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PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. Juiz de Direito:

1.Trata-se de mandado de segurança movido por Marcelo Amaro Buz, tendo

como autoridade coatora o Presidente da Câmara de Vereadores de São Leopoldo.

Segundo a inicial, o autor é vereador municipal e na Câmara de Vereadores e

sofre processo de cassação de mandato, com sessão marcada para apreciar o pedido

liminar de afastamento do mandato ainda que sequer concluído o mérito do pedido

principal de cassação.

Adiante, o autor aduziu que é ilegal a cassação como antecipação de tutela, pois

não há previsão no regimento interno da Câmara Municipal de São Leopoldo. Faz

considerações de direito que julga pertinentes. Requereu a concessão liminar da

segurança pleiteada no mandado de segurança, para que fosse determinado à

autoridade coatora a suspensão do ato de apreciação do pedido de perda cautelar de
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mandato do impetrante antes de exercer o contraditório e de apresentação de defesa

prévia.

Por fim, 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.

A liminar foi deferida (evento 09).

A Câmara Municipal de São Leopoldo  foi cientificada (evento 13). 

A autoridade apontada como coatora prestou informações (evento 26). A

Câmara Municipal de São Leopoldo informou que cumpriu a liminar (evento 30).

 O feito veio ao Ministério Público para parecer.

É o relatório.

2 Cediço que a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação

probatória. Quando a lei faz alusão a direito líquido e certo, está exigindo que esse

direito seja comprovado de plano, apresentando-se com todos os requisitos para seu

reconhecimento e exercício no momento do ajuizamento da ação.

Sob esse prisma, constata-se que os pressupostos de liquidez e certeza relativas

à suposta ameaça de lesão ao direito ameaçado acompanharam a inicial, entendendo-

se suficientemente provados os fatos alegados, uma que só é possível que a Câmara de

Vereadores decida pelo afastamento cautelar de vereador de seu mandato se houver

previsão legal. E nesse sentido, verifica-se nas informações prestadas que não há

previsão legal expressa para o afastamento cautelar de Vereador em São Leopoldo.
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Portanto, restou claro que tal situação viola o art. 5º e seus incisos II e LIV da

Constituição Federal.

3.  ANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO opina pela confirmação da liminar

concedida e, no mérito pela concessão da segurança.

, .São Leopoldo 17 de julho de 2020
 

 
,Ioannis Fedrizzi Petalas

.Promotor de Justiça
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