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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005691-48.2020.8.21.0033/RS

IMPETRANTE: MARCELO AMARO BUZ
IMPETRADO: JULIO COPSTEIN GALPERIM

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

 

 

Trata-se de mandado de segurança movido por Marcelo Amaro Buz, tendo
como autoridade coatora Julio Copstein Galperin, presidente da Câmara de Vereadores de São
Leopoldo. Alega a parte impetrante que é vereador e está sendo processado no âmbito da
Câmara de Vereadores, em processo que pretende cassar seu mandato. Narra que foi marcada
sessão para o dia 25/06/20, às 9h30min, para apreciar o pedido de afastamento de mandato
feito liminarmente nos autos do pedido de cassação. Aduz que é ilegal a cassação como
antecipação de tutela, não havendo previsão no regimento interno da Câmara. Faz
considerações de direito que julga pertinentes. Requer a concessão liminar da segurança
pleiteada no mandado de segurança, para que se determine que a autoridade coatora suspenda
o ato de apreciar o pedido de perda provisória de mandato do impetrante antes do
contraditório e de apresentação de defesa prévia. Subsidiariamente, pediu que, caso a ordem
seja dada apenas depois da realização da sessão da Câmara, sejam tornadas sem efeito ou
suspensas as deliberações e decisões tomadas em tal sessão.

 

É o sucinto relatório.

 

Inicialmente, é preciso deixar claro que a pretensão do impetrante de suspensão
do ato do presidente da Câmara de Vereadores de São Leopoldo que pautou o pedido de
afastamento cautelar do mandato se baseia unicamente em alegada falha procedimental, sob o
argumento de que não há previsão legal para tal tipo de afastamento. E apenas sob esta ótica
será o presente exame. Não diz respeito o pedido nem se referirá esta decisão sobre outros
aspectos do procedimento ou sobre o mérito administrativo das condutas imputadas ao
impetrante.

Para o deferimento de antecipação de tutela em sede de mandado de segurança,
é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 12.016/09, quais
sejam, fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida.
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De fato, no que tange ao segundo requisito, está presente, visto que, por mais
que fosse possível a anulação posterior de atos da sessão que se realizará na data de hoje,
eventual deferimento pela Câmara do afastamento cautelar do mandato traria prejuízos,
mormente porque durante algum tempo o impetrante permaneceria fora do cargo.

Do mesmo modo, há fundamento relevante para o deferimento da liminar no
presente mandado de segurança, afirmação feita em cognição sumária própria deste momento
processual.

A administração pública deve se pautar pela legislação, em sentido amplo, de
maneira que não pode fazer aquilo que não está previsto em lei. Isso vale também e
principalmente em termos de procedimentos aplicáveis.

Assim, só é possível que a Câmara de Vereadores decida pelo afastamento
cautelar de vereador de seu mandato se houver previsão legal.

E não há qualquer previsão a respeito no Decreto-Lei 201/67, que prevê as
hipóteses de cassação de vereador e o rito correspondente. Veja-se o procedimento previsto
no art. 5º:

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.

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.
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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 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, o processo será lido,
integralmente, e, a seguir, os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente,
pelo tempo máximo de quinze minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador,
terá o prazo máximo de duas horas, para produzir sua defesa oral.

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; (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009).

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.

 

O art. 7º, § 1º, do mesmo diploma legal previu que são aplicáveis no que couber
as previsões do citado art. 5º, nesses termos:

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

(...)

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o
estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.
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Embora não fosse preciso que assim dispusesse, o Regimento Interno da
Câmara de Vereadores de São Leopoldo prevê que é aplicável o Decreto-Lei citado, a teor do
art. 18, § 1º:

Art. 18 - Perderá o mandato o Vereador que:

(…)

§ 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.

 

No ponto, cabe registrar que não há qualquer previsão na legislação processual
penal a respeito de medida antecipatória ou cautelar à semelhança do afastamento de vereador
que a Câmara de Vereadores se propõe a analisar.

E à previsão do art. 45 da Lei 9.784/99, no sentido de que “em caso de risco
iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras
sem a prévia manifestação do interessado”, não se deve dar o alcance pretendido pelos
requerentes do pedido de cassação, que acompanhou a inicial. Trata-se de norma geral da
administração pública, não se referindo a processos administrativos, muito menos
disciplinares.

Em conclusão, não havendo qualquer regramento que preveja a possibilidade de
afastamento cautelar do mandato, a impossibilidade de exercício pela administração pública
(que aqui compreende a Câmara de Vereadores, já que em atuação não em sua função típica
de legislar, mas atípica de processamento disciplinar) de atribuições e ações não previstas em
lei não permite que haja a submissão do pedido de afastamento cautelar do mandato do
impetrante à apreciação da Câmara.

 

 

PELO EXPOSTO, defiro a liminar em mandado de segurança, para determinar
que o presidente da Câmara de Vereadores de São Leopoldo ou quem o substitua, sob pena
das medidas penais, cíveis e administrativas cabíveis, não submeta a apreciação do plenário
ou de outro órgão o pedido de afastamento cautelar de mandato ou perda provisória de
mandato do impetrante.

Cumpra-se em plantão e sem o adiantamento de custas.

Determino que uma via da presente decisão sirva de mandado, devendo ser
encaminhada de imediato ao oficial de justiça plantonista, que deve cumpri-la antes da
sessão, mediante comparecimento à Câmara de Vereadores. Caso lá não localize o presidente
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da Câmara, seu substituto ou quem lhe transmita por meio inequívoco a decisão, deverá
comparecer à residência do presidente da Câmara para o cumprimento.

Caso seja necessária a expedição de mandado ou de ofícios, determino que
ocorra a assinatura de ordem pelo servidor plantonista.

Pelo mesmo mandado, já deverá o oficial de justiça notificar a autoridade
coatora, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/09.

Com o término do horário de plantão, encaminhe-se à Vara respectiva para
cumprimento do previsto no art. 7º, II, do mesmo diploma legal.

 

São Leopoldo, 25/06/20, às 2h55min.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FREITAS AMORIM, em 25/6/2020, às 3:5:16, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código
verificador 10002594266v10 e o código CRC 9ccf9013.
 

 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Plantão - TJRS


