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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA VEREADORA IARA TERESA 

CARDOSO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE INSTAURADA PELA 

PORTARIA Nº 4109 DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. 

 

 

 

Processo Administrativo - Portaria nº 4109. 

11239A 
 

 

   Vereador MARCELO AMARO BUZ, já qualificado nos 

autos do processo em epígrafe, através de seu advogado e bastante 

procurador que abaixo assina, vem respeitosamente a presença de 

Vossa Senhoria, dizer e requerer quanto ao que segue: 

 

   Considerando, que não há nos autos, a prova da 

intimação pessoal das testemunhas arroladas determinando data e 

horário para apresentarem-se para prestar depoimento; 

 

   Considerando, que o processo político-administrativo 

em tela utiliza subsidiariamente a legislação do código de processo 

penal; 
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   Considerando, que o próprio poder judiciário nacional, 

por determinação do CNJ suspendeu toda e qualquer audiência de 

instrução criminal por conta do Estado de Calamidade Sanitária da 

pandemia gerada pela COVID-19 

 

   Considerando, que todas as instâncias e todas as 

esferas judiciais, suspenderam a realização de audiências de instruções 

de quaisquer processos (administrativos, cíveis, criminais, militares, 

trabalhistas e etc..) diante da imperativa necessidade de ser ato 

presencial afim de que não se macule o direito a ampla defesa e ao 

contraditório; 

 

   Considerando, o flagrante prejuízo a defesa e a grave 

violação processual penal ao ser transmitida através do sitio eletrônico 

www.youtube.com as sessões da comissão processante que viola o 

segredo de justiça garantido constitucionalmente a todo acusado, bem 

como a incomunicabilidade das testemunhas. 

 

   Considerando, o teor da Súmula Vinculante 46 do STF 

- A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 

respectivas normas de processo e julgamento são da competência 

legislativa privativa da União. 

 

   Contudo, não se exige muita elucubração jurídica para 

perceber que, apesar da previsão de algumas formas de 

http://www.youtube.com/
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videoconferências, as mesmas servem apenas para audiência de 

conciliação e mediação, no entanto no Código de Processo Penal, não há 

qualquer disposição no referido código que se assemelha com a tele 

audiência. 

 

   Há, portanto, ausência de previsão no Código de 

Processo Penal para a realização do ato judicial eletrônico/remoto, o 

qual sequer poderia ser editado por meio de medida provisória, 

conforme artigo 62, inciso I, alínea "b" da Constituição Federal, 

substituindo inclusive a função legislativa privativa da União, conforme 

inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. 

 

   Evidente ainda o risco à incomunicabilidade das 

testemunhas, porquanto não se sabe se há outras testemunhas ou 

pessoas no local influenciando ou ouvindo as perguntas que lhe são 

feitas, violando o artigo 210, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, bem como o risco de consulta do depoimento por 

escrito, violando o artigo 204 do código. 

 

   Por exemplo, as vítimas ou testemunhas civis ou 

policiais (civis, militares ou guardas municipais) serão ouvidas no 

mesmo local/residência, na corporação ou delegacia respectiva? Como 

as testemunhas serão advertidas antes de que não poderão consultar 

o depoimento por escrito? Como será fiscalizado tal procedimento à 

distância ou ainda verificado se as testemunhas estão se comunicando 
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por outros meios, como aplicativos de mensagens instantâneas? Se há 

duas vítimas parentes que precisam realizar o ato de reconhecimento 

pessoal, este ato acontecerá no mesmo ambiente onde elas residem? 

Como será resguardada a incomunicabilidade entre as vítimas 

conforme prevê o artigo 228 do Código de Processo Penal? No mesmo 

sentido, como será controlado que as testemunhas prestem seus 

depoimentos sem que façam a leitura de texto previamente escrito 

sem que isso seja do conhecimento das partes? 

 

   Portanto, as reuniões da comissão processante virtual, 

ao menos nos moldes propostos, bem como viola as formas e garantias 

processuais penais e os direitos básicos do denunciado, tais como 

entrevista pessoal e reservada, incomunicabilidade de testemunhas e 

vítimas, direito de presença física do réu e do defensor e outros direitos 

previstos inclusive em diplomas internacionais como o Pacto de San José 

da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e 

também na Constituição Federal. 

 

   Já em nosso Supremo Tribunal Federal em situação 

análoga destacou o ministro Celso de Mello ao afirmar que “são 

irrelevantes as alegações do poder público concernentes à dificuldade 

ou inconveniência, muitas vezes, de proceder a remoção de acusados 

presos a outros pontos do estado ou até mesmo do país, uma vez que 

razões de mera conveniência administrativa não tem e nem podem ter 

precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito 

ao que determina a Constituição”.  No julgado citado acima ficou 
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sublinhado que “assiste, ao réu preso, sob pena de nulidade absoluta, 

o direito de comparecer, mediante requisição do Poder Judiciário, à 

audiência de instrução processual em que serão inquiridas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público”. É dever do Estado 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) respeitar e fazer cumprir seus 

compromissos internacionais. 

 

   Viola-se, assim, de forma clara o princípio da tipicidade 

processual porquanto não há previsão dessa forma de audiência virtual 

no Código de Processo Penal, nem no Decreto Lei nº 201/67. 

 

   Esquece-se ainda do basilar princípio constitucional da 

legalidade, previsto inclusive na Declaração dos Direitos do Homem de 

1789, ao dispor que "ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão 

nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta 

prescrita". 

 

   Ainda, imperativo de constituição e validade da 

presente denúncia, que se traga aos autos a ata da reunião da 

comissão representativa que deferiu a suposta licença interesse, ou 

documento que o valha, pois não há prova na denúncia em seu item 

2.1, de que houve pedido ou concessão de licença interesse, pois resta 

prejudicado a oitiva das testemunhas uma vez que a ausência deste 

documento inviabiliza a defesa de questionar para elucidar os fatos, o 

que acarretará no cerceamento da defesa bem como no 
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descumprimento dos preceitos fundamentais do contraditório e ampla 

defesa. 

 

   Diante do exposto, requer o denunciado que a 

Comissão Processante proceda com a suspensão dos demais atos até 

que se proceda a oitiva presencial das testemunhas arroladas, bem 

como o depoimento pessoal dos denunciantes, em conformidade do 

devido processo legal, observando as determinações do CNJ, eis que o 

presente processo utiliza o regramento do Decreto Lei nº 201/67 e do 

código de processo penal, em respeito ao devido processo legal e aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de incorrer em 

nulidade diante de notório prejuízo da defesa. 

 

Nesses termos, 

Pede e espera deferimento. 

São Leopoldo/RS, 15 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Pp. Marcelo De La Torres Dias 
OAB/RS 58.397 
OAB/SC 51.839 
OAB/PR 92.587 

 
 
 

Victor Hugo Eggers Carvalho 
Estagiário de Direito.000 


