
Processo Judicial   5000197-77.2019.8.21.0086
Comarca de  Cachoeirinha
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA

Polo ativo: VOLMIR JOSE MIKI BREIER, CPF nº 450.398.360-15

Polo ativo: MAURICIO ROGERIO DE MEDEIROS TONOLHER, CPF nº 294.973.610-

68

Polo passivo: LUIZ FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS, CPF nº 993.241.990-72

Polo passivo: MARCO ANTONIO CARDOSO BARBOSA, CPF nº 527.893.140-04

PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

 

Meritíssimo Juiz de Direito:

 

 

Trata-se de ação constitucional de mandado de segurança impetrada por Volmir

respectivamenteJosé Miki Breier e Maurício Rogério de Medeiros Tonolher, 

Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Cachoeirinha, contra atos do Presidente da 

Câmara Municipal e do Presidente da Comissão Processante da cassação dos

impetrantes, buscando o reconhecimento das nulidades procedimentais no processo de

cassação referido, na Câmara Municipal, o qual qual não teriam seguido o rito

adequado, causando prejuízo aos impetrantes, destacando que a) a denúncia foi
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apresentada para deliberação na sessão da Câmara Municipal horas depois de

protocolizada, sem constar na pauta e na ordem do dia; b) participou da deliberação

para o recebimento da denúncia o Vereador Marco Antônio Cardoso Barbosa, cunhado

do Prefeito ora impetrante, apesar de impedido, participou da votação; c) o Vereador

Marco Antônio Cardoso Barbosa, além de votar na sessão que recebeu a denúncia, foi

sorteado Presidente da Comissão Processante, mantendo-se no cargo; d) não foi

fornecida a ata escrita, formalizando os atos praticados na sessão que deliberou pelo

recebimento da denúncia, com registro somente em mídia eletrônica; e) o recebimento

da denúncia não observou o  mínimo de 2/3, entendendo ser o exigido porquórum

simetria ao artigo 86 da Constituição Federal; f) a inobservância da proporcionalidade

das bancadas para a composição da Comissão Processante.

 

Requereram 1) a anulação do procedimento, por violação à determinação de

proporcionalidade das bancadas na composição da comissão processante; 2) a

anulação dos atos praticados pelo Vereador Marco Barbosa e a desconstituição da

Comissão Processante; 3) a anulação do recebimento da denúncia e dos atos derivados,

ante a não observância do  de 2/3 dos membros do parlamento.quórum

 

Indeferido o pedido liminar, foi determinada a notificação dos impetrados para

prestarem informações (evento 5).

 

Prestadas as informações pelos impetrados Luiz Fernando Medeiros dos Santos

(evento 26) e Marco Antônio Cardoso Barbosa (evento 29).
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Os impetrantes postularam a reconsideração da decisão inicial, reiterando o

pedido liminar para suspender o procedimento até o julgamento do mandado de

segurança (evento 27).

 

Deferida medida liminar para sobrestar o andamento do processo de

responsabilidade até ulterior deliberação judicial, ante o reconhecimento do

impedimento do impetrado Marco Barbosa para compor a Comissão Processante, na

forma do artigo 36 da Lei nº 1.079/50 (evento 30).

 

Nas informações do Presidente da Câmara Municipal (evento 26) foi destacada a

legalidade dos atos praticados no processo de responsabilidade, cercando-se, antes de

tudo, de parecer da Procuradoria da Câmara Municipal, indicado que o rito a ser

seguido seria o do Decreto 201/67, de acordo com a orientação do Enunciado nº 46 da

Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Assim, entende não ter havido

qualquer nulidade, pois adotados os trâmites adequados, tendo apresentado a

denúncia, com a leitura e deliberação quanto ao recebimento, na primeira sessão

seguinte, observado o  definido no Decreto Lei nº 201/67, com a constituiçãoquórum

da Comissão Processante.
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Alegou não haver vício por não ter o pedido constado em pauta, pois a ordem

do dia é variável, podendo ser alterada, de acordo com as lideranças, havendo

situações em que não há necessidade de constar na pauta.

 

Destacou que o registro das ocorrências da sessão em mídia eletrônica ocorre de

acordo com a definição regimental, não havendo qualquer ilegalidade, sendo fornecida

a transcrição mediante requerimento, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno

da Câmara Municipal. Referiu que o  para o recebimento da denúncia é oquórum

estabelecido no Decreto-Lei n° 201/67, não havendo, no caso, simetria com o artigo 86

da Constituição Federal.

 

Quanto ao impedimento do Vereador Marco Barbosa, destacou que não há

vereadores impedidos de votar e integrar a Comissão Processante, com exceção do

Vereador Denunciante, não havendo impedimento em razão do parentesco, pois não

incidente o artigo 36 da Lei nº 1079/50, que trata dos crimes de responsabilidade dos

Ministros de Estado e do Presidente da República, tampouco o artigo 252 do Código de

Processo Penal, que trata dos casos de impedimento dos membros do Poder Judiciário

e auxiliares da justiça e, neste caso, todos os vereadores estariam impedidos, não sendo

também o caso de aplicação do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal,

pois o processo deve ser regulado por Lei Federal, nos termos do Enunciado nº 46 da

Súmula do STF, destacando, por fim, a observância dos princípios que regem a

Administração Pública.
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Quanto à proporcionalidade das bancadas para a composição da Comissão

Processante, alegou que o Decreto Lei nº 201/67 nada dispõe a respeito, mas que,

ainda que de forma não-intencional, o sorteio realizado observou a proporcionalidade.

 

O Vereador Marco Antônio Cardoso Barbosa arguiu que não está impedido,

tanto para a votação, quanto para compor a Comissão Processante, pois as causas de

impedimento definidas no Decreto-Lei n.º 201/67, são somente para o Vereador

denunciante, para votar e compor a comissão processante, e para o suplente do

denunciante, para compor a comissão processante, entendendo não haver

possibilidade de aplicação analógica do CPC e do CPP. Destacou que o fato de ser

cunhado do prefeito, portanto, não o torna impedido, não se sentindo suspeito para

atuar como Presidente da Comissão Processante, de acordo com as suas declarações à

imprensa local.

 

Destacou também que a sua relação com o denunciante, Procurador-Geral da

Câmara Municipal, quando o impetrado era Presidente do Legislativo, sempre foi

estritamente profissional, não tendo vínculo com a denúncia apresentada.

 

Juntou documentos.

 

Vieram os autos com vista.
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É, no essencial, o relato.

 

PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

 

Não havendo questões preliminares suscitadas, tampouco nulidades passíveis de

destaque em preliminar, o Ministério Público volta-se à análise do mérito.

 

Ao mérito.

 

MÉRITO

 

A ação constitucional se caracteriza para remediar a violação de direito líquido e

certo, violado por ato de Autoridade Pública, por ilegalidade ou abuso de poder, nos

termos do inciso LXIX da Constituição da República.

 

O processo de responsabilidade instaurado na Câmara Municipal de

Cachoeirinha reúne traços específicos e especiais, que merecem cuidadosa análise e

cautela.
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No caso dos autos, foi apresentada denúncia contra os impetrantes no dia da

sessão, sem tempo para a inclusão em pauta para votação e, sobretudo, não

oportunizando aos vereadores, à comunidade, e aos impetrantes, o conhecimento

prévio da deliberação. Assim, em poucas horas, houve o protocolo da denúncia, a

votação pelo seu recebimento, a constituição da comissão processante, por sorteio,

tudo de acordo com o procedimento definido pelo STF, ou seja, com estrita

observância formal ao Decreto-Lei nº 201/67.

 

Entretanto, o Processo moderno e democrático prima pela transparência. Os

estatutos processuais estabelecem juízos de prelibação, oportunizando aos acusados

defesa preliminar, ante a possibilidade de inépcia da acusação, evitando o seu

recebimento e processamento no caso de evidente atipicidade ou de não haver indícios

suficientes que justifiquem o  processamento. Assim ocorre no processo penal, nas leis

penais especiais e na Lei de Improbidade Administrativa.

 

No caso dos autos, repita-se, em que pese não tenha havido flagrante

ilegalidade, já que o rito a ser adotado é o do Decreto-Lei n° 201, que prevê que a

denúncia deve ser lida na próxima sessão da Câmara, o que foi feito, já que a sessão

iniciou-se uma hora após,  salvo melhor juízo, compromete a razoabilidade.
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Não se desconhece que o inciso II do art. 5º do Decreto-Lei n.º 201/1967 dispõe

que: “de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará

sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento”. 

Embora o Regimento Interno da Casa preveja, no seu artigo 109, que somente

por acordo de Líderes de Bancada poderia ser votada outra proposição não incluída na

ordem do dia, tal não se aplicaria, por força de decisão vinculante do STF,

determinando que somente a União poderá legislar sobre a matéria.

No entanto, é mais do que razoável, no caso, que tem como proposta tema de

tamanha importância e envergadura, tratando-se de abertura de processo político-

administrativo contra o Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos pelo sistema democrático, que

os Vereadores que vão votar sobre a matéria estejam prevenidos e preparados para

tanto, tendo pleno e completo conhecimento de causa. 

Há de se convir que tal deliberação, que diz respeito com a efetivação do

sistema democrático, não pode ser realizada no mesmo dia, ou apenas uma hora após

ter sido protocolizada a denúncia, pois malfere o princípio da publicidade e, de modo

reflexo, o devido processo legal.

Portanto, há razão os impetrantes, devendo ser concedida a segurança para que

a deliberação acerca do recebimento da denúncia seja colocada em pauta, havendo

tempo de conhecimento amplo dos fatos pelos vereadores.

Outrossim, mesmo que se entenda pela possibilidade de votação na sessão em

que foi protocolizada a denúncia, uma hora antes, quanto ao parentesco do Vereador
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Marcos Barbosa com o Prefeito, como já bem asseverou o Juízo em análise liminar,

procede a concessão da segurança.

Embora não haja previsão no Decreto-Lei n° 201, que apenas dispõe que estaria

impedido de votar o Vereador denunciante, verifica-se que há uma lacuna quando a

votação envolver partes com parentesco.

Nesse aspecto pode-se recorrer à Lei n° 1.079/50, havendo uma simetria entre a

disposição constante para Presidente e Vice-Presidente da República, pois se trata de

hipótese idêntica. Embora os Vereadores estejam eleitos de forma democrática, parece

que deve prevalecer o Princípio da Impessoalidade. E a referida lei, integrante do que se

pode pretender em um microssistema de responsabilização político-administrativa,

supre tal lacuna, sendo a sua aplicação, como fez a medida liminar deferida nos autos,

no ponto, a melhor e necessária interpretação, evitando vícios intransponíveis e

inconstitucionais, preservando os valores democráticos e republicanos.

Trata-se, pois, de interpretação analógica e cogente, havendo impedimento

tanto para que o impetrado participe das votações, quanto para que componha a

Comissão Processante, razão suficiente para que se conceda a segurança para anular o

processo desde o recebimento da denúncia.

 Já quanto ao  de votação para o recebimento da denúncia, foi tambémquórum

definido pelo STF que deve ser adotado o definido pelo Decreto-Lei n° 201/67, como já

destacado nas informações prestadas, com recente manifestação na Suspensão de

Segurança SS 5279/AM,  entendendo tratar-se de maioria simples, na dicção do inciso II

do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 201/67.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRINHA

Procedimento nº 01220.000.160/2019 — Mandado de Segurança Cível

Rua Manatá, 622, Bairro Monte Carlo, CEP 94940-190, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 34701899 — E-mail mpcachoeirinha@mprs.mp.br



 

(...)

 “Na decisão, o TJAM afastou a incidência do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/67, por

entender incompatível com o texto constitucional, aplicando, ao caso em debate, o

princípio da simetria, para exigir o quórum de 2/3 para o recebimento da denúncia pela

Câmara Municipal, a fim de instaurar o processo de cassação de Prefeito. A seguir a

transcrição do dispositivo em debate: 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: (...) 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

 na mesma sessão será constituída a Comissão processante, commaioria dos presentes,

três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o

Presidente e o Relator. A decisão constitui ameaça de grave lesão à ordem pública,

devendo ser suspensa, porque o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei

201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado

da Súmula 496 (RE 799.944 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, DJe de 12/2/2015). Eis o teor

do entendimento sumulado do Supremo: Súmula 496: “São válidos, porque

salvaguardados pelas Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de

1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967”. A

manutenção da decisão prolatada pelo Desembargador do TJAM impede o exercício das

prerrogativas da Câmara Municipal, em especial a possibilidade de instaurar processo de

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

grave lesão à ordem jurídica e administrativa. Ademais, “a norma do art. 86 da
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Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao

Chefe do Poder Executivo Federal” (ARE 823.619, Min. Luiz Fux, DJe 12/08/2016). Assim,

ante a presença dos requisitos, defiro o pedido de suspensão de segurança.”

(SS 5279, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS

TOFFOLI, julgado em 07/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 13/05/2019 PUBLIC 14/05/2019)- grifou-se.

. 

Não há dúvida, portanto, de acordo com a definição do STF, de que as

disposições do Decreto-Lei n.º 201/67 se aplicam aos processos de responsabilização

político-administrativa, e que o quórum de maioria simples não está em conflito com o

artigo 86 da Constituição Federal, o qual não é de reprodução obrigatória.

 

Note-se que diversa é a situação em relação aos casos de impedimento, vez que

o  de 2/3 é exigido porque no caso de abertura de processo político-quorum

administrativo contra o Presidente e Vice-presidente da República estes são afastados

do cargo, situação que não ocorre no âmbito municipal, sendo aplicada a disposição

expressa do Decreto-Lei n° 201.

No último aspecto, quanto à proporcionalidade das bancadas, ao que parece,

mesmo que não de forma intencional, tal foi respeitado, afastando qualquer alegação

sobre este ponto. 
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CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, o Ministério Público, por sua agente signatária, opina pela 

 pleiteada, para anular o processo de responsabilizaçãoconcessão da segurança

político-administrativa dos impetrantes, desde o recebimento da denúncia, devendo ser

pautada a deliberação para a próxima sessão, estando impedido de intervir, em

qualquer fase do processo, o impetrado Vereador Marco Antônio Cardoso Barbosa, nos

termos do artigo 36 da Lei nº 1.079/50.

, .Cachoeirinha 14 de junho de 2019
 

 

,Paula Ataide Athanasio
.Promotora de Justiça
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