
CÂMARA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA SERRANA

.PARECER

EMENTA - Requerimento de abertura de processo
político administrativo formulado por partido político
MDB (Movimento Democrático Brasileiro) - Princípio
da denunciabilidade - Artigo 5°, Inciso I, do Decreto Lei
201/67 - Falta de legitimidade para o procedimento -
Ausência de denúncia com descrição dos fatos tidos
como caracterizadores da infração política administrativa
- Vício de forma - Vereadores que se encontram
afastados e impedidos de ter acesso às dependências
físicas da Câmara e ter contato com qualquer servidor
lotado no Poder Legislativo - Direito à Ampla Defesa e
ao Contraditório prejudicado - inviabilidade do processo.

CONSULTA
•... '.

"

A Presidente Interina do Poder Legislativo de Nova Serrana, MG, solicita, a
esta Procuradoria, Parecer Jurídico acerca de REQUERIMENTOS
apresentados pelo MDB MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, representado pelo PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL, SR. EUZÉBIO RODRIGUES LAGO.
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Foram apresentados 06 requerimentos individuais, constando o pedido de
abertura de processo de cassação dos mandatos dos seguintes

VEREADORES:

- OSMAR FERNANDES DOS SANTOS;
- ADAIR LOPES DE SOUZA;
- GILMAR DA SILVA MARTINS;
- ]ULIANO MARQUES DE LACERDA;
- VALDIR RODRIGUES PEREIRA;
- VALDIR RODRIGUES DE'SOUZA;

Foram juntados aos referidos requerimentos:
_ cópia da Ata da Reunião do Diretório Municipal - Eleição da Comissão

Executiva;
_ cópia de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral, certificando que o
Presidente/membro titular do Diretório Municipal, do Partido Político MDB

Movimento Democrático Brasileiro, é o Sr. Euzébio Rodrigues Lago;
_ cópia de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral, certificando a composição

completa do órgão partidário e seus membros;
_ Cópia de DENÚNCIA, APRESENTADA PELO REPRESENTATE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos do PROCESSO NÚMERO
0452.19.000443-5 OPERAÇÃO KOBALD, que consigna como
denunciados os 6 vereadores e diversos ex-servidores.

Consta, basicamente, dos referidos REQUERIMENTOS:

a( ..)
Dos Fatos:
Conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas
redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereado
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apontado encontra se afastado por ordemjudicial por ter incorrido em

diversas práticas delituosas) delitos criminais graves) visto que

envolveriam o desvio de dinheiro público.
Fato é que conforme peça de denúncia criminal anexa) ofertada pelo

Ministério Público de Minas Gerais em face do vereador) a conduta

praticada peloedil denota extrema gravidade.
Ademais) toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo
afastamento do vereador e de mais 05 (cinco) outros membros)
inclusive o ex presidente dessa colenda casa.
Bem sabemos que a classepolítica de nosso pais tem sofrido e muito

com o descrédito de nossos cidadãos) visto que a prática reiterada de'

atos ilegais) de corrupção) de malversação do dinheiro público por
parte de alguns agentespolíticos tem manchado cada dia mais o nome

da classe.
E vidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador,

implica no mínimo em clara quebra do decoroparlamentar na forma
do disposto no artigo 66 III da Lei Orgânica municipal.
Ademais) não seria muito atribuir também ao vereador o descrito
também no inciso II do artigo 66 da lei orgânica.
Ora) destaca-se trecho da denúncia do Ministério Público em face do

vereador:
(. ..)
Não bastasse a acusação de peculato (desvio de dinheiro ou cozsa
pública) crime por si só de enorme gravidade) o vereador á ainda
acusado do crime defalsidade documental e associação criminosa.

Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar
a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em

muito uma mera quebra de decoro parlamentar para perda do
mandato.
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Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa casa digam o que
seria decoro parlamentar, no dicionário Aurélio encontramos a

definição do que seria decoro: CORREÇÃO MORAL,
DECÊNCIA.
Fica se a indagação: um vereador que procede da
maneira como vrocedeu o vereador ora suscitado.••
não agJu claramente contrário ao decoro
parlamentar?Não se pode chegar a outra resposta
que não o sim.
Aliás, a peça do Ministério Público ora anexada, denota os vários e
robustos elementos de provas colhidos na investigação criminal,

material farto e porque não dizer bastante para uma condenação
criminal.

Não menos importante épreciso destacar que o vereador desde o seu
afastamento pela justiça, vem recebendo proventos públicos sem
exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e
malversação do dinheiropúblico.

Ora, em tempos de grave crise econômica, onde os recursospúblicos

estão cada vez mais minguados, não sepode admitir tal situação.
Os elementos ora colididos, fundados nos termos da denúncia ora
anexada epor tudo que se acompanhou e tem se acompanhado nas
mídias jornalísticas são mais que suficientes para abertura do
processo de cassação do mandato do vereador com a consequente

apreciaçãopelo plenário dessa casa, que ao final com certeza dará o
vereditopela perda do mandato parlamentar.
(. ..)"

Os requerimentos em referência trouxeram os seguintes fundamentos:
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u(..)

DOS FUNDAMENTOS:
Os fundamentos legaisdopresentepedido encontram se determinados
no artigo 66 § 2° da Lei Orgânica Municipal, no III também do
artigo 66 da referidaLei e no artigo 174 II do Regimento Interno
dessaEgrégia Casa.
DOS REQUERIMENTOS:
Diante do exposto, requerseja recebidaapresente representaçãopara
determinar a abertura de processo de cassação do mandato do
vereador ( ...), prosseguindo se nos termos dessa casa com o
processamentoejulgamento pelo plenário.
Termos em que
Pede deferimento.
Nova Serrana, 04 de novembrode 2019
MDB MOVIMENTO
BRASILEIRO. JJ

DEMOcRATICO

É o relatório

PROLEGÔMENOS

Inicialmente, antes de qualquer manifestação a respeito do parecer,
propriamente dito, importante se ressaltar sobre os aspectos jurídicos que o

cercam.

- DA PROPRIEDADE DO PARECER]URÍDICO-
- PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO ART. 133-

- MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA NO LIVRE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DO PROCURADOR - ~
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A propósito do parecer jurídico, cumpre frisar que o Art. 133, caput, da nossa
Carta Maior, estabelece que: O Advogado é indispensável à administração da justiça,

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei".

No mesmo sentido, a Lei 8.906/94 também assevera que o Procurador
Advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos termos do que

preconiza o parágrafo 3°, de seu Art. 2°, que dispõe:

"Parágrafo ]O - No exercício da pr~fissão. o Advogado é inviolável

Dor seus atos e manifestacões. nos limites da Lei. "
••• ;; J

Seguindo esta linha de raciocínio, vale também citar o Inciso I, do Art. 7°, da

mencionada Lei 8.906/94, que estabelece ser direito do Procurador Advogado,
dentre outros: "exercer, com liberdade, a profissão em todo o território

nacional;"

Assim, é relevante esclarecer que o papel do Procurador Advogado se resume
em opinar a respeito da regularidade, formal ou não, como ainda, a respeito da
constitucionalidade ou legalidade, ou não, de determinado ato jurídico, dentre

outros.

Ao emitir parecer, o Procurador Jurídico é totalmente destituído de
competência para ato decisório, sendo que apenas firma seu entendimento a
respeito daquela questão jurídica, passível de ser aceito ou não pelas instâncias

com poder decisório sobre a questão.

Também vale ressaltar que é cediço que os pareceres jurídicos não integram o

núcleo essencial do ato administrativo, posto que se tratam de meras~
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técnico-jurídicas emitidas pelo operador do Direito, que, em última análise,
não criam nem extinguem direitos, mas, apenas, orientam o administrador a
tomar uma decisão no momento de praticar o ato administrativo, e somente o
último poderia ser objeto de investigação sobre a sua legalidade (do ato

administrativo propriamente dito)

o renomado e saudoso professor Hely Lopes Meirelles, assim já manifestou

sobre aludida matéria:

subseqüente. Já então, o que subsiste como ato administrativo não é
o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a
modalidade normativa, ordinária, negociai ou punitiva".

(Meirelles, 2002, P. 189).

"Pareceres Administrativos são manifestações de órgãos técnicos

sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter

meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os
barticulares à sua motivacão ou conclusões, salvo se abrovado bor ato

•••. J :1.:1.

No mesmo sentido, o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello
no sentido de que:

--------=----=-~~_~iRua Betsaid, número 79, Bairro São Sebastião - Nova Serarna - MO - CEP 35.519-000 ~~ I

"Os bareceres alocam-se no cambo da administracão consultiva e
1 :1.

configuram atos que visam a informar, elucidar, questões a serem
decididas por outros órgãos (..), nada decidem. Nada resolvem e

também não contêm em si nem autorização para a prática de outros
atos, nem aprovação ratificação ou homologação deles. Não é esta sua
tipologia. São simplesmente juízos técnicos que elucidam as
autoridades competentes para adotarem as providências de suas

respectivas alçadas. (Mello, 1996, p. 63)".
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Por último, com relação à questão relativa ao "parecer jurídico", registra-se
que, este, não tem efeito vinculativo, nem tampouco decisório, tendo as
autoridades a quem couber a análise do requerimento e da documentação e
julgamentos, plenas condições de decidir de maneira contrária ao parecer,
como ainda, não acolhê-lo ou acolhê-lo em parte, tratando-se a presente peça

de caráter meramente opinativo.

PARECER

DO PROCESSO DE CASSAÇÃO
LEGISLAÇÃO APLICAVEL

o Decreto-Lei Federal número 201/1967, que dispõe sobre os crimes de
responsabilidade de prefeitos e vereadores, estabelece, ainda, todo um
procedimento a ser adotado e seguido nos processos político-administrativos
que versam sobre a cassação do mandato eletivo, tanto de prefeito quanto de

vereador.

o Decreto-Lei 201/67 teve o mérito de respeitar os princípios da ampla
defesa e do contraditório, os quais vieram a ser definitivamente consagrados

no texto da Constituição Federal de 1988.

Dispõe, mencionado Decreto-Lei, em seu Art. 5°, que:

(~rt. 5° - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela
Câmara) por infrações definidas no artigo anterior) obedecerá ao

seguinte rito) se outro não for estabelecidopela legislação do Estado
respectivo:
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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 lega4
para os atos do processo, e só votará se necessário para completar
o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador
impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão

processante.
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira

sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu
recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos
presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante,
com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais

elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.
III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os
trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a
remessa de côpia da denúncia e documentos que a instruírem, para
que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito,
indique as provas que pretender produ=<jre arrole testemunhas, até o
máximo de de:{;Se estiver ausente do Município, a notificação [ar-se-
á por edital, publicado duas vezes, no órgão ojicia4 com intervalo de

três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação.
Decorrido oprazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer
dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento
da denúncia, o qua4 neste caso, será submetido ao Plenário. Se a
Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde
logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e
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audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do

denunciado e inquirição das testemunhas.
IV _ O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo,

pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência,
pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as

diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas

às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.
V _ concluída a instrução, será aberta vista do processo ao

denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após,
a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou

improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a
convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento,

serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos
denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se

verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e,
aofinal, o denunciado, ou seu procurador, terá oprazo máximo de 2

(duas) horas para produzjr sua defesa oral;
1/1 _ Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais,

quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á

afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado
pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em
curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído
ojulgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o

resultado efará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada
infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto
legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da
votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do

processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara

comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.
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VII - O processo) a que se refere este artigo) deverá estar concluído

dentro em noventa dias) contados da data em que se efetivar a
notificação do acusado. T'ranscorrido o prazo sem o julgamento) o

pror:esso será arquivado) sem prejuízo de nova denúncia ainda que

sobre os mesmos fatos. ))

A regra disposta no Art. 5°, anteriormente mencionado, não obstante cuidar
de processo de cassação de mandato de Prefeito, aplica-se aos vereadores, no
que couber, o que se dá por aplicação do disposto no Art. 7° daquele mesmo

diploma legal.

Estabelece mencionado dispositivo legal (Art. 7°), que:

(:Art. r -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;
Il -Fixar residênciafora do MunidPio,-
In -Proceder de modo incompatível com a dignidade) da Câmara ou

faltar com o decoro na sua conduta pública.
§ 1° - O processo de cassação de mandato de
Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5°
deste decreto-lei."

Apenas para não pairar dúvidas sobre o rito do processo de cassação, registra-
se que, a partir da vigência da nova Constituição Federal, chegou-se a
entender que os Municípios teriam o direito de legislar a respeito de tais

;:~~~ssos, sob o entendimento de que se trataria de "assunto de~
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E, em decorrência de tal interpretação, a quase integralidade das Câmaras
Municipais, por ocasião da elaboração de anteprojeto da Lei Orgânica
Municipal, fizeram inserir capítulo ou dispositivos disciplinando sobre a

possiblidade de perda do mandato, por parte do Vereador, elencando as

situações que dariam ensejo a tanto.

A tal propósito, a Lei Orgânica Municipal de Nova Serrana rege em seu Art.
66, sobre tais situações (possibilidades de perda do mandato do vereador),

estabelecendo:

(~rt. 66 - Perderá mandato o Vereador:
I - que infringir proibição estabelecida no artigo anterior;
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

oufaltar com o decoro na sua conduta pública;
IV - que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos;
V - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em

julgado e ser decretada a perda do mandato compena acessória.
VII - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça

parte das reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão

por esta autorizada.
§ 10

_ É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos

definidos no Regimento Interno, o abuso de prerrogativa assegurada
ao vereador ou a percepção de vantagem indevida.
§ 20

- Nos casos dos incisos I, II, III e IV, a perda de mandato
será decidida pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado na Câmara, assegurada ampla defesa. r. ,lJ

~\\.. ,
."" \\\
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§ 3 o _ Nos casos dos incisos V, VI e VII a perda será declarada

pela Mesa da Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de
seus membros ou de partido político representado na Câmara,

assegurada ampla defesa.
§ 40 _ O Regimento Intemo disporá sobre o processo
de ;ulgamento. assegurada ampla defesa e
observados. entre outros requisitos de validade. o
contraditório. a vublicidade e o desvacho ou decisão

••. :L

motivados. bem como o disposto no Artigo 92 e
parágrafos. no que couber."

Por seu turno, ao se editar o Regimento Interno, o Poder Legislativo inseriu

dispositivos legais no sentido de que:

(~rt. 173 - Ocorrerá a vaga em virtude de morte, renúncia ou

perda do mandato.
§ 10 _ A renúncia será comunicada por escrito ao Presidente da

Câmara, operando seus efeitos imediatamente.
§ 20 _ A perda do mandato ocorreránas hipóteses do
Art. 66 da Lei Orgânica e o processo respectivo.
quando for o caso. observará as normas do Art. 92 da
Lei Orgânicae mais as seguintes:
I - não oferecida defesa, o presidente da Câmara nomeará defensor

dativo para fazê-lo noprazo de dez dias;
II - a reunião para julgamento somente se realizará após a
distribuição em avulsos e a inclusão em pauta do parecer que, se
concluir pela condenação, deverá conter o projeto de resolução

correspondente."
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E, o mencionado Art. 92, da Lei Orgânica, dispõe que:

(~rt. 92 - São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas

aojulgamento pela Câmara e sancionadas perda do mandato:

I - impedir ofuncionamento regular da Câmara;
II - impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais
documentos que devam constar dos arquivos da prefeitura, bem como
a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de
investigação da Câmara, ou por auditoria regularmente instituída;
III - desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de
informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular;
IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos

sujeitos a essaformalidade;
V - deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma

regular, a proposta orçamentária;
l/I-descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro;
l/II - praticar ato administrativo contra expressa disposição da lei

ou omitir-se na prática daquele por ela exigido;
l/III - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou
interesse do Município, suieitos à administração da prefeitura;
IX - ausentar-se do Munü'ípio, por tempo superior ao permitido
nesta Lei Orgânica, ou afastar-ser do exercício, sem autorização da

Câmara;
X -proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do

cargo.
§ 10 _ A denúncia, escrita e assinada, poderá ser feita por qualquer

cidadão, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.
§ 20

- Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre
a denúncia e de integrar a comissão processante, e, sefor o presidente
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da Câmara, passará a presidência ao substituto lega4 para os atos

doprocesso.
§ 3° - Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o

qual não poderá integrar a comissão processante.
§ 4° - De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira

reunião subsequente, determinará sua leitura e constituirá a comissão
processante, formada por cinco vereadores, sorteados entre os
desimpedidos e pertencentes a partidos diferentes, os quais elegerão,

desde logo, o Presidente e o Relator.
§ 5° - A Comissão, no prazo de dez dias, emitirá parecer que será
submetido ao Plenário, opinando pelo prosseguimento ou
arquivamento da denúncia, podendo proceder às diligências quejulgar

necessárias.
§ 6° - Aprovado oparecer favorável aoprosseguimento doprocesso, o
Presidente determinará, desde logo, a abertura da instrução, citando o
denunciado, com a remessa de cópia da denúncia, dos documentos que

a instruem e doparecer da comissão, informando-lhe oprazo de vinte
dias para o oferecimento da contestação e indicação dos meios de

prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ r -Findo o prazo estipulado no parágrcifo anterior, com ou sem
contestação, a comissão processante determinará as diligências
requeridas, ou que julgar convenientes, e realizará as audiências
necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas de ambas
as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderão
assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a todas as reuniões e
diligências da comissão, interrogando e contraditando as testemunhas
e requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas.
§ 8° - Após as diligências, a comissão proferirá, no prazo de dez

dias, parecer final sobre a procedência ou improcedência da acusação e
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solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de reunião para

julgamento) que se realizará após a distribuição doparecer.
§ 9° - Na reunião dejulgamento) oprocesso será lido integralmente e)

a seguir) os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se
verbalmente) pelo tempo máximo de quinze minutos cada um) sendo
que) ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo

de duas horas para produ:?jr sua defesa oral.
§ 10 - Terminada a defesa)proceder-se-á a tantas votações nominais

quantas forem as infrações articuladas da denúncia.
§ 11 - Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o
denunciado que for declarado)pelo voto de dois terços)pelo menos) dos
membros da Câmara) incurso em qualquer das infrações especificadas

na denúncia.
§ 12 - Concluído ojulgamento) o Presidente da Câmara proclamará

imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação
nominal sobre cada infração e) se houver condenação) expedirá o
competente decreto legislativo de cassação do mandato do Prefeito) ou)
se o resultado da votação for absolutório) determinará o

arquivamento do processo) comunicando) em qualquer dos casos) o

resultado à Justiça Eleitoral.
§ 13 - O processo deverá estar concluído dentro de noventa dias)
contados da citação do acusado e) transcorrido o prazo sem

julgamento) será arquivado) sem prejuízo de nova denúncia) ainda

que sobre os mesmos fatos. ))

Vê-se, assim, que há disposições dissonantes, entre o que estabelecido no
Decreto-Lei 201/67 e o que previsto na Lei Orgânica Municipal, a respeito do

processo de cassação do mandato do agente político.
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E, nesse caso, o Município, ao legislar sobre o processo através do qual se
estabeleça sobre "infrações político administrativas", foi além de sua
competência constitucional.

o Supremo Tribunal Federal, a tal propósito, já decidiu que:

(~úmula Vinculante n° 46: A definição dos crimes de
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de

processo e julgamento são da competência legislativa privativa da
União".

Cuja Sumula Vinculante se fez necessário editar em razão da existência de
Sumula, que não tinha caráter vinculante, de numero 722, daquele mesmo
Tribunal e da conduta, reiterada, de Câmaras Municipais, quererem legislar a
respeito dos processos políticos administrativos e cuja Sumula já dispunha:

(~ão da competência legislativa da União a definição dos crimes de
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de
processo ejulgamento. " (5úmula 722).

Diversos e diversos são os pronunciamentos de nossos Tribunais no sentido
de que a competência da União inclui a de legislar sobre infrações político
administrativas, do prefeito e dos vereadores;

Veja-se a tal propósito:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. DisDositivos do.•
Regimento Interno da CâmaraMunicipal de Mogi
Mirim. que disciplinam infrações PO~
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administrativas e o processo de cassação do Prefeito.
Violação à competência exclusiva da União para legislar sobre os
crimes comuns e de responsabilidade praticados por Prefeito
Municzpal, assim como sobre as respectivas normas de processo e
julgamento (CF) art. 22) I e Súmula 722 do SIF). Afronta ao
princípio federativo) com infração ao artigo 144 da Constituição
Bandeirante) C.c. o artigo 29 da Carta Republicana.
Inconstitucionalidade reconhecida. Ação Procedente. JJ (.A.DI n°

2163016-14.2014.8.26.0000) Órgão Especial, ReL Roberto
Mortari.]. 13.05.2015)

(((..) AÇA-O DIRETA DE

INCONSTITUCIONAUDADE. Ar!. 1° da lei impugnada

que dispõe que (~ não observância à presente lei constitui infração
político administrativa) nos termos da Lei Orgânica do Município de
Alumínio JJ Inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal por
invasão de competência da União) porquanto cabe ao legislador
federal tipificar as infrações político-administrativas e traçar as
normas para o respectivoprocesso ejulgamento Violação à repartição
constitucional de competências e ao princípio federativo (arts. 1° e
144 da CE e 1~ 18 e 29) caput, da CF) Inconstitucionalidade
reconhecida apenas do art. 1a da lei atacada. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. JJ (.A.DI n° 2125648-

68.2014.8.26.0000) Órgão Especial, ReL João Carlos Saletti, i
25.02.2015)

(:A..çãodireta de inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município

de Campo Limpo paulista) que disciplinou o afastamento provisório
do Prefeito Municipal com fundamento no mero recebimento da
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denúncia pela prática de crimes comuns e de responsabilidade ofensa

ao pacto federativo por expressa usurpação de competência exclusiva

da União, com fulcro no art. 22, I, da Constituição Federal -
matéria inserida no âmbito do direito penal incidência, na espécie, da
Súmula n° 722, do Supremo Tribunal FederaL
Inconstitucionalidade reconhecidapor expressa violação aos arts. 1° e
144, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste
colendo Órgão Especial. Ação procedente." (ADI n" 2127636-
27.2014.8.26.0000, Órgão Especial, ReL Ferraz Arruda, ;:
19.11.2014)

E, ao assim decidir, entende-se que a competência para legislar sobre "crimes
de responsabilidade", e ainda, sobre "infração político-administrativa", o é da
União Federal e, não, do Município.

E, tal entendimento é respaldado, ainda, por decisão tomada pelo Ilustre
Ministro do Supremo Tribunal Federal, ALEXANDRE DE MORAES, em
RECLAMAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE SUMULA
VINCULANTE, aviada pelo cidadão ELTON GERALDO TAVARES, em
razão de decisão tomada pela Egrégia Câmara Municipal de Divinópolis, MG,
em processo político administrativo envolvendo o Prefeito Municipal daquele
Município, Dr. Galileu Teixeira Machado, através da qual, o então vereador,
Sr. Elton Geraldo Tavares afirmou dever o processo político seguir os
trâmites estabelecidos no Decreto-Lei 201/67, o que não teria sido adotado
pela Câmara Municpal e cujo argumento se viu acolhido pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, conforme decisão anexa a este parecer.

Entendemos, por conseguinte, que devam ser aplicadas, no processo de
cassação de mandato do agente político, as regras estabelecidas no Decreto-
Lei 201/67.
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ILEGITIMIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA DE
INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Estabelecido, em nosso entendimento, a norma legal que deva ser observada,
para fins de abertura e processamento do processo político administrativo, é
de se verificar que, a dicção do Art. 5° do Decreto Lei número 201/67, leva à
conclusão de que, SOMENTE POSSUI LEGITIMIDADE PARA
APRESENTAR DENÚNCIA RELATIVA A pRATICA DE
INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, O CIDADÃO, pessoa
Dsica, e, exigindo-se, mais, que seja ELEITOR.

(~t. 5°- (....)
I -A denúncia escrita da infraçãopoderá ser feita por
qualquer eleitor (....)"

E, embora não aplicável, em nosso entendimento, é o que dispõe também o §
1° do Art. 92 da Lei Orgânica do Município, que estabelece "A denúncia,
escrita e assinada, poderá ser feita por qualquer cidadão, com a
exposição dos fatos e a indicação dasprovas. "

Nem se queira alegar que a expressão "poderá", contida nos textos legais, não

estaria impedindo que outros o fizessem.

A faculdade constante do dispositivo legal é quanto ao cidadão, "apresentar
ou não denúncia", mas não quanto a quem teria legitimidade;
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Nas palavras de JOSÉ NILO DE CASTRO, "somente eleitor é que tem a
legitimidade ativa do processd'.

Melhor explicita a legitimidade para o Processo de Impeachment, o autor
WOLGRAN ]UNQUEIRA FERREIRA:

"Inicialmente, dispõe o inciso 1, do art. 5~ que a
Denúncia escrita da infração poderá ser feita por
qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a
indicação dasprovas.
Assim, somente o eleitorpoderá fazer a Denúncia.
Ocorre, no caso, absoluta simetria com o que dispõe
a Lei sobre a Ação Popular. O autor deve ser cidadão,
isto é, como diz HELY LOPES MEIRELLES,
pessoa humana, no gozo dos seus direitos civis e
politicos, requisitos esses que se reúnem na
qualidade de eleitor.
Assim os inalistáveis, os inalistados, bem como os
partidos poUticos. entidades de classe, ou qualquer
outrapessoa jurídica, não têm qualidades para propor
o 'imoeecbmcnt' do Prefeito"..•.

Trata-se da proteção ao "princípio da denunciabilidade populet",

A esse respeito é o ensinamento de ALEXANDRE DE MORAIS, verbis:

"Todo cidadão. e apenas ele. no gozo de seus direitos
poUticos é parte legitima para oferecer acusação à
Câmara dos Deputados. A acusação da prática de
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crime de responsabilidade diz respeito às
prerrogativas da cidadania do brasileiro que tem o
direito de participar dos negócios politicos. A
legitimidade ativaad causam. portanto. não se
estende a qualquer um. mas somente às pessoas
investidas no status civitatis, excluindo, portanto,
pessoas Bsicas não alistadas eleitoralmente, ou que
foram suspensas ouperderam seus direitospoUticos'~

Não sendo então o Processo de Impeachment Municipal deflagrado por
cidadão, eleitor, o caso é de ilegitimidade ativa para sua deflagração.

Em casos em que o processo se vê deflagrado por outras pessoas, que não,
cidadão eleitor, os Pretórios do País fulminam de nulidade o processo

politico:

"(...) 2 - PARA INSTAURACAO DE PROCESSO DE
CASSACAO DE PREFEITO MUNICIPAL,
NECESSARIO SE FAZ QUE A COMISSAO
PROCESSANTE SEJA PRECEDIDA DE
DENUNCIA FEITA POR ELEITOR
EXPRESSA0 LITERAL DA LEI - SENDO
INCOMPORTA VEL QUANDO FEITA POR
ENTIDADE SINDICAL OU DE OFICIO PELA
MESA DA CAMARA MUNICIPAL
(INTELIGENCIA DO INCISO I DO ART. 5 DO
DECRETO-LEI N. 201, DE 27.02.67). (...)."
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(fJGO) DUPLO GRAU DE JURlSDICAO 8127-0/195)
ReI. DES. NEY TELES DE PAULA) IA CAMARA

CIVEL)julgado em 12/08/2003) DJe 14102 de 04/09/2003)

E mais,

(((...) Se o denunciante apresentou título de eleitor e comprovante de
que votara nas eleiçõesimediatamente anteriores) pressupõe-se que se

encontra na plena fruição do gozo dos seus direitos políticos) podendo
praticar a ação descrita no artigo p) I) do Decreto-lei 201/67)
oferecendo denúncia escritapor meio da qual noticia infraçõespolítico-

administrativas) expondo osfatos e indicando as provas. (...[".
(TJ-MG 100000746249410001 MG 1.0000.07.462494-
1/000(1)) Relator: ARMANDO FREIRE) Data de

Julgamento: 11/03/2008) Data de Publicação: 29/04/2008)

Diante do exposto, entendemos que, no caso em comento, o PARTIDO
POLITICO MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO,
SE MOSTRA PARTE ILEGITIMA PARA APRESENTAR A
DENÚNCIA DE PRÁTICA DE ATO DE INFRAÇÃO POLÍTICO
ADMINISTRATIVA, COMO AINDA, PARA PLEITEAR A
ABERTURA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DO
VEREADOR.

E, em assim ocorrendo, com profundo respeito aos demais
profissionais do direito que pensam em sentido contrário,
especialmente àqueles que redigiram o documento para assinaturapelo
atual Prefeito Municipal de Nova Serrana, somos da opinião de que a
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denúncia sequer deva ser recebida, face o não preenchimento dos
requisitos legais para seu processamento.

DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

Muito embora a incorreção do procedimento de se tentar promover abertura
de processo político administrativo com denúncia formalizada por "Partido
Político", como exposto anteriormente, e para que não se alegue omissão da
parecerista, prossegue-se na emissão do parecer quanto a outras questões
decorrentes dos documentos apresentados à análise.

Na situação em análise e, observado o presente momento jurídico processual
em que estão envolvidos os "vereadores" tidos como "denunciados por
prática de infração político administrativa", entendemos, também, que, a
abertura e processamento da alegada "infração", pela Câmara, ocasionaria,
sem sombra de dúvidas, inviabilidade da adoção do "devido processo legal" e
cerceamento ao "pleno direito de defesa", que obrigatoriamente têm que ser
observados no processo político administrativo.

Isso porque, a comunicação dos atos processuais aos "denunciados" têm
ligação direita com os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla
Defesa, previstos no Art. 5°, Inciso LV, da Constituição da República.

(. ...)

(:-4rt. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e àpropriedade, nos termos seguintes:
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LV - aos litigantes. em processo judicial ou
administrativo. e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa. com os
meios e recursosa elainerentes;"

Nesse sentido, caso seja recebida a denúncia e constituída a Comissão
Processante, o Art. 5°, Inciso IV, do Decreto-Lei n" 201/1967, impor-se-ia, a
intimação do "denunciado" a respeito de todos os atos do processo,
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com antecedência prevista em
lei, como ainda, o direito de assistir às diligências e participar das audiências,
bem como formular perguntas e re-perguntas às testemunhas e requerer o que
fosse ou, seja, de interesse da defesa.

Como sabido, os vereadores, relativamente aos quais se pretende, com o
requerimento, a abertura de processo de cassação, encontram-se atualmente,
POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS NÚMERO
0004419-67.2019.8.13.0452 , MEDIDA CAUTELAR , interposta pela
ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
IMPEDIDOS DE TEREM ACESSO E FREOUÊNCIA ÀS
DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA, COMO AINDA PROIBIDOS DE MANTEREM
CONTATO COM OUTROS VEREADORES E SERVIDORES
PÚBLICOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA.

Por certo que, poder-se-ia entender que a "proibição de manutenção de
contato com outros servidores da Câmara" se restringiria a "fatos
relacionados à denúncia criminal" e aos "fatos que motivaram o pleito
de concessão de medida cautelar de natureza criminal" e que, ~wli
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de se defenderem "administrativamente, em processo político", não
existiria o impedimento de contato.

No entanto não fosse esse o entendimento da ilustre Promotora de
Justiça em exercício na Comarca de Nova Serrana, que, em razão de
contato mantido pelo vereador VALDIR RODRIGUES DE SOUZA,
com a servidora da Câmara Municipal ELIS REGINA BATISTA, em
que o objeto da conversa o foi o "estado de saúde" de filha desta,
pleiteou a decretação de prisão do vereador em comento, conforme se
extrai de peça constante de fls 1.288 a 1.291,daquela ação de cunho
criminal, da qual foram extraídas também, as cópias anexadas pelo ora,
Representante.

O que se dizer então, do contato que o vereador "tem direito por lei",
para fins de promover sua defesa, no "processo político
administrativo", em que, as conversações e discussões se referem
exatamente ao objeto da "notitia criminis" objeto de concessão de
medida cautelar?

E, ainda, como se entender que o Vereador poderia promover sua
própria defesa, SEM IR À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA?

Isso se tornaria necessário para fins de acompanhar os atos processuais
administrativos, como inqUlnçao de pessoas, testemunhas,
apresentação de defesa oral, manifestações, etc.

No entanto, está o vereador impedido, por força de decisão judicial, de
ter acesso às dependências da Câmara Municipal de Nova Serrana.
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Assim, PARA QUE SEJA ASSEGURADA A AMPLA DEFESA COM O
DIREITO AO CONTRADITÓRIO, como ainda, PARA QUE SEJA

ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, deverá, em nosso
entendimento, ser REVOGADA A LIMINAR, QUE PROIBE O ACESSO

DOS VEREADORES A CÂMARA, COMO AINDA QUE PROIBE O
CONTATO DO VEREADOR COM SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Sem que tal ocorra, em nosso entendimento, poderá o vereador alegar o
"cerceamento ao seu direito de defesa", como também, a "inexistência do
devido processo legal", para fins de anular o processo político administrativo,
tornando inócuo o processo que se objetiva seja instaurado.

DOS VICIOS FORMAIS DO DOCUMENTO APRESENTADO

Não obstante todo o exposto nos tópicos anteriores, que por si só são
suficientes para o não recebimento da "denúncia", e, especialmente, neste
momento, procede-se, ainda, à análise do documento apresentado, com
relação aos seus aspectos formais.

E, dele se percebe a inexistência de denúncia formal, relativamente a qual ato
teria sido praticado pelo vereador "denunciado" e que se subsumiria na
conduta tipificada na legislação de regência como infração político
administrativa, contrariando, em nosso entendimento, o que exige o Art. 50,
Inciso I, do Decreto Lei número 201/67.

A juntada de cópia da petição inicial da DENÚNCIA referente ao
Procedimento investigatório criminal número 0452.19.000443-5, operação
denominada KOBOLD, apenso ao PIe NÚMERO 0452.19.00 313-8, que
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figura como DENUNCIANTE, O ILUSTRE REPRESENTANTE DO
MINISTÉRlO PÚBLICO, E DENUNCIADOS OS VEREADORES,
VALDIR RODRlGUES DE SOUZA, VALDIR RODRlGUES PEREIRA,
OSMAR FERNANDES DOS SANTOS, GILMAR DA SILVA MARTINS,
ADAIR LOPES DE SOUZA E ]ULIANO MARQUES DE SOUZA,
COMO AINDA ALGUNS SERVIDORES, PROCEDIMENTO ESTE
QUE TRAMITA PERANTE A VARA CRlMINAL DA COMARCA DE
NOVA SERRANA, MG, NÃO TEM, EM NOSSO ENTENDIMENTO,
O CONDÃO DE SUBSTITUIR A DENÚNCIA, PREVISTA NO
INCISO I, ART. 5°DO DECRETO LEI 201/67.

Isso porque, existem inúmeros atos praticados pelos vereadores, que, em tese,
poderiam não ser tipificados como "falta de decoro parlamentar" e não é o'
simples fato da existência de processo de natureza criminal, contra
determinado cidadão, que caracteriza tal conduta.

O fato que caracteriza a infração político administrativa deve ser
"identificado" de maneira indene de dúvida, para permitir o amplo direito de
defesa.

E, na situação em comento, limitou-se o Partido Político a informar a
existência do processo de natureza criminal e a anexar copia da denúncia de
cunho criminal, sem informar, dentre aqueles atos objeto de denúncia, qual
caracterizaria, para ele, "denunciante", a noticiada "falta de decoro
parlamentar".

Registra-se ainda, que a petição inicial, da ação penal em trâmite, cuja cópia se
viu juntada aos documentos apresentados, NÃO É OBICE À VOLTA DOS
VEREADORES AO EXERCÍCIO DA VEREANÇA, POIS OS EFEITOS
DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS OU DE PERDA DA .
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FUNÇÃO, SOMENTE PODERIAM OCORRER, NO CASO DAQUELE
PROCESSO CRIME, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO
CONDENATÓRIO, EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA
NÃO-CULPABILIDADE (pRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA), ARTIGO 50,
INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COMO AINDA
EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NO ART. 15, INCISO III DA
MESMA CONSTITUIÇÃO, que dispõem:

(.. ..)"

(~rt. 5° - (....)

(...)
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito emjulgado
de sentença penal condenatória;

E,

(~rt. 15. - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
ou susDensão só se dará nos casos de:.•.
(...)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos;

Assim, temos entendimento de que, a denúncia prevista no Inciso I, do Art. 50
do Decreto 201/67, deverá, além de ser escrita (o que é) e formalizada por
quem de direito (o que não está sendo), apontar O ATO QUE SE
CARACTERIZARIA, no entendimento do "denunciante", COMO
INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, com a exposição dos fatos e
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a indicação das provas (o que, em nosso entendimento, também não está
ocorrendo) .

Como sabido, a "denuncia" é uma exposição narrativa e, ao mesmo tempo,
demonstrativa.

Narrativa, porque deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é,
não só a ação transitiva, mas, também, indicar a pessoa que a praticou, os
meios que empregou, o malefício que produziu, os motivos que o
determinaram a isso, a maneira porque praticou, e, dentre outros, o tempo.

Por seu turno, também se exige que seja demonstrativa, porque DEVE
DESCREVER O CORPO DA INFRAÇÃO, DAR AS RAZÕES DE
CONVICÇÃO OU PRESUNÇÃO E NOMEAR AS TESTEMUNHAS,
INFORMANTES E MEIOS DE PROVA.

Em síntese, a peça acusatória deve conter a exposição do fato em toda a sua
essência e com todas as suas circunstâncias.

Essa narração, mesmo que não seja exaustiva, deve descrever com clareza e
objetividade qual é o fato que se caracteriza, no entendimento do
"denunciante", como infração político administrativa que teria sido praticado
pelo denunciado, como exigência do postulado constitucional que assegura ao
mesmo o pleno e efetivo direito de defesa e do contraditório.

A propósito, é dessa descrição/narração que é imputada ao denunciado que o
mesmo se defende.

Sobre o tema, transcrevemos as seguintes jurisprudências:
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((MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO

POUTICO-ADMINISTRATIVO - CASSAÇA-O DE

PREFEITO - DENÚNCL4 - FATO TÍPICO - INÉPCL4

- SEGURANÇA CONCEDIDA. A denúncia apta à

instauração de procedimentopolítico-administrativo)objetivandoà
cassaçãode mandato de Prefeito Municipal, deve descrever
minuciosamente a conduta considerada tívica. com...
indicação de provas contundentes. se possível pré-
constituídas. e a conduta deve ser grave e apresentar-se
incompatívelcoma continuidadedo mandato do Prefeito)sobpena de
nulidade doprocedimentopor inépciadapeça de instauração.(....). ))
(TJMG - Mandado de SegurançanO 1.0000.07.466250-3/000
- Comarca de Corinto - Impetrante: ]anu~a Pereira Lelis -

Autoridade Coatora:CâmaraMunicipal de Corinto - Relator:Des.
Edilson Fernandes)

((MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO
POI1TICO ADMINISTRATIVO - CASSAÇA-O DE

PREFEITO - DENÚNCL4 - FATO TÍPICO - INÉPCL4
- SEGURANÇA CONCEDIDA. LEGISIAÇA-O DE

REGÊNCIA - DECRETO-LEI N° 201/1967 - PRAZO
LEGAL - NAo OBSERVANCIA - ILEGAliDADE
DO PROCEDIMENTO E DA CASSACA-O,

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- A denúncia apta à

instauração de procedimento polltico-administrativo.
obietivando à cassação de mandato de Prefeito
Municival. deve descreverminuciosamente a conduta...

considerada típica. com indicação de provas
contundentes, sepossívelpré-constituídas, e a con~
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grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do
Prefeito, sobpena de nulidade doprocedimento por inépcia da peça de
instauração. 2- Ultrapassado o prazo decadencial de noventa dias

para a conclusão doprocesso de cassação do mandato de Prefeito pela
Câmara, impõe-se o arquivamento do processo político-

administrativo, nos termos do artigo 5°, VII, do Decreto-lei n°
201/1967. (T]MG100000746531300001 MG - Relator:
Maurício Barros -, Data de ] ulgamento: 28/10/2008, Data de

Publicação: 21/11/2008)

De fato, a representação, formulada pelo Presidente do Partido Político MDB
_ MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, através da qual
pretende a instauração de processo político administrativo, NÃO RELATA
QUAIS FATOS CARACTERIZARIAM INFRAÇÕES POLÍTICO
ADMINISTRATIVAS, E TAMPOUCO INDICA A FORMA COMO
PRETENDE PROVAR OS FATOS, apenas e tão somente, junta a
representação, cópia de peças de processo judicial criminal, limitando-se a
consignar tratar-se de fato "público e notório", ou "segundo amplamente

propagado", ou "segundo noticiado".

Tal "denúncia", portanto, é totalmente vaga, sem substância.

Novamente nos reportando ao magistério de Hely Lopes Meirel1es, este, a

respeito da "denúncia", disserta que:

(á, denúncia, que pode ser apresentada por qualquer eleitor (inclusive

vereador, ou mesmo o Presidente da Câmara), deverá ser feita por
escrito, com exposição clara dos fatos e indicação das provas da
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acusação JJ (grifo nosso - in Direito Municipal Brasileiro) 14a ed.,
Malheiros Editores} 2006} pág. 703).

Ao comentar o inciso I, do Art. 5° do Decreto-Lei n° 201/67, Altamiro de
Araújo Lima e Filho ensina que:

((Osegundo aspecto exigido é a exposição dos fàtos.
com todas as suas circunstâncias. tudo narrado de
forma clara e precisa; indicando-se as infrações
praticadas. acompanhadas de capitulação legal,' e
juntamente com a indicação e/ou apresentação das provas suficientes
para embasamento da tese acusatória/ ao que se soma a qualificação
do acusado ou o fornecimento de elementos suficientes para
identificação do mesmo. Sem dúvida que o parâmetro) nesse ponto}
será o exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Somente
assim se estará dando conhecimento} ao acusado} amplamente do que
se lhe imputa e} simultaneamente} permitindo} ao mesmo} formular
sua defesa eficaz e que vai instaurar a fase do contraditório}:

Segundo Tito Costa (apud GARCIA, L. c.):

(:A denúncia deve ser formalizada com clareza.
eXDondoos fatos e indicando as Drovas.Embora não se..... ..•..

possa exigir dela a precisão técnica de uma denúncia penal, necessário
será) entretanto} que seja redigida deforma a permitir o qjustamento
dos fatos à letra da lei e} assim} possibilitar ao acusado a elaboração
de sua defesa. Se assim não for, se esse mínimo não tiver atendido} a
denúncia será inepta e não poderá ser aceita}:
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Além dos fatos expostos, há que se observar, ainda, que não indicou o
"denunciante", um único meio de prova através do qual pretende comprovar
a prática de infração.

E, em tal sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que "para que se
inicie o processo de cassação previsto no Decreto-lei n" 201/67, é necessária
a indicação das provas em que se baseia a denúncia, a fim de
proporcionar a produção da contraprova, assegurando-se o devido
processo legal" (REsp 263.920/MG, ReI. Min. Humberto Gomes de Barros,

DJ 20.8.01).

Na forma com que se apresenta a "denúncia", a única possibilidade de
contraprova dos Vereadores seria refutar o pedido, já que não há qualquer
indicação da infração administrativa e sequer dos meios de prova que seriam
produzidas.

Tal procedimento impede, ou quando não, dificulta, o exercício da ampla
defesa por parte do acusado, violando as disposições legais aplicáveis à
espécie.

A ausência de indicação de prova é reconhecida como ato incorreto e que
contamina o processo político administrativo. A saber:

''MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO.
CASSAÇA-O DO MANDATO. ATOS DE
IMPROBIDADE. DENÚNCL4. AUSÊNCL4 DE
INDICAÇÃO DAS PROVAS DA A CUSAÇA-O.
ILEGAUDADE. AFRONTA AO ART 5~ I)
DECRETO-LEI N° 201/67. RECURSO PROVIDO.
"Verificando-se a ilegalidade do procedimento instalado para a
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cassação do mandato de Prefeito, em vista da ausência de
indicação clara das provas da acusação quando do
oferecimento da denúncia, em afronta à disposição do art. 5~
I, do Decreto-lei n" 201/67 e do art. 93-A, do Regimento Interno
da Câmara Municipal, é de rigor o reconhecimento de nulidade do

ato administrativo". (TJ-SP - APL' 1594564520078260000 SP
015945645.2007.8.26.0000, Relator: Thales do Amaral, Data

deJulgamento: 05/11/2012, 4Q Câmara de Direito Público, Data
de Publicação: 08/ 11/2012)

Desta forma, verifica-se que a "denuncia" foi apresentada sem a regular
descrição do ato tido por infração político administrativa, como ainda, sem a
indicação das provas que se pretende produzir para fins de comprovar o fato
alegado, violando, em nosso entendimento, a legislação federal que norteia o
processo de cassação de mandato eletivo, inviabilizando, por conseqüência, o
tramite do processo.

Por evidente vício de forma, não há, em nosso entendimento, como se aceitar
mencionada documentação como "denuncia formal" de prática de infração
político administrativa por parte dos Vereadores investigados em processo de
cunho criminal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou do entendimento de que não deve ser recebido o
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO POLÍTICO
ADMINISTRATIVO, PARA APURAÇÃO OU NÃO DE PRÁTICA DE
ATO INFRACIONAL POR PARTE DE VEREADORES QUE SE
ENCONTRAM AFASTADOS DO EXERCÍCIO DO CARGO POR

Rua Betsaid, número 79, Bairro São Sebastião - Nova Serarna - MO - CEP 35.519-000



CÂMARA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DETEMINAÇÃO JUDICIAL, uma vez que os documentos apresentados
para tanto, não atendem, em nosso entendimento, os requisitos legais.

Não obstante, se assim não se entender, registramos nosso entendimento de
que, para fins de recebimento e processamento de eventual denuncia que seja
feita, seja adotado o rito previsto no Decreto-Lei 201/67, pelas razões
também expostas no corpo deste parecer.

Este é o parecer. SMJ, que submeto à Mesa Diretora, ressaltando que a
opinião jurídica exarada não tem força vinculante.

Nova Serrana, 19 de novembro de 2019

te· Vaz Gontijo
Procuradora da Camara Municipal Nova Serrana
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RECLAMAÇÃO 34.839 MINAS GERAIS

ADV.(A/s)

BENEF.(A/s)
ADV.(A/s)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

: ELTON GERALDO TAVARES
: EMERSON EUSTAQUIO DA SILVA RODRIGUES
: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DrVINÓPOLIS

:KAROLINY DE CÁSSIA FÁRIA
: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

:SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RELATOR

RECLTE.(S)

ADV.(A/s)
RECLDO.(A/s)

DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato
administrativo praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de
Divinópolis/MG e pela Procuradora-Geral do Legislativo Municipal, o
qual teria violado o Enunciado Vinculante 46.

Na inicial, a parte autora alega que: (a) na condição de Vereador em
exercício pelo município de Divinópolis, ofereceu denúncia ofereceu
Denúncia face ao Exmo. Prefeito Municipal de Divinópolis-MG, Sr. GALILEU
TEIXEIRA MACHADO e outros, por haver indícios de prática de infração
político-administrativa (Processo 112019), obedecendo todas as exigências do
Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro 1967, e Súmula Vinculante nº 46 (fl. 2); (b)
apesar de explicitamente relatado no item da peça de Denúncia (do recebimento
da denúncia) e no pedido todo o embasamento legal e referência ao julgado da
Excelsa Corte do STF, no sentido de que seu recebimento deve obedecer ao
enunciado do art. 5º inciso 11,do Decreto-Lei 201 de 1967 c/c Súmula Vinculante
nº 46 c/c os artigos 22, inciso I e 85, Parágrafo Único, da CRFB/88, ou seja, que
devido a infração político-administrativa, o tema deve ser apreciado e votado por
maioria dos presentes na Casa legislativa municipal (maioria simples), o
Reclamado, na condição de Presidente da Câmara Municipal, submeteu a
matéria à apreciação e votação de 2/3 (dois terços) dos Vereadores, em total

contrariedade ao inciso !I, do art. 5º, do Decreto-Lei 201 de 1967 (fl. 2); (c)
importante salientar que referida Lei Federal especial, além de regular o rito da
matéria, dita ainda que o recebimento da Denúncia seja decidido pelo voto da
MAIORIA (simples) dos presentes, o que não foi feito (fl. 3); (d) a mencionada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° '2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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Denúncia foi lida integralmente e submetida à votação, ocasião em que a maioria
dos vereadores presentes aprovou o recebimento da acusação por 10 (dez) votos
contra 05 (cinco) votos contrários, sendo certo que a Câmara Municipal de
Divinópolis conta com o total de 17 (dezessete) Vereadores, estando 16 (dezesseis)
presentes no debate; e (e) o mencionado Oficio Circular CM - 064/2019,
expedido pela Procuradoria-Geral e chancelado pela Procuradora-Geral do
.Legislativo Municipal, ora Reclamada, orientando erroneamente o rito de
procedimento do recebimento da Denúncia, contrariou o Decreto-Lei 201 de 1967
e o enunciado da Súmula Vinculante 46 do STF (fl, 10).Requer a concessão de
medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no
mérito, que seja acolhido o pleito e julgada procedente a Reclamação
Constitucional (art. 487, I, c/c art. 992, CPC), determinando-se a imediata
CASSAÇÃO da decisão violadora de Lei Federal (art. 161, Il, do RlSTF c/c art.
17, Lei 8038/90) (fl. 20).

A medida liminar foi concedida.
O Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis prestou as

informações.
Por meio da Petição 34919/2019, o reclamante alega o

descumprimento da determinação contida na medida cautelar deferida
nesta reclamação em 22/5/2019. Informa que, 'os Reclamados simplesmente
afrontam a decisão liminar e se negam a cumprir a medida judicial, mantendo
arquivado o procedimento objeto dos autos, mesmo após protocolo junto a Casa
Legislativa municipal pelo Reclamante solicitando seu desarquivamento e
continuidade à Denúncia por Infração Político-Administrativa 0112019 (doc. 53,
fl.3).

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal
Federal, dispõem os arts. 102, l, I e 103-A, caput e § 3º, ambos da
Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

2
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I-processar e julgar, originariamente:

1) a reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício
ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas

• esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar,
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-
a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com
ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, TI e 111,do Código de Processo Civil de

2015:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:

I-preservar a competência do tribunal;
II-garantir a autoridade das decisões do tribunal;
UI garantir a observância de enunciado de súmula

vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade;

o parâmetro invocado é a Súmula vinculante 46, cujo teor é o
seguinte:

3
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A definição dos crimes de responsabilidade e o
estabelecimento das respectivas normas de processo e
julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar,
assentei que:

A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito
defendido, pois o Presidente da Câmara Municipal de
Divinópolis, ao realizar a votação para o recebimento ou não da
denúncia contra o Prefeito municipal por suposto cometimento
de infração político-administrativa, impôs o quorum
qualificado de 2/3 do total de vereadores da Câmara Municipal,
atendendo o parecer da Procuradoria-Geral da Casa Legislativa.
Destaco, no ponto de interesse, trecho do citado parecer acerca
do rito para o procedimento de cassação de mandato de
Prefeito Municipal (doc. 9, fl. 2):

4. O recebimento da denúncia está vinculado à
consecução de quorum qualificado, ou seja, depende de
voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Vereadores que
compões o Plenário da Câmara Municipal. Esse

.posicionamento encontra respaldo em decisões proferidas
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (MS
1.0000.16.05710-7/000, j. 26/04/17; ADI 1.0000.16.003464-
1/000, j. 14/09/16; MS 1.0000.12.073297-9/000, j, 17/07/14).

A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e
editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga
Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003,
que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter
vinculante, para, finalmente, pacificar a questão.

A necessidade de edição da Súxnula 722 surgiu erri virtude

de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do
princípio da simetria em relação a normas processuais para
responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de

4
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responsabilidade mesmo sem expressa previsão do Decreto lei
201/67 (ARE 810.812 AgR, ReI. Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, DJe de 10/12/2014; RE 192.527/PR, ReI. Min. MARCO
AURÉLIO, Pleno, DJ de 8/6/2001).

Ressaltando a necessidade de aplicação da antiga Súmula
722 em relação aos entes federativos municipais, o Ministro
CELSO DE MELLO destacou a inconstitucionalidade da Lei
Orgânica do Município de Pirajuí, que estabelecia normas
processuais ( quorum) para o processo e julgamento do Prefeito
Municipal, salientando que:

Cumpre registrar, ainda, por necessário, no que se
refere à competência para legislar sobre crimes de
responsabilidade, que o Supremo Tribunal Federal
aprovou, na Sessão Plenária de 26/11/2003, o enunciado da
Súmula 722/STF,que assim dispõe:

São da competência legislativa da União a definição
dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das
respectivas normas de processo e julgamento.

A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje
prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte,
conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-
membro e ao Município, mediante regramento normativo
próprio, competência para definir tanto os crimes de
responsabilidade (ainda que sob a denominação de
infrações administrativas ou político-administrativas)
quanto o respectivo procedimento ritual (RE 367297, ReI.
Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/12/2009).

Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tomou-se vinculante no
tocante a competência privativa da União para legislar sobre a
definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o
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verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material
( a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito
processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e
julgamento).

É fundamental, portanto, ter presente que o processo e
julgamento das infrações político-administrativas definidas no
DL 201/1067não prevê o voto qualificado para a aprovação de
recebimento de denúncia contra prefeito municipal, conforme
demonstra o inciso II do art. 5º do referido decreto, abaixo
transcrito:

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 legislaçãodo Estado respectivo:

11 - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara,
na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a
Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o
recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na
mesma sessão será constituída a Comissão processante,, .
com três Vereadores.sorteados entre os desimpedidos, os
quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

Dessa forma, a manutenção de medida não prevista no DL
201/1067, norma federal aplicável ao caso, configura, por
decorrência lógica, contrariedade ao enunciado da Súmula
Vinculante46.

Com efeito, as informações apresentadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Divinópolis confirmam a exigência do quórum qualificado
de 2/3 dos Vereadores que compõem o Plenário da Câmara Municipal de
Divinópolis, tendo em vista a orientação fixada pela procuradoria do

estadual, que, por sua vez, estaria amparada na jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Dessa maneira, as circunstâncias que se apresentavam no momento

6

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F64-68F7-C442-C1D2 e senha 7EA9-8CF7-8216-E093
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da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir,
consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado.
Configura, portanto, violação ao Enunciado Vinculante 46 a rejeição da
denúncia formulada em desfavor do Prefeito Municipal, por imposição
de quórum não previsto no DL 201/1067.

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE
o pedido de forma seja cassado o ato impugnado; DETERMINO, por
consequência, a realização de nova reunião deliberativa a fim de apreciar
o pedido, ocasião em que deverá ser observado o quórum previsto no
inciso li do art. 52 do DL 201/67.

Por fim, rios termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à
Procuradoria-Geral da República.

Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 13 de junho de 2019.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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I~x::maSta. Ju.{~adª~~ta.,Çr.lnlinªl;illiCÕinatQ~d~ N~va.g~'r'ffliQ~:G,

P.t.(~c~dim~nt()lnvpstj~ªt()tióÇf:Í1:~itiáJftd()452.19;()<!Q443~5 .•()p.era~ã.Q:J<;OBQLQ

(apenso .à<>l~lC~:i'l;o,:452~19A).G2313":S).

8~gu~d:~niín~i~:~nl btr}t~Aauctâs.~,i~r.ê~~S~:",~s.siJ1a~~ino anverso e no

.;:"'~'- verse, ·$tlJ~4$.e;d3$i·:p~S.:SQª$,~halxo:~ittQln.da.sePf!lQS!prih.~~$a seguh! ·es:pedf1~lid{}s.
. \ ••.....

nV;AJLIlIU 'RºJ)lJ:I~llES i)Ê:.S()ÚZA.:~i1figQ ::nz,. ;,càput.pür

.d~zessçt~: ye~"nafhtm;,tdó ª,IDgq 69, 'Ç,#p.ut, ..~ artigo Z99~Ç41?ul ç
par~grat~ :ún;iç~,pót' t~ze:v:~~,l}~t jfOmta .·cli1i:attigb69 ,capu(, todos do

C6drrr.G l?~:~n'\l".. .~.~ ... :"' .. ~ ~
Z). Al)lllANA APA:RF,:{C:l'DÀDA :8:1l./VA: ,ar~ig9'3 t2. ciJ,j:iiU. 'Por
deze$~e vcr.e$j ;'háAhmna d,o: att,:gp6~sc«P~"'t,$'iirtlgo '299, caput:»
P'W?~~rátüUn:iQo~p.ó(tt~z..eV~~~Sj na formá do arogó 6~,éap.u,t~t()d.(,)'s40
Códi,g()J1.en~l~
~)E'Í1.l$R~lP~JNA;n.A''f:IS~rA: arrigo ~~!'9,dap~rc parágrafo úruco, por:

;~eisv~zc$-,na ftótmâ dó .att'igo69.,C4p.tlt~'todo.$;,4.()Cúdigo,P~maL

4) VAtDIRRODRtGlJE.S'P:E~)t.IB.A.::a.rÜg<;) 3:r2~(~â'put,por vinte e
sete v~/.és.,n~ :forma do:~tlg(){)9:c4f.n#. !t.artlg:ty299, eapu: e.parágrafo

ÚJÜÇQ, pqr viTIt~V~~~$~i)a:thn;na. d{)art~g{)69 r c(Jp,'fAt, todos de Côdoi go

J?el1:i!J~
$:)AltEXSANURO·»EOLJ'liijl~l)J~:.4;; ~Jtia(~3,t2, cap~i~pOr''Y'\oic
:-..;",.,-;:\;Ç -Y~~o;::~~ .l~M I~Qrn.'\o.de'> ~"l;~'s,<~~9,óc.pút.~. ãM':*-i'l. 299, úap'I;Ú ~~arH.gJ'afo

Óttj-cõ~:p~~tvinte veZe.~,lia :tQti:i;lit..dó artig~ô9;~c4p,ui, .t(lQ9.s'd.{)'C~igl)

j;)etial:.... ,... .. ".'

.6} OS:Mf\R :f.~:tiNA~[),E$·P()SSÂ.N~()S:ar~i~(,)~;l2.;cqpui~ por.

qujnze\lezé~, lia t<mn;a do .àr:tH?~~p~.(;iipt!-i~'~.'a~i:g(} 299~(1apüLe



:MJN:I·:ST.t~RJOPÜBJ .:tC()lJO ES~fAnq Q13Ml:l'h~~ (]URAlS
1'(1. !?R:o.M:()1X)1~lA!)8·ítH~~qÇAD.8 'NOVA:,SB'IÚtANA

Pa.rágtª.t"úniifjo; pot~),it(};V~ZéS,.~ :l9rmadQ .~ti,g~.6.'9.teaput;.t~Xl..O$c.io
CQdj;gQ' Penal;

7) Vna'k,NDER;$ON: ANtAl~AL :l!;STEV ÃC}:;~go3,12~, caput~t'or
quinzeveses, há :tQooa: '~p :arti~q ..ti9:~.é(tjYü.t~ i1Wtigp, 299~ éaput e

'p~ágqdo(,lr.líc;o:~põtoJto :vcz;~s~na fOt[Jla do milg9 69,cQP7.d~ t(~d:~)~d{)
Cúdi.g().PeI;l~l; .

8) A&.AIRbOr~S :Q'I.t ·$QtJ.~:A•. (irtlg() ~J~, :t;qpftl: t?0r vinte c sete _',
ve~e.s~,naferrna d@ ,atji8069~capú't;~' :artigo '299~cç.put cpatágtrtfo
ôniçp~ PC):t dC~~$!lete vezes~naf.Qnn~ dd:u:tigo6~~ e.qp'l.f.f.,tod~s do'
Códignpenal;

9)MAlltA D:A.sDQ.RE$.'Q.()M;E:~:. artigo .31;&,eapf{lt 'por vintee sete

v{,'2.e~~na;tbr;rn:a dQ nrti:g~ '()9, pap':ut'~ .~. artigo .2~9:~C{2pute parágrafo.
únicfl~ PQf de~C$-~ \{tiês,ná ibI:'IIHil,.de> art.igo 69~ eâp1!A ~odQS do
C6~Ütô.Penal;·

10) J:UL1AN:Q MÂt~QUE$DI!: "LAC~a'DA:artl~Ç} 3J2, éq.PU,t:, por

.vintee seis vezes; ·na fütma, dú~ttti~o~~. qgpyt, ! :artJgü Z99,.CélPU,t e
parágrato únieo, P9r quiI:t.z~.vezes, na forn~lºÇf al1i~Q;69,.êap.ilt

t
todos do

CótijgO'J>enal;

11) $:&.RG1(): (j,ASSiO: ~DE.OLrV~: at:tigo. 312, Criput~PQr víotee

seis.vezes, na.ferma doarif$()69.~-(;(;lJ)1ft~~:~jg~2Q:~~ caput »paiágrato

únicõ,pór :quinze vezes, :n:~n.),rnlado amgo 69~CClp:z;,r., tQdp$;~Q ~Codigú
Penal;.. 1

1-2) G.LlVIAR J)ASU~VAMÁR'rINS~
12.l)arligo 3J2 .•eapiu; p,>r nove vezes~na fôrma do arrjgo69. c.aput,·~
artigo 19-9,aa,pu.l epar<\gt<ii;p {mic.q~p'Ç}.r~:<:,'~:v~zes~na 1~rma do artigo
69, c(lfJ'!ii(~,tott()S d<cr C6digb ]~êpál,·e.111 rel~iiQ(l{J .:assesso.r làrttasma

,WeVerttió J~odri:glJ~s d:c~Müt~L.~tAma;

.~ ..
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12;2;)~t~º 3.J2~ çqput~p:t)t t;{ezefiº\i~ 'V~4eS,\1Ç\ forma do artigo 69.
ctJtPUt; S ~l1igO' 2~9.;câpid·eparâgrafQ fi«içp~'por'(j~z~ssetevezes~na

:. . # ...

forma. Qb·aj't,go 6:9, 'éâ.Pi#~tooos clü:CúdígQPe.nal, çmrelação ao auxiliaJ.

:p'ada:jtitht~r f~t1ta~~·~~gnerRlbeiro~dêbH,yéir.á;

12.3)ar:ii~~)2ag,çapÚf,éi();C6digõPetlal;

1,3,':'i S:LTI:;I:I'"1, .l-,·'r;'r,'-·N··d ...•. :0"·', i'·'S··l:j'i.~ lo:.'" /,:I;I,i~P;~,~ 1,\;': D:.ai: ..t:"o . ;;a;..iY"".

13.1) àrttgp' 3l2.c'4.P:~~,PQr rrqyç vez~~. na forma do artigo 69, caput, !

.attig(}Z99:~:(jôpat e: ,par:ágralQiítüçp •.Ilt)rRetcvcZt.'S~ na forma doartigu

.69,C:.4put, tt1dpsdo ,Ct}d~g()P€nâl~.cmtelaçàQ so assessor parlarncütar

Wçve~t9nRódfigriósrl~M(jtai~Lima;
13.2).ardgo 299" :l:ap4t: .~'.pAmgrrMb llºiç(,)~ ,P9f dezessete vezes, na. forma

do ~rti~Jj ()9."rapU;i~tQ(los do e()dã~(}Venâl~ern relação ao auxiliaI[

p.arlatnelltat furitasmaWag-:net Ri:b.eit~).~d.e.Oii vd:r.a~

1'3.3):attigp '31Q~·.(j{Íp..ui~:Q~ ÇQq:ig() .p:~~~l,cú:i: rclaÇãn ao fatü3do item

VLb
13.4) flctigo2.8.~~ct;!put1 4oCód;igo ,Penal~.
l4Ji'W~,~\I!}a.rrQN';lt()UJUG]jES:tlE: MORA~$LlilYJA;
14, 1') átdgo 311,càput. por nove vezes, na.fetrna do artigo 69,cdput, !

a~g{)2~99~ ,(Jap'U1 ~: 'pa.rágrafóú:nicp~p{)r sêre'Vezes, ria forma doaruge

69~,c4putfünios d~)e:ódl:g9:?ci)âl}
14;2)~rtlgó2g8; éapút, d<)CódlgtfP.en~r;
15) WAGN-$.'Q,R.JJlE.l'QQ; D.~ e~IVt.~IJtA: arHgo 312. capta, por

dez~t)~rv:~V~:f~;naf.:qrrn·a q()~rligó69" capá1, .~.artigo 2:99, caput c
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CHhsidetand~) que a-sorna das pena.~ mlnimes 'cÜfpid:a;s l:WS, delitos 'superá
ti' , .•.• Públi ,~ 'M' ('~ .' d d f" b f" dum ano. o Mlaistérí» ;'0. .:rco ee: '.'mas '.serais '. erxa •rcorerecer o: ene tcio . li

..... ,r'" . .. '. . . ...... ".... ..' .. ,. . . o" • •

suspensão.condiciona! doprccesso,

Tendo em vÍstaqüt;; üs cletuetl'tosd.e prova 'colhidos durante a

investigação apontem paraa priÚicChern tese, de crimes .eleiterais, de crime pelo

Prefeito Municipal. de NO\lrfl .~çrnma e xíe atos de lmpro:hi~4e ª~mit1is,trativa,

pugna-se pclóCOMPARtILHAMl$,N~I:O DA PRQVA:,m:ediantc:

a) eitr-aç'ãodccóp1p'dõstelatúriós <te ils. 81/1(j)3 i~J3S!1..44ví~ 145/1S7J c
158/162 do PJC0452.,19~(}()-044J:-:i ~:r~m.essaaoj)t(lCl;!rad~lrR.~~ional

Eleitoral, pata as medid~qqe entf;nd~tcab-iVeis~

b) extração de c<>pia do relritúriO q~ns, J3.5/J44y4 e-remessa no
Procurador Uerê:il de. Jus\iç,a, 'a quem alrtlmi .a investígação de

eventual cfinicprattc<wúpq(º J>(f$ie:1tp ;M.uilJc~pai(tcNov~Sctra.na;
ç}:ext~~â(~de cópia dedocumentós p~rtiJl~n:l:Çsâ Jn.~:ttú~ão.deÀç.ãodc

lmpt:()bid~ule Ad,rninjstt.ativa. ..

Adç~}áb;~inumera$ tQr41.l1:as e\iidênci~~de que se ()pêtava~no .ânthitüda

Câmara Manicipal de Nov~SGmn~, :e$qt~e.mâ iného~de ín~:cmtediaçã(} pr.;ra~(mtes
públicos da marcaçãode cünstJltas~exames eçirl1rgillsmêdlcâs> eraclaraefrcrua às

competênciasconstitucionais confbri~ª~~~)P~t: lJe.g:i~l~ti.v.,e.ãs.notmas regentes

do SistemaÚnico de-Saúde, bem come COTl1 OP()s~jvçl U,SQ 'indevido de bens

públicos, como aparelhos, e, Unhas telelõnicas c veículosoficiais .. ' 1'0 entanto, tais

fatos demandam Lapuraçãó aptÓ1undada, razão pClaqual requer-se o

j Terminal (31)~,9976-S047 ..,.:O~áll)g<)2~lle,3.~}~/2918;,
:/TeJminal{(7)99~?-?757. pj{d()~~3,,~4,:de:(7.!9,'~91'8;
:1 Terminal (37)9l1669-5757 Diãlog,o .1,A.; 4/l0a9IS; Diál(~g(l3;de.611Ó/;ZOlg; DiáJog~.4~.J~ 7/10/..2018;
<\ Terminal (37)99660., lOQO..·[),iálo.go4, t!~,2.4Ni~.ont . '. . .
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COMPARTILHAMENTODA:S .PROVASf'r()d~zi~:(l~.no bojo da Ol>6RAçAn
KOBOLr).para. fi:n;sde ih.sbl~r:Jçã{) d.e;pt~dhnentq: inv.estigatótioptóptlf),

Por. outro lado, :demodo a facHitaro rtl~!Juse~bdosau:tos>evitando-se! que
se.avolurâern de fÍ>.r,tnãdesnecessária, entende nMinistério I~ÚbHç()quc os autos n.?
0076989~85 .20.l8~ OO()4377;,18.2Üt9~ 0026042>:27,20 is. 008.1:89(,)~J3.20 17,

00529~Q~63,2017~Q(}44~Q9.•6.2,iOJ 8 G:()Ô274W1-80.2018,pndt;ffi ser desapensados e

-, mantidosna __~cc(etària iÜdid~;!!l.•. à di.spnsiçãQ das partes paFu eventual consulta,
. . " . . .,.. , .

frisando-sê que se tratadeprocesses baixados.

A prop6~(o.pede-s.e que ascautelaresde "vigilânciaeletrônica" (autos

n." D078217,.95,2ü18) e "quebtà' de sigilü bancáiio-" dos investigados Gilrnar da

Silva MartinS,SheUa Penha da. Silva c Wevertpn ROdrigues de ;MornisLÍlna (autos
no') 0074307-60.2\)l8:) p.emlan~tnap-cn~ado8;, porquar,Ü,ü os documentos neles
' ••• " •• ' ,I' '. •

.il.l:ntàdüs.poderão ser necessários durante .a instl'lJçãoproce~suaL

Além disS<j~pela jüntada·dê CAO/FAC d:os denuneíados.

FHUlJJnCl\te~oMi:.r1i$tér;io :I)úljli.co· de. Minas Gerais, .por-ocasiã« do
depoimento pre$ti:ld.op<lr E'LisRe&rimi iaati$ta" tornou corrhecimento que o

denu;nci~l.do VALDIRRODl~16tjES llJ3j; S(U1ZA. viohm medidacantel.ar
illlP~staporessetnfzo e.sobre a qual tinha Jih.'!Jlaciêl)~ia,interferindQ Ilegalmente

na instrução do'ptocedim:enttl hlVestigl1tório·~iúlpOndo,.sea deoretação da SH,H prisão

preventiva.

Com efeíto, de aeord» com a decisão de 11s: 43/65 dos autos n."
0452,1?;Oú0441-9~cs$.c juíl.'t)crimimll ílJlp{5S ao referido investigado a medida

cautelar prevista no artigo 319, HI,qo Cpp~ ~O:tisistclltc nH proibição de manter

de Nova Serrana. Destaque-sê> que o ver~adút VaJdk Rodrigues de' S<:lUZâ tomou
ciência dessa decisão, S(;j~ no próprio dia da deflágráçãü da Operação KOBOLD.
por meio de oficio expedidopor esse jufzo, seja poroficial de.justiça .

..~ ..

_._._ .~w~ .• ' ._ •• _-..:.._ •• _. ••••• _ •••• _ ,_._
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,PROMOT0l~tA, QI~JU8'tICA DISN~V A:SEnRAN'Á.

Ex~eJê.n(:ia) Valdir Rodrigt}{;s: de Snuza,cntrduem ç()1}t~tocom a sGtv.idtlru da

Câmara Mun:icípal de Nova Serrana, nnsRegina Batista. até então não lllvcstigada,.

conforme esta própria cbô.didenêÜ}u ao prestar dep(jimenio, na qualidade do
tc.stehiúnhq> nesta J a Promoíoria de Jli:StiÇ.a~n'Odia l4/6110J S).Pois"Yeja';13e:

Nilo \)bstante,,' norandoa áutaridadcda, o.rdemetnanadatlr Vossa
••• -. ". ...••.• • • o,, '".,' ': •• •

"quequesuonadn ;COflJO 'o ,advogado t». -Jarbas Dias beand~() tomou
oortheciinenL(J, da lU)t{!icação ltadr,ttdarqnte para camparecer à I"
Promotoria de JUSfiçü. ({firmou que "eueonverset com () Valdir"'; q.ue
"nós morqf/UJs n« mesmo b~#'rF.o'?;qUe hoje peta manhã a 4~dil"'ahte
saiu para!azetuma ,~aminlladlle e",c,vnt1'Q/J.com Vqúli,,. que €.'.ofn(Ja
fi/nll da d~cl(t:rlint(!eSl(ílnte'Jfad'(J~J/a/(llt aproximou-se para perglU1tar
pela:jilhatla deet(J'4.llte.~ :qpfJlI:e titleêtattilite de.q(l,Valdir ciêiiciatle
que c.()mpti~ec~rül: h(;jt?, #.é.)~t(J. ,fá PromlJI()riade. JiJs.tif:o; ,qlJ'!!

lfuesti()>>:(J.dq~'fÇgind" é$'etvi(ti)fUdâ Câmara :M.unicipai7 qfitmouque
sim;' que ,está de licença sm2de. porque Subme.feúr-sé a cirurgia
recent(1,mente; i/?;/eadeclaraflle é sr;rv:ido:y't{ da C:âmâfâ Alfimk:ipal de
/V(),vaSerrana desde jafnefro -de 2()/$,cqfiiJ;O'(J.$séssora. parlame'ntar de
Valdir !?od1:lgu.es tle S()irzCl~' (.f" (dep'óim~lttô já jiuitado nos é:lufosdo
PICn~~ 0452.19.0ÓÚ44J-S. ''''''dçsfacpQ-se). '

Não {tádúvidà que a vfüiay~ft>da medida, çautelaraplic.ada por essejuizc)
interferiu na jristruç~o do ProcedimentoinVestigatóri~},ei~ que Valdir Rüdrigu~s de

Souza teve contato com servidora da Câmat'dMuhi<;:j:pal de Nova Serrana; no

mesmo dia em que esta 'deporia ~oMi:~).istéd() Pôblico,rC8lando claramente
presentes osrcquísítos au.torizadorcs dad'êor~ta:~ª()d~'PrisãQ prevenuva do referid«

vereador atastado,n~ forma dos arti~{)s282,§4°e art~go 312. p~r4g:raJo. único,
ambos doCl'P.

De~laque-se qUE!. por (}cásiã~~4~ i,p,timaçilodo Ví1rdjFj~odfigues de Souza

este Ioí hiclusivc exp~essamentc ADVER'l'jho a;ç~rc.adessa previSão legal e~ainda
assim; violou a cautelarem,qucstã{),

"~"



Pelo e~PQ~to~.oM:inístérió 1>'úbJjc9Qe~14n~s Gerais:REQUER A
JlECRl*:TAÇÁQ; 1)~ PRIS,Ã{)PRlt:VENTfVA DE VÂLD.f.RROJ):RIGUES DE
SOUZA. já quaJiflcad(Niestes autüs.

Nova Serrana, 28d6 junho de 2019 .

.v":"v-.

~~
Mari~ Tc;dza··l)iri·lZ.A1c~n~~f.a···Óarnaso

PrQlnqtora,dc JUstiça

.,""'''-

._--'--.:..- ..•_- •...-:--._--~-
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