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WILLIAN CARLOS FERREIRA BARCELOS, brasileiro, em união estável, agente político, portador da 

cédula de identidade RG nº M-8.616.986, inscrito no CPF sob o nº 988.104.806-00, Título de Eleitoral nº 

1109 9798 0213, residente e domiciliado à Rua José Ambrósio Soares, nº 115 – Bairro Jardins do Lago, 

Nova Serrana, Minas Gerais, no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, oferecer a presente DENÚNCIA c/c PEDIDO DE ABERTURA DE 

PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO em face de VALDIR RODRIOGUES PEREIRA, 

vereador eleito para a 16ª Legislatura (2017-2020), PCdoB, com fulcro nos arts. 15, 37 e 55, todos do 

permissivo Constitucional c/c art. 66 da Lei Orgânica Municipal e arts. 39, 173 e 174 da Resolução n° 

102/2012 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Serrana) e, por fim, art. 5º e 7° do Decreto-

Lei n° 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor:  

I. SÍNTESE DOS FATOS 

Através de Denúncia no canal de Ouvidoria, o Ministério Público de Minas Gerais recebeu 

notitia criminis acerca do cometimento de atos ímprobos praticados pelos vereadores denunciados no 

exercício do mandato, em razão da prática de contratação de “assessores fantasmas”, ou seja, servidores 

que, apesar de nomeados para funções públicas, não desempenhavam e permaneciam à disposição de 

trabalhos particulares próprios ou de terceiros. 

Iniciada a investigação por parte do Parquet, teve o Ilustríssimo Juízo da Vara Criminal desta 

Comarca, a decisão de deferir a quebra dos sigilos telefônicos e bancários dos acusados, oitiva de 

testemunhas e monitoramento do serviço de inteligência da Polícia Militar, vez restou corroborada a 

existência da prática de peculato por parte dos vereadores.  

Desta feita, desencadeada a Operação KOBOLD, com a expedição de mandados de busca e 

apreensão que foram cumpridos nos gabinetes dos vereadores envolvidos e em suas residências, ações 

estas que desmoralizaram o Poder Legislativo Municipal e colocou em cheque a atuação imparcial e 



proba do órgão. Merece destaque trecho da Decisão Liminar da lavra da Dra. Cristiane Soares de Brito, 

Titular da Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, vejamos: 

Inicialmente, anote-se que o possível esquema de peculato-desvio na Câmara 

Legislativa de Nova Serrana não se trata de novidade para este juízo. Com 

efeito, medidas judiciais têm sido deferidas, a pedido do Ministério Público, 

desde Maio de 2017 na tentativa de rastrear as condutas ilícitas, em tese, 

praticada por alguns vereadores do Município de Nova Serrana [...]. 

Consoante as evidências de diversos atos que maculam a moral, a honra e o prestígio da 

Câmara Municipal de Vereadores deste município, assim como os fortes indícios de ter cometido, em 

tese, atos de improbidade administrativa que consubstanciam a quebra de decoro parlamentar e a 

utilização do mandato para a prática de atos de corrupção, não resta outro caminho a não ser apresentar 

a esta egrégia Casa de Leis, pedido de ABERTURA de Cassação do mandato eletivo. 

 

II. DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA 

O denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil, no pleno gozo dos 

seus direitos políticos conferidos pela Carta Republicana de 1988, conforme os documentos anexos, de 

modo a possuir plena legitimidade par aa interposição de DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO.  

Consoante disposição da Súmula 496/STF, que dispôs serem “válidos, porque salvaguardados 

pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os Decretos Leis 

expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967”, assim como o texto normativo da Súmula 

Vinculante n° 46, cujas linhas delegam a competência privativa à União para legislar sobre as definições 

dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, 

a presente DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO, busca amparo no Decreto-Lei n° 201/671.  

Desta feita, a admissibilidade da presente DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO deve ser analisada 

sob os aspectos tutelados no art. 5º do supracitado Decreto-Lei 201/67, que estabeleceu a necessidade 

da denúncia formulada ser escrita contendo a descrição da infração, por qualquer eleitor, expondo-se 

os fatos e indicando as respectivas provas:  

“Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações 

definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido 

pela legislação do Estado respectivo:  

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a 

exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará 

impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, 

todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da 

Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará 

se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do 

Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.”  

Outrossim, o regrativo art. 5°, não obstante cuidar de processo de cassação de Prefeito, aplica-

se aos vereadores em razão da previsão do art. 7°, §1° do mesmo diploma legal, e assim sendo, qualquer 

                                                             
1 Ação Direta Inconst 1.0000.15.102688-7/000 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS - DEFINIÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE/INFRAÇÕES 

POLÍTICO-ADMNISTRATIVAS E DO PROCEDIMENTO RITUAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

No termos da súmula vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, "a definição dos crimes de responsabilidade e 

o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa da União". Os 

Municípios não dispõem de competência para editar "normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que 

sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo 

procedimento ritual" (RE nº 367.297/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/02/2011). 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000151026887000


cidadão poderá efetuar a denúncia em face do vereador perante a Câmara de Vereadores, para que 

esta proceda à análise da admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo.  

Cumpre registrar que a Lei Orgânica e o Regimento Interno, não trazem disposição sobre a 

matéria quanto ao procedimento a ser adotado de modo que inviabiliza o suscitar de eventual conflito 

de normas. 

Na admissibilidade da denúncia a Câmara de Vereadores verificará a consistência das 

acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou, ainda, se 

a notícia do fato denunciado tem razoável procedência.  

Desta forma, preenchidos os requisitos, requer-se juízo positivo de admissibilidade. 

 

III. FUNDAMENTOS DA DENÚNCIA 

O Denunciado praticou infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção pela 

Câmara Municipal e Vereadores, conforme restará demonstrado a seguir. 

Conforme se extrai do extenso conjunto probatório levantando pelo Ministério Público de 

Minas Gerais, indicados nos autos da Ação Penal n° 0004419-67.2019.8.13.0452, práticas delitivas 

têm se perpetuado no interior da Câmara Municipal de Vereadores em razão de esquema organizado 

entre os pares investigados soba a suspeita do cometimento do crime de peculato-desvio, previsto no 

art. 312, do Código Penal, e de falsidade em documentos públicos (art. 299, do Código Penal). Vale 

registrar passagem de decisão judicial emitida nos autos do supracitado processo de Ação Penal: 

“Inicialmente, anote-se que o possível esquema de peculato-desvio na Câmara 

Legislativa de Nova Serrana não se trata de novidade para este juízo. Com efeito, 

medidas judiciais têm sido deferidas, a pedido do Ministério Público, desde maio de 

2017 (ou seja, por quase dois anos), na tentativa de rastrear as condutas ilícitas, em 

tese, praticadas por alguns vereadores do Município de Nova Serrana, bem como seus 

assessores e auxiliares nomeados”. 

A prática delituosa descrita refere-se a possível esquema de desvio de dinheiro público com a 

nomeação de servidores sem que estes prestassem labor à Câmara Municipal, mais especificamente, 

nos gabinetes dos vereadores, prática conhecida no meio político como “assessores fantasmas”. Do ato 

investigado isoladamente, foi possível identificar um problema sistêmico que acometia diversos 

gabinetes. Ainda, levantou-se forte suspeita sobre a possibilidade do cometimento da famosa 

“rachadinha”, quando os assessores devolvem parte dos seus proventos ao vereador, o que intensificou 

a suspeita da prática criminosa, tendo ensejado variados pedidos de interceptação telefônica, vigilância 

eletrônica por meio de monitoramento em tempo real das movimentações bancárias, a oitiva de 

testemunhas e investigados, e até mesmo dossiê de monitoramento realizado pelo serviço de 

inteligência da Polícia Militar. 

Restou comprovada a ocorrência de possível esquema de contratação de servidores fantasmas 

em que os vereadores Juliano Marques Lacerda, Gilmar da Silva Martins, Adair Lopes de Souza, Valdir 

Rodrigues Pereira, Osmar Fernandes dos Santos e Valdir Rodrigues de Souza. 

Denota-se, a priori, verdadeira ruptura dos paradigmas constitucionais que regem a 

administração pública, isto porque seus agentes estão adstritos a um conjunto de normas e regras que 

visam garantir a lisura dos procedimentos e o bom uso do dinheiro público. Estas, por sua vez, têm o 

condão de garantir a probidade administrativa, ou seja, que os agentes públicos adotem condutas éticas 

e morais no exercício da função. 

A quebra dessa relação importa para o agente político a responsabilização pelos atos e 

acarretam as consequências juridicamente dispostas e indicadas na esparsa legislação 

infraconstitucional. Da Constituição Federal, em razão da sua supremacia, advém o conteúdo 

principiológico, responsável por nortear as condutas sob paradigmas socialmente impostos, que gera o 



dever deontológico de observância por parte daquele que exerce a função pública. O professor 

CANOTILHO leciona que  

A supremacia da Constituição sobre as demais leis conduz a uma superioridade 

hierárquica-normativa e, segundo CANOTILHO, também tem como consequências: “a) 

as norma constitucionais constituem uma lex superior que recolhe o fundamento de 

validade em si própria (autoprimazia normativa); b) as normas da Constituição são 

normas de normas, afirmando-se como uma fonte de produção jurídica de outras 

normas, e c) a superioridade normativa das normas constitucionais gera o principio da 

conformidade de todos os atos dos poderes públicos com a Constituição”2. 

Não obstante, o processo de aplicação das normas reclama interpretação teleológica da lei a 

fim de se garantir que sua aplicação a uma dada situação seja feita de maneira sistemática. No caso em 

tela, não se pode mais valer apenas do Decreto n° 201/67 para tipificar as condutas repreensíveis por 

parte de agente político que enseje processo e julgamento do vereador, há, evidentemente, de se 

recorrer à farta legislação que tangencia os comandos normativos do Decreto-Lei n/ 201/67, dando-lhe 

eficácia e a legalidade necessárias. 

Além da configuração da transgressão do art. 37, da Carta Republicana (“violação dos 

princípios da moralidade e impessoalidade”), não obstante os aspectos criminais que possam ser 

imputados ao Denunciado - que devem ser apurados pelas instâncias competentes (Ministério Público 

e Poder Judiciário) - a presente Denúncia objetiva apuração e aplicação da sanção prevista no artigo 66, 

incisos II e III, do da Lei Orgânica do Município de Nova Serrana:  

Art. 66 Perderá mandato o Vereador: 

II - que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de 

improbidade administrativa;  

III - que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com 

o decoro na sua conduta pública;  

As infrações político-administrativas estão elencadas no art. 7º do Decreto-lei nº 201/1967, 

devem ser apuradas pelo órgão legislativo municipal, e seguindo o rito ali previsto. Tais infrações tem 

forte aspecto político, defendendo o decoro, as normas institucionais dos poderes municipais, a ordem 

e funcionamento dos órgãos locais e os seus orçamentos. O referido Decreto-Lei pretendeu proteger a 

integridade e a regularidade dos institutos municipais, determinando aos prefeitos e vereadores a 

correta condução de suas funções e o respeito aos estatutos e regulamentos locais.  

 

a. Da utilização do Mandato para a prática de atos de corrupção ou de Improbidade 

Administrativa 

É no art. 37 do Permissivo Constitucional que encontramos a principal disposição regente da 

administração pública por dispor que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...], sendo que a sua transgressão importa em 

grave violação do paradigma constitucional que rege a atuação dos agentes públicos tendo como 

punição a suspensão dos direitos políticos, nestes termos: 

§4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 

ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Ademais, o ato de improbidade administrativa importa, em interpretação teleológica, 

verdadeira quebra de decoro parlamentar, por constituir desvio do padrão ético-moral que se espera 

do agente político detentor de mandato eletivo, é dizer que a prática ilícita de um contamina a 

credibilidade de todos e com isso fere a dignidade do parlamento municipal. 

                                                             
2 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1074. 
   



No caso sob exame, não ficou só comprovado que o assessor do vereador denunciado, não 

somente deixou de dar contraprestação laboral à remuneração percebida, mas como também exercias 

outras atividades particulares, que denotam a impossibilidade do mesmo ter atuado na função pública 

para a qual fora nomeado.  

A priori, a despeito de ter sido nomeado em 02 de janeiro de 2017, consta no Sistema de 

Relação Anual de Informações Sociais de 2017, que ocupou a função de Auxiliar de Escritório. 

Noutro giro, a partir de diligências do serviço de inteligência da Polícia Militar (fls. 226/228 - 

autos n° 0452.18.17.000607-9) que, em dia útil e horário em que deveria prestar serviços à Câmara 

Municipal de Nova Serrana, compareceram ao estabelecimento comercial do Sr. José da Silva, pai do 

assessor investigado, onde obtiveram a informação de que o seu filho “trabalha como pedreiro, por 

conta própria e estaria naquele momento em uma obra na Rua Jacarandás, 251”. Ao diligenciar o local, 

os policiais puderam identificar que o assessor do vereador denunciado estaria naquele local em 

trabalho autônomo, a despeito de que naquele referido horário deveria o mesmo estar exercendo suas 

funções na Câmara Municipal. 

Durante todo o monitoramento constatou-se que o assessor, em todos os dias, jamais esteve 

próximo sequer da Câmara Municipal, indicando sempre nas conversas, obtidas através de interceptação 

telefônica, que estava a disposição de serviços particulares, não tendo jamais produzido conteúdo de 

relevância pra a função de assessoria parlamentar que pudesse contribuir para a construção do mandato 

do vereador ou que revertesse em benefício à municipalidade, ao contrário, demonstra-se o objetivo de 

favorecer particular com rendimentos de uma função que este não exercia, fraudando documentos 

públicos, tendo o vereador denunciado permitido e facilitado a prática delituosa ao assinar as folhas de 

ponto e lesando o erário, e deste modo, cometeu ato ilícito ao favorecer o interesse particular em 

detrimento da supremacia do interesse público, bem como valer-se do mandato parlamentar par aa 

perpetuação das práticas delituosas. 

Ademais, os motivos pelos quais o vereador denunciado possa ter solicitado a nomeação do 

referido assessor apontam para possível troca de favores haja vista que este informou ter trabalhado na 

campanha do vereador, ao passo que aquele informou ter pedido apoio ao assessor por ser pessoa 

bastante conhecida no bairro Veredas da Serra. Observe-se trecho da medida cautelar proferida: 

“No entanto, a possível motivação para a irregularidade apontada emerge do 

depoimento extrajudicial de Alexsandro na Promotoria de Justiça, ocasião em que, 

além de falsear a verdade, tentando fazer crer que desempenhava as funções inerentes 

ao seu cargo e que comparecia diária e regularmente para o trabalho legislativo, o 

investigado informou ter trabalhado na campanha eleitoral do vereador Valdir e que 

estaria no referido cargo porque “interage” com as pessoas, denotando uma possível 

troca de favores entre os investigados (f. 155 e verso – autos n° 0452.18.0000231-6.)” 

Concluiu-se, por fim, a ocorrência de ilegalidade na conduta do Vereador Valdir Rodrigues 

Pereira ante sua imoral motivação de manter Assessor Parlamentar com a única finalidade de desfalcar 

os cofres públicos, tendo em vista que o supracitado assessor não prestou serviços efetivos para a 

Câmara Municipal de Nova Serrana, muito pelo contrário, montou-se verdadeiro estratagema a fim de 

beneficiar-se da função e seus rendimentos, sendo que recebeu proventos mensais integralmente, tem-

se como configurada a improbidade administrativa do agente público, tutelada no art. 10, da Lei 

8.429/92, tendo causado grave lesão ao erário através de sua ação dolosa que resultou em perda 

patrimonial do dinheiro público ao passo que facilitou e concorreu para o enriquecimento ilícito de 

terceiro. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 



Ao se considerar os fatos, subsumidos à norma de regência, deverá o vereador Perder o seu 

mandato em razão de ter utilizado do seu mandato parlamentar para a prática de atos de corrupção ou 

de improbidade administrativa, nos termos do art. 66, II, da Lei Orgânica Municipal: 

Art. 66 Perderá mandato o Vereador: 

II - que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa;  

Cumpre registrar que a previsão contida na Lei Orgânica do Município de Nova Serrana,  trata-

se de transcrição literal do art. 7°, do Decreto-Lei n° 201/67, in verbis: 

Art. 7° A Câmara poderá cassar o mandato de vereador, quando: 

I – Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa. 

Ao ignorar a premissa da moralidade, o vereador passa a incorrer em crime de improbidade, 

visto que permitiu a particular obter vantagens pecuniárias decorrentes de função pública sem, contudo, 

ter dado contrapartida através do labor diário, fato que culminou com o enriquecimento deste em razão 

do empobrecimento de toda a sociedade, seja pelo critério econômico, seja pelo critério ético, fato é 

que restando demonstrado que o denunciado feriu preceito normativo, incorrendo em improbidade, 

impera-se a CASSAÇÃO do seu mandato em razão de ter utilizado do múnus público para a prática de 

atos de corrupção e de improbidade administrativa, sendo certo que este parlamento não será conivente 

com tais condutas ilícitas. 

 

b.  Da conduta incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na 

sua conduta pública 

Leciona Maria Helena Diniz (Dicionário Jurídico), decoro, na linguagem jurídica em geral quer 

dizer: a) honradez, dignidade ou moral; b) decência; c) respeito a si mesmo e aos outros. Assim, temos 

que Decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, 

representantes eleitos de sua sociedade, que não firam a lei, a ordem, os bons costumes. 

Das disposições Constitucionais, tem-se que: 

Art. 55 [...] 

§1°É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento 

interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do congresso nacional ou 

a percepção de vantagens indevidas. [grifo nosso] 

É certo que a hipótese avençada, de abuso de prerrogativas, é restrita à atividade parlamentar, 

e esta acontece sempre que o vereador utiliza o status adquirido pelo cargo eletivo que ocupa, para se 

beneficiar indevidamente ultrapassando os limites legais da sua atuação. 

A quebra do decoro parlamentar está intimamente ligada ao Princípio da Moralidade, que 

tutela a necessidade do agente público atuar conforme padrões morais e éticos de probidade e da 

honestidade, sempre com vistas à boa-fé, no exercício de suas funções. A ocorrência de lesividade à 

moralidade administrativa também deve ser encarada como ilegalidade. 

De fato, o que se depreende dos jornais, redes sociais e dos apensados processuais aos autos 

n° 0004419-67.2019.8.13.0452, é a ocorrência de uma cadeia de atos ímprobos, ocorridos em razão 

do abuso das prerrogativas inerentes ao mandato de vereador, cujo intuito era o de se locupletar através 

do poder público. Desta feita, incorreu em improbidade o denunciado por ter atentado contra os 

princípios da administração pública, nos termos do art. 11, da Lei n° 8.429/92: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

Desse modo, a moralidade no exercício de função na Administração Pública não se limita à 

distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 



Posto que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá 

consolidar a moralidade ou a sua violação. Ressalte-se que a definição é importante, porque o 

procedimento incompatível com o decoro parlamentar pode acarretar a perda do mandato, o que se 

espera pela conduta do vereador afastado pela justiça e que foi proibido de manter contato com outros 

servidores e vereadores por grave risco de constrangimento e coação destes, ofendendo a dignidade 

da justiça, em conluio, buscando alternativas para burlar investigações, fazendo afirmações sabidamente 

falsas e confeccionando documentos fraudulentos. 

Nesse sentido, a conduta do Denunciado também ofende a Lei Orgânica Municipal, art. 66, III:  

Art. 66 - Perderá mandato o Vereador:  

III - que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o 

decoro na sua conduta pública;  

Ainda, o art. 174, do Regimento Interno da Câmara Municipal preleciona ser incompatível com 

o decoro parlamentar o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador (art. 174, I), bem como o 

descumprimento dos deveres inerentes ao seu mandato (art. 174, II). Ora, tendo conceituado o abuso 

de prerrogativa, breves considerações sobre os deveres inerentes a seu mandato não são tão 

necessárias, isto porque elas já foram traçadas no corpo desta DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO. Nos 

termos Constitucionais, é imperante ao agente público, mesmo o detentor de mandato eletivo, o seu 

comprometimento, zelo e vigia constantes dos princípios regentes do Permissivo Constitucional. 

E foi por esta razão que o legislador municipal incluiu o art. 178 ao Regimento Interno desta 

Casa de Leis dispondo da seguinte forma: 

Art. 178 - O vereador que atentar contra a dignidade do mandato ou que descumprir 

os deveres inerentes a ele estará sujeito às seguintes medidas disciplinares:  

III - perda do mandato. 

Assim, toda ação praticada pelos parlamentares, que não está de acordo com a conduta 

esperada de um homem honrado, especialmente com respeito à moralidade, constitui-se na chamada 

de quebra de decoro parlamentar, principalmente por ser uma figura pública que está em mandato 

político de vereador, é inegável! Se não se espera tal conduta de um cidadão comum, quiçá de um 

Legislador municipal. Trecho da medida cautelar proferida nos autos da Ação Penal relata que o 

vereador mancomunou-se com o seu assessor investigado na tentativa de encobrir o ilícito. 

“A tudo, some-se a conivência do investigado Juliano Marques, vereador responsável 

pela contratação do servidor em cargo de confiança e que, em vez de rechaçar a 

ilegalidade, protege o servidor fantasma, auxiliando-o na criação de ardis para tentar 

burlar a investigação.” 

As acusações são gravíssimas, faz-se necessário requerer ao Poder Judiciário o 

COMPARTILHAMENTO DE PROVAS levantadas pelo Ministério Público e alçadas aos autos n° 0004419-

67.2019.8.13.0452, por ser conditio sine qua non ao processamento da presente 

DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO. O fato público e notório, consubstanciado no extenso conjunto 

probatório oriundo de interceptações telefônicas, monitoramento do serviço de inteligência das Polícias, 

vigilância das movimentações bancárias, dentre outros, podem corroborar todas as alegações contidas 

nesta peça acusatória. 

Assim, o membro desta Casa de Leis, ao ferir o decoro parlamentar, deve ser devidamente 

punido, sendo aplicada a sanção máxima de CASSAÇÃO do seu mandato parlamentar, requerendo, 

neste primeiro momento, o recebimento da presente e a imediata constituição da Comissão 

Processante. 

 

 

 

 



IV. PEDIDOS 

Considerando todas as questões suscitadas, digna-se a pedir:  

a. O recebimento e processamento da presente DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO, com 

fulcro nos arts. 15, 37 e 55, todos do permissivo Constitucional c/c art. 66 da Lei Orgânica Municipal e 

arts. 39, 173 e 174 da Resolução n° 102/2012 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Serrana) 

e, por fim, art. 5º e 7° do Decreto-Lei n° 201/67;  

b. Após manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida 

sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa;  

c. Caso aceita, seja constituída, na mesma sessão, a Comissão Processante, composta por 

três vereadores, sorteados dentre os desimpedidos;  

d. Após instalação da Comissão Processante, seja notificado o 

DENUNCIADO/REPRESENTADO para apresentar defesa prévia, por escrito e indicar as provas que 

pretende produzir, podendo arrolar até dez testemunhas;  

e. Com a defesa, seja emitido parecer da Comissão Processante sobre o prosseguimento 

ou não, submetendo o feito ao plenário;  

f. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, 

designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para depoimento do 

denunciado e inquirição das testemunhas;  

g. Seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais, no prazo legal, e 

emitido o parecer final da Comissão Processante;  

h. Ao final, seja julgada PROCEDENTE a denúncia, em sessão de julgamento no plenário 

desta Casa Legislativa, por 2/3 (dois terços) de seus membros, em votação nominal e aberta, declarando-

se, nesse momento, a perda do cargo de Vereador e a expedição do respectivo Decreto Legislativo de 

Cassação do mandado;  

i. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral.  

 

Nestes termos, 

Pede deferimento.  

Nova Serrana, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

Willian Carlos Ferreira Barcelos 

Título de Eleitor nº 1109 9798 0213 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de documentos anexos: 

• Carteira de Identidade  

• CPF  

• Título de Eleitor  

• Cópia da Medida cautelar proferida nos autos n° 0004419-67.2019.8.13.0452  

• Representação Criminal feita pelo MPMG – autos n° 0004419-67.2019.8.13.0452  

• Íntegra do Decreto-Lei nº 201/67 

 


