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Expediente 5767/2020 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Trata-se de requerimento para abertura de processo de perda de 

mandato proposto  pelo Partido Progressistas,  datado de 15 de junho de 2020,  

requerendo declaração provisória de perda de mandato do Vereador Marcelo Buz,  e a 

manutenção  do Vereador Perci na condição de suplente em exercício,  até final decisão 

em Plenário, propugnando pela decisão declaratória definitiva de perda de mandato,  

confirmando a antecipação postulada.  

Relata a denúncia que,  em janeiro de 2019, o Vereador Marcelo,  com 

base no art. 16, inciso II do Regimento Interno, requereu licença para tratar de interesse 

particular,  o que foi deferido pela Comissão Representativa da época,  isso porque era 

recesso do serviço legislativo.  Narra ainda que posteriormente,  em maio de 2019,  no 

exercício do cardo de Diretor do Instituto de Tecnologia da Informação (ITI),  formulou 

novo requerimento,  dessa vez com base no artigo  16, inciso III do Regimento Interno,  

o qual foi deferido pelo Presidente de então,  cito o Vereador Ary Moura. 

Descreve a peça vestibular que em junho de 2020 o Vereador Marcelo 

foi exonerado do cargo federal que ocupava,  retornando o mesmo ao exercício do seu 

mandato parlamentar. 

Sintetizando,  na peça inicial o Partido Progressista sustenta a prática 

de ato proibido pela Lei Orgânica,  e requer seja declarado a perda do mandato 

parlamentar de Marcelo Amaro Buz. 

Há pedido de antecipação dos efeitos do julgamento político-

administrativo para que o processo apresente resultado útil,  haja vista que o decurso do 

processo poderá se aproximar do fim da legislatura. 

Juntaram provas que confortam os fatos alegados,  e que legitimam o 

Partido Progressista a iniciativa do processo. 

É o relatório. 



DA IMPUTAÇÃO: 

 

O requerimento funda-se no fato de que o Vereador Marcelo ao ter 

assumido cargo de Diretor de Autarquia  Federal,  na condição de servidor público 

demissível ad nutum,  teria incidido na conduta proibida no art. 112 da Lei Orgânica,  in 

verbis: 

Art. 112. Os Vereadores não poderão:  

 

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, no âmbito e em operações no 

Município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; e  

b) exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que 

sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea 

anterior, salvo se já se encontrasse no seu exercício antes da 

diplomação, havendo compatibilidade entre o horário normal das 

entidades e as atividades no exercício do mandato;  

II - desde a posse:  

a) ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com 

privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a 

administração pública municipal;  

b) ocupar outro cargo público que seja demissível ad nutum; e  

c) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público. 

 

A conduta descrita é típica,    e requer a instauração do processo de 

perda de mandato,  conforme disposto no art. 18, § 1º e 2º do Regimento Interno: 

 

Art. 18 - Perderá o mandato o Vereador que: I - infringir qualquer das 

situações estabelecidas no art. 113 da Lei Orgânica ou não tomar 

posse nos termos deste Regimento; 



§ 1º - O processo de perda de mandato de Vereador é o estabelecido 

pela legislação federal, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, 

a legislação processual penal vigente.  

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II, III, e VI, a perda de mandato será 

decidida pela Câmara de Vereadores, em escrutínio secreto e por 

maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido com 

representação na Casa, assegurada ampla defesa. 

 

 DA  LEGITIMIDADE ATIVA: 

 

O  requerimento foi apresentado pelo Partido Progressista,  que possui 

representação na Câmara de Vereadores através do Vereador David dos Santos. 

Desta forma o requerimento atende requisito formal previsto no 

parágrafo único do artigo 113 da Lei Orgânica,  que estabelece a iniciativa do processo 

de perda de mandato à Mesa Diretora ou a “Partido Político” com representação na 

Casa.   

Vejamos: 

Art. 113. (...) 

Parágrafo único. A perda do mandato será declarada pela Câmara por 

voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de 

Partido Político representado na Casa, assegurada ampla defesa. 

(Grifei). 

 

 

DA  ADESÃO À DENÚNCIA: 

 

Além do Partido Progressista,  qualificado na face da inicial,  assinam 

a denúncia o interessado Perci Pereira e o Vereador David dos Santos.  Desta forma,  tal 

adesão produz o efeito de serem, Perci e David, co-autores da denúncia,  atraindo assim 

os impedimentos previstos no artigo 5º do  Decreto 201/67. 

Ressalto, que apesar do impedimento do Vereador David para 

participar da Comissão Processante, bem como para votar,  resta assegurado ao mesmo 

a prerrogativa de participar de todos os atos na qualidade de acusador. 

 



DO PROCEDIMENTO: 

 

A perda de mandato pressupõe processo político administrativo em 

que sejam asseguradas condições válidas de desenvolvimento do processo – inteligência 

do parágrafo único do artigo 113 da Lei Orgânica,  e  artigo 18,  parágrafos 1º e 2º do 

Regimento Interno,  que asseguram ao denunciado a ampla defesa e contraditório. 

No artigo 18, §1º do Regimento Interno,  quando o legislador refere 

que o processo de perda de mandato “é o estabelecido pela legislação federal,  

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a legislação processual penal vigente”  

é sabido,  referir-se ao Decreto Lei 201/67,  e ao código de processo penal. 

Vejamos: 

DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967. 

  
Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 

confere o parágrafo 2º, do artigo 9º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de 

dezembro de 1966, 

DECRETA: 

(...)  

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

por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, 

se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 

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

com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante 

for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar 

a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de 

acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a 

Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se 

necessário para completar o 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. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument


III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os 

trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a 

remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para 

que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique 

as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo 

de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por 

edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três 

dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o 

prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em 

cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da 

denúncia, o qual, 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 

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, 

ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 

(duas) horas para produzir sua defesa oral;           

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. 

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. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o 



processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que 

sobre os mesmos fatos. 

(...) 

Art. 7º 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; 

II - Fixar residência fora do Município; 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou 

faltar com o decoro na sua conduta pública. 

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que 

couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei. 

Art. 8º Extingue-se o mandato do Vereador e assim será declarado 

pelo Presidente da Câmara, quando: 

I - Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos 

políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral; 

II - Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, 

dentro do prazo estabelecido em lei; 

III - deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça 

parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo 

de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade; 

ou, ainda, deixar de comparecer a cinco sessões extraordinárias 

convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de 

recebimento, para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla 

defesa, em ambos os casos 

IV - Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato, 

estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse, e, nos 

casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela Câmara. 

§ 1º Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o Presidente da 

Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da 

ata a declaração da extinção do mandato e convocará imediatamente o 

respectivo suplente. 

§ 2º (...). 

§ 3º (...).    

 



A  extinção do mandato não é automática,  como pode deixar 

transparecer o parágrafo 1º do art. 8º acima transcrito.  É importante observar que a 

expressão “comprovado”,  contida na norma, pressupõe o processo de cognição, ou seja 

a extinção do mandato pressupõe ato declaratório calcado em procedimento com juízo 

político,  e assegurada a ampla defesa. Vejamos: 

Lei Orgânica: 

Art. 113. (...) 

Parágrafo único. A perda do mandato será declarada pela Câmara por 

voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de 

Partido Político representado na Casa, assegurada ampla defesa. 

(Grifei). 

Regimento Interno: 

Art. 18 (...) 

§ 1º - O processo de perda de mandato de Vereador é o estabelecido 

pela legislação federal, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, 

a legislação processual penal vigente. 

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II, III, e VI, a perda de mandato será 

decidida pela Câmara de Vereadores, em escrutínio secreto e por 

maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido com 

representação na Casa, assegurada ampla defesa. (Grifei) 

 

Veja-se que à espécie as normas locais preveem a instauração do 

processo e asseguram a ampla defesa e contraditório no processo político administrativo 

em face de vereador pela prática, ao menos em tese,  de conduta proibida,  e portanto, é 

necessário a instauração de processo,  não havendo que se falar em perda automática de 

mandato. 

Conosco a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO 

DE MANDATO DE VEREADOR. INFRAÇÃO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO JULGAMENTO. 

O processo e o julgamento das infrações político-administrativas 

competem exclusivamente à Câmara de Vereadores, na forma prevista 

na lei municipal pertinente, e os trâmites processuais devem atender às 

normas regimentais da corporação, para validade da deliberação do 

plenário. 

A disposição da Lei Orgânica do Município que prevê o voto secreto 

para a cassação do mandato de Vereador se coaduna com disposição 



constitucional, aplicável aos Deputados e Senadores (art. 55,§2º da 

CF). 

O STF firmou compreensão de que a previsão de voto secreto nas 

votações sobre a perda de mandato parlamentar é de observância 

obrigatória aos Estados-membros. 

Os Vereadores que integraram a Comissão Processante não estão 

impedidos de votar no julgamento que examina pedido de cassação de 

colega, por falta de previsão legal na Lei Orgânica do Município e na 

Constituição Federal. 

Somente está impedido de votar o Vereador que for denunciante, nos 

termos do Decreto-Lei 201/67. 

Inexistência de nulidade no julgamento. 

Apelação desprovida. TJRS 70054002522 

 

Aliás,  com a Constituição Federal de 1988 o a ampla defesa e o 

contraditório em qualquer tipo de processo foram elevados a condição de direito 

fundamental,  conforme art. 5, inciso LV da CF
1
. 

VEREADOR. CASSACAO. ATO DA CÂMARA. EMBORA O 

TEXTO DO DECRETO-LEI N- 201 , A JURISPRUDENCIA 

REITERA ENTENDIMENTO DE QUE A AMPLA DEFESA DEVE 

DAR-SE PERANTE SEUS PARES, DESCABENDO 

A CASSACAO DO MANDATO DO VEREADOR PELO 

PRESIDENTE E "SIMPLICITER". (Apelação Cível Nº 590015525, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Milton 

dos Santos Martins, Julgado em 25/04/1990) 

 

A  abertura do processo de perda de mandato requer leitura da 

denúncia em Plenário, e pressupõe prévia aprovação por maioria simples do Colegiado, 

segundo art. 5º inciso II do Decreto-lei 201/67.   

 

DO  ÓRGÃO JULGADOR: 

 

O tópico ganha relevância em razão de vozes se erguem no sentido de 

que a perda do mandato pudesse ser declarada pelo Presidente (art. 34, inc. II “h”),   ou 

pela Mesa (art. 32, inc. XII) – ambos do Regimento Interno. 
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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 recursos a ela 

inerentes;” (grifei). 



O fato é que o próprio Regimento estabelece uma distinção ao 

procedimento  de acordo com o fato imputado. 

Com efeito,  para as hipóteses dos incisos I, II, III e IV do artigo 18 do 

Regimento Interno,  o processo se dá perante o Plenário,  assegurada a ampla defesa,  

conforme preconiza o §2º do art. 18 do Regimento.  Vejamos: 

“Art. 18 – (...) 

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II, III, e VI, a perda de mandato será 

decidida pela Câmara de Vereadores, em escrutínio secreto e por 

maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido com 

representação na Casa, assegurada ampla defesa.” 

 

Diferentemente ocorre nas situações dos incisos V, VI, VII e VIII,  do 

art. 18 do Regimento. Nas hipóteses dos incisos V e VI o fato já foi objeto de 

dissecação na esfera judicial,  com decisão transitada em julgado,  enquanto que nas 

hipóteses dos incisos VII e VIII os fatos,  pela simplicidade e singularidade,  admitem 

apuração sumária,  razão pela qual o processo é abreviado e se processo perante a Mesa 

Diretora,  igualmente assegurada a ampla defesa.  Vejamos: 

 

“Art. 18- (...) 

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos, IV, V, VII e VIII, a perda de 

mandato será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação 

de qualquer Vereador ou Partido com Representação na Casa, 

assegurada ao representado ampla defesa perante a Mesa.” 

 

DA  ANTECIPAÇÃO DA TUTELA: 

 

Há pedido de antecipação dos efeitos do julgamento político,  o que se 

consubstancia na suspensão do mandato, ou na declaração provisória de perda do 

mandato. 

Da análise do Código de Processo Penal percebe-se que a lei adjetiva 

é omissa ao não tratar sobre a antecipação dos efeitos da tutela penal, ou seja, há um 

silêncio do legislador ordinário com relação à possibilidade de se antecipar 

determinados efeitos da tutela penal. Assim, não existe previsão legal proibitiva ou 

permissiva da antecipação dos efeitos da tutela penal condenatória. 

https://jus.com.br/tudo/processo


Assim, nos casos onde o CPP for omisso é necessária a aplicação de 

princípios saneadores, normas gerais que preencheriam as lacunas deixadas pelo 

legislador. Dessa forma, foi nesse intuito que o legislador criou o dispositivo normativo 

legal do art. 3º do diploma processual penal
2
, norma que visa justamente o 

preenchimento de tais lacunas. Tal dispositivo poderá ser utilizado de modo a 

interpretar extensivamente as normas, podendo haver a aplicação da analogia, como 

suplemento dos princípios gerais de direito. 

Veja-se que um dos casos mais comuns de antecipação é o relativo a 

prisão em flagrante e a prisão pelo agente que tumultua o processo penal. 

Evidentemente,  existem pressupostos a serem verificados para 

legitimar o ato,  cito a conduta típica e a inequívoca autoria,  que requerem  detida 

análise já que, eventual deferimento, implica em restrição de direitos. 

Evidentemente a antecipação não possui disposição legal própria no 

Regimento Interno,  razão pela qual opino pela aplicabilidade do artigo 101, inciso VII 

do Regimento Interno. 

Com efeito,  o pedido de antecipação dos efeitos do julgado se amolda 

a figura dos “Requerimentos se solicitem outros assuntos eventuais não especificados”.  

Razão pela qual opino pela apreciação do Requerimento inserto  no pedido de abertura 

de processo de perda de mandato parlamentar. 

O procedimento de apreciação de Requerimento é o previsto no 

parágrafo único do art. 101 do Regimento Interno,  sendo que a leitura, discussão e 

votação podem ocorrer na mesma sessão na forma do parágrafo único do referido 

dispositivo.  Vejamos:  

Art. 101 - São escritos e dependem de discussão e votação do Plenário 

os requerimentos que solicitem: 

(...) 

 VII - outros assuntos eventuais não especificados. 

 Parágrafo único - Os requerimentos referidos neste artigo serão 

apresentados no Expediente da sessão e submetidos à discussão e 

votação na Ordem do Dia da sessão seguinte, exceto no caso de 

regime de urgência aprovado, quando serão incluídas na Ordem do 

Dia da mesma sessão. 
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 Art. 3o - A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 

analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 



Assim,  o Pedido de Abertura de Processo de Perda de Mandado 

satisfaz os requisitos legais e como tal está apto ao trâmite processual.  O pedido de 

antecipação de tutela se traduz em verdadeiro requerimento e se submete a discussão e 

votação. 

É como opino, sub censura. 

São Leopoldo, 17 de junho de 2020. 

 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 

 

 


