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EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVIL DA COMARCA DE NOVA SERRANA - MG . 

 

 

 

 

 

MDB, partido político, inscrito no CNPJ sob nº 03.924.705/0001-93, com sede social na Rua 

HIROSHIMA, nº 156, Térreo, Bairro Santa Cruz, na cidade de Nova Serrana – MG, CEP: 35519-000, 

endereço eletrônico mdbnovaserrana@gmail.com, neste ato representado por seu Presidente Sr. 

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO, brasileiro, casado, prefeito municipal da cidade de Nova Serrana – 

MG, portador do RG nº M 5936106, CPF nº 547.224.466-87, residente e domiciliado na Rua 

Hirochima 156, bairro Santa Cruz, cidade de Nova Serrana - MG, CEP 35.520-354, endereço 

eletrônico euzebiolago@gmail.com, por intermédio de seu advogado e bastante procurador 

(procuração em anexo), com escritório profissional sito à Av. Maranhão 3170 Lj 03, Bairro Planalto, 

Nova Serrana – MG, CEP: 35.526-752, endereço eletrônico nmoretojunior@bol.com.br,  onde 

recebe notificações e intimações, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor  

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

em face de ato  praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana - MG, 

representado pelo Sr. RICARDO DE FREITAS TOBIAS, com endereço na Rua Betsaid 70, Bairro São 

Sebastiao, Nova Serrana - MG, CEP: 35524-062, endereço eletrônico 

legislativonovaserrana@hotmail.com , pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. 

PRELIMINARMENTE 

DO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO  

Para Caio Tácito, o Mandado de Segurança tem como pressuposto necessário, a existência 

de ameaça a direito líquido e certo, que importe justo receio de que venha a ter intensidade 

bastante para que o elemento subjetivo (justo receio) seja sintomático da ilegalidade. In. 

Comentários à Lei do Mandado de Segurança, José Gretella Jr. - 4ª Edição - Atualizada pela 

Constituição de 1988 - pag. 97. 

Ora, já Othon Sidou se manifestou a respeito dos atos preparatórios da lesão ao direito 

líquido e certo, esclarecendo que, “para caracterização da ameaça, deve haver um ato que 

constitua, ato injusto, e um risco possível de dano dele decorrente.” "In. Do Mandado de Segurança 

- 3ª Edição 1989 - pag 250/1. 
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Ainda, o mandado de segurança é uma das garantias que a Constituição Federal assegura 

aos indivíduos para proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de 

autoridade. Está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, in verbis: 

Art. 5º 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 à propriedade, nos termos seguintes: (omissis). 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público; 

In casu, o justo receio está plenamente configurado, uma vez que vários dos requisitos 

para o cumprimento do Rito de Processamento e Julgamento de prefeitos e vereadores previstos no 

Decreto lei 201/67 foram descumpridos em sessão de julgamento realizada no 16/07/2020 na 

Câmara Municipal de Nova Serrana – MG. 

Assim, a impetração é cabível, na forma como é proposta, isto é, preventivamente, haja 

vista a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante. 

DO MÉRITO 

DOS FATOS 

O impetrante é o denunciante do pedido de cassação de mandato eletivo do vereador 

afastado pela justiça Sr. ADAIR LOPES DE SOUZA, por quebra de decoro parlamentar, conforme 

Portaria de nº 025/2020. 

Foi realizada a SESSÃO DE JULGAMENTO no dia 16/07/2020 com inicio às 16 horas 

(Conforme ATA em anexo). 

Na referida reunião, o Sr. ADAIR LOPES DE SOUZA foi absolvido das denúncias oferecidas 

sendo certo que diversos atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana 

interferiram diretamente no resultado da votação. 

Tais atos praticados impediram a prática do devido processo legal, beneficiando assim o 

denunciado e consequentemente a sua absolvição do pedido de cassação eletivo realizado pelo 

impetrante. 

Os atos praticados na sessão de julgamento E QUE INTERFERIRAM NO RESULTADO foram: 

i) o impedimento de 01 vereador suplente de votar e ii) a imposição pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Nova Serrana – MG que a votação deveria ser e foi realizada de forma secreta. 
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Quanto à justificativa para o impedimento de 01 vereador votar, foi embasada, no fato de 

que estes vereadores (suplentes que já exercem o cargo) ‘teriam’ (futuro condicional do verbo) 

interesse direto na cassação por serem suplentes pelo partido e pela coligação do Sr. ADAIR LOPES 

DE SOUZA. 

Tal conduta prejudicou o quórum necessário para a votação, uma vez que, apenas 12 dos 

13 vereadores puderam votar, sendo certo que, para a cassação do vereador são necessário 2/3 dos 

votos dos membros da casa legislativa, ou seja: 09 votos a favor do pedido de cassação. 

Também, na mesma sessão foi desrespeitada a forma de como deveria ser realizada a 

votação.  

Deliberou, o presidente da casa, que a votação seria de forma ‘fechada’, podendo o 

vereador manifestar ou não o seu voto no momento da votação.  

Tal ato afronta o Decreto Lei 201/67, que prevê que a votação deveria ser nominal.  

Apesar de alguns vereadores terem manifestado seu voto, não há garantia que realmente, 

ao depositar o seu voto na urna de votação correspondia ao voto por ele declarado.  

Diante do ocorrido na sessão de julgamento do Sr. ADAIR LOPES DE SOUZA, realizada no 

dia 16/07/2020, o impetrante veio buscar o Mandado de Segurança para que seja anulada a 

referida sessão de julgamento e que Vossa Excelência determine à autoridade coatora a realização 

de nova sessão de julgamento respeitando os preceitos constitucionais. 

imprescindível a menção quanto ao FATO de que a eventual ‘não concessão’ da liminar 
vem por comprometer, SIM, o resultado útil do processo ao passo que a manutenção da situação 
irregular (amplamente demonstrada), mormente em ano de eleições municipais, sopesado o 
sombrio histórico dos vereadores envolvidos na lide bem como, e principalmente, os motivos, 
justos, que levaram o próprio judiciário a afastá-los preventiva e preteritamente, compromete não 
só a lisura da ação legislativa, mas põe em risco os interesses de toda população jurisdicionada 
afetada por tal medida, ao passo que macula a idoneidade do processo apuratório e possibilita, 
assim, a permanência no cargo de pessoas que, muito embora eleitas democraticamente a tanto, 
não honraram os votos recebidos ante as ações irregulares cometidas. 

 
A concessão da medida liminar, portanto, NÃO SÓ SE JUSTIFICA mas, efetivamente, se faz 

necessária, também em homenagem aos princípios da moralidade, economia e, sobretudo, da 
efetivação da aplicação dos recursos públicos, visto que o vereador julgado de forma irregular (in 
casu), além de todas as mazelas apontadas, segue ainda afastado de suas funções por 
determinação judicial mas, mesmo assim, segue recebendo seus proventos normal e mensalmente 
pela Câmara Municipal de Nova Serrana. 

 
Importante salientar, que a concessão da tutela de urgência é necessária, pois o vereador 

em questão, perpetuando a condição do não julgamento correto pela Câmara Municipal de Nova 
Serrana até a data limite para o registro de candidaturas poderá pela Lei Eleitoral, ter registrado seu 
nome como candidato, podendo concorrer em iguais condições com outros candidatos.  
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Pelo exposto, o objeto do presente é neutralizar, de imediato, ato danoso e arbitrário da 

autoridade impetrada, visando assegurar o efetivo cumprimento do Rito de Cassação previsto no 

Decreto Lei 201/67. 

DO DIREITO 

Data vênia, apesar do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Serrana em seu 

art. 68, inciso IV, prevê que a votação deveria ser realizada de forma secreta, in verbis: (Regimento 

Interno em anexo) 

Art. 68 - As reuniões são públicas e o voto é secreto nos 

seguintes casos: 

IV – no caso de pronunciamento sobre perda de 

mandato de Vereador, nos termos do § 2º do art. 66 

da Lei Orgânica. 

A Lei Orgânica do Município trata de a questão da perda do mandato do vereador da 

seguinte forma, in verbis:  

Art. 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 ou faltar com o decoro na sua 
conduta pública;  
IV - que perder ou tiver suspensos seus direitos 
políticos;  
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição da República;  
VI - que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado e ser decretada a perda do 
mandato com pena 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. 
26 de74 § 1º - 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.  
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§ 2º - 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. (Redação 

determinada pela Emenda à Lei Orgânica nº 12/2012) 

Tais artigos se mostram inconstitucionais e é uma afronta ao Decreto Lei 201/67 que prevê 

em seu art. 5º inciso VI em que a votação deveria ser de forma nominal e aberta e a Sumula 

Vinculante 46 do STF. 

Art. 5º, inciso VI do Decreto Lei 201/67, in verbis: 

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: 

VI - 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 o 

julgamento, 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 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. 

Já a Sumula Vinculante 46 do STF que trata da definição das condutas típicas 

configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o 

processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da 

competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da 

Constituição da República). 

Sumula 46 do STF, in verbis:  
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A definição dos crimes de responsabilidade e o 

estabelecimento das respectivas normas de processo 

e julgamento são de competência legislativa privativa 

da União. 

A jurisprudência do STF é ampla no sentido que as votações de cassação de mandato 

eletivo de prefeito e vereadores devem seguir o Rito do Decreto Lei 201/67, em que a votação deve 

ser realizada de forma nominal e aberta. 

Senão vejamos: 

Relator(a): Min. LUIZ FUX 

Publicação: 27/03/2020 

Decisão: Primeira Turma, DJe 10/12/2014). O artigo 5º do Dec.-lei 201/67 estabelece o rito 

processual aplicável pela Câmara dos Vereadores ao julgamento das infrações político-

administrativas dos Prefeitos e dos Vereadores (por força do art. 7º, §1º), não prevendo a 

possibilidade de votação secreta, mas antes, estabelecendo expressamente que o julgamento se 

dará por votaçãonominal dos vereadores. É a disposição do inciso VI do mencionado art. 5º, in 

verbis: “Art. 5º. VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votaçõesnominais, 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 o julgamento, o Presidente da 

Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votaçãonominal 

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 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. PRÁTICA DE INFRAÇÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS. 

PROCESSO DE CASSAÇÃO. VOTAÇÃO SECRETA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 46. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Paraná contra decisão 

proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marechal Cândido Rondon/PR na ação civil 

pública nº 0006045-90.2019.8.26.0112, que indeferiu tutela de urgência pleiteada pelo ora 

reclamante com o objetivo de que fosse determinada a realização de votação aberta no processo de 

cassação de vereador por quebra de decoro parlamentar, com fundamento na legislação local (Lei 

Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon/PR). Extrai-se da decisão ora reclamada, in 

verbis: “(...) Desta forma, entende-se, a princípio, pela possibilidade e legalidade da aplicação da 

legislação municipal ao processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro 

parlamentar. 3. Com base nos motivos expostos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 4. CITEM-

SE os requeridos para apresentação de resposta no prazo legal.  
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Juliana Cunha de Oliveira Domingues Juíza de Direito” Sustenta o reclamante que a decisão em tela, 

ao admitir a aplicação de disposição de legislação local sobre processo de cassação de vereador por 

quebra de decoro parlamentar, teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 46, que tem o 

seguinte teor: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas 

normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. Argumenta 

que as disposições do Decreto-lei 201/67 são aplicáveis à hipótese dos autos e que seria certo que 

“o artigo 5.º VI, conjugado com o artigo 7º, § 1º, estabelecem que a votação deve ser aberta e 

que os artigos da legislação local que preveem a votação secreta são inconstitucionais”. Requereu 

a concessão de tutela provisória para que haja a declaração de nulidade da votação secreta 

realizada no processo disciplinar que menciona (votação ocorrida em 31/07/2019, pela qual o 

vereador indigitado foi absolvido), determinando-se a realização de nova deliberação, mediante 

voto aberto. No mérito, pugnou pela procedência da reclamação para confirmação da liminar. Em 

29/10/2019 

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Câmara de Vereadores do 

Município de Canindé de São Francisco/SE, o qual teria violado a Súmula Vinculante 46. Na inicial, o 

Prefeito municipal do Município de Canindé do São Francisco/SE apresenta os seguintes fatos e 

argumentos: (a) a Reclamação ora ajuizada objetiva a cassação do Decreto Legislativo Municipal nº 

01 de 23 de setembro de 2019 de origem da Reclamada, dado o vício do processo de impeachment, 

em ter instituído votação secreta no seu julgamento, motivo esse de extrema ofensa às disposições 

jurídicas contidas na Súmula Vinculante de nº 46 quanto à contrariedade à forma de 

votaçãonominal disposta no Decreto - Lei nº 201/67 bem como, da preservação da própria 

competência legislativa privativa da União em dispor sobre as normas de processo e julgamento dos 

crimes de responsabilidade (fl. 2); (…) A Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, em sede de 

informações, confirma que a votação ocorreu de forma secreta, por aplicação da Lei Orgânica 

Municipal, que prevê o voto secreto, para perda do mandato do Vereador (…). É o relatório. Decido. 

(…) O parâmetro invocado é a Súmula (...) 

29/10/2019, indeferi o pedido de tutela provisória por entender não caracterizados os requisitos que 

admitem sua concessão. Devidamente citado, nos moldes do artigo 989, inciso III, do CPC, o 

beneficiário da decisão impugnada apresentou contestação (doc. 10) perfectibilizando os postulados 

da ampla defesa e do contraditório. A Câmara de Vereadores do Município de Marechal Cândido 

Rondon apresentou informações, externando seu entendimento que a votação referida deveria se 

dar de modo aberto, o que não ocorreu somente por força de decisão judicial. A Procuradoria-Geral 

da República ofertou parecer nos autos pelo não conhecimento da reclamação (doc. 20), o qual 

restou assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE 

RESPONSABILIDADE. VEREADOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE OUTRA MEDIDA CABÍVEL. VIA 

EXCEPCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA O 

ATO RECLAMADO. MÉRITO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. 

PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. É o relatório. DECIDO. Ab initio, consigno 
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estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). É fundamental, portanto, ter 

presente que o processo e julgamento das infrações político-administrativas são definidos pelo DL 

201/1067, que, diferentemente da Lei Orgânica do Município de Canindé de São Francisco, não 

prevê votações secretas para deliberar sobre as infrações articuladas na denúncia do processo de 

cassação de prefeito municipal, conforme observa-se do art. 5º, VI, abaixo transcrito: (…) Dessa 

forma, a adoção de normas de processo e julgamento não previstas no DL 201/1067, norma 

federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao enunciado da 

Súmula Vinculante 46. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Decreto 

Legislativo 01/2019 de 23 de setembro de 2019, que determinou a cassação do mandato eletivo 

do Prefeito Municipal de Canindé de São Francisco. (...)”. (Rcl 37.651/SE, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes, decisão monocrática, DJe 17/12/2019). “Direito administrativo e eleitoral. Reclamação. 

Súmula vinculante nº 46. Infração político-administrativa praticada 

Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: “A definição dos crimes de responsabilidade e o 

estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa 

privativa da União”.Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante, uma vez que a 

deliberação sobre a cassação do seu mandato ocorreu mediante votação secreta, procedimento 

adotado com base no art. 42 da Lei Orgânica municipal – em clara ofensa ao enunciado da 

Súmula Vinculante 46. 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. (...) Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-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 verbete vinculante tanto se refere às normas de direito 

material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito 

A distinção realizada pela decisão reclamada não procede, todavia. O verbete sumular vinculante 

resultou da conversão da antiga súmula 722 do STF, salientando a competência privativa da União 

para o estabelecimento tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos 

agentes políticos por crimes de responsabilidade, assim entendidos tanto os crimes comuns 

praticados por Prefeitos (previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67 e de acordo com a nomenclatura 

utilizada neste dispositivo legal), quanto as infrações político-administrativas, praticadas por 

Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Casa Legislativa e previstas nos artigos 4º e 7º do 

Dec.-lei 201/67. Neste sentido são os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO 

MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE 

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa 
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Partes: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON ADV.(A/S) : SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS BENEF.(A/S) : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARECHAL 

CÂNDIDO RONDON ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS BENEF.(A/S) : NILSON ERNO 

HACHMANN ADV.(A/S) : 

Segue mais um julgado no mesmo sentido: 

Rcl 38726 / SP - SÃO PAULO - RECLAMAÇÃO  

Relator(a): Min. GILMAR MENDES  

Julgamento: 16/04/2020  

Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 17/04/2020 PUBLIC 20/04/2020 

Partes: RECLTE.(S) : JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO ADV.(A/S) : JOEL DE MATOS PEREIRA E 

OUTRO(A/S) RECLDO.(A/S) : PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA ADV.(A/S) : ALMIR 

ISMAEL BARBOSA ADV.(A/S) : LUCIANA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO 

Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José 

Antônio Caldini Crespo, Prefeito afastado de Sorocaba/SP, contra ato da Câmara Municipal daquela 

cidade, por suposta afronta ao teor da Súmula Vinculante 46. O reclamante, ex-prefeito do 

Município de Sorocaba, afirma que foi apresentada denúncia contra ele pela suposta prática de 

infração político-administrativa, tipificada no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967, em razão de 

irregularidades relacionadas a nomeação de servidores. Relata que o Plenário da Câmara Municipal, 

por maioria, decidiu pela cassação do mandato, editando o Decreto Legislativo 1.752/2019, 

publicado em 2.8.2019. Diante disso, alega que o procedimento de cassação não atendeu aos 

critérios estabelecidos no Decreto-Lei 201/1967, o qual dispõe, em seu art. 5º, inciso IV, que o 

denunciado poderá formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de 

interesse da defesa. Sustenta que “a principal prova que embasou o parecer final da Comissão 

Processante pela cassação considera o depoimento de EDEMILSON ELÓI DE OLIVEIRA, colhido 

apenas no Inquérito Policial nº. 2071305-02.2019.12.0500. Ou seja, tal testemunha não falou 

perante a Câmara Municipal, como determina o DL 201/67, mas apenas ratificou o seu depoimento 

de forma escrita”. (eDOC 1, p. 2) Reforça que as declarações prestadas pelo ex-Secretário Municipal, 

Sr. Edemilson Elói de Oliveira, durante o inquérito policial, foram o fundamento central do decreto 

de cassação do mandato. Afirma que, entretanto, a referida testemunha não compareceu para 

depor na Comissão Processante, tão somente apresentou petição ratificando o depoimento 

anteriormente prestado na fase de inquérito. Assim, sustenta ter sofrido cerceamento de defesa, 

uma vez que “não há previsão em qualquer lei estadual ou municipal ou mesmo no regimento 

interno da Câmara que possibilite a ratificação de depoimento colhido em outros autos. E mesmo se 

houvesse, seria inócua com a publicação da SV 46, segundo a qual os Estados e Municípios estão 

proibidos de legislar sobre a matéria, por ser de competência exclusiva da União”. (eDOC 1, p. 5) 

Conclui pela ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, dada a 
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violação à garantia prevista no inciso IV do artigo 5º do DL 201/1967, ao empregar-se procedimento 

não contemplado no referido Decreto. Nesses termos, requer liminarmente a suspensão dos efeitos 

da decisão reclamada, determinando-se a recondução do reclamante ao cargo de Prefeito Municipal 

e, ao final, a cassação do ato reclamado. A autoridade reclamada espontaneamente apresentou 

informações, aduzindo que Edemilson Elói de Oliveira não foi arrolado como testemunha pela 

defesa, além de que não houve impugnação por parte desta última quando da ratificação do 

depoimento prestado perante a autoridade coatora, conforme ata da sessão havida, e que a 

cassação do mandato se deu pela prática de três condutas, cada uma individualmente incompatível 

com a dignidade e o decoro do cargo, sendo que uma delas estaria calcada em prova documental 

(Termo de Voluntariado), de modo que desnecessário o depoimento de qualquer testemunha. (eDOC 

31) A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: “RECLAMAÇÃO. 

PREFEITO. CASSAÇÃO DE MANDATO. CÂMARA MUNICIPAL. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DO 

DECRETO-LEI N. 201/1967. SÚMULA VINCULANTE N. 46. NÃO INDICADA A NORMA LOCAL APLICADA 

EM DETRIMENTO DA NORMA FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. 

TESTEMUNHA NÃO ARROLADA PELA DEFESA. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO 

IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREJUÍZO PELO RECLAMANTE. PARECER 

PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA”. (eDOC 43) É o relatório. Decido. A reclamação, tal como 

prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo 

Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar 

a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato 

administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse 

sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da 

reclamação, conforme a seguir transcrito: “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; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 

nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada 

pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se) Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade 

reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que 

possui o seguinte o teor: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 

respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. 

Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Sorocaba, por decisão da maioria dos 

vereadores, condenou o reclamante pela prática de ato de infração político-administrativa prevista 

no inciso X do artigo 4º do DL 201/1967, culminando na cassação do seu mandato, nos termos da 

aludida legislação federal, que dispõe sobre a responsabilidade de Prefeitos. Eis o conteúdo do 

Decreto Legislativo 1.752/2019, de 2 de agosto de 2019: “O Presidente da Câmara Municipal de 

Sorocaba, Fernando Alves Lisboa Dini, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e com 

fundamento no que dispõe o inciso VI do art. 5° do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, e 

CONSIDERANDO o Processo de Cassação do mandato do Prefeito de Sorocaba, Excelentíssimo 
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Senhor José Antônio Caldini Crespo, por infração político-administrativa prevista no inciso X do art. 

4° do Decreto Lei n° 201/1967, no qual consta Parecer Final da Comissão Processante, por maioria 

de votos, pela procedência da denúncia apresentada pelo eleitor Salatiel dos Santos Hergesel; 

CONSIDERANDO o regular recebimento da denúncia e instalação da Comissão Processante; 

CONSIDERANDO a regular tramitação do Processo de Cassação do mandato do Prefeito de 

Sorocaba; CONSIDERANDO que o Decreto-Lei n° 201/1967 determina em seu art. 5°, inciso VI, que 

‘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 o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará 

imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votaçãonominal sobre cada infração, e, 

se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de 

Prefeito. (...)’; CONSIDERANDO que os consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa 

foram rigorosamente obedecidos, e a legislação pertinente foi respeitada; CONSIDERANDO que na 

l6ª Sessão Extraordinária, realizada nesta data o Plenário, por votação nominal, respondeu SIM ao 

quesito 01, assim redigido: ‘O denunciado, Prefeito de Sorocaba, José António Caldini Crespo, firmou 

termo de voluntariado com Tatiane Regina Góes Pólis sem observância do Decreto municipal n° 

22.930/2017 que à época da assinatura do termo de voluntariado regulamentava a Lei municipal n° 

6.406/2001, que ‘Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do município de Sorocaba e dá outras 

providências’, procedendo, assim, de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, 

infringindo o disposto no inciso X do artigo 4° do Decreto-Lei n°201/1967,’, por 16 (dezesseis) votos 

favoráveis e 04 (quatro) votos contrários; CONSIDERANDO que na 16 Sessão Extraordinária, 

realizada nesta data o Plenário, por votação nominal, respondeu SIM ao quesito 02, assim redigido: 

‘O denunciado, Prefeito de Sorocaba, José Antônio Caldini Crespo, permitiu que a voluntária Tatiane 

Regina Góes Pólis agisse como se servidora fosse, tendo, inclusive, ‘poder de mando’ na Prefeitura, 

procedendo, assim, de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, infringindo o 

disposto no inciso X do artigo 4° do Decreto-Lei n° 201/1967.’, por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 

04 (quatro) votos contrários; CONSIDERANDO que na 16ª Sessão Extraordinária, realizada nesta 

data o Plenário, por votação nominal, respondeu SIM ao quesito 03, assim redigido: ‘O denunciado, 

Prefeito de Sorocaba, José António Caldini Crespo, permitiu que a voluntária Tatiane Regina Góes 

Pólis percebesse valores ilegalmente para o exercício do voluntariado, procedendo, assim, de modo 

incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, infringindo o disposto no inciso X do artigo 4° do 

Decreto-Lei n° 201/1967.’, por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários; 

CONSIDERANDO, finalmente, que o Decreto-Lei n° 201/1967 determina em seu artigo 5°, inciso VI, 

que ‘(..) 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. (...)’'; RESOLVE promulgar o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1° Fica 

decretada a cassação do mandato do Prefeito de Sorocaba, Senhor José Antônio Caldini Crespo, a 

partir de hoje. Art. 2° Comunique-se à Justiça Eleitoral o resultado do processo de cassação Casa de 

Leis, nos termos do art. 5, VI, do Decreto Lei n° 201/1967. Art. 3° O presente Decreto Legislativo 
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entra em vigor imediatamente”. (eDOC 28) Da leitura do excerto, depreende-se que a autoridade 

reclamada baseou-se no Decreto-Lei 201/1967, para promover o processo de cassação do 

reclamante, inexistindo qualquer outro diploma legal aplicado ao caso. Assim, não se verifica 

similitude entre o ato da Câmara Municipal de Sorocaba que baseou o processo de cassação apenas 

no Decreto-Lei 201/1967 e a citada Súmula Vinculante, a qual consolidou o entendimento desta 

Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 

respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 

Nesses termos, tendo em vista a jurisprudência do STF no sentido de que os atos reclamados 

devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte 

indicadas como desrespeitadas, é inadmissível o pedido formulado na presente reclamação, por 

ausência de pressuposto de cabimento necessário. Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as 

Turmas desta Corte: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO 

DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA 

ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Rcl 34.358 AgR, Rel. Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019) “AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. CRIAÇÃO DE PARTIDO. 

AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APOIAMENTO MÍNIMO. PEDIDO DE 

REGISTRO PROVISÓRIO PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2018. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O 

PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. PERDA DE OBJETO APÓS A REALIZAÇÃO DAS 

ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao 

conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional’ (Rcl 

14.129-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli). II – A realização da eleição de 2018 acarretou na perda do 

objeto da reclamação, haja vista o pedido de obtenção de registro provisório da legenda para 

participar do pleito. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 30.103 AgR-segundo, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2019) A corroborar tal afirmação, 

reproduzo o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: “A tese do peticionário 

é de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em decorrência da não oitiva da 

testemunha EdemilsonEloi de Oliveira pela Câmara Municipal. Ocorre que o reclamante não 

apontou a norma local que teria sido aplicada pela Comissão Processante em detrimento da norma 

federal. Ora, a Súmula Vinculante n. 46 limita-se a afastar a aplicação de normas locais no âmbito 

do procedimento de cassação de Prefeitos, ao concluir que a competência legislativa é privativa da 

União, tão-somente. Logo, é incorreta qualquer interpretação da referida Súmula que queira fazer 

do Supremo Tribunal Federal instância revisora de todo e qualquer processo político-administrativo 

de cassação do chefe do Poder Executivo municipal. É dizer, a hipótese dos autos não se amolda, 

com exatidão, ao quanto estabelecido por essa Excelsa Corte na Súmula Vinculante n. 46. Logo, a 

falta de aderência estrita ao paradigma impede o êxito da reclamação”. (eDOC 43) Ante o exposto, 

nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
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Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado 

digitalmente 

 

  AINDA no mesmo sentido: 

 Rcl 37651 / SE – SERGIPE - RECLAMAÇÃO  

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES  

Julgamento: 12/12/2019  

Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 16/12/2019 PUBLIC 17/12/2019 

Partes: RECLTE.(S) : EDNALDO VIEIRA BARROS ADV.(A/S) : IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 

RECLDO.(A/S) : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Câmara de 

Vereadores do Município de Canindé de São Francisco/SE, o qual teria violado a Súmula Vinculante 

46. Na inicial, o Prefeito municipal do Município de Canindé do São Francisco/SE apresenta os 

seguintes fatos e argumentos: (a) a Reclamação ora ajuizada objetiva a cassação do Decreto 

Legislativo Municipal nº 01 de 23 de setembro de 2019 de origem da Reclamada, dado o vício do 

processo de impeachment, em ter instituído votação secreta no seu julgamento, motivo esse de 

extrema ofensa às disposições jurídicas contidas na Súmula Vinculante de nº 46 quanto à 

contrariedade à forma de votação nominal disposta no Decreto - Lei nº 201/67 bem como, da 

preservação da própria competência legislativa privativa da União em dispor sobre as normas de 

processo e julgamento dos crimes de responsabilidade (fl. 2); (b) ajuizou ação ordinária com pedido 

de tutela de urgência em 01/10/2019 (processo nº 201964002115 em anexo) visando à devida 

anulação do vicioso processo de impeachment, contudo a decisão de urgência requerida fora 

postergada para depois das oitivas da Câmara Municipal e do Ministério Público (decisão em 

anexo), ainda que flagrante a contrariedade da Súmula Vinculante de nº 46, assim como, da 

expressa permissão legal processual para o deferimento imediato da tutela, conforme artigo 9º, 

parágrafo único, inciso I cominado com o artigo 927, I e II, todos do Código de Processo Civil (fl. 3); e 

(c) Assim, latente a ilegalidade ocorrida no processo de impeachment que vem produzindo uma 

infinidade de lesões à democracia, especialmente a cassação ilegal do mandato de um 

representante eleito diretamente pelo povo tem-se a justificativa do uso da Reclamação 

Constitucional para a salvaguarda da legítima representação popular e da justa equalização jurídica 

com os preceitos vinculantes outrora estabelecidos por esta Suprema Corte Constitucional (fl. 3). 

Requer: (a) seja deferida a suspensão do Decreto Legislativo Municipal nº 01 de 23 de setembro de 

2019 dispõe sobre a cassação do mandato eletivo do prefeito Municipal de Canindé de São 

Francisco, Estado de Sergipe, o senhor Ednaldo Vieira Barros de lavra da CÂMARA MUNICIPAL DE 
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VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE avante as normas processuais 

adequadas, em especial o artigo 989, inciso II e demais do CPC, tudo, e os fundamentos de Direito 

elencados quanto à inconstitucionalidade da votação secreta no processo de impeachment, 

infringência a Súmula nº 46 do Supremo Tribunal Federal, de modo a assegurara recondução do 

Reclamante ao cargo de Prefeito Municipal; e (b) Que seja julgada a Reclamação em sua 

procedência total, com a cassação em definitivo do Decreto Legislativo Municipal nº 01 de 23 de 

setembro de 2019 dispõe sobre a cassação do mandato eletivo do prefeito Municipal de Canindé de 

São Francisco, Estado de Sergipe, o senhor Ednaldo Vieira Barros de lavra da CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, avante os fundamentos 

jurídicos já elencados (doc. 1, fls. 7/8). A Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, em sede de 

informações, confirma que a votação ocorreu de forma secreta, por aplicação da Lei Orgânica 

Municipal, que prevê o voto secreto, para perda do mandato do Vereador “Art. 42 (...), § 2º - Nos 

casos dos incisos I, II e IV deste artigo, a perda do mandato será decidida e declarada por voto 

secreto de 2/3 (dois terços) dos vereadores, mediante provocação de comissão executiva (...)” e o 

Decreto legislativo prevê a votação nominal para cassação do mandato de prefeito, o 

VereadorJoselildo Almeida do Nascimento, em consonância com o art. 253 do Regimento Interno 

Cameral (Petição 74.272/2019, fl. 6). Na sequência, a Câmara Municipal explica que, apesar de 

secreta, a votação teria observado a finalidade prevista no Decreto Lei 201/67, uma vez que os 10 

(dez) vereadores que estavam presentes no Parlamento votaram pela cassação do então Prefeito, 

ora Requerente, o que nos leva ao conhecimento, certo, claro e evidente, do voto de cada 

parlamentar. Dessa maneira, afirma que não há duvida de como votou cada vereador até porque 

não existiu nenhum voto contra ou em branco, portanto, respeitando-se a legitimação, 

responsabilidade e transparência do parlamento (Petição 74.272/2019, fl. 10). O reclamante, por 

meio da Petição 70.476/2019, reitera o pedido deduzido na inicial e noticia sua recondução ao cargo 

de chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência de antecipação de tutela deferida pelo juízo 

da vara cível da Comarca de Canindé de São Francisco/SE (Processo 0002019-11.2019.8.25.0014). É 

o relatório. Decido. A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, 

dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: Art. 102. Compete ao 

Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e 

julgar, originariamente: l) 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, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. 
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Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência 

do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III 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: A 

definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo 

e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Na presente hipótese, assiste 

razão jurídica ao reclamante, uma vez que a deliberação sobre a cassação do seu mandato 

ocorreu mediante votação secreta, procedimento adotado com base no art. 42 da Lei Orgânica 

municipal – em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 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 

Súmula 722 surgiu em 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 responsabilidade mesmo sem expressa previsão do Decreto Lei 201/67 (ARE 810.812 AgR, 

Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2014; RE 192.527/PR, Rel. 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 

(quórum) 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, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

DJe de 11/12/2009). Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL tornou-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 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 são definidos pelo DL 201/1067, que, 

diferentemente da Lei Orgânica do Município de Canindé de São Francisco, não prevê votações 

secretas para deliberar sobre as infrações articuladas na denúncia do processo de cassação de 

prefeito municipal, conforme observa-se do art. 5º, VI, abaixo transcrito: Art. 5º O processo de 

cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá 
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ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...) VI - 

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 o julgamento, 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 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. 

Dessa forma, a adoção de normas de processo e julgamento não previstas no DL 201/1067, norma 

federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao enunciado da 

Súmula Vinculante 46. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Decreto 

Legislativo 01/2019 de 23 de setembro de 2019, que determinou a cassação do mandato eletivo do 

Prefeito Municipal de Canindé de São Francisco. Comunique-se, com urgência, à Câmara Municipal 

de Canindé de São Francisco e ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Canindé de São Francisco/SE 

(Processo 0002019-11.2019.8.25.0014). Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral 

da República. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2019. Ministro Alexandre de Moraes Relator 

Documento assinado digitalmente” 

Portanto a norma municipal que prevê a votação secreta para a cassação de vereador e 

prefeito é inconstitucional, devendo as votações serem realizadas de forma nominal e aberta por 

força do ordenamento federal e jurisprudencial remançoso. 

Quanto ao impedimento imposto a 01 vereador de votar, também não se encontra 

qualquer justificativa legal para tal ato. 

A Câmara Municipal de Nova Serrana – MG é composta por 13 vereadores, onde 06 

vereadores foram afastados de suas funções POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL e substituídos por 

seus respectivos suplentes, dotados estes, a partir de então, de todos os poderes afetos à função. 

No Decreto Lei 201/67, consta que somente será impedido de votar o vereador que 

ofereceu a denúncia, no caso em tela e no ocorrido no dia 16/07/2020, nenhum dos 13 vereadores 

em exercício ofereceu a denuncia, portanto ao criar a figura do impedimento para votação pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana – MG, este usurpou sua função. Além de impedir 

o quórum mínimo para cassação, ou seja, 2/3 dos votos dos membros da Casa Legislativa. 

Art. 5º, inciso I, do Decreto Lei 201/67, in verbis: 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito 

pela Câmara, por infrações definidas no artigo 
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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 quorum de julgamento. 

Será convocado o suplente do Vereador impedido de 

votar, o qual não poderá integrar a Comissão 

processante. 

Portanto, qualquer justificativa para impedimento da participação de qualquer vereador 

no procedimento de cassação em que não foi ele o denunciante, é uma afronta ao Decreto Lei 

201/67 e a Súmula Vinculante 46 do STF. 

STP 164 - Relator(a): Min. PRESIDENTE 

Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI 

Julgamento: 13/04/2020 

Decisão: requerente apresentou contrarrazões, veio aos autos o parecer da douta Procuradoria-

Geral da República, pela concessão da contracautela, assim ementado: SUSPENSÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. INDEVIDA 

INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DE 

PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO PROCESSO COMUM PARA VERIFICAÇÃO DE 

IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE VEREADORES. RISCO DE LESÃO À ORDEM 

JURÍDICOCONSTITUCIONAL. RISCO DE DANO INVERSO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 1. 

Pedido de suspensão da tutela provisória concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

que sustou os efeitos do decreto legislativo de cassação do prefeito e, como consequência, 

determinou seu retorno imediato ao cargo. 2. As Câmaras Municipais têm personalidade para atuar 

em juízo, desde que estritamente na defesa de interesses institucionais e de prerrogativas próprias. 

3. A decisão judicial que suspende decreto de cassação de prefeito expedido após tramitação regular 

de processo de perda de mandato instaurado em razão da prática de irregularidades descritas no 

Decreto 201/1967 ofende a ordem pública na acepção jurídico-constitucional 

Vistos. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pela Câmara Municipal de 

Vereadores de Paulo Frontim, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Paraná, 
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nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043909-13.2019.8.16.0000, que determinou a suspensão 

do ato de cassação do mandato do Prefeito daquele município, com seu consequente retorno ao 

cargo. Ressaltou que referido processo seguiu seus trâmites normais, até final decisão e que os 

anteriores recursos judiciais do prefeito foram todos rejeitados. Defendeu o perfeito cabimento de 

seu ajuizamento, bem como sua legitimidade para apresentá-lo e a competência desta Suprema 

Corte, para seu processamento. Aduziu que essa decisão implicou em indevida ingerência do Poder 

Judiciário sobre o normal funcionamento do Poder Legislativo do município de Paulo Frontim (PR), 

na medida em que promoveu grave interferência em seu funcionamento, implicando em severa 

ofensa à ordem pública jurídico-administrativa daquela urbe, defendendo, ainda, a regularidade do 

processo e dos motivos que ensejaram a referida cassação. Por isso, postulou fosse determinada a 

pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, para o restabelecimento jurídico-constitucional, por 

configurar indevida e abrangente interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo 

local. 4. Considerado o caráter eminentemente político dos procedimentos de cassação de prefeito, 

não lhes são aplicáveis as regras de impedimento e suspeição previstas no direito processual 

comum. 5. Revela dano inverso ao interesse público a suspensão dos efeitos de decreto legislativo 

que, ante a demonstração da prática de irregularidades na gestão municipal, ordena a cassação de 

prefeito, com o objetivo de proteger o patrimônio público e a probidade administrativa. – Parecer 

pelo deferimento do pedido de contracautela, prejudicado o agravo regimental. É o relatório. 

Decido: A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça 

paranaense e que suspendeu, liminarmente, ato da mesa diretora da requerente que havia afastado 

o ora agravante do cargo de Prefeito Municipal de Paulo Frontim. Inicialmente, em atenção à 

insurgência por ele deduzida, tem-se que, mesmo em face apenas da decisão monocrática objeto da 

presente suspensão, já seria possível seu ajuizamento, pois basta, para tanto, a prolação de decisão 

hipóteses como a presente, apenas o exame da estrita legalidade do ato poderia ser efetuado pelo 

Poder Judiciário, sob pena de grave violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no 

artigo 2º da Constituição Federal. Assim, a manutenção dessa decisão regional constitui sério óbice 

ao exercício das prerrogativas da Câmara Municipal autora da presente suspensão, em especial a 

possibilidade de instaurar e votar, segundo as regras de seu regimento interno, processo de 

cassação de Prefeito, nos termos delineados pelo Decreto-Lei nº 201/67, o que configura grave lesão 

à ordem jurídica e administrativa daquela urbe. Ressalte-se, em arremate, conforme bem 

consignado pela douta Procuradoria-Geral da República, que as regras de suspeição e 

impedimento do direito processual comum são inaplicáveis a procedimentos de caráter político-

administrativos, citando-se, no abono desse entendimento, acórdão proferido pelo Plenário desta 

Suprema Corte, do qual merece destaque o seguinte excerto: A diferença de disciplina se justifica, 

de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e 

parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base 

em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados 

(ADPF nº 378-MC/DF, Redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 8/3/16). No caso em 

análise, constata-se, assim, a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em 

que a decisão ora impugnada, ao realizar juízo de mérito sobre diversos aspectos do aludido 
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processo de cassação, interferiu, indevidamente, nas atribuições típicas do Poder Legislativo, 

impedindo, por consequência, o regular exercício das funções legislativas na apuração de infração 

político-administrativa imputada ao Prefeito Municipal. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e 

defiro o pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do 

estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043909-13.2019.8.16.0000, até o 

respectivo trânsito em julgado da ação à qual se refere, prejudicado o agravo regimental aqui 

interposto. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente Documento 

assinado digitalmente 

Partes: REQTE.(S) : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO FRONTIN ADV.(A/S) : FABIO 

ROBERTO KAMPMANN REQDO.(A/S) : RELATOR DO AI Nº 0043909-13.2019.8.16.0000 DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS INTDO.(A/S) : 

SEBASTIAO 

Em julgado do TJMG, no mesmo sentido:  

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. 

AFASTAMENTO DE PARLAMENTAR DECORRENTE DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÂMARA 

MUNICIPAL DE FRUTAL. INSTALAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE PARA RECEBIMENTO DE 

DENÚNCIA CONTRA VEREADOR. DECRETO-LEI 201/67. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA OU AO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO CONDIZENTE COM AS 

REGRAS INSERTAS NO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. IMPEDIMENTO DE 

PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO. CONDIÇÃO DE DENUNCIANTE NÃO 

COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO E DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA. RECURSO A QUE 

SE DÁ PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA EXAURIDA. -Ao processo político-administrativo de 

cassação de vereador não se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição ordinárias 

previstas no art. 144 do CPC/2015 para os juízes de direito, visto que o impedimento no âmbito do 

processo legislativo é regido pelo que estabelece o Decreto-Lei 201/67 - Segundo estabelece o art. 

5º, II do Decreto-Lei 201/67, na hipótese de ser o denunciante vereador, ficará impedido de votar 

sobre a denúncia e de integrar a comissão processante na medida em que sua participação ensejar 

efetivo prejuízo à deliberação - Na hipótese dos autos, o impedimento não restou suficientemente 

estampado na norma que rege o procedimento disciplinado pelo art. 5º do Decreto-Lei 201/67 capaz 

de macular com nulidade absoluta o procedimento que redundou no recebimento da denúncia em 

desfavor do impetrante, mormente considerando a inexistência de prejuízo ao resultado da votação 

- Considerando que a intimação para audiência de instrução foi feita por edital, de modo correto, em 

nome do denunciado, bem como que a intimação por telegrama foi encaminhada ao endereço 

profissional do advogado constituído, não há como prosperar a alegação de nulidade - Recurso 

provido para denegar-se a segurança. (TJ-MG - AC: 10000170827018005 MG, Relator: Moacyr 

Lobato, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 25/02/2019) 
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Destarte, como visto acima, a única hipótese em que o Decreto-Lei nº 201/67 prevê O 

IMPEDIMENTO DO VEREADOR É NO CASO DE SER ELE O DENUNCIANTE, devendo ser convocado, 

exatamente seu suplente.  

No caso em tela, o suplente já estava ocupando a vaga, visto que o mandatário está 

impedido de exercer sua função legislativa por determinação judicial. Não havendo, portanto, que 

se falar em qualquer impedimento ou suspeição pelos demais membros da edilidade por eventual 

interesse pessoal na cassação. 

Nesse sentido, oportuna se mostra a lição de Tito Costa (Responsabilidade de Prefeitos e 

Vereadores, 4ª ed., São Paulo: RT, 2002, p. 267): "Com efeito, se o denunciante for vereador ficará 

impedido de votar e de integrar a comissão processante. Seu voto será substituído pelo do suplente 

convocado".  

Ante o exposto, diante dos claros atos ilegais praticados Presidente da Câmara Municipal 

de Nova Serrana – MG, na sessão de julgamento do Sr. ADAIR LOPES DE SOUZA, realizada no dia 

16/07/2020, requer a concessão do Mandado de Segurança para que seja respeitado o Rito previsto 

no Decreto Lei 201/67, ou seja, votação nominal e aberta e que os vereadores suplentes não sejam 

impedidos de votar, visto que não há embasamento legal para isso e por também interferir 

diretamente no quórum de votação. 

DOS PEDIDOS 

Do acima exposto, requer-se: 

a. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para ordenar à autoridade coatora 

que assegure a aplicação do Decreto Lei 201/67 no Rito de processo de cassação, garantindo 

assim que todos os vereadores tenham a capacidade de votar e que realizações destas 

votações sejam de forma nominal e aberta, até a definitiva decisão do presente mandamus, 

seu direito líquido e certo, conforme todos os fundamentos acima narrados. 

 

b. A anulação de todos os atos praticados na sessão de julgamento do Sr. ADAIR LOPES DE 

SOUZA realizada no dia 16/07/2020, e consequentemente a determinação para que o 

Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Sr. Ricardo de Freitas Tobias agende uma 

nova data para realização de nova sessão de julgamento respeitando o Rito determinado 

pelo Decreto Lei 201/67.  

 

c. Seja citado o Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana – MG, Sr. Ricardo de Freitas 

Tobias, para que prestem informações dos atos ilegais praticados na sessão de julgamento 

realizada no dia 16/07/2020 do Sr. ADAIR LOPES DE SOUZA; 

 

d. Seja ouvido o representante do Ministério Público; 
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e. Ao final, examinado o mérito, seja concedida definitivamente a segurança pretendida, por 

ser o futuro ato coator manifestamente contrário ao ordenamento constitucional; 

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito. 

 

 

Pela natureza da ação de valor inestimável, dá-se o valor de R$1.000,00 (Um mil reais).  

 

 

Nesses Termos,  

 

Pede e espera URGENTE deferimento. 

 

Nova Serrana, 04 de agosto de 2020. 

 

_________________________ 

Nelson Miranda Moreto Júnior  

OAB/MG 161.621 
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