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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 

COMISSÃO PROCESSANTE INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 4109 
PARACER PRÉVIO 

 

Exma. Sra. Presidenta desta Comissão  
Vereadora Dra. Iara Cardoso 

Exmo Sr. Vereador Armando Motta 

 

I – RELATÓRIO:  

 

Este vereador, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos art. 18, 

§1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e do art. 5°, inciso III do 

Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, na condição de Relator da presente 

Comissão Processante, após recebimento da denúncia formulada junto a este 

Poder que originou o Expediente nº 5767, representada pelo DIRETÓRIO 

MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSITA, pelo Sr. VEREADOR DAVID 

SANTOS e pelo Sr. SUPLENTE DE VEREADOR PERCI PEREIRA na 285ª Sessão 

Ordinária realizada em 16 de Junho de 2019, dada sua admissibilidade por maioria 

dos vereadores e, dada as deliberações da Comissão Processante presidida pelo 

VEREADORA IARA CARDOSO e que conta como terceiro membro o VEREADOR 

ARMANDO MOTTA; notificado o denunciado via edital nos dias 07 e 13 de Julho 

de 2020 para que apresentasse defesa que restou protocolada no prazo legal, 

apresento o PARECER PRÉVIO, conforme disposições legais e regimentais, que 

avalia a prática de condutas impeditivas constantes no art. 112 e com sanção 

prevista no art. 113, ambos da Lei Orgânica do Município, imputadas ao Sr. 

VEREADOR MARCELO BUZ, para apreciação desta Comissão Processante.  
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II – DA DENUNCIA: 

 

Trata-se de Denúncia apresentada pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO 

PARTIDO PROGRESSITA, devidamente qualificado nos autos e pelos Exmos. Srs. 

VEREADOR DAVID SANTOS e SUPLENTE DE VEREADOR PERCI PEREIRA, 

em desfavor do Exmo. Sr. VEERADOR MARCELO BUZ, fundamentada no 

Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, por incidência nos impedimentos 

ao exercício do mandato, estabelecidos no art. 112 da Lei Orgânica do Município. 

 

Em síntese, assim narra a denúncia: 

 

a) O denunciado, em janeiro de 2019, teria sido convidado a ocupar cargo 

de Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(ITI); 

 

 

b) O denunciado teria protocolado à Câmara de Vereadores, requerimento 

onde solicitava licença por prazo de 120 dias para tratar de assuntos de 

interesse particular. A licença fora aprovada pela Comissão 

Representativa no dia 28 de janeiro de 2019; 

 

c) O denunciado então licenciado e já no exercício do cargo de Diretor-

Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), teria 

apresentado novo requerimento à Câmara de Vereadores em 29 de abril 

de 2019, solicitando afastamento do cargo de Vereador, porém, desta 

vez, querendo o feito para assumir cargo de Diretor em Autarquia 
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Federal, nos termos do art. 16, III, do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores; 

 

 

d) O presidente da Câmara de Vereadores à época, publica em 16 de maio 

de 2019, a Portaria nº 3974 onde “resolve conceder a licença ao 

vereador Marcelo Buz a contar de 23 de janeiro de 2019, para assumir 

Cargo de Confiança de Diretor-Presidente do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação”.  

 

e) Os denunciantes alegam que não fora apresentada a Ata da Reunião da 

Comissão Representativa que aprovou a licença para tratar de assuntos 

de interesse particular por 120 (cento e vinte) dias do Vereador Marcelo 

Buz, aprovada em 28 de janeiro de 2019; 

 

f) Os denunciantes alegam que o Vereador Marcelo Buz tentou usar a 

licença de interesse particular para “escapar” das vedações e sanções 

impostas pela Lei Orgânica do Município; 

 

g) Os denunciantes sustentam que o fato do Vereador Marcelo Buz ter 

gozado da licença interesse particular para ocupar um cargo público, 

afronta os princípios da administração pública; 

 

h) Os denunciantes sustentam que ao tomar posse no cargo de Diretor-

Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o 

denunciado incidiu na vedação do art. 112, inciso II da Lei Orgânica do 

Município, com sanção expressa no art. 113, inciso I do mesmo Diploma; 
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i) Os Denunciantes sustentam que o art. 114 da Lei Orgânica do Município 

permite somente os vereadores licenciem-se apenas para ocupar 

cargos públicos na circunscrição do município; 

 

j) Os Denunciantes sustentam a ilegalidade do dispositivo que embasou o 

segundo pedido de afastamento do Vereador Marcelo Buz, qual o art. 

16, inciso III do Regimento Interno da Câmara de Vereadores face ao 

que dispõe os arts. 112, 113 e 114 da Lei Orgânica do Município; 

 

k) Os Denunciantes sustentam que o Denunciado teria ocorrido na 

impossibilidade da vedação de acumulação de cargos públicos, prevista 

no art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal; 

 

l) Os denunciantes sustentam a aplicabilidade do Decreto-Lei n° 201, de 

27 de fevereiro de 1967 pois o denunciado teria incidido, em tese, em 

impedimento legal que enseja processo de extinção de mandado 

conforme reza o art. 8º, inciso IV da referida lei; 

 

m) Os denunciantes sustentam aquilo que entendem como “flagrante 

ilegalidade” da permanência no cargo do Vereador Marcelo Buz, frente 

ao risco iminente de dano que a continuidade de seu exercício poderia 

gerar ao interesse público; 

 

Por fim, os Denunciantes requerem que seja declarada provisoriamente 

a perda de mandato do Vereador Marcelo Buz como medida cautelar, baseada no 

art. 45 da Lei 9.784/99 c/c o art. 300 do CPC/15, bem como o reconhecimento por 

parte da Comissão Processante da incidência do denunciado nas proibições 

contidas nos arts. 112 e 114 Lei Orgânica do Município, sendo julgado e declarada 
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a perda de seu mandato nos termos do 113, inciso I da Lei Orgânica c/c art. 18, 

inciso I e § 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 

 

III – DA DEFESA PRÉVIA: 

 

O Denunciado nomeou e constituiu defensor conforme procuração 

anexa. Intimado regularmente por via editalícia nos dias 07 e 13 de julho de 2020, 

apresentou defesa prévia em 23 de julho do corrente ano. A contestação é 

tempestiva.  

Em síntese, assim narra a defesa: 

a) Relata que o Denunciado é vereador eleito do município de São 

Leopoldo para a legislatura 2017/2020 e que concorreu pleito eleitoral 

de 2018 ao cargo de deputado estadual, sendo alçado a 3ª suplência do 

Partido Democratas; 

 

b) Relata que o Denunciado foi convidado a assumir a Presidência do 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), vinculada â Casa 

Civil da Presidência da República; 

 

c) Relata que seu pedido de licença se deu sob total orientação do corpo 

jurídico da Casa Legislativa, na forma de procedimento administrativo, 

não havendo qualquer ilicitude no trâmite; 

 

d) Relata que seu pedido de licença fora acatado pelo Presidente da 

Câmara de Vereadores à época, conferindo-lhe licença por tempo 
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indeterminado em 19 de abril de 2019, fato que pode ser atestado pela 

Portaria nº 3974; 

 

e) Relata que ao pedir desligamento de seu cargo na Autarquia Federal em 

03 de junho de 2020, notificou a Câmara do retorno ao seu mandato 

tendo participado na Sessão Ordinária do dia seguinte em 04 de junho 

de 2020. 

 

f) Relata que os Denunciantes apresentaram o Requerimento nº 137/2020 

que foi recebido pela maioria do Plenário da Câmara de Vereadores em 

18 de junho do corrente ano; 

 

g) Sustenta a ilegalidade do pedido de perda de mandato em tutela de 

urgência e faz reverência ao Mandado de Segurança nº 5005691-

48.2020.8.21.0033 onde foi deferida a liminar em favor do Vereador 

Marcelo Buz determinando à Mesa Diretora que não colocasse em 

votação a o afastamento do Denunciado; 

 

h) Sustenta a ilegalidade da votação em face não haverem sido 

convocados os suplentes dos Vereadores Adão Rambor que estava 

ausente e do Vereador David Santos que era signatário da peça 

acusatória; 

 

i) Sustenta a ilegalidade do sorteio dos membros da Comissão 

Processante tendo em vista que o Vereador Adão Rambor, ausente da 

sessão, não teria sido incluso entre os desimpedidos; 
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j) Sustenta a ilegalidade da declaração de quórum que admitiu a abertura 

do processo de perda de mandato, haja visto o não atingimento do 

“quórum constitucional de dois terços”; 

 

k) Sustenta a ilegalidade da eleição da Presidente e do Relator da 

Comissão Processante pela inobservância do art. 5, inciso II do Decreto-

Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967 que determina a eleição dos 

membros “desde logo”; 

 

l) Sustenta que a vedação prevista no art. 112 da Lei Orgânica do 

Município para o exercício de cargos demissíveis ad nutum, se refere à 

Pessoa Jurídica de Direito Público, autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, somente no âmbito do Município de São Leopoldo; 

 

m) Sustenta que a licença obtida pelo Denunciado foi regularmente 

amparada pelo art. 16, III do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores; 

 

Por fim, requer a oitiva de testemunhas para produção de provas 

defensivas; pugna pelo acolhimento das preliminares de nulidade; requer sejam 

acolhidos seus argumentos para determinar o arquivamento do expediente; evoca 

os princípios da isonomia, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 

legal caso o processo avance à fase instrutiva e solicita por derradeiro que todas as 

intimações sejam feitas em nome do procurador signatário. 

 

IV – PARECER PRÉVIO 
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IV. I – DAS NULIDADES SUSTENTADAS PELO DENUNCIADO 

 

IV. II – DA ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO QUE VOTOU O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO 

PROCESSANTE 

 

Sustenta a defesa do Denunciado, seja declarada nulidade da votação 

que admitiu a abertura da Comissão Processante tendo em vista que a Câmara não 

teria convocado o suplente do Vereador David Santos, signatário da peça acusatória 

e que tal fato ofende art. 5º, inciso I do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 

1967, que assim dispõe: 

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 quórum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador 

impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão 

processante. 

 

A contestação a este ponto não merece trânsito.  

O Vereador Denunciante – por força do seu interesse de causa – está 

impedido de votar na aceitação da denúncia, bem como de integrar a Comissão 

Processante e votar na Sessão de julgamento. Tal comando está explícito no art. 

5º, inciso I do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967. 
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No entanto, o Vereador Denunciante DAVID SANTOS – ainda que tenha 

estado presente na reunião – não votou no recebimento da denúncia, não 

participou do sorteio para integrar a Comissão Processante e não foi 

contabilizado para fins de exigência do quórum de admissibilidade, conforme 

se visualiza na ata da 285ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de São 

Leopoldo. Por tanto, não há se falar em qualquer prejuízo ao denunciado.  

 

A Jurisprudência entende que a simples não convocação de suplente do 

Vereador impedido não possui condão para gerar nulidade, desde que seja o 

quórum computado através do “quantum” remanescente (excluídos os 

desimpedidos). Isto é, imprescindível a convocação de um ou mais suplentes, 

quando suas participações influírem, de modo absoluto, na base de cálculo 

para quórum. 

Conosco, a Jurisprudência: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO 

DE CASSAÇÃO DE VEREADOR COM BASE EM INFRAÇÃO 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E 

AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DOS SUPLENTES. 

INOCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES TAXATIVAS DO ARTIGO 5º, 

INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. OBSERVÂNCIA DO 

QUORUM PARA CASSAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. a) O Agravado, então Vereador do 

Município de Campo Largo, teve seu mandato cassado em virtude 

de processo administrativo instaurado pela Câmara Municipal na 

apuração de infração político-administrativa (falta de decoro 

parlamentar, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei Orgânica do 

Município de Campo Largo). b) O Decreto-Lei nº 201/1967 prevê 

impedimento somente nos casos em que o denunciante seja 

Vereador ou o próprio Presidente da Câmara (artigo 5º, inciso I), o 

que não ocorre nos autos e, apenas, nestes casos há a previsão 

de convocação de suplente (rol taxativo). c) Ademais, não há 

violação ao artigo 63, parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município, 

pois o Vereador denunciado e o Vereador que foi vítima da 

cabeçada deixaram de votar por impedimento com base nesse 

dispositivo, no entanto, referido artigo não determina a convocação 

do suplente do impedido por esse motivo, sendo assim, 

desnecessária, pela regra específica (Decreto-Lei nº 201/1967) a 
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convocação dos respectivos suplentes, sobretudo porque o 

"quorum" de votação foi respeitado. d) Com efeito, no caso dos 

autos, o "quorum" de cassação foi observado, consoante 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de 

que para a cassação de mandato de Vereador é exigido que o 

"quorum" seja computado observando- se o número de 

membros da Câmara e não o "quantum" remanescente 

(excluídos os impedidos). Isto é, entrevê, no caso, que o "quorum" 

exigido para a cassação (a maioria absoluta dos membros da 

Câmara), foi observado, porquanto 7 (sete) dos 11 (onze) 

Vereadores votaram pela cassação. e) Nesse aspecto, é 

importante esclarecer que embora o Decreto-Lei nº 201/1967 

estabeleça que a cassação se dê pela maioria qualificada (2/3 dos 

Vereadores), há consolidado entendimento no sentido de que 

prevalecem as regras da Lei Orgânica Municipal no que contrariar 

o Decreto-Lei nº 201/1967 (conforme artigo 5º, Decreto-Lei nº 

201/1967). 2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES 

APRESENTADAS PELO AGRAVADO EM SEU PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO E NA RESPOSTA AO AGRAVO. MATÉRIAS 

QUE DEVEM SER PREVIAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO A 

QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. a) Para 

análise da decisão recorrida este Recurso deve ater-se as razões 

de fato e de direito adotadas pelo Juiz de Primeira Instância. b) 

Assim sendo, quanto às demais questões trazidas pelo Agravado 

em seu pedido de Reconsideração e na resposta ao presente 

Agravo, não cabe ao Tribunal manifestar-se, neste momento, a seu 

que respeito, sob pena de supressão de instância, eis que não 

foram objeto de análise pelo Juízo a quo. 3) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível 

- AI - 825986-7 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Leonel 

Cunha - Unânime - J. 01.11.2011) 

(TJ-PR - AI: 8259867 PR 825986-7 (Acórdão), Relator: 

Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/11/2011, 

5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 753 11/11/2011) 

 

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR. 

PROPORCIONALIDADE DE REPRESENTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NO CASO. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

QUE INSTAUROU O PROCEDIMENTO POR ASSINATURA DO 

PRESIDENTE IMPEDIDO. DESNECESSIDADE DE NOVA 

DENÚNCIA, VOTAÇÃO E ESCOLHA 

DE COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO DO 
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DENUNCIANTE DA VOTAÇÃO. DECRETO LEI Nº 201/67. Não 

sendo possível a proporcionalidade de representação prevista nos 

arts. 24 da Lei Orgânica Municipal de Capão do Leão e 43 do 

Regimento Interno da Câmara na constituição 

da comissão processante, em razão de duas ausências na sessão, 

além de impedimentos legais e o pedido de afastamento 

da comissão formulado por uma vereadora sorteada, os cinco do 

PDT, não há que se falar em irregularidade em sua composição. 

Desnecessária a renovação de denúncia, votação e nova escolha 

da Comissão Processante em decorrência da revogação da 

resolução de instauração da comissão por tê-la assinado o 

Presidente impedido. Todos os vereadores da Câmara Municipal 

apoiaram a Comissão instaurada e o recebimento da denúncia, 

mesmo os ausentes em manifestação na sessão seguinte. A 

Resolução nº 042/2014 da Câmara de Vereadores de Capão do 

Leão apenas convalidou a decisão de recebimento da denúncia, 

reabrindo o prazo para conclusão, sem prejuízo ao agravante, pois 

também determinou a renovação de todos os atos. Não há na ata 

da sessão informação de que tenha o vereador denunciante votado, 

apenas constando que foi a denúncia acatada pela unanimidade do 

Plenário, não restando claro se dela o Presidente (denunciante) 

participou. De qualquer forma, mesmo que tenha proferido voto, 

em nada interferiu, pois todos os demais presentes, consoante 

consignado na dita ata, votaram pela abertura do 

procedimento. Impossibilitado o prefeito de comparecer para 

prestar esclarecimentos na Câmara de Vereadores, por 

compromissos do Executivo anteriormente assumidos em Porto 

Alegre, nova data deveria ter sido aprazada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

(Agravo de Instrumento, Nº 70060820552, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da 

Rocha Filho, Julgado em: 17-09-2014) 

 

Deste modo, não merece razão a Defesa em argumentar que a 

participação do suplente poderia mudar o rumo do recebimento ou não da denúncia, 

pois, ainda que o suplente do Vereador Denunciante DAVID SANTOS estivesse 

presente e votasse contra o recebimento da denúncia, tal fato não mudaria o 

resultado prático da votação, porquanto a instauração da presente Comissão 

Processante não apenas atingiu o quórum de maioria simples exigido no art. 5º, 

inciso II do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, como obteve quórum 

da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. 
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IV. III – DA ALEGADA NULIDADE NO SORTEIO DOS MEMBROS DA 

COMISSÃO 

 

Sustenta a defesa do Denunciado, que seu direito ao devido processo legal fora 

cerceado em virtude da não inclusão do nome do Vereador Adão Rambor – ausente da 

sessão – no processo de sorteio dos membros da Comissão Processante. 

 

A verdade é que – com a devida vênia – através de uma leitura atenciosa 

do texto normativo, percebe-se que não há sentido na irresignação. Senão, 

vejamos: 

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 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. 

 

A norma não ampara qualquer ponto da argumentação defensiva ao 

arguir nulidade do sorteio em virtude da não inclusão de Vereador ausente. 

Ademais, quando a dicção legal prescreve o sorteio como forma legítima para 

constituição da Comissão, o faz na mesma oração em que impõe o recebimento 

pelo voto da maioria dos vereadores presentes. 

 

Assim dispõe a Jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA 

DE URGÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DO 

MANDATO DE PREFEITO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS 

POLÍTICOS. 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. 

Relativamente à formação da Comissão Processante também 

não se denota qualquer irregularidade pelo fato de não 

constar o nome do Vereador Talis Ferreira no sorteio porque 

o mesmo estava ausente na sessão, ademais, não há qualquer 

demonstração de que este fato acarretou prejuízo à defesa. No 

processo administrativo há documentação revelando a ilegalidade 

dos atos atribuídos ao Prefeito cassado, mostrando-se 

desnecessária a produção da prova pretendida pela defesa. O 

mesmo ocorrendo com o indeferimento de requisição de 

documentos junto a Secretaria da Educação, que, aliás, estavam 

à disposição do agravante. Correta a dispensa da inspeção nas 

obras e da requisição de documentos junto a Secretaria de 

Educação, com base no art. 464, § 1º, II, do CPC. O indeferimento 

de testemunha referida e do Senador Lasier Martins também... se 

mostrou regular já que a defesa em nenhum momento do 

procedimento administrativo e no processo judicial demonstrou a 

pertinências deste depoimentos para o desate da controvérsia 

visando a comprovação das infrações políticas administrativas 

imputadas ao recorrente. Quanto à ausência de depoimento do 

recorrente, isto se deu porque o prefeito acusado, desatendendo 

ao disposto no art. 4º, inciso IX, do Decreto-Lei n. 201/67, 

ausentou-se do Município, sem autorização da Câmara, não sendo 

localizado pra receber pessoalmente a intimação para 

comparecimento à sessão em que iria depor, sendo necessária o 

chamamento mediante edital. As repetidas tentativas de 

localização do acusado no território do Município de Montenegro, 

conforme a prova dos autos, justificam o chamamento editalício. 

Em razão disto, mostra-se acertada a decisão da Comissão 

Processante de encerrar a instrução e submeter ao Plenário da 

Câmara o julgamento do Prefeito, não havendo qualquer 

desatenção ao art. 5º, incisos V e VI, do DL 201/67. Por fim, tem-

se que o acusado teve acesso a todos os elementos probatórios 

do processo, especialmente os documentos produzidos pelo 

Tribunal de Contas que fundamentaram à cassação do mandato, 

deles tomando pessoalmente conhecimento seu procurado 

habilitado no feito. Como... visto, as extensas argüições de 

nulidade no procedimento administrativo que culminou na 

penalização do recorrente, estão despidas de quaisquer 



14 

elementos probatórios. Todavia, o art. 15, da Constituição Federal, 

veda a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão 

só se dará nos casos previstos nos incisos I a IV. Por outro lado, 

são inelegíveis para o cargo de acordo com o art. 1º da Lei 

Complementar n. 64/1990, com a redação da LC n. 135/2010, os 

que forem condenados criminalmente, com sentença transitada 

em julgado (letra e), os que forem condenados à suspensão dos 

direito políticos, em decisão transitada em julgado, por ato doloso 

de improbidade administrativa (letra i). Tenho, assim, não haver 

competência para a Câmara de Vereadores, determinar a 

cassação dos direitos políticos do Prefeito. Agravo parcialmente 

provido, para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 

281/2017, no que toca à suspensão dos direito políticos pelo prazo 

de 8 anos. (Agravo de Instrumento Nº 70075586347, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 06/06/2018). 

(TJ-RS - AI: 70075586347 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data 

de Julgamento: 06/06/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2018) 

 

Portanto, Excelência, não há de se falar em prejuízo a Defesa ou ao devido 

processo legal no sorteio de constituição da Comissão Processante. 

 

IV. IV – DA ALEGADA ILEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DO QUÓRUM 

 

Sustenta a defesa do Denunciado, que o resultado da votação que 

recebeu a Denúncia e autorizou a abertura da Comissão Processante foi “ilegal e 

abusivo, uma vez que não foi atingido o ‘quórum’ constitucional de dois terços para 

a admissibilidade”. Aduz que com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

o “quórum” exigido para recepção da denúncia passou de ”maioria dos presentes” 

(conforme dicção legal do art. 5º, inciso II do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro 

de 1967) para “maioria qualificada”, isto é, dois terços dos membros da Casa 

Legislativa. Evoca o princípio da simetria para pretender a aplicabilidade do art. 86 

da Lei Maior. 
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Neste ponto, seremos breves. Em que pese o esforço argumentativo do 

Denunciado, o fato é que não lhe assiste razão. 

 

É incontroverso o entendimento que o Decreto-Lei n° 201, de 27 de 

fevereiro de 1967 foi recepcionado pela Carta Magna de 1988. Tal entendimento 

foi, inclusive, exarado pela Súmula nº 496 do Supremo Tribunal Federal. 

 

O art. 86 da Constituição não se aplica aos processos de 

recebimento de denúncia e abertura de Comissão Processante contra 

Prefeitos e Vereadores regido pelo Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 

1967. 

 

Trata-se de matéria pacífica na Suprema Corte, que em recente julgado 

assim se manifestou: 

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DE PREFEITO. 

PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. 

DECRETO-LEI Nº 201/67. QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES 

PARA RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. 1. Inaplicável o princípio 

da simetria quanto à exigência de quórum de 2/3 para o 

recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de 

instaurar o processo de cassação de prefeito. 2. O Supremo 

Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi 

recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme 

enunciado na Súmula nº 496 (RE 799.944 AgR, Rel. Min. Dias 

Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/15). 3. “A norma do art. 86 da 

Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de 

aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal” 

(ARE nº 823.619, Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/16). 4. Configura-se, 

no caso, grave lesão à ordem pública. 5. Reiteraram-se os 

argumentos postos na inicial, sem acréscimo de novos elementos 
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capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo ao qual se nega 

provimento. 

(SS 5279 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal 

Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

190  DIVULG 30-08-2019  PUBLIC 02-09-2019) 

 

Ademais, o Regimento Interno da Câmara de Vereadores foi aprovado e 

promulgado em 09 de julho de 2010, sendo que o art. 18, §1º, recepciona a 

legislação federal, qual seja, o Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, para 

regrar o processo de perda de mandado parlamentar. Ou seja, respeitada a 

autonomia municipal, mesmo após a Constituição Federal de 1988, o Legislador 

local, em 2010, adotou o procedimento do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro 

de 1967 

Por tanto, Excelência, não nos resta dúvida da constitucionalidade do 

“quórum” de admissibilidade da denúncia expresso no art. 5º, inciso II do Decreto-

Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967 – que fora amplamente satisfeito na 

votação da 285ª Sessão Ordinária deste Poder Legislativo. 

 

IV. V – DA ALEGADA ILEGALIDADE NA ELEIÇÃO DA PRESIDENTE E DO 

RELATOR DA COMISSÃO PROCESSANTE 

 

 

Sustenta a defesa do Denunciado, que ao não ocorrer a eleição do 

Presidente e do Relator da Comissão Processante “desde logo”, teria sido afrontado 

o art. 5º, inciso II do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, que assim 

dispõe:  

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 maioria dos 



17 

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. 

 

Reclama ainda a Defesa ao fato de que a Sessão Ordinária, após 

votação de admissibilidade e do sorteio dos membros integrantes, prosseguiu sem 

eleger, desde logo, o Presidente e o Relator. Ataca ainda que a eleição se deu 

apenas na reunião da Comissão Processante do dia 29 de julho de 2020.  

 

Para justa e adequada compreensão dessa alegação, e para que não 

reste obscuridade interpretativa, remontamos os fatos em ordem cronológica: 

 

a) 18/06/2020. Recebida a denúncia e determinada a abertura da Comissão 

Processante pelo Plenário da Câmara de Vereadores; na mesma Sessão, 

foram sorteados os membros integrantes da Comissão, a saber: 

VEREADORA IARA CARDOSO; VEREADOR ARMANDO MOTTA; 

VEREADOR NESTOR SCHWERTNER; 

(https://www.youtube.com/watch?v=JBpODhOHP4s&t=8432s) 

 

b) 25/06/2020. Em Sessão Plenária imediatamente posterior, após edição e 

publicação Portaria de constituição e nomeação dos membros, os 

vereadores componentes da Comissão Processante através da sugestão 

deste parlamentar, acordam publicamente em sessão, a data e hora da 

primeira reunião a ser realizada no dia seguinte; 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ot7BGnF6jwo) 

 

c) 26/06/2020. Na primeira reunião da Comissão Permanente, presentes os 

Vereadores NESTOR SCHWERTNER e IARA CARDOSO, aguardavam o 

ingresso do Vereador ARMANDO MOTTA na sala de reuniões. Após 

tentativas não sucedidas de contato com o Vereador ARMANDO MOTTA que 

estava com dificuldade de conexão, os Vereadores presentes decidem não 

https://www.youtube.com/watch?v=JBpODhOHP4s&t=8432s
https://www.youtube.com/watch?v=Ot7BGnF6jwo
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praticar nenhum ato processual naquela oportunidade e optam em agendar 

nova reunião para o dia útil seguinte;  

(https://www.youtube.com/watch?v=vahzewAZSrU) 

 

d) 29/06/2020. Ocorre então a reunião com a presença de todos os 

Vereadores membros onde o primeiro ato é a eleição da Presidente 

Vereadora IARA CARDOSO e Relator Vereador NESTOR 

SCHWERTNER. Nesta mesma reunião são designados os primeiros atos 

como a intimação do Vereador Denunciado e a fixação da data de reuniões 

ordinárias da Comissão. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Py8aXmOIKqc&t=1093s) 

 

O art. 5º, inciso II do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, 

determina que a eleição do Presidente e do Relator será o primeiro ato processual 

da Comissão. A reunião do dia 29 de junho de 2020, atesta que esta foi de fato a 

primeira pauta enfrentada pelos vereadores membros, que elegeram para a 

Presidência a Vereadora IARA CARDOSO e para a relatoria o VEREADOR 

NESTOR. 

 

É sabido que, por decorrência da pandemia de COVID-19, todas as 

Sessões e reuniões da Câmara estão ocorrendo de forma remota, no entanto o 

princípio basilar da publicidade da administração pública está sendo observado, 

uma vez que todas as reuniões são transmitidas pelo canal mantido pela Câmara 

de Vereadores de São Leopoldo no Youtube. 

 

Não nos parece razoável que a Defesa do Denunciado sustente 

ilegalidade da eleição do Presidente e do Relator da Comissão Processante por não 

ter ocorrido a escolha destes na mesma Sessão Ordinária que votou a 

https://www.youtube.com/watch?v=vahzewAZSrU
https://www.youtube.com/watch?v=Py8aXmOIKqc&t=1093s
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admissibilidade da denúncia. A eleição dos Vereadores designados a presidir e 

relatar o processo é atribuição incumbida tão somente aos membros desta 

Comissão, e não do conjunto do Plenário da Casa Legislativa. 

 

Conforme se visualiza nas atas das reuniões do dia 26 e 29 de julho de 

2020, a eleição da Presidente e do Relator foi o primeiro ato da Comissão 

Processante e todos os demais atos foram praticados posteriormente a este. A ata 

nº 1 ainda faz referência ao fato de que a eleição dos membros no dia 29 de julho 

não importa em qualquer prejuízo ao denunciado. 

 

Outrossim, é sabidamente notório que a doutrina do direito administrativo 

consagrou o postulado pas de nullité sans grief, isto é, não há nulidade sem 

prejuízo. Portanto, não há de se falar em declaração de nulidade se o ato não 

resultou em prejuízo tanto para a acusação quanto para a defesa. 

 

Assim são as lições de Marçal Justen Filho:  

A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela (a) 

discordância formal com um modelo normativo e que é (b) 

instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito. De 

modo que, se não houver a consumação do efeito (lesão a um 

interesse protegido juridicamente), não se configurará 

invalidade jurídica. 

 

Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa 

necessidade, afirmando o postulado de pas de nullité sans 

grief (não há nulidade sem dano). 1 

 

 

 

 
1 JUSTEM FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 
2009, p. 323/324. 
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Em recente decisão o Supremo Tribunal Federal reafirmou a aplicação 

do postulado pas de nullité sans grief em Comissão Processante regida pelo 

Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967.  

 

Transcrevemos breve trecho do voto Ministro Luiz Fux: 

 

Cumpre destacar, no que diz respeito à caracterização de nulidades 

processuais, posição firme desta Corte no sentido de que a 

nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e 

comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido, a fim de se 

evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação 

jurisdicional. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité 

sans grief.2 

 

 

 

Desse modo, Excelência, nem a argumentação defensiva e nem tampouco 

a releitura dos atos que se sucederam até a eleição da Presidente e do Relator desta 

comissão, são capazes de evidenciar o menor prejuízo ou lesão a direito ao Vereador 

Denunciado. 

 

 

V – DO REQUERIMENTO 137/2020 QUE IMPUTA AO VEREADOR 

MARCELO BUZ CONDUTAS IMPEDITIVAS CONSTANTE NA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO 

 

Sustentam os Denunciantes em suma, que o Vereador MARCELO BUZ 

teria requerido licença de interesse particular por 120 (cento e vinte) dias e, de 

posse desta, passou a ocupar o cargo de Diretor-Presidente do Instituto Nacional 

de Tecnologia – ITI;  

 
2 STF - Rcl: 41885 MG - MINAS GERAIS 0096954-24.2020.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data 
de Julgamento: 26/06/2020, Data de Publicação: DJe-164 30/06/2020. p.8 
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Afirmam que o Denunciado requereu posteriormente nova licença, desta 

vez com fulcro no art. 16, inciso III do Regimento Interno da Câmara de Vereadores 

para ocupar cardo de Diretor de Autarquia Federal;  

 

Defendem que o art. 112 da Lei Orgânica do Município impõe vedação 

aos Vereadores em ocupar cargos demissíveis ad nutum que não sejam aqueles 

expressos no art. 114 da mesma Lei 

 

Afirmam que o art. 113 prevê a sanção de perda de mandato ao Vereador 

que infringir as proibições do artigo anterior, tendo em vista que o art. 114 da Lei 

Orgânica do Município prevê um rol taxativo de hipóteses em que os Vereadores 

não sofrerão a sanção de perda de mandato. 

 

Reclamam a ilegalidade do art. 16, inciso III do Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores, face aos arts.112, 113 e 114 da Lei Orgânica do Município;  

 

Asseveram que o Vereador Marcelo Buz incidiu nas proibições 

constitucionais do art. 37, inciso XVI e XVII ao acumular dois cargos públicos, o de 

Vereador do Município de São Leopoldo e de Diretor-Presidente do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação;  

 

Por seu turno, sustenta a Defesa do Denunciado que apresentação da 

ata de reunião que aprovou a licença de interesse ao Vereador MARCELO BUZ é 

de responsabilidade da Presidência da Câmara de Vereadores.  
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Afirma que a base legal que concedeu licença ao Vereador MARCELO 

BUZ está expressa no art. 16, inciso III do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores e que o processo que culminou na Portaria nº 3974/19 está em perfeita 

conformidade legal e que, portanto, não merece prosperar o argumento de que o 

Vereador MARCELO BUZ teria ocupado dois cargos públicos;  

 

Por derradeiro, alega que a leitura completa do art. 112 da Lei Orgânica 

do Município deixa claro que as proibições impostas aos Vereadores em ocupar 

cargo público demissível ad nutum se referem somente à Pessoa Jurídica de Direito 

Público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, no âmbito do município de São Leopoldo, desse 

modo não há materialidade fática para prosseguimento da Comissão Processante 

que deve, na opinião da Defesa do Denunciado, ser arquivada. 

 

Inicialmente, este Relator entende imprescindível rechaçar qualquer 

possibilidade de conhecimento no que tange a caracterização de acumulação de 

cargos por parte do Denunciado. Os próprios Denunciantes afirmam que teria o 

Vereador MARCELO BUZ requerido 2 (duas) licenças à Câmara de Vereadores. A 

primeira aprovada pela Comissão Representativa do Legislativo e a segunda 

deferida pelo Presidente do Parlamento no ano de 2019, Vereador Ary Moura. 

Desse modo a afirmação que o Denunciado incidiu nas vedações 

constitucionais do art. 37, XVI e XVII não merece prosperar.  

 

Sobre a alegação de que teria o Vereador MARCELO BUZ usado do 

instituto da licença de interesse particular, aprovada pela Comissão Processante 

para ocupar o cargo de Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia – ITI, 

tal fato merece melhor averiguação. Ainda que não tenha aportado a esta 

Comissão até o presente momento a ata da reunião da Comissão Representativa 
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que autorizou tal licença, em parecer jurídico sobre aquele que seria o segundo 

requerimento de licença, o Consultor Jurídico Dr. Jefferson Oliveira refere que no 

dia 11 de maio de 2019, o Vereador MARCELO BUZ estava no gozo de licença 

de interesse particular. 

 

E por fim, a controvérsia da interpretação jurídica sobre a 

possibilidade ou não de impedimento de Vereador de São Leopoldo em 

ocupar cargos públicos demissíveis ad nutum fora da circunscrição do 

município, a partir da leitura dos arts. 112, 113 e 114 da Lei Orgânica, não fora 

a juízo deste Relator, por ora devidamente saciada 

 

Ademais, não há até o presente momento subsídios contundentes para 

permitir, nesta fase processual, o arquivamento da denúncia e do presente 

processo, isto é, não há elemento conclusivo, hábil a caracterizar de plano a 

improcedência.  

 

VI - CONCLUSÃO 

Face o exposto – após afastamento das propaladas arguições de 

nulidade – este relator entende haver plausibilidade na denúncia. Foram atendidos 

até este momento todos os requisitos legais necessários para o prosseguimento do 

presente processo que deve evoluir à fase de instrução conforme determina o art. 

5º, inciso do III Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

 

Sobre as testemunhas arroladas pela Defesa do Denunciado, a saber:  

ONYX DORNELLES LORENZONI, brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade 8036887464 SSP/RS e do CPF 210.259.320-72, endereço na Esplanada 

dos Ministérios, Bloco A edifício sede, Brasília/DF; 
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ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB, 

brasileiro, portador do CPF/MF nº 149.226.428-89, endereço na Esplanada dos 

Ministérios, Bloco G, edifício sede, Brasília/DF; 

ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO, brasileiro, portador do CPF 

233.063.860-49, endereço PALÁCIO DO PLANALTO, S/N - ANEXO II TÉRREO, 

70150-900 Brasília/DF; 

JEANINE BRUM FEBRÔNIO, brasileira, portadora do CPF 

92232620034, endereço Rua Copaiba, 01, torre C, apto 1712, Agúas Claras 

Brasília/DF, CEP 71919 540. 

ANDRÉ SERPA, brasileiro, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 

104.611, com escritório à Avenida João Correa, nº 341, sala 402, bairro São José, 

São Leopoldo/RS, CEP 93.040-035 

 

Está evidenciado até o presente instante que, a questão que está em 

análise por esta Comissão Processante possui majoritária natureza de interpretação 

jurídica referente a impedimentos de parlamentares sob a luz do Regimento Interno 

da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município de São Leopoldo, do que 

propriamente questões fáticas que necessitam ser remontadas e elucidadas.  

 

É fato incontroverso que o Vereador MARCELO BUZ se licenciou do 

cargo que exercia na Câmara de Vereadores e, também é fato inconteste que 

ocupou durante 15 meses o cargo de Diretor-Presidente do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação – ITI. 

 

Sobre as testemunhas, opino:  
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A Defesa do Denunciado não apontou a pertinência das testemunhas 

para elucidação de questões fáticas em discussão, portanto, entendo que deva ser 

a Defesa do Denunciado intimada para que apresente a esta Comissão no prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias as razões que fundamentam o pedido de oitiva 

das testemunhas arroladas. 

Após, volte-se para esta Comissão deliberar sobre seu o deferimento. 

 

Por todo exposto, este Relator vota pelo prosseguimento da 

Comissão Processante instituída pela Portaria nº 4109. 

 

Aprovado o parecer prévio, encaminhe-se e tome-se as providências 

para a fase de instrução processual, observando o direito ao contraditório e à ampla 

defesa conferidos ao Vereador Denunciado MARCELO BUZ. 

 

É o parecer. 

 

 

 

NESTOR SCHWERTNER 
Vereador – PT  

 

 

  

 
São Leopoldo, 28 de julho de 2020. 


