência dominante de n° 46, do Supremo Tribunal Federal prescreve de maneira clara que
a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de
processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
Portanto, ainda que a Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR dispusesse sobre condutas
praticadas pelo Prefeito Municipal que caracterizam crime de responsabilidade ou infração
político-administrativa, tal dispositivo padeceria de inconstitucionalidade formal por invasão, por
parte do ente municipal, da competência legiferante exclusiva da União, nos moldes do artigo 22,
inciso I, da CRFB/88.
Não por outra razão, o artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR
estabelece que, in verbis:

Artigo 82 O Prefeito será processado e julgado:
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(...);
II - Pela Câmara Municipal, nas infrações político-administrativas, nos
termos de seu regimento interno, assegurados, entre outros requisitos de
validade, o contraditório, a publicidade, ampla defesa, com os meios e
recursos inerentes, e a decisão motivada que se limitará a decretar a
cassação do mandato do Prefeito. (grifou-se)

Isso posto, fica evidente que o legislador municipal não tratou de tipificar as condutas de infração
político-administrativa a que o Prefeito Municipal está submetido em eventual processo de
impedimento, haja vista que essa definição cabe somente à União.
Com efeito, a omissão legislativa é eloquente, visto que, conforme demonstrado, não pode a lei
municipal estabelecer quais os crimes de responsabilidade a que o Prefeito Municipal está sujeito
ou tipificando-os, cabendo essa atribuição, exclusivamente, à União. E, sobre essa tipificação é
que trata o Decreto-Lei n° 201/67, diploma legislativo por excelência, e único apto a tratar sobre
os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais.
Dessa forma, quando o artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR
prescreve que o Prefeito será processado e julgado pela Câmara Municipal nas infrações político-
administrativas, refere-se, exatamente, aos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei
n° 201/67.
Nessa ordem de ideias, não faz sentido algum interpretar o artigo 1°, inciso I, alínea “c”, da Lei
Complementar n° 64/90 no sentido de que a inelegibilidade em face da perda do cargo de
Prefeito, quando advinda de processo de impedimento levado a efeito pela Câmara Municipal,
somente se verifica por ofensa exclusiva de dispositivo da Lei Orgânica Municipal. De fato, a
interpretação que se deve dar ao dispositivo é sistemática, teleogólica e constitucionalmente
adequada, sob pena de completa ineficácia da norma nele contida.
Sem embargo, foi por essa razão que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, quando do
julgamento do Recurso Ordinário nº 0600519-54.2018.6.12.0000/MS, expressamente aduziu que,
ad verbum:

Não existe a possibilidade e interpretar literalmente que a alínea c só pode
ser aplicada se o crime de responsabilidade tiver na lei orgânica.
Também não se pode concluir que o legislador errou, pois ele apostou em
algo que à época se discutia, mas que não prevaleceu. Senão teríamos, a
partir de agora, de manter dupla possibilidade. Os prefeitos – nós sabemos
que dificilmente o prefeito não tem maioria na Câmara; quando perde a
maioria e é cassado, a coisa está grave mesmo –, a partir dessa decisão,
mandariam emendas à Câmara, ou pediriam que o seu líder o fizesse, com
a intenção de tirar qualquer menção de crime de responsabilidade da lei
orgânica, porque, mesmo que cassados, imediatamente sairiam candidatos
de novo. Não há lógica, com o devido respeito, à manutenção dessa
interpretação a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal
definiu que só a União pode legislar sobre isso e não deixou margens para
dúvidas.
É uma interpretação teleológica e, mais do que isso, integrativa da
jurisprudência vinculante à própria hipótese, porque senão teríamos algo
extremamente interessante, que seria o caso de uma pessoa ficar inelegível
por ser cassada por um conselho profissional – o que é um absurdo do
absurdo da lei –, ou seja, determinado conselho cassa um profissional e ele
não pode mais exercer a profissão e fica inelegível.
Mas o prefeito municipal que praticou crime de responsabilidade e foi
condenado pela Câmara Municipal pode sair imediatamente candidato a
prefeito se ele quiser. Isso é a desmoralização da função constitucional de
fiscalização da Câmara dos Vereadores e a quebra total da simetria dos três

Num. 17536353 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JORGE ANASTACIO KOTZIAS NETO - 17/10/2020 14:44:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101714441478500000016354466
Número do documento: 20101714441478500000016354466



âmbitos da Federação: da União, dos estados e dos municípios.
Ficaria uma meia responsabilidade em relação aos prefeitos. Não me parece
que o Judiciário estaria desrespeitando a vontade do legislador, mas,
diversamente, o Judiciário e o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da Súmula
Vinculante nº 46, que definiu a competência da União, estão reforçando a
vontade do legislador, de que prefeito que seja condenado por crime de
responsabilidade pela Câmara dos Vereadores seja inelegível.

Aliás, mister trazer à colação a ementa do judicioso Acórdão paradigma, em que o Tribunal
Superior Eleitoral decidiu no sentido de que não há necessidade, para se constatar a
inelegibilidade do candidato que teve seu mandato eletivo, na condição de Prefeito Municipal,
cassado pela Câmara Municipal por infração político-administrativa, de se constar expressa
afronta aos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, na linha do ora assentado, ipsis litteris:

RECURSO ORDINÁRIO Nº 0600519-54.2018.6.12.0000 – CAMPO
GRANDE – MATO GROSSO DO SUL:
Relator originário: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Redator para o acórdão: Ministro Edson Fachin
Recorrente: Coligação Amor, Trabalho e Fé
Recorrido: Alcides Jesus Peralta Bernal
Recorrida: Coligação Avançar com Responsabilidade
ELE IÇÕES 2018 .  RECURSO ORDINÁRIO.  REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DEFERIMENTO. PERDA DO
CARGO DE PREFEITO DECRETADA. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI N° 201/67. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
ENUNCIADO Nº 46 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE INSCULPIDA NO ART. 1°,
I, C, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90. PROVIMENTO DO RECURSO.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
1. O art. 1°, I, da Lei Complementar n° 64/1990 prevê, em seu tipo, a perda
do mandato em c, virtude de prática de infração política administrativa
prevista na Constituição Estadual, Lei Orgânica do Distrito Federal ou Lei
Orgânica Municipal, como hipótese de inelegibilidade.
2. Aludida causa de inelegibilidade incidirá sempre que houver a violação
das disposições contidas no Decreto-Lei nº 201/1967 na medida em que se
afiguram extensões das Constituições estaduais e nas Leis Orgânicas,
distrital ou municipal, em temas de crimes de responsabilidade, haja vista a
impossibilidade de esses Entes Federativos legislarem sobre a matéria
(Enunciado nº 46 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal).
3. Depreende-se, portanto, que a infringência a que se refere a alínea c é à
norma que vem esculpida formalmente no Decreto-Lei nº 201/1967.
4. A Lei Orgânica do Município de Campo Grande prevê expressamente que
o Prefeito será julgado pela prática de infração político-administrativa
perante a Câmara Municipal, nos termos da lei. Assim, na hipótese da
cassação do prefeito, aplica-se o Decreto-Lei nº 201/1967, porque é o
diploma normativo que rege a matéria.
5. Revela-se, no caso em exame, a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/1990.
6. Recurso ordinário provido para indeferir a candidatura de Alcides Jesus
Peralta Bernal ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições 2018. (grifou-se)

Tendo-se essa premissa em mente, infere-se não se tratar de conferir à norma da alínea “c”, do
inciso I, do artigo 1°, da Lei Complementar n° 64/90 interpretação extensiva, mas de extrair seu
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conteúdo normativo de forma sistemática e teleológica, adequando seu alcance aos postulados
constitucionais, especialmente na matéria de repartição de competências legislativas entre os
entes federados, na forma esposada.
Outrossim, releva denotar que o julgado do Tribunal Superior Eleitoral acima transcrito é o último
julgado pela Corte Superior do qual se tem notícia, acerca do tema em debate.
Desse modo, até mesmo como forma de garantir a segurança jurídica e a integridade e coerência
dos precedentes, especialmente aqueles proferidos pelas Cortes de Uniformização, é que se
deve dar prestígio à última decisão sobre o tema do Tribunal Superior Eleitoral para o fim de
declarar a procedência da presente impugnação.
Ad argumentandum, diferentemente do que alegado pelo impugnado, o inciso II, do artigo 82, da
Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR, no excerto que se refere “nos termos de seu
regimento interno”, por lógico que está apenas explicitando sobre o rito do processo de cassação
a ser observado pela Câmara Municipal. Isso porque, se a própria Lei Orgânica do Município,
conforme já exposto, não tem competência legislativa para tipificar os crimes de responsabilidade
a que está submetido o Prefeito Municipal (Súmula Vinculante n° 46), quanto menos competência
para tanto tem o Regimento Interno da Câmara Municipal.
Aliás, é de bom alvitre esclarecer que até mesmo essa expressão “nos termos de seu regimento
interno” é desnecessária e de duvidosa constitucionalidade, salvo se o Regime Interno da
Câmara Municipal limitar-se a repetir o estabelecido, em termos de rito e procedimento, o
constante no Decreto-Lei n° 201/67, haja vista que, do mesmo modo, não pode o legislador
municipal dispor sobre processo e julgamento, visto tratar-se, consoante exaustivamente
demonstrado, de competência exclusiva da União.
Por fim, e na linha do que bem argumentado pelo Ministério Público Eleitoral, verifica-se que
foram duas as causas que deram ensejo à cassação do impugnado: a nomeação de servidores
para exercerem funções gratificadas inexistente na estrutura administrativa do Município de Santa
Helena/PR e a prática de nepotismo.
Ora, a prática dessas condutas, em última instância, implica, também, a ofensa aos princípios da
legalidade e da impessoalidade, expressamente previstos no artigo 103, caput, da Lei Orgânica
do Município de Santa Helena/PR.
De fato, nomear servidores para exercerem funções gratificadas inexistente na estrutura
administrativa do Município não é outra coisa senão desatrelar-se da legalidade, de observância
obrigatória por todos os agentes públicos, incluindo o Prefeito Municipal e expressamente prevista
na Lei Orgânica do Município.
De outro lado, a prática do nepotismo, além de, igualmente, configurar ofensa à legalidade,
implica infringência ao princípio da isonomia, conforme bem observado pelo Ministério Público
Eleitoral. Com efeito, tal princípio basilar da Administração Pública é ostensivamente disposto no
artigo 103, caput, da Lei Orgânica do Município de Santa Helena/PR.
Por isso, infere-se que houve, por parte do impugnado infringência aos dispositivos da Lei
Orgânica Municipal, ainda que essa circunstância não esteja expressamente exposta no Decreto
Legislativo n° 236/2018 da Câmara Municipal de Santa Helena/PR que declarou o impedimento
do impugnado, por crimes de responsabilidade.
Enfim, por qualquer ângulo que se vislumbre a questão não há como se afastar da inarredável
conclusão acerca da inelegibilidade do impugnado.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, julgo procedentes as impugnações opostas pelo Ministério Público Eleitoral e
pela Coligação “Segue Em Frente Santa Helena” para o fim de indeferir o registro da candidatura
de Airton Antônio Copatti, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
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