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Oficial de Justiça
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Cuidam os presentes autos de Mandado de Segurança impetrado por THIAGO
PEÇANHA LOPES contra ato do Presidente da Câmara Municipal, Sr. MARIEL
DELFINO AMARO, objetivando a sustação imediata do “Decreto Legislativo nº 539 de
24.05.2019 que determinou o afastamento liminar do Prefeito Municipal de
Itapemirim”. Para tanto, em apertada síntese, advoga a inexistência de previsão legal
para o afastamento cautelar do Chefe do Executivo municipal.

Além disso, sustenta a imparcialidade do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara
para votação em qualquer deliberação contra o atual prefeito, haja vista que possuem
interesse no resultado do julgamento, considerando que podem se tornar,
respectivamente, Prefeito e Chefe do Legislativo, na linha sucessória. E, por isso, requer
o reconhecimento da suspeição dos referidos parlamentares.

Vieram os autos conclusos.

Eis, em resumo, o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento de suspeição do Presidente e do Vice-
Presidente da Câmara para votação em qualquer deliberação contra o atual prefeito,
consigno que a mesma ratio decidendi da decisão proferida nos autos 0001471-
13.2019.8.08.0026 tem lugar in casu, razão pela qual o pedido não merece acolhimento.

No ponto, transcrevo as razões do reportado ato judicial:
 

“[...] a CPI se trata de um procedimento administrativo de investigação, de
modo que não se aplicam, ainda que subsidiariamente, as regras do CPC. O que
se justificaria, no caso, ante a semelhança do procedimento com o inquérito
policial, seria a aplicação subsidiária do CPP, que veda, em seu art. 107, a
oposição de suspeição às autoridades.”

A propósito, cumpre ressaltar que as Cortes Superiores há muito já sedimentaram o
entendimento de que não há cogitar nulidade do pronunciamento por ausência de
fundamentação, ou ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição Federal, se o magistrado,
ao fundamentar o decisum, vale-se da denominada fundamentação per relationem ou
aliunde (STF, HC-AgR 164.422; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 17/05/2019; STJ, HC
476.171; Proc. 2018/0284152-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro;
Julg. 14/05/2019; DJE 24/05/2019).

Dessa forma, passo à análise da (in)constitucionalidade do afastamento cautelar.

A liminar não é condicionante do mandado, o qual pode ser processado sem ela, e apenas
deverá ser concedida quando a demora puder acarretar dano irreparável para o
impetrante, nos termos do que estabelece a norma do art. 7º, inciso III, da Lei nº.
12.016/2009.

No caso, numa análise sumária do direito aplicável, vislumbro prognóstico de sucesso
para o pleito de caráter provisório aportado na peça vestibular, conforme os fundamentos
que passo a expor.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se atualmente consolidada no
sentido de que, sendo a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa
privativa da União” (Súmula Vinculante 46), a qual foi exercitada por meio do
Decreto-Lei nº 201/1967, Estados-membros e Municípios não podem editar normas que
exorbitem a legislação nacional especial, entendimento este que não pode ser
flexibilizado com fundamento no Princípio da Simetria.

Aliás, ao analisar a Reclamação 29.796, em que se alega ofensa ao entendimento
sumulado diante da determinação de afastamento provisório de Prefeito quando da
instauração de processo por infrações político-administrativas, o Min. Alexandre de
Moraes delineou de forma bastante didática e elucidativa a matéria, pelo que reproduzo
suas palavras:
 

“A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril
de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em
26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem
caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão.
A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados
que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a
normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime
de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório,
mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 […].
Dessa forma, a manutenção de medidas não previstas no DL 201/1067, norma
federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao
enunciado da Súmula Vinculante 46.” (sem destaque no original - STF, Rcl
29796, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 28/02/2018,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 02/03/2018
PUBLIC 05/03/2018).

Nesse horizonte, o Decreto-Lei 201/1967, que é o diploma normativo que disciplina o
procedimento de cassação do mandato do Chefe do Executivo Municipal pela Câmara de
Vereadores (art. 5º), não confere aos edis, por deliberação de processo político-
administrativo, a possibilidade de afastar, cautelarmente, o Prefeito do exercício de suas
funções.

Em obiter dictum, destaca-se que a medida de afastamento do exercício do cargo durante
a instrução criminal é um postulado de reserva de jurisdição, isto é, somente nas
hipóteses de crimes de responsabilidade julgados pelo Poder Judiciário (art. 2º, incs. II e
III, DL 201/67) - e esse não é o caso dos autos.

Pelo exposto, em juízo de cognição sumária, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, de
forma que sejam suspensos os efeitos do Decreto Legislativo Municipal nº 539, de 24
de maio de 2019, bem como assegurar, por consequência, a recondução imediata do
prefeito afastado THIAGO PEÇANHA LOPES.

Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a
segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10
(dez) dias, preste as informações.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Município de Itapemirim,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito (Lei
nº 12.016/2009, art. 7º).

Por oportuno, considerando tratar-se a Câmara de Vereadores de órgão independente,
ouça-se, também, a Procuradoria-Geral da Câmara.

Prestadas as informações, ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para
manifestação.

Em seguida, venham conclusos para sentença.

Observe a serventia o disposto no art. 11 da Lei nº 12.016/2009.

Apense-se o presente caderno processual aos autos nº 0001625-31.2019.8.08.0026.

A presente decisão servirá de mandado e deverá ser cumprida pelo Sr. Oficial de Justiça
Plantonista. 

Itapemirim, Segunda-feira, 27 de maio de 2019.

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL
JUIZ DE DIREITO

(documento assinado digitalmente)

 

 

Este documento foi assinado eletronicamente por LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL em
27/05/2019 às 08:55:21, na forma da Lei Federal nº. 11.419/2006. A autenticidade deste documento
pode ser verificada no site www.tjes.jus.br, na opção "Consultas - Validar Documento (EJUD)", sob o

número 01-2155-1964810.

 
Dispositivo
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