




 

 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA VEREADORA PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PROCESSANTE INSTAURADA PELA PORTARIA Nº 4109 DA 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO 

LEOPOLDO. 

 

 

 

Pasta 11239-A 

“Não haverá culpa penal por presunção, 

nem responsabilidade criminal por mera 

suspeita. Meras conjecturas sequer podem 

conferir suporte material a qualquer 

acusação estatal. É que, sem base 

probatória consistente, dados conjecturais 

não se revestem, em sede penal, de 

idoneidade jurídica, quer para efeito de 

formulação de imputação penal, quer para 

fins de prolação de juízo condenatório. 

Torna-se essencial insistir, portanto, na 

asserção de que “por exclusão, suspeita ou 

presunção, ninguém pode ser condenado 

em nosso sistema jurídico-penal”, 

consoante proclamou, em lapidar decisão, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo” (HC n.º 84.409/SP, Rel. para acórdão 

Min. GILMAR MENDES, DJ 19.08.2005). 



 

 

 

MARCELO AMARO BUZ, brasileiro, casado, 

vereador, inscrito no CPF sob nº 

033.127.570-26, residente e domiciliado na 

Rua Thomaz Flores nº 200 apto 801, bairro 

Morro do Espelho, em São Leopoldo/RS, CEP 

93.030-260, e-mail: 

marcelobuz@hotmail.com através de seu 

advogado e bastante procurador que 

abaixo assina, vem respeitosamente a 

presença de Vossa Senhoria apresentar: 

 

 

ALEGAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos autos do Processo de Cassação em 

trâmite na Câmara Municipal de Vereadores 

de São Leopoldo, que certamente será 

acolhida para determinar a não abertura de 

processo administrativo disciplinar, 

consoante as razões a seguir expostas. 

 

 

 – SÍNTESE DOS FATOS 
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O Requerido é Vereador ELEITO do Município de 

São Leopoldo, para o exercício do mandato legislativo 

2017/2020. Tal premissa lhe foi concebida através da vontade 

popular e do voto direto, ao conquistar 1.813 (mil oitocentos e 

treze) votos no pleito de 2016. 

 

Na eleição de 2018, o Requerido concorreu a 

vaga de deputado estadual, sendo alçado a 3ª suplência do 

Partido Democratas ao conquistar a expressiva votação de 

13.417 (treze mil quatrocentos e dezessete) votos. 

 

O desempenho oriundo da urna eleitoral, 

somado a um trabalho sério e árduo realizado nos dois anos 

anteriores, em seu mandato de Vereador, bem como a uma 

formação acadêmica e técnica de qualidade, levaram a que o 

Requerido fosse convidado a assumir a Presidência do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), Autarquia Federal, 

vinculada à Casa Civil da Presidência da República. 

 

Preocupado, em primeira instância, com seu 

mandato de Vereador, conferido pelo voto democrático 

popular, mas sem esquivar-se do desafio proposto a nível 

Nacional, o Requerido começou a estudar a legislação 

pertinente e aportou-se na Presidência da Câmara de 

Vereadores, à época sob responsabilidade do Vereador Ary 

Moura, para realizar o processo de licença em consonância com 
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os dispositivos regimentais da Casa Legislativa, bem como o 

ordenamento jurídico pátrio. 

 

Portanto, a licença do Vereador Marcelo Buz se 

deu sob total orientação do corpo jurídico da casa legislativa, e 

na forma expressa do procedimento administrativo da Câmara 

Municipal, não havendo de se pleitear qualquer tipo de ilícito no 

trâmite, conforme as demonstrações de direito abaixo 

elencadas. 

 

Seguindo à risca o procedimento embasado e 

indicado no Parecer Jurídico, exarado pelo Procurador Jurídico 

da Câmara de Vereadores, Sr. Dr. Jeferson de Oliveira Soares, o 

Requerido solicitou licença por tempo indeterminado de suas 

funções junto ao Poder Legislativo Municipal. 

 

Tal pleito, restou acatado de pronto pelo 

Presidente do Parlamento Municipal, Vereador Ary Moura, que 

em, 19 de Maio de 2019, assinou a Portaria nº 3974, a qual  

conferiu licença POR TEMPO INDETERMINADO, ao então Vereador 

Marcelo Buz para assumir o cargo de diretor presidente da 

Autarquia Federal. 

 

Eis que motivado por diversas situações de 

caráter profissional e pessoal, optou o Requerido por solicitar 

sua exoneração do cargo de Diretor Presidente do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação, no dia 03 de Junho de 
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2020. 

 

De imediato, ao comunicar seu desligamento de 

funções junto ao Governo Federal, o Requerido notificou a 

Câmara de Vereadores de São Leopoldo do ocorrido, 

comunicando seu retorno ao mandato, lhe constituído de fato 

e de direito através do voto popular. 

 

A comunicação de pronto foi acatada pela 

presidência do Poder Legislativo Municipal, que, ao entender a 

titularidade do Vereador, bem como, seu pleno Direito 

Constitucional de exercício da função, reconduziu-o a sua 

função, tendo o mesmo participado da sessão ordinária da 

Câmara de Vereadores no próprio dia 04 de Junho, com direito 

a voto e explanação. 

 

Porém, no exercício de suas atribuições legais, já 

tendo retomado as suas funções perante a vereança Municipal, 

o Requerido foi surpreendido com um requerimento 

protocolado, DE FORMA ATEMPORAL, no dia 09 de Junho do 

corrente ano, sob nº 135/2020 , pelo seu suplente Sr. Perci 

Pereira (data em que o mesmo já não exercia mais a função de 

Vereador titular, visto ter retornado a suplência, portanto, sem 

o poder regimental de requerer à presidência da casa 

legislativa), requerendo a cassação de mandato do Vereador 

Marcelo. 

 

P
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O documento protocolado, além de atemporal, 

apresenta um caráter esdrúxulo e estapafúrdio, solicitando a 

perda do mandato do Requerido em apenas dois curtos 

parágrafos, sem qualquer fundamentação ou base legal. Tal 

requerimento, recebeu um parecer jurídico da Casa 

Legislativa, para que fosse emendado e apresentado através 

da bancada do Partido Progressista. 

 

Eis que novamente, de forma atemporal, no dia 15 

de Junho de 2020, apresenta o Partido Progressista o Requerimento 

de nº 137/2020, ainda assinado pelo suplente, Sr. Perci Pereira, 

acompanhado de seu colega, Vereador David  Santos, desta  vez,  ao 

menos demonstrando certo domínio do vernáculo e  de  técnica 

legislativa, pugnando pela  abertura  do  processo  de  cassação  do  

mandato do vereador Marcelo Buz  e  ainda,  que  o  mesmo  fosse 

declarado DE OFÍCIO PELO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, SR. JÚLIO GALPERIM, EM MEDIDA DE CARÁTER DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, AFASTADO DE SEU CARGO DE VEREADOR ATÉ A TRAMITAÇÃO E 

JULGAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AINDA SOLICITANDO QUE O 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DECLARE DE FORMA DEFINITIVA A PERDA 

DE MANDATO DO VEREADOR TITULAR!!!! 

 

Ocorre, Vossa Senhoria! Que tal AFRONTA AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, foi acatada de pronto pela 

Presidência da Câmara, representada na figura do Sr. Vereador 

Júlio Galperim, que atropelando todos os ritos legislativos, incluiu P
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o Requerimento de nº 137/2020 para votação aberta de todo o 

colegiado de Vereadores, na Sessão Ordinária pautada para o 

dia 18 de Junho do corrente ano, visando o recebimento ou não 

da denúncia em face do Requerido, bem como o voto do 

“pedido de tutela urgência” para o afastamento liminar   do 

Vereador, antes mesmo do Processo Administrativo de 

Cassação, bem como a instauração do mesmo. 

 

Em uma notória decisão política, sem observar 

qualquer critério técnico ou legal, a denúncia foi recebida pelos 

Vereadores, obtendo sete votos favoráveis: Iara Cardoso 

(PDT), Fabiano Haubert (PDT), Ana Affonso (PT), Nestor 

Schwertner (PT), Armando Motta (PRB), Edite Lisboa “Cigana” 

(PSB) e Arthur Schmidt (MDB). Sendo contrários ao expediente 

os Vereadores: Marcelo Buz (DEM), Ary Moura (PDT) e Brasil de 

Oliveira (PSD), conforme ata da Sessão Ordinária 285. 

 

Desta forma, foi procedido para com o sorteio 

dos integrantes da Comissão Processante, ao qual foram 

designados os Vereadores: Nestor Schwertner, Iara Cardoso e 

Armando Motta. 

 

CUMPRE SALIENTAR QUE O PROCESSO CONSTITUÍNTE DA 

COMISSÃO PROCESSANTE ESTÁ EIVADO DE VÍCIOS E PORTANTO, É NULO DE 

PLENO DIREITO, VISTO QUE FOI REALIZADO EM TOTAL DESACORDO COM 

A PREVISÃO LEGAL, POIS DESCUMPRIU DIVERSAS FORMALIDADES 

ELENCADAS NO CORPO DO DECRETO LEI 201/67, CONFORME SERÁ 

P
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DEMONSTRADO NOS FATOS DE DIREITO A SEGUIR DEMONSTRADOS. 

 

No tocante a votação do estapafúrdio e 

descabido pedido de cassação em sede liminar, instado por 

alguns Vereadores acerca do risco iminente de versar sobre 

tutela de urgência, no rito do processo administrativo, o qual, 

é regido pelo Decreto Lei 201/67 e subsidiariamente ao Código 

de Processo Penal, segundo letra fria do regimento interno da 

Câmara Municipal, o Presidente do Poder Legislativo Municipal 

(que como advogado que é e gozando de toda estrutura 

proporcionada pela procuradoria da Casa Legislativa, deveria 

naturalmente ter conhecimento da aberração jurídica que é 

um pedido de tutela de urgência na via administrativa) retirou 

de pauta o Pedido de Tutela de Urgência para a decretação, 

em caráter liminar, da perda do mandato do Requerido, até o 

final da tramitação do devido processo legal. 

 

Ao expedir a ordem do dia datada para 

apreciação no dia 25/06/2020, a Presidência desta Casa 

Legislativa novamente incluiu o requerimento de antecipação 

de tutela para análise do colegiado de Vereadores. 

 

Portanto, não restou outra alternativa ao 

Requerido senão invocar o Poder Judiciário buscando que fosse 

impedido tal afronta ao ordenamento jurídico pátrio e que 

fosse mantida, não só a 

soberania do voto popular e a democracia, como o RESPEITO AO DEVIDO 
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PROCESSO LEGAL, PARA IMPEDIR ASSIM QUE FOSSE PROCEDIDA PARA COM 

A PERDA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA DO MANDATO DO 

REQUERIDO, ANTES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PERMITINDO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 

 

Desta forma, o Requerido impetrou mandado de 

segurança sob o nº 5005691-48.2020.8.21.0033 , o qual tramita 

junto a 2ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo e teve 

deferida a seu favor medida liminar para impedir a esdrúxula 

votação de cassação de mandato em sede de antecipação de 

tutela. 

 

Nos autos do remédio heroico acima referido, 

cumprindo à risca para com suas atribuições o Ministério 

Público expediu promoção a qual opinou pela confirmação da 

liminar, devido a grave afronta à Constituição Federal por parte 

da Câmara de Vereadores. 

 

Após a breve síntese dos fatos acima narrados, não 

merecem prosperar os argumentos elencados pelo Partido 

Progressista no Requerimento 137/2020, eis que o Requerido em 

momento algum teve conduta em desacordo com a legislação 

vigente no país e AINDA POR CIMA, O VEREADOR, ORA REQUERIDO, 

CONTOU COM O AVAL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA LICENCIAR-SE, 

não havendo de se falar em cassação  de  mandato,  devendo  a  

presente  Comissão  ser  arquivada, antes da abertura da 

instrução processual nos termos do Art. 5º, III do Decreto-Lei 

P
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201/67, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

 

Perceba, Vossa Senhoria! O processo em tela, 

notoriamente se apresenta em um processo de cunho totalmente 

político/partidário, sem viés investigatório e que SEQUER 

APRESENTA SUPORTE FÁTICO para prosperar, em total 

desrespeito à legislação vigente, a democracia e principalmente 

à vontade popular. 

 

Ora, pois! Não mostra-se cabível e ainda, vai totalmente 

em desencontro aos interesses da população, instaurar um Processo de 

Cassação em face de um VEREADOR HONESTO E HONRADO, como 

poucos, o qual é julgado pela “infração” de servir o seu país, afim de 

beneficiar aliados políticos tão espúrios quanto aqueles que de forma 

antidemocrática e ditatorial corroboram para com  o  presente  

Expediente Administrativo, o qual ALÉM DE EIVADO DE VÍCIOS e portanto, 

nulo de pleno direito, É TOTALMENTE IMPROCEDENTE. 

 

 

2 – PROVAS INSERTAS NOS AUTOS  

 

2.1.  Prova testemunhal 

A prova testemunhal não foi colhida, pois a intimação para as oitivas restaram 

exitosas, porem cabe salientar que as testemunhas nao puderam comparecer 

as audiencias, visto que juntaram atestado medicos, comprovando a 

impossibilidade de realizar o depoimento na data aprazada por esta comissão. 

Salientamos ainda que não houve nova intimação por parte da comissão, fato 
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que impossibilitou a defesa por parte do advogado da defesa, uma vez que as 

testemunhas que participaram ativamente dos atos, não puderam dar o 

depoimento e esclarecer as inverdades narradas na peça acusatoria.  

Ressaltamos ainda, a importancia fundamental das oitivas das testemunhas, 

haja vista que o documento principal que esclarece se houve ou não a licença 

interesse, OBJETO DESTE PROCESSO, não foi apresentado aos autos, bem 

como foi informado pelo Diretor desta Camara de Vereadores não haver 

registro, portanto a prova testemunhal é fundamental para a comprovação das 

inverdades citadas na peça acusatória. 

Neste sentido, requeremos seja reaberta a fase de instrução do processo e 

proceder a nova intimação das testemunhas para a colheita das provas 

necessarias para que seja dado o devido prosseguimento ao processo. 

 

                        

 

2.2. Prova documental 

                                               

A peça acusatória esta despida do documento basilar do objeto da 

peça acusatória que é a Ata da Comissão Representativa que comprova que 

a licença interesse ocorreu de fato. 

 

Ressalta-se que as fls. 224, a Secretaria da Camara de Vereadores 

informou que nao há qualquer registro de Ata ou de Reunião da Comissão 

Representativa. 

 

Salienta-se ainda, que a principal prova, que é o objeto da peça 

acusatória não está juntada aos autos, prejudicando a defesa em todas as 



 

 

situações, não respeitando o principio constitucional da ampla defesa e do 

contraditorio, uma vez que nao há informações desta reuniao nos autos. 

 

Esta falta do documento principal, objeto da peça acusatoria, 

acarreta, fortemente, na incorrencia do cerceamento de defesa. 

 

3– DO DIREITO 

 

3.1– DAS ILEGALIDADES NA INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO 

 

3.1.1- DA ILEGALIDADE DA VOTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE 

CASSAÇÃO 

 

O primeiro descumprimento da Legislação Federal e do Direito 

Constitucional ao devido processo legal ocorreu na sessão 

plenária da Câmara ocorrida no dia 18 de junho do corrente ano, 

uma vez que o requerimento havia sido protocolado no dia 15 de 

junho,  sendo assim o Presidente da Câmara solicitou parecer 

jurídico da assessoria e teve tempo hábil para a convocação dos 

suplentes de vereadores que estariam impedidos de votar. 

 

 

Outrossim, cumpre salientar que não houve o 

chamamento dos suplentes, uma vez que o Vereador Adão 
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Rambor se ausentou da sessão, sem ser substituído e o Vereador 

David Pederssetti Santos encontrava-se impedido de votar por ser 

signatário do instrumento de denúncia, conforme determina, 

expressamente, o inciso I do art. 5 do Decreto Lei 201 de 1967, 

incorrendo assim em notória ilegalidade, conforme abaixo 

demonstrado: 

 

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.” 



 

 

 

Ressalta-se ainda, que na sessão plenária do dia 

18 de junho, transmitida ao vivo e disponível através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JBpODhOHP4s, deixa bem 

claro o descumprimento do inciso I do artigo 5 do DL 201/67, pois 

no momento a partir de 2(duas) horas e 04(quatro) minutos se 

inicia a votação sem   a convocação dos suplentes dos impedidos. 

 

Destaca-se também que no momento 2(duas) 

horas e 35(trinta e cinco) minutos do vídeo da Vereadora Iara 

Cardoso adverte ao Presidente da Câmara que para haver a votação 

deveriam ser chamados os Vereadores Suplente que deveriam 

substituir os Vereadores impedidos, sob pena de nulidade. 

 

Por fim pode-se constatar que o até o Vereador 

impedido por ser denunciado no requerimento votou, conforme cópia 

da ata da sessão 285, em anexo. 

 

 

No momento 3(três) horas 12(doze) minutos e 

15(quinze) segundos até aproximadamente o momento 3(três) 

horas 16(dezesseis) minutos e 2(dois) segundos, o Vereador 

denunciado indaga ao Presidente do Legislativo Municipaç: 

 

Vereador Marcelo: “ ...o senhor convocou os 

suplentes?” 

P
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Presidente Vereador Julio Galperin 

responde: “...não é o, não é o, não faz 

sentido...” 

 

Desta forma, Mister! Fica evidenciado na fala do 

Presidente Julio Galperim que não foi realizado a convocação 

dos Suplentes para a Sessão do dia 18 de junho, que votaria o 

pedido de abertura de processo de cassação. 

 

Portanto, a não convocação dos suplentes para 

participarem da votação que aceitaria ou não o recebimento  da  

denúncia do Requerido É UMA VERDADEIRA AFRONTA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL e aos princípios da isonomia e ampla defesa, 

tendo como cerceador de forma abusiva e ilegal o Presidente 

deste Poder Legislativo. 

 

 

Neste sentido, vasta jurisprudência: 

MANDADO DE SEGURANÇA - 

PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE 

PREFEITO - NÃO CONVOCAÇÃO DOS 

SUPLENTES DE VEREADORES 

IMPEDIDOS DE VOTAR PELO 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - 

NULIDADE - 

P
ág

in
a1

3
 



 

 

SEGURANÇA CONCEDIDA. O processo 

de cassação de mandato de Prefeito 

pela Câmara, por infração político-

administrativa, obedecerá ao 

procedimento previsto no Decreto-

Lei 201/67, que prevê a convocação 

de suplente do vereador impedido 

de votar sobre a denúncia. A não 

convocação do suplente de 

vereador impedido de votar pelo 

recebimento da denúncia gera a 

nulidade inexorável do processo 

político-administrativo de cassação, 

diante da violação da garantia ao 

devido processo legal. 

 

(TJ-MG - MS: 10000150321115000 MG, 

Relator: 

Geraldo Augusto, Data de 

Julgamento: 15/12/2015, Câmaras 

Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/12/2015) 

 

Perceba, Vossa Senhoria!!! A tentativa de afronta ao 

estado democrático de direito por parte da Mesa Diretora da Câmara 

de Vereadores é explícita! Visto que sequer convocou os suplentes 

dos Vereadores impedidos de votar, ferindo diretamente os interesses 

P
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do Requerido, pois os 02 votos não registrados na Sessão Ordinária, 

poderiam mudar o rumo do recebimento ou não da denúncia, visto 

que apenas com um voto a mais em favor do Requerido a denúncia 

teria restado por arquivada. 

 

 

IV.III- DA ILEGALIDADE DO SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE 

 

Cabe enfatizar que no momento 3(três) horas 

12(doze) minutos e 19(segundos) o Vereador Marcelo Buz 

questiona o Presidente da Câmara, o senhor Júlio Galperim, 

sobre a falta de convocação dos Suplentes para a votação e 

este responde: 

 

... nosso consultor jurídico esta dirimindo esta 

dúvida expressa pelo senhor Vereador, de 

que o sorteio é procedido pelos vereadores 

desimpedidos e presentes na sessão... 

 

Ocorre que o previsto no art. 5, inciso II do Decreto 

Lei n°201/1967 diz que: 

 

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.” 

 

Cabe ainda distinguir que o Decreto Lei 201/67 

prevê que não poderão participar apenas os vereadores 

impedidos, ou seja, todos os outros devem participar e no 

sorteio, que encontra-se no momento 3(três) horas, 12(doze) 

minutos e 2(dois) segundos, fica claramente comprovado que 

em momento algum o Presidente Julio Galperin incluiu o nome 

do Vereador Adão Rambor no envelope para a escolha da 

comissão processante. 

 

Portanto, novamente, foi cerceado o Direito 

Constitucional do Vereador denunciado ao devido processo 

legal, sendo esta afronta ao princípio constitucional mais uma 

nulidade latente existente neste processo de cassação de 

mandato. 
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IV.IV - DA ILEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DO QUÓRUM 

 

O resultado declarado pelo Presidente da 

Câmara de Vereadores de São Leopoldo na votação para 

abertura do processo de cassação foi de 7(sete) votos 

favoráveis a 3(três) contrários, conforme cópia da ata de 

sessão n° 285 . 

 

Salienta-se que o ato de recebimento da denuncia 

é ilegal e abusivo, uma vez que não foi atingido o “quórum” 

constitucional de dois terços para admissibilidade do inicio do 

procedimento destinado a apuração de infração. 

 

O artigo 5, inciso II do Decreto Lei 201/1967 exige 

apenas a maioria simples, ou seja, a maioria dos  parlamentares  

presentes. 

 

Destaca-se que a posição é, amplamente, 

majoritária da doutrina e da jusrisprudencia no sentido de que o 

Decreto Lei n°201/1967 foi recepcionado pela ordem constitucional 

estabelecida após a constituição de 1988, porém esta norma deve 

ser adequada aos novos princípios constitucionais. 

 

Evidencia-se que na Constituição de 1988 no seu 

artigo 86 exige um quórum qualificado de dois terços dos membros 

para o início do processo de cassação de mandato. 
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Esta norma deve ser analisada sob o prisma do 

princípio da Simetria Constitucional, depreende-se que a regra 

constitucional é o estabelecimento de quórum qualificado para 

a votação da abertura do processo de cassação e para a 

cassação efetiva do mandato. 

 

A aplicação do Princípio da Simetria 

Constitucional decorre da similaridade entre as situações e da 

gravidade da decisão, pois, em decorrência da acusação de 

cunho político-administrativo, destitui-se um vereador 

democraticamente eleito pelo voto popular. 

 

Outrossim, frisa-se que embora o Decreto Lei 

201/1967 tenha sido recepcionado pela atual ordem 

constitucional, suas regras devem-se adequar ao sistema 

constitucional vigente, inclusive quanto ao quórum qualificado 

para a instauração de processo de cassação de mandato de 

Presidente, Governadores, Prefeitos, Senadores, Deputados e 

Vereadores. 

 

Nas palavras do doutrinador e especialista na 

matéria, TITO COSTA, infrações político-administrativas: 

 

São as que resultam de procedimento 

contrário à lei, praticadas por agente 

político, ou quem lhe faça legitimamente as 
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vezes, e relativas a específicos assuntos de 

administração. 

 

O rito, a ser observado para a tramitação dos 

processos de cassação dos mandatos dos prefeitos é aquele 

previsto no art. 5º, do DL 201/67, que veio a sofrer algumas 

alterações após a promulgação da Constituição Federal, 

notadamente no que diz respeito ao quórum mínimo 

necessário para o recebimento das denúncias apresentadas. 

 

Note-se que, na própria redação do art. 5º do 

referido decreto, já consta a seguinte previsão legal: 

 

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: 

 

Desta forma, fica explícita a afirmação de que o 

Decreto Lei 201/67 foi, parcialmente, recepcionado pela 

Constituição da República vigente, tendo sido derrogado, 

todavia, na parte que se refere ao quórum exigido para o 

recebimento da denúncia. 

 

Pelo DL 201/67 – inciso II do art. 5º -, para o 
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recebimento da denúncia bastava apenas o voto da maioria dos 

presentes (= maioria simples) à sessão em que foram 

apresentada. 

 

Porém, com a promulgação da Constituição 

Federal esse quórum foi ampliado, passando de “maioria dos 

presentes” (=simples) para “maioria qualificada” (= 2/3 dos 

membros da Câmara Municipal). 

 

Isso em face do princípio da simetria com o centro 

que, com base nas normas constitucionais, faz com que o 

Legislativo inferior(=Câmara Municipal) se limite a seguir as 

regras traçadas pela nossa Carta Magna. 

 

Com efeito, prevê o Artigo 86 da Carta Magna: 

 

Art. 86. Admitida a acusação contra o 

Presidente da República, por dois terços da 

Câmara dos Deputados, será ele submetido 

a julgamento perante o Supremo Tribunal 

Federal, nas infrações penais comuns, ou 

perante o Senado Federal, nos crimes de 

responsabilidade. 

 

Portanto, não é justo que se exija para a 

cassação o quórum de 2/3 (dois terços dos membros da 
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Câmara), conforme previsto no inciso VI do art. 5º, do Decreto 

Lei 201/67 e que a denúncia possa ser recebida somente pelo 

voto de maioria simples. 

 

Pretendeu o legislador, ao aumentar o quórum, 

evitar a instauração de Processos Disciplinares de forma 

precipitada, com base em denúncias temerárias, pondo em 

risco a imagem e a honra dos prefeitos e vereadores 

municipais. Exige-se, agora, mais rigor na análise das 

denúncias apresentadas junto ao Poder Legislativo Municipal. 

 

Esta questão já foi objeto de análise, em várias 

oportunidades, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A título de 

ilustração, confira-se: 

MANDADO DE SEGURANÇA – RECEBIMENTO DE 

DENÚNCIA CONTRA O PREFEITO PELA CÂMARA 

MUNICIPAL – PROCESSO DE CASSAÇÃO – 

“QUORUM” NECESSÁRIO – DEC. LEI 201/67 – 

MAIORIA QUALIFICADA – PRINCÍPÍO DA SIMETRIA 

COM O CENTRO 

– CONSTITUIÇÃO 

 

FEDERAL DE 1988. Para o recebimento de 

denúncia contra o Prefeito Municipal pela 

Câmara, necessária a maioria qualificada dos 

vereadores. Aplicação do princípio da 

simetria com o centro, em atenção ao art. 86, 

P
ág

in
a2

0
 



 

 

da CF e § 3º, do art. 91 da Constituição 

Estadual.2 

 

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE  SEGURANÇA  –  

CÂMARA MUNICIPAL – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA 

CONTRA PREFEITO – “QUORUM” EXIGIDO – 

DECRETO-LEI N.º 201/67 – MAIORIA QUALIFICADA – 

SIMETRIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 

PREVALÊNICA DA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL QUE 

PREVÊ A NECESSIDADE DO VOTO DE DOIS TERÇOS – 

NÃO RECEPÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL NESTE ASPECTO. 1 – Sem 

embargo de o art. 5º, inciso II, do 

Decreto-lei n.º 201/67, condicionar o 

recebimento da denúncia ao voto da 

maioria absoluta dos membros da 

Câmara Municipal, é se aplicar-se, pelo 

princípio da simetria ao centro, o 

quorum de dois terços previsto nos arts. 

86 da Constituição da República e 91, § 

3º, da Constituição do Estado de Minas 

Gerais, concluindo-se que a legislação 

infraconstitucional, neste aspecto,  não  

foi recepcionada pelo ordenamento 

constitucional. 2. Segurança 

concedida.3 

 



 

 

 

Ainda é de TITO COSTA4 a seguinte lição: 

É importante  lembrar  que  o quórum para 

votação do recebimento da denúncia tem de 

ser de dois terços dos membros da Câmara, e 

não a maioria absoluta dos presentes como 

dizia o Dec-lei 201/67. 

 

E assim há de ser por duas razões, entre outras: 

em primeiro lugar, para que se cumpra a simetria entre 

situações semelhantes no âmbito federal e no estadual. 

 

O Legislativo Municipal não pode, nesse 

particular, ter comportamento diferenciado, em desfavor da 

garantia do acusado. 

 

A Constituição Federal, no seu art. 52, parágrafo 

único, assim como art. 86, exige o quórum de dois terços para a 

declaração de perda de mandatos federais. As Constituições dos 

Estados contemplam de maneira igual a exigência. Não haverá de 

ser diferente no âmbito municipal. 

 

O modelo federal impõe aos demais níveis dos 

poderes estaduais e municipais o paralelismo das formas, em 

decorrência da necessidade de rigorismo cumprimento das 

regras constitucionais. 
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Bem por isso o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 

preceito inserido em Lei orgânica municipal, assim deixou 

decidido: patente que o Decreto Lei 201/67 só foi 

recepcionado pela Constituição Federal vigente no tocante ao 

quórum da condenação. 

 

Quanto ao necessário para o recebimento da 

denúncia, vale aquele de dois terços previsto 

constitucionalmente. 

 

Em segundo lugar, porque não se pode aceitar 

que para a cassação final se exija quórum qualificado de dois 

terços dos membros da Câmara, se o processo cassatório, 

possa dar-se por maioria ocasional dos presentes à sessão. A 

incoerência, nesse particular, da lei de exceção, está sendo 

corrigida, agora pela Constituição Federal, sob o prestigiamento 

de julgados de nossos mais importantes tribunais judiciários. 

Até mesmo por razões de política dos acusados, que, assim 

sendo, ficariam sujeitos à deliberação muitas vezes apressada 

e equivocada de eventual maioria simples de parlamentares 

presentes à sessão. 

 

Assim, a inobservância desta regra processual, 

na instauração de processos administrativos de cassação de 

prefeitos e vereadores, poderá fazer com que o Poder 
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Judiciário seja acionado e a consequência certeira, será a 

declaração de nulidade do ato. 

 

Por fim, não foi atingido o quórum de dois terços 

dos Vereadores, uma vez que a Câmara de Vereadores é composta 

por 13 membros e o quórum mínimo para a instauração do processo 

de cassação seria de 9 votos. 

 

O número de votos alcançados na votação para a 

abertura do processo de cassação de mandato do Vereador Marcelo 

Buz foi de apenas 7(sete) votos a 3(três), conforme a ata de 

sessão de n° 285 (documento anexo 12). 

 

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul confirmando a aplicação da simetria constitucional: 

 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   VICE-PREFEITO   

MUNICIPAL. PROCESSO  DE  CASSACAO  DE  

MANDATO.  O   DECRETO-LEI   N.201/67  

CONTINUA  REGULANDO  O  PROCEDIMENTO   DO 

PROCESSO DE CASSACAO DE MANDATO DE 

PREFEITO OU VICE- PREFEITO MUNICIPAL,  

DEVENDO  SER  APENAS  ADEQUADO  AO ATUAL 

SISTEMA CONSTITUCIONAL. O QUORUM PARA 

ADMISSIBILIDADE DA ACUSACAO CONTRA PREFEITO 

OU VICE- PREFEITO MUNICIPAL PERANTE A CAMARA 

DE VEREADORES E DE DOIS TERCOS POR FORCA DE 

P
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APLICACAO ANALOGICA DO ART.84 DA 

CONSTITUICAO ESTADUAL E DO ART.86 DA 

CONSTITUICAO FEDERAL, QUE DERROGAM, NESSE 

TOPICO, O ART.5, INCISO II, DO DECRETO-LEI 

N.201/67.  DECISAO  INDEFERITORIA  DA 

ANTECIPACAO DA TUTELA MODIFICADA. AGRAVO 

PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento, Nº 599020419, 

Primeira Câmara de Férias Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino, Julgado em: 30-03-

1999). 
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MANDADO DE SEGURANCA. PREFEITO. 

CASSACAO. A ADIMISSAO, PELA CAMARA DE 

VEREADORES, DE DENUNCIA FORMULADA 

CONTRA PREFEITO MUNICIPAL, DESTINADA A 

INSTAURACAO DE PROCEDIMENTO DE 

CASSACAO DO ALCAIDE, EXIGE QUORUM 

QUALIFICADO, O MESMO PREVISTO PARA A 

INSTAURACAO DE PROCESSO DE 

IMPEACHMENT DO GOVERNADOR DO ESTADO 

(CONSTITUICAO FEDERAL, ART-84) E DO 

PRESIDENTE DA REPUBLICA (CONSTITUICAO 

FEDERAL ART86, CAPUT). NECESSARIA 

OBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA SIMETRIA, A 

DETERMINAR A NAO RECEPCAO, PELA CARTA 

DE 1988, NO PARTICULAR, DO REGRAMENTO 

CONTIDO NO DECRETO-LEI 2001/67. 

SENTENCA CONFIRMADA. (APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO Nº 70000122616, 

PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

HONÓRIO GONÇALVES DA SILVA NETO, 

JULGADO EM 21/12/2000). 

 

No mesmo sentido o TJRS segue 

decidindo: 

 

 



 

 

SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO PROCESSO DE 

CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

VICENTE DO SUL. ILEGALIDADES 

DEMONSTRADAS. O impetrante, 

Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 

comprovou as irregularidades apontadas no 

procedimento seguido pela Câmara de 

Vereadoras para a cassação de seu 

mandato. Necessidade de quorum 

qualificado  para  o  recebimento  da  

denúncia desobedecido. Prazo de 

antecedência para apresentação da 

denúncia em sessão legislativa, previsto no 

art. 127 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores, igualmente 

desrespeitado. Anulação do Decreto 

Legislativo nº 002/06 bem determinada na 

origem. Agravo retido não conhecido. 
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Portanto, resta claro que a votação realizada 

para proceder com o aceite da denúncia do Requerido foi 

realizada em desacordo com a Constituição Federal, assim, 

não obtendo os votos necessários para a procedência dos 

pedidos. 

 

 

IV.V - DA ILEGALIDADE DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO RELATOR DA 

COMISSÃO PROCESSANTE 

 

Vossa Senhoria! Ao analisar o curso da instrução 

da Comissão Processante instaurada em face do Vereador 

Marcelo Buz, ora Requerido, saltam aos olhos as 

irregularidades e procedimentos adotados em contrariedade 

para com a lei, por parte do Poder Legislativo Municipal. 

 

Inicialmente, cumpre informar que o Regimento 

Interno da Câmara de Vereadores é explícito ao prever que o 

processo administrativo de perda de mandato será regido pela 

legislação federal competente e subsidiariamente ao Código de 

Processo Penal, conforme letra fria do Artigo 18, § 1º: 

 

Art. 18 - Perderá o mandato o Vereador que: 

 

... 

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

federal, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couber, a legislação processual penal 

vigente. 

 

Desta forma, fica notório que o Regimento 

Interno da Câmara de Vereadores remete os procedimentos da 

Comissão Processante ao Decreto Lei nº 201/67, o qual dispõe 

sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e dá 

outras providências. 

 

Mister! A EVIDENTE ILEGALIDADE incorrida no curso 

da instauração da Comissão Processante se dá na inobservância  

da  previsão legal contida no Artigo 5º, II do Decreto Lei nº 201/67, 

que versa: 

 

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 
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sessão será constituída a Comissão 

processante, com três Vereadores sorteados 

entre os desimpedidos, os quais elegerão, 

desde logo, o Presidente e o Relator. 

 

Perceba, Vossa Senhoria! Ao constituir, na 

mesma sessão em que fora aprovado o recebimento da 

denúncia, a Comissão Processante, a Presidência da Câmara 

de Vereadores sorteou os parlamentares integrantes da 

Comissão entre os desimpedidos, tendo restado por escolhidos 

e, portanto, componentes da Comissão os Vereadores: Nestor 

Schwertner (PT), Armando Motta (PRB) e Iara Cardoso (PDT). 

 

Ocorre que ao sortearem os Vereadores integrantes da 

Comissão Processante, a Presidência  da  Câmara  de  Vereadores  

PROSSEGUIU COM OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA SESSÃO ORDINÁRIA, 

SEM ELEGER DESDE LOGO, O PRESIDENTE E O RELATOR DA COMISSÃO. 

 

Tal afirmação resta evidenciada na ata da 

Sessão Ordinária do dia 18 de Junho (documento anexo 12), a 

qual consta apenas os nomes dos Vereadores sorteados para 

compor a Comissão Processante, sem restar declarado o nome 

do Presidente e do Relator, até porque os mesmos sequer 

foram escolhidos no curso da Sessão. 

 

Ainda, corroborando com o acima demonstrado, 

em momento algum do curso da Sessão Legislativa em tela, 
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procedeu-se com a escolha do Presidente e Relator da 

Comissão Processante,conforme verificável no vídeo da 

Sessão1 disponibilizada pelo Poder Legislativo Municipal em 

seu sito virtual. 

 

Por fim, a própria ata da primeira Reunião da 

Comissão Processante (documento anexo 14) realizada em 26 

de Junho de 2020, no plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores, lavrada pelo servidor estatutário Maximiliano 

Zuge afirma: 

 

A Vereadora Iara Cardoso comunicou 

que, em razão da impossibilidade da 

participação do Vereador José 

Armando Motta, e com a concordância 

com o Vereador Nestor Pedro 

Schwertner e do assessor jurídico Dr. 

Geison Dionísio de Freitas, a reunião foi 

adiada para o dia 29/06/2020, na 

próxima segunda feira, pois nessa 

reunião deverão ser realizados certos 

procedimentos, como escolha do 

presidente e relator e a 

impossibilidade de participação do 

Vereador na data de hoje lhe causaria 

prejuízo. 

 



 

 

Ainda, Vossa Senhoria! A Comissão Processante 

acabou por realizar a escolha do Presidente e do Relator, 

apenas no dia 29 de Junho, conforme Reunião Ordinária virtual 

da Comissão2, extraída do sito oficial da Câmara de Vereadores 

de São Leopoldo e portanto, dotada de total veracidade 

administrativa. 

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=JBpODhOHP4s 

2 https://www.youtube.com/watch?v=Py8aXmOIKqc P
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Perceba que a partir dos 05minutos e 30 segundos 

(cinco minutos e trinta segundos os Vereadores passam a 

deliberar acerca de quem deveria presidir e relatar a Comissão 

Processante, restando por eleita para Presidência a Vereadora 

Iara Cardoso (PDT) e a Relatoria a cargo do Vereador Nestor 

Schwertner (PT). PORÉM, TAL ESCOLHA FOI REALIZADA EM 29 DE 

JUNHO, sendo a Comissão Processante foi constituída, conforme 

aceitação de denúncia em plenário e Portaria de Instauração, em 

18 DE JUNHO! 

 

Portanto, Mister! Os próprios integrantes da 

Comissão Processante além de assumirem em ata que não 

elegeram desde logo o Presidente e o Relator da mesma, ainda, 

confirmam o desrespeito total a previsão legal ao realizarem 

reunião de escolha da Presidência e Relatoria, somente 11 dias 

após a constituição da Comissão Processante incorrendo assim em 

GRAVE AFRONTA A PREVISÃO LEGAL contida do Art. 5º, II do Decreto Lei 

201/67 e também ao direito líquido e certo do Requerido, pois o 

mesmo pode ter seu mandato cassado através de Comissão 

Processante constituída em processo eivado de vícios de 

legalidade. 

 

Eis o entendimento da jurisprudência: 

 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM 

DESCONFORMIDADE COM O DECRETO-LEI N. 201/67 
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– MANDATO DE VEREADOR  –  VIOLAÇÃO  DO  

DIREITO LÍQUIDO   E   CERTO   –    SENTENÇA   

CONFIRMADA.   Nos   termos do art.5º,  in.  II, do  

Decreto-Lei n.201/67, 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. Restando demonstrado que no 

recebimento da denúncia, o procedimento 

administrativo foi conduzido em 

desconformidade com o Decreto-Lei n. 

201/67, configurar-se-á ato ilegal e abusivo, 

devendo ser concedida a segurança 

pleiteada. 

(TJ – MG – REEX: 10408130038388001 MG, Relator: 

Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade, Data de 

Julgamento: 07/07/2015, Data de 

Publicação: 16/07/2015) 

 

   Desta forma, diante da ilegalidade do ato na 

constituição da Presidência e Relatoria da Comissão 



 

 

Processante, a mesma deve ser declarada nula de pleno direito, 

pois resta como notória o desrespeito à Legislação vigente, 

como amplamente exposto e demonstrado no corpo da 

presente. 

 

 

IV.II – DO REQUERIMENTO 137/2020 

 

IV.II.I – DAS ALEGADAS PRELIMINARES DE MÉRITO E CAUSAS DE 

IMPEDIMENTO (TÓPICOS II E III – REQUERIMENTO 137/20) 

 

Inicialmente cumpre informar que os tópicos II - 

PREELIMINARES DE MÉRITO e III – DAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO, 

são absurdamente tautológicos e desta forma, serão aqui 

replicados de forma conjunta. Ademais, não há de se falar em 

preliminar de mérito, visto que preliminar é preliminar e mérito 

é mérito, portanto são tópicos processuais distintos, o que 

demonstra mais uma vez, a notória falta de tecnicidade dos 

autores do Requerimento. 

 

Seguindo em sede preliminar, cumpre informar 

que o sub tópico alegado “Da ausência de Documento 

Comprovatório que concedeu a licença”, o qual solicitam os 

Requerentes  a “Ata de Reunião   da Comissão Representativa 

que aprovou, em tese, o requerimento postulado pelo na época 

parlamentar”, é de pura responsabilidade da Presidência da 

Câmara de Vereadores, eis que as Atas ficam em posse do Poder 
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Legislativo, não do Requerido, o qual comprova plenamente sua 

licença por tempo indeterminado através da Portaria 3974/19 

(documento anexo 04) expedida pelo à época Presidente do 

Poder Legislativo, da qual detém cópia. 

 

Em breve síntese, relatam os Requerentes que o 

Requerido restaria por impossibilitado de assumir outro cargo 

público estando afastado das suas funções no legislativo 

municipal através de licença interesse. Para tanto, evocam o 

Artigo 56, II da Carta Magna e o Art. 144,II da Lei Orgânica de São 

Leopoldo. 

 

Ainda, afirmam que a luz do Artigo 112 da 

Constituição Municipal que o Vereador não poderia ocupar 

outro cargo público que seja demissível ad nutum. 

Sequencialmente aduzem que o Requerido acumulou o cargo 

de Vereador com o de Diretor Presidente do Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação – ITI. 

 

Vossa Senhoria! É notório que o tópico aqui 

versado não merece prosperar de maneira alguma, visto que o 

mesmo se apresenta como a mais perfeita tentativa de 

maquiar a legislação, afim de confundir e convencer o 

colegiado de Vereadores, bem como a Comissão Processante. 

 

Senão, vejamos a previsão legal expressa  no  

Regimento Interno da Câmara de Vereadores em seu Artigo 16, 
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III: 

 

Art. 16 - O Vereador poderá licenciar-se 

mediante requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal: 

... 

III - para assumir cargo Federal, Estadual ou 

Municipal, de Ministro, Secretário de Estado ou 

Secretário Municipal, ou ainda Diretor de 

Autarquia em quaisquer das esferas, podendo 

o licenciado optar pela remuneração de um 

dos cargos. 

 

Portanto, Vossa Senhoria! A licença do 

Requerido se deu na mais perfeita conformidade para com o 

rito ordinário da Câmara de Vereadores, eis que o mesmo 

expediu requerimento ao, à época Presidente do Poder 

Legislativo, Vereador Ary Moura, que sustentado pelo Parecer 

Jurídico do Procurador da Casa Legislativa (documento anexo 

03), expediu a Portaria de nº 3974/19 (documento anexo 04), 

autorizando a licença do Vereador Marcelo Buz para assumir o 

cargo federal de Diretor Presidente do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação. 

 

Desta forma, não merecem prosperar as 

acusações contidas na denúncia de que o Requerido teria 
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ocupado dois cargos públicos de forma concomitante, eis que 

o mesmo encontrava-se regularmente afastado de suas 

funções enquanto Vereador, conforme o devido processo legal 

imposto na Casa Legislativa e com o aval do Presidente do 

Poder. 

 

Ainda, compete frisar a estapafúrdia tentativa 

de ludibriar os integrantes do Poder Legislativo Municipal ao 

evocar o Artigo 112, II, b tão apenas, abstendo-se de incluir a 

letra fria da lei, qual seja: 

 

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) 

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; 

 

Desta forma, ao colacionar todo o contido no 

Artigo 112 da Lei Orgânica, o qual embasa o pedido de 

cassação de mandato por exercício de função ad nutum, resta 

claro até para um aluno de curso de alfabetização que a 

vedação de 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, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, conforme 

expressamente previsto. 

 

Fácil a percepção de que o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (ITI), AUTARQUIA DO GOVERNO 

FEDERAL, não encontra-se no âmbito do Município de São 

Leopoldo. Desta forma, restando comprovado que o Vereador 

afastou-se em conformidade para com o Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, com a chancela do então Presidente Vereador 

Ary Moura e que em momento algum feriu a Lei Orgânica, pois a 

mesma veda claramente a nomeação em cargos públicos 

demissíveis ad nutum  no âmbito municipal tão apenas,  NÃO  HÁ 

MATERIALIDADE FÁTICA SUFICIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DA PRESENTE 

COMISSÃO, DEVENDO A MESMA RESTAR PLENAMENTE ARQUIVADA 
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POR UMA MEDIDA DA MAIS PERFEITA JUSTIÇA!!!! 

 

 

IV.II.II – DA ALEGADA APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 201/67 E – 

COMISSÃO PROCESSANTE E DA TUTELA ANTECIPADA (TÓPICOS IV E V - 

REQUERIMENTO 137/20) 

 

Em uma breve síntese do exposto no tópico 

referente a aplicabilidade do Decreto-Lei 201/1967, pugnam os 

Requerentes pela perda de mandato do Requerido com fulcro 

no Art. 18 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

alegando que o mesmo infringiu as situações estabelecidas 

no Art. 112 e 113 da Constituição Municipal, como 

tautologicamente fizeram ao curso de todo o Requerimento 

137/20. 

 

Ocorre que, como exaustivamente acima 

exarado e comprovado, o Requerido EM MOMENTO ALGUM 

agiu em desconformidade para com a Lei Orgânica de São 

Leopoldo, haja vista que a previsão de perda de mandato por 

exercício de cargo demissível ad nutum se refere apenas a 

entidades públicas no âmbito municipal, não contendo 

observação de perda de mandato por exercício de função ad 

nutum em âmbito federal. 

 

A real verdade dos fatos e assim sendo, que 
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merece prosperar, é de que o Requerido agiu na mais perfeita 

forma da lei, tendo inclusive o aval da presidência, conforme 

prevê o Regimento Interno da Casa Legislativa, chancelados 

pela Procuradoria Jurídica da mesma, portanto, não há de se 

falar em perda de mandato de um Vereador honesto e honrado 

que nunca cometeu ato ilícito. Ademais, o caráter nitidamente 

político/espúrio contido na denúncia não deve prevalecer, eis 

que nada mais é do que uma afronta ao Estado Democrático 

de Direito. 

 

No tocante a insanidade jurídica do pedido de 

tutela de urgência em rito administrativo, o que não se admite 

de maneira alguma, desnecessária defesa, eis que a mesma já 

foi objeto de Mandado de segurança sob o nº 5005691-

48.2020.8.21.0033 , o qual tramita junto a 2ª Vara Cível da 

Comarca de São Leopoldo e teve deferida a seu favor medida 

liminar para impedir a esdrúxula votação de cassação de 

mandato em sede de antecipação de tutela. 

 

 

Inclusive, nos autos do remédio heroico acima 

referido, cumprindo à risca para com suas atribuições o 

Ministério Público expediu promoção a qual opinou pela 

confirmação da liminar, devido à grave afronta à Constituição 

Federal por parte da Câmara de Vereadores. 
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Portanto, a própria medida liminar (documento 

anexo 07), seguida pelo parecer exarado pelo Parquet 

(documento anexo 08) rebatem mais este tópico dos diversos 

absurdos e anomalias jurídicas proporcionadas no curso do 

Requerimento 137/20, os quais, não passam de uma aventureira 

e rasa tese acadêmica, sem qualquer conotação de direito 

constituído. 

 

V – DOS PEDIDOS: 

 

Em face do exposto, REQUER: 

 

 

a) Seja reaberto a instrução e seja intimados as testemunhas 

indicadas previamente pela defesa; 

 

b) Seja juntado aos autos a Ata da Reunião da comissao 

Representativa, e ou qualquer documento que comprove 

que o Vereador Marcelo estava impedido de assumir outro 

cargo demissivel ad nuntun. 

 
c) Seja julgado totalmente improcedente os pedidos da peça 

acusatória; 

 

d) Seja arquivado o processo de cassação do Vereador 

Marcelo Amaro Buz. 
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Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

São Leopoldo/RS, 25 de setembro de 2020. 

 

 

Pp. Marcelo De La Torres Dias           Est. Victor Hugo Eggers Carvalho 

OAB/RS 58.397  Estagiário de Direito 

OAB/SC 51.839 

OAB/PR 92.587 

OAB/TO 




