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Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5050577-86.2020.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Prefeito
AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
AGRAVADO: NELSON MARCHEZAN JUNIOR

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos autos do mandado de segurança
impetrado por  NELSON MARCHEZAN JUNIOR, inconformado com a decisão
que liminarmente suspendeu o trâmite do processo de impeachment debelado
contra o agravado, até que seja julgado o mérito do mandado de segurança.

O agravo é manejado contra decisão de trancamento ou bloqueio
de pauta, consequência da não apreciação dos  projetos de lei sob regime de
urgência em determinado prazo, entendendo que isto não impede a
apreciação de outras matérias, conforme decisões do STJ e o STF .

Especialmente, em relação àquelas matérias estranhas a função
típica do Poder  Legislativo – legislar, determinem a  nulidade dos mesmos,
especialmente se não demonstrado efetivo prejuízo à defesa do agravado. Pois
se está em fase inicial do processo de “impeachment” pela Comissão
processante, que sequer  iniciou efetivamente a fase de instrução.

Alega que não é caso de  suspender o processo até o julgamento do
mérito do mandamus, mas se for o caso, determinar a suspensão do processo
até a repetição de algum ato ou fase do processo considerado irregular, ainda
mais não sendo pacifício o entendimento de que a suspensão do processo de
impeachment em virtude de decisão judicial implica também na suspensão do
prazo decadencial de 90 dias para sua conclusão. Por isso, a necessária
concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a decisão que
determinou a suspensão do processo de impeachment em questão, ou para,
então, antecipar a tutela recursal total ou parcialmente.

 

DOS FATOS

 

No dia 05/03/2020 (conforme art. 5º, II do  DL 201/67) foi
determinada a leitura e submetida a apreciação. denúncia por infração
politíco-administrativa do agravado, tendo os vereadores deliberado pelo seu
recebimento. Seguindo-se, assim, a escolha por sorteio dos membros da
Comissão Processante e posterior eleição do Presidente e Relator, de modo que
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a composição ficou assim formada: Ver. Hamilton Sossmeier (PTB),  Presidente;
Ver. Alvoni Medima (REP), Relator e Ver. Ramiro Rosário (PSDB), com respeito,
assim, ao princípio da representação proporcional dos partidos ou  blocos
parlamentares. Conforme DL 201/67 que rege o  processo de cassação de
mandato do Prefeito, ou “impeachment”. Devidamente  notificado o Sr.
Prefeito (agravado) apresentou sua defesa no dia 24/08/20,  iniciando-se,
assim, a partir desta data, o prazo de 5 (cinco) dias para a
Comissão Processante emitir parecer opinando sobre o prosseguimento ou
arquivamento da denúncia (art. 5º, III do DL 201/67). 

Todos concordaram com a data, alterando-se o horário para às 14h
por solicitação do Ver. Ramiro Rosário.. Todos estavam cientes da entrega da
defesa prévia pelo Prefeito, todavia o Ver. Ramiro Rosário disse que não teve
acesso à defesa e solicitou que fosse reiniciado o prazo de 5 (cinco) dias para
emissão de parecer. O requerimento, foi então, prontamente indeferido pelo
Presidente da Comissão (requerimento e indeferimento anexos).

Seguiu-se, assim, como marcado,  a reunião da Comissão  para
emissão de parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento da
denúncia. Abertos os trabalhos, com nova reclamação do Ver. Ramiro Rosário
sobre pontos  que havia requerido e que já haviam sido, anteriormente,
respondidos e  indeferidos. Em seguida, foi lido o  relatório/parecer do Ver.
Relator opinando pelo prosseguimento da  denúncia/processo, e colhidos os
votos/manifestação dos demais membros. O Ver.  Hamiltom acompanhou o
relator e o Ver. Ramiro não quis opinar (ou votar) a respeito, alegando que não
teve acesso à  defesa do Prefeito. Assim, a Comissão  Processante, por 2 a 1,
manifestou-se pelo prosseguimento.

Inconformado, o Sr. Prefeito, ora agravado, manejou o mandado de
segurança em questão, alegando que existiriam uma série de vícios referentes
ao recebimento da denúncia e ao processo de impeachment.

O juiz de 1º grau deferiu a liminar postulada, “para fins
de  suspender o trâmite do processo de impeachment debelado contra o
impetrante até que sejajulgado o mérito do presente Mandado de Segurança.” E
o fez por dois fundamentos:

 a) por entender que como na ocasião da votação do recebimento
da denúnca contra o agravado, em 05/08/2020, tramitavam projetos, com
pedido de urgência, há maisde 45 dias, e, que o art. 95, da Lei Orgânica, veda a
apreciação de qualquer assunto, até mesmo a deliberação sobre a abertura de
processos de impeachment do Prefeito;

b) em razão de atos praticados pela Comissão Processante. 

 

Feito o  sucinto relatório, passa-se à decisão.
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Rege o art.  5º, inc. II do DL 201/67, que ao Presidente da Câmara,
cabe:

“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.”

 

Como se pode ver esse é um comando dirigido ao Presidente  da
Casa Legislativa, ou seja, diferente do que ocorre, por exemplo, com os
projetos de lei, a priorização do que vai ser votado não obedece ao Regimento
Interno, nem ao que for decidido pelo Colégio de Líderes ou pelo Plenário. No
caso, o ônus e a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir compete apenas
ao Presidente. Neste ponto, é verdade que foi defendido em juízo o
posicionamento do então Presidente da Câmara, Valter Nagesltein, que à época
entendeu que não estava obrigado a submeter a apreciação do Plenário
denúncia contra o Sr. Prefeito enquanto não se levasse a efeito votações dos
vetos e das urgências. O atual Presidente da Câmara, contudo, entende
diferente, e  que se mostra conforme a Constituição.

Pelo princípio da simetria, impõe-se uma relação de  paralelismo
entre as disposições constitucionais destinadas à União e os demais  entes
federativos. Normalmente adotado em temas constitucionalmente
mais  sensíveis, o princípio da simetria apresenta um elevado rigorismo em
relação ao  processo legislativo, conforme releva a jurisprudência do STF
manifestada ao  longo do tempo (vide ADI 2.029; ADI 3.791; ADI 2.079; RE
745.811; ADI 2.329; ADI 2.857; entre outros)..

  Dessa forma, embora autônomos, Estados e Municípios  devem
organizar seus respectivos processos legislativos seguindo estritamente os
parâmetros estipulados no modelo previsto na Constituição Federal.

No que se refere aos projetos que tramitam em regime de urgência,
a CF/88, em seu artigo 64, §2º, estabelece que, caso não sejam eles apreciados
em 45 (quarenta e cinco) dias, deverá haver o sobrestamento de todasas
demais deliberações legislativas:

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

4ª Câmara Cível



5050577-86.2020.8.21.7000 20000294452 .V52

 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de  lei de iniciativa do Presidente da
República, do Supremo Tribunal  Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá  solicitar urgência para apreciação de
projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem sobre a  proposição, cada qual sucessivamente, em até
quarenta e  cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações  legislativas da respectiva Casa, com exceção das que
tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.

 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre,
ao reproduzir o instituto, vai além do que diz a CF e prevê que a deliberação
de qualquer outro assunto deverá ser sobrestada:

Art. 95 – O Prefeito poderá solicitar urgência nos projetos de lei de sua iniciativa,
caso em que deverão ser apreciados em quarenta e cinco dias.

§ 1º – A solicitação de urgência poderá ser feita em qualquer fase de andamento
do processo.

§ 2º – Na falta de deliberação sobre o projeto no prazo previsto, será ele
incluído na ordem do dia,  sobrestada a deliberação de qualquer outro
assunto até que se ultime a votação.

 

Por certo, a abrangência léxica da expressão “qualquer
outro assunto”, contida na LOM, é infinitamente maior do que a da locução
“demais deliberações legislativas” prevista na CF. 

Isso significa que, ao estabelecer parâmetro diverso daquele fixado
na Constituição Federal, o legislador municipal contrariou  o princípio da
simetria. Assim, levando a efeito uma filtragem constitucional, é forçoso
concluir que o regime de urgência em âmbito municipal tem o condão de
sobrestar somente as demais deliberações legislativas, na esteira da
Constituição Federal, e não a deliberação de qualquer outro assunto, como
prevê a LOM.

Entendimento contrário feriria também o princípio da
proporcionalidade, na medida em que, a rigor, estando sobrestadas as
deliberações sobre qualquer outro assunto, o Poder Legislativo sequer poderia
tomar decisões de natureza administrativa, como, por exemplo, decidir a
respeito de licença parlamentar para tratar de interesses particulares,
expediente que é objeto de deliberação do Plenário (art. 93, §3º, o, do RICMPA),
o que obviamente não representa uma interpretação razoável.
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Enfrentada esta premissa de hermenêutica constitucional, é preciso
identificar se o sobrestamento oriundo do regime de urgência, o qual se
restringe às deliberações legislativas, alcançaria também o processo  e
julgamento dos crimes de responsabilidade. .

Isso porque, no processo de impeachment, o Poder  Legislativo
não exerce função típica, mas atípica. e  a  expressão “deliberações
legislativas” deve ser interpretada de modo a englobar somente   as
proposições de natureza legislativa, de elaboração de leis, não impedindo,
assim, a continuidade de expedientes de outra natureza, como é o processo e
julgamento dos crimes de responsabilidade,  infrações que ostentam natureza
político-administrativa. Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:

 

ESTADUAL. CASSAÇÃO DE MANDATO. IMPEDIMENTOADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. DEPUTADO  DE PARLAMENTAR QUE PARTICIPOU DA
VOTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA. VETOS DO CHEFE DO EXECUTIVO PENDENTES DE
APRECIAÇÃO. IMPEDIMENTO.  INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 66, §
6º, DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O recorrente, Deputado  Estadual eleito no
escrutínio do ano de 2006, impetrou mandado de segurança contra ato do Exmo.
Sr. Presidente da  Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro-
ALERJ consubstanciado na Resolução nº 473/08, por meio da qual se decretou a
perda do mandato eletivo em decorrência de infração ético-disciplinar. [...] 5. Por
outro lado, o ora  recorrente sustenta que a proposição de cassação do
mandato  eletivo não poderia ser apreciada pela ALERJ na medida em  que se
encontravam pendentes de deliberações diversos vetos expedidos pelo Governador
do Estado do Rio de Janeiro e não examinados no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de infringência ao disposto no art. 66, §§ 4º e 6º, da Constituição Federal e
reiterado no art. 115, §§ 4º e 6º, da Constituição  Estadual. 6. O sobrestamento
determinado pelo art. 66, § 6º, da  Carta Magna, ou, no jargão parlamentar, o
"trancamento de  pauta", constitui um mecanismo estipulado com o escopo
de  conferir presteza à atividade legislativa, forçando os  parlamentares a
promoverem votação em determinadas  situações nas quais se verificou, de
antemão, que o elemento  de urgência estaria envolvido. 7. Assim, a exemplo do
que ocorre na hipótese em que o veto do chefe do Poder Executivo não é apreciado
no período inicialmente estatuído pela  Constituição Federal, sucede o
trancamento de pauta também  em caso de demora do Órgão Legislativo em
examinar  medidas provisórias e projetos de lei tramitando sob o regime  de
urgência, consoante dispõem os arts. 62, § 6º, e 64, § 2º. 8. A  cassação de um
parlamentar por quebra de decoro consubstancia uma atividade de cunho
essencialmente  administrativo, ou seja, uma função atípica, interna
corporis,  desempenhada pelo Órgão Legislativo e que não
guarda  qualquer vínculo com o procedimento de elaboração de  normas
genéricas e abstratas, dirigindo-se a retirar concretamente o mandato de
parlamentar que incorreu em alguma das específicas hipóteses previstas
na Carta Magna. 9. A expressão "demais proposições" constante no art. 66,
§ 6º, da Constituição Federal deve ser interpretada de maneira a englobar
apenas as proposições de natureza legiferante, não obstando que o Órgão
Legislativo dê continuidade a suas  funções atípicas de cunho
administrativo, como ocorreu no  caso concreto, uma vez que essas
escapam do objetivo  traçado no "trancamento de pauta", a saber,
proporcionar o  equilíbrio e elidir distorções entre os Poderes. 10.
Recurso  ordinário não provido. (STJ, RMS 31.828/RJ, Rel. Ministro  CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010)
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De outro lado, eventual desatendimento ao trancamento de pauta
não inquina de nulidade oexpediente votado nessas condições.

Com efeito, o sobrestamento das deliberações legislativas constitui
tão somente um mecanismo que estabelece uma prioridade na apreciaçãode
determinadas matérias, em hipóteses constitucionalmente estabelecidas. A sua
finalidade, portanto, é garantir a prioridade de votação de expedientes dotados
dessa característica. 

Não compõe ele o iter procedimental de formação das leis, como é
o caso da iniciativa, do quórum de instalação e do quórum de votação. Assim, a
sobreposição de expedientes em detrimento daqueles que originaram o
sobrestamento faz surgir, no máximo, um direito subjetivo em relação
aos atores do processo legislativo, mas não gera a nulidade de proposições
eventualmente aprovadas.

Esse direito subjetivo é de titularidade exclusiva dos
parlamentares, não podendo ser exercido por terceiro estranho ao processo
legislativo. É dizer, os parlamentares têm o direito de exigir o respeito
ao  trancamento de pauta que eventualmente venha a ser descumprido, mas
os  particulares não. No caso concreto, por conseguinte, não assiste ao
denunciado em processo de impedimento o direito subjetivo de exigir que
os processos enejadores do trancamento de pauta sejam julgados
anteriormente.

Por fim, releva ponderar que uma interpretação ampla ao instituto
do sobrestamento de pauta poderia encerrar a possibilidade de abuso
de direito por parte do Prefeito Municipal.

O   Prefeito Municipal dispõe da prerrogativa constitucional de
requisitar urgência em projetos de sua iniciativa, hipótese em que, caso não
sejam eles apreciados em 45 (quarenta e cinco) dias, deverá haver o
sobrestamento de todas as demais deliberações legislativas (art. 64, §§1º e 2º, da
CF).

Supondo-se que o referido sobrestamento abrange também o
processo de impeachment, o Prefeito Municipal, que  ora figura como
agravado, poderia  lançar mão do requerimento de urgência reiteradamente
para provocar o trancamento de pauta e se beneficiar pelo decurso do tempo,
já que o processo de apuração de crime de responsabilidade deve estar
concluído em 90 (noventa) dias, sob pena de arquivamento (art. 5º, VII, do
Decreto-Lei 201/67). Tal constatação apenas corrobora a conclusão de que a
melhor exegese considera que o trancamento de pauta não abrange o
julgamento político-administrativo.
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O instituto do sobrestamento de pauta deve ser objeto  de uma
interpretação restritiva, sob pena de se transferir o poder de agenda do Poder
Legislativo – que é uma prerrogativa exclusiva do Parlamento –, ao
Poder Executivo, violando, assim, o princípio da separação dos poderes (art. 2º
da CF).

O STF concluiu que o regime de urgência próprio das  medidas
provisórias (art. 62, §6º, da CF) enseja apenas o sobrestamento
das  deliberações legislativas que sejam passíveis de regramento por
medida  provisória, excluindo as propostas de emenda à Constituição, os
projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e até mesmo
os projetos de lei ordinária que veiculem temas que não possam ser tratados
por medida provisória:

 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA
DELIBERAÇÃOEMANADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
DOSDEPUTADOS QUE, RESOLVENDO QUESTÃO DE ORDEM,  DEFINIU O
CONTEÚDO E O ALCANCE DA EXPRESSÃO  “DELIBERAÇÕES LEGISLATIVAS”
INSCRITA NO § 6º DO  ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA [...]
A  ANÔMALA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL DECORRENTE  DO ABUSO
PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS  PROVISÓRIAS – A QUESTÃO
PERTINENTE AO PODER DE  AGENDA DO LEGISLATIVO –
GRAVE  COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO PRECÍPUA DO  CONGRESSO
NACIONAL PROVOCADO PELO BLOQUEIO  DA PAUTA DE CADA UMA DE SUAS
CASAS, EM RAZÃO  DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA PENDENTE
DE  APRECIAÇÃO APÓS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE  SUA PUBLICAÇÃO –
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA  CONFERIDA AO § 6º DO ART. 62 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE O REGIME DE URGÊNCIA
PREVISTO EM TAL DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL, QUE FAZ SOBRESTAR
“TODAS AS DEMAIS DELIBERAÇÕES LEGISLATIVAS DA CASA” ONDE A MEDIDA
PROVISÓRIA ESTIVER TRAMITANDO,  SOMENTE AFETA AQUELAS MATÉRIAS
QUE SE  MOSTREM PASSÍVEIS DE REGRAMENTO POR MEDIDA  PROVISÓRIA –
EXEGESE VEICULADA NO ATO  EMANADO DO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS  DEPUTADOS QUE, APOIADA EM CONSTRUÇÃO  ESTRITAMENTE
JURÍDICA, TEM A VIRTUDE DE  PRESERVAR, EM SUA INTEGRALIDADE, O
LIVRE DESEMPENHO, POR ESSA CASA DO CONGRESSO NACIONAL, DA FUNÇÃO
TÍPICA QUE LHE É INERENTE:  A FUNÇÃO DE LEGISLAR – MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO. [...] A COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DE EDITAR
MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO PODE  LEGITIMAR PRÁTICAS DE
CESARISMO  GOVERNAMENTAL NEM INIBIR O EXERCÍCIO, PELO  CONGRESSO
NACIONAL, DE SUA FUNÇÃO PRIMÁRIA  DE LEGISLAR – Cabe, ao Poder
Judiciário, no desempenho  das funções que lhe são inerentes, impedir que o
exercício compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória
culmine por introduzir, no processo institucional  brasileiro, em matéria
legislativa, verdadeiro cesarismo  governamental, provocando, assim, graves
distorções no  modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras  da
integridade do princípio constitucional da separação de  poderes. PROPOSIÇÕES
LEGISLATIVAS QUE NÃO SOFREM  O BLOQUEIO RITUAL ESTABELECIDO PELO
ART. 62, § 6º,  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: O EXAME DO
TEMA CONCERNENTE À NECESSÁRIA PROTEÇÃO AO PODER DE AGENDA DAS
CASAS DO CONGRESSO NACIONAL – O regime de urgência previsto no art. 62, §
6º, da Constituição  da República – que impõe o sobrestamento das
deliberações  legislativas das Casas do Congresso Nacional – incide,
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tãosomente, sobre aquelas matérias que se mostram passíveis de regramento por
medida provisória, excluídos, em  consequência, do bloqueio procedimental
imposto por  mencionado preceito constitucional as propostas de emenda
à  Constituição e os projetos de lei complementar, de decreto  legislativo, de
resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos  de lei ordinária, aqueles que
veiculem temas pré-excluídos do  âmbito de incidência das medidas provisórias
(CF, art. 62, § 1º, I, II e IV). – Essa fórmula interpretativa constitui reação legítima
ao inadmissível controle hegemônico, pelo Presidente da República, do poder de
agenda do Congresso Nacional,  pois tem a virtude de devolver às Casas
legislativas esse  mesmo poder de agenda, que traduz prerrogativa  institucional
das mais relevantes, capaz de permitir à  instituição parlamentar – livre da
indevida ingerência de  práticas de cesarismo governamental pelo Chefe do
Executivo  (representadas pelo exercício compulsivo da edição de  medidas
provisórias) – o poder de selecionar e de apreciar, de  modo inteiramente
autônomo, as matérias que considere  revestidas de importância política, social,
cultural, econômica  e jurídica para a vida do País, o que ensejará – na visão e
na perspectiva do Poder Legislativo (e não na vontade unilateral do Presidente da
República) – a formulação e a concretização,  pelo Parlamento, de uma pauta
temática própria. (STF, MS  27931, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno,  julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172  DIVULG 07-07-
2020 PUBLIC 08-07-2020)

 

A decisão suspendeu o processo de impeachment com fundamento
no trancamento de pauta enfrentado acima e  por atos praticados pela
Comissão Processante, dividido em dois aspectos ou  pontos:   “não efetiva
apreciação da defesa do impetrante”, conforme segue.

“No primeiro ponto, demonstra o impetrante que a sua defesa, embora tenha
sido protocolada no dia 24/08,  somente fora juntada aos autos eletrônicos
na véspera da sessão  deliberativa da Comissão Processante, sendo que os
documentos que  a acompanhavam estariam na posse do relator (tudo
conforme  certidão exarada pela própria Câmara de Vereadores), em
processo  físico, o que, inclusive, veio a motivar pedido de vista por parte
de um dos Vereadores que compõe a Comissão, indeferida pelo Presidente, o
qual proclamou o resultado da deliberação,  aparentemente, sem o voto
deste integrante.”

 

Primeiramente, é importante observar que a defesa prévia
do Prefeito é constituída por 4.000 páginas, aproximadamente, entregues em
papel, conforme fotos em anexo. De modo que seria impossível digitalizar toda
essa documentação parajuntar no processo principal eletrônico SEI no prazo
legal  de 5 (cinco) dias conferidos pelo DL 201/67 para que a Comissão
Processante  emitisse parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento da
denúncia, in verbis:

Art. 5º …

(...)
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III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro
em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e
documentos que a instruírem, para  que, no prazo de dez dias, apresente defesa
prévia, por escrito,  indique as provas que pretender produzir e arrole
testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação
far-se-á  por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três
dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de
defesa, a Comissão processante emitirá  parecer dentro em cinco dias, opinando
pelo prosseguimento  ou arquivamento da denúncia,  o qual, neste caso, será
submetido  ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o
Presidente  designará desde logo, o início da instrução, e determinará os
atos,  diligências e audiências que se fizerem necessários, para o  depoimento do
denunciado e inquirição das testemunhas.

 

Dessa forma, foi aberto processo físico “anexo” ao
processo  principal (eletronico - SEI), inclusive para manter/guardar a
documentação  originalmente entregue em papel. Juntou-se, contudo no
processo principal  (eletronico - SEI) a defesa prévia propriamente dita
(petição) sem os documentos que a acompanharam (conforme certidão anexa).
Apesar disso, a defesa prévia e  documentos que a acompanham sempre
estiveram à disposição dos vereadores membros da Comissão. Veja que apesar
do processo físico (com os documentos que acompanharam a defesa prévia),
estivesse no Gabinete do vereador Relator, por razões óbvias, uma vez que a
ele cabia relatar o processo, elaborando assim  proposta de parecer para
apreciação conjunta dos demais membros, não havendo registro ou prova de
que o vereador Ramiro Rosário tenha procurado ou solicitado  acesso à peça
defensiva do Sr. Prefeito

Note-se que o Ver. Ramiro Rosário não diz que teve negado acesso à
peça defensiva e documentos, mas apenas que não teve acesso. E isso apenas
no dia marcado para a Comissão Processante se reunir para
apreciação/emissão do parecer, alegando que não teve acesso à defesa do Sr.
Prefeito Municipal (protocolado em  24/08/2020), pelo prazo de 5 (cinco) dias
estabelecido no Decreto Lei 201/67. Se no dia  25/08/2020 o vereador Ramiro
Rosário, conforme e-mails, concordou em marcar a reunião para o dia
28/08/2020, como que no dia da reunião postula ter acesso por 5 (cinco) dias a
defesa? Tal prazo  é comum para todos os membros da Comissão, não se trata
de prazo sucessivo.

Formada a  maioria, ou seja, dois membros de três, não há razão
para se protelar um processo que tem prazo decadencial de 90 dias para ser
concluído. Neste sentido, o Judiciário tem se manifestado, em situações
similares, pela validade de  votações mesmo quando ocorrem vícios nas
convocações, que impedem a  participação de alguns, se formada a maioria
necessária:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. FAXINAL DO SOTURNO. DOAÇÃO
DE ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA.
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 04/2015. O fato de a convocação para sessão
extraordinária da Câmara Municipal, com a finalidade de análise do Projeto de
Lei Municipal nº 04/2015, não haver respeitado o prazo previsto no seu Regimento
não trouxe prejuízo à votação, pois 07 dos08 vereadores estavam presentes e
votaram a favor .A maioria teria sido atingida  ainda que o vereador
ausente votasse em sentido  contrário. Aplicação do brocardo"pas de
nullitésans grief".  (Agravo de Instrumento Nº 70064109705, Vigésima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,  Relator: Almir Portoda Rocha
Filho,Julgado em 08/07/2015).

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL
DE UNIÃO DA VITÓRIA. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM SEGUIDA À
ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO DOS  VEREADORES FORMALIZADA NA PRÓPRIA
SESSÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL E ESCRITA, COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMADE VINTE E  QUATRO HORAS, A DOIS EDIS QUE NÃO
SE  ENCONTRAVAM PRESENTES NA SESSÃO ORDINÁRIA.  ALEGADA VIOLAÇÃO
À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO  (ART. 36) E AO REGIMENTO INTERNO DA
CASA  LEGISLATIVA (ART. 146, § 1.º). PROJETODE LEI  APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA POR  MAIORIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PORQUE, AINDA QUE FOSSEM CONTRÁRIOS, OS VOTOS DOS EDIS
FALTANTES NÃO INFLUIRIAM NO  QUÓRUM DE APROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO EM JUÍZO. LIMINAR INDEFERIDA.
DECISÃO ESCORREITA.  RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR, AI –
 1223067, 5ª Câmara Cível, Desembargador Relator Adalberto Jorge Xisto Pereira,
julgado em 09/12/14)

 

Assim, é equivocada a visão da decisão recorrida de que, a partir
da afirmação do vereador Ramiro Rosário de  que não teve acesso a defesa
prévia do Prefeito, isso implicaria em alguma  nulidade. Ou como afirmou a
decisão recorrida que isso implicaria na ausência de  efetiva apreciação da
defesa do Prefeito, ora agravado.

Sendo o Ver. Ramiro Rosário filiado ao mesmo partido do Prefeito,
impossível que não conheça suas teses defensivas. A defesa prévia do Prefeito
foi apreciada conforme  relatório/parecer de autoria do Ver. Alvoni Medina,
que opinou pelo  prosseguimento da denúncia ou processo de impeachment.
No que foi acompanhado pelo vereador Hamilton Sossemeier após a leitura do
referido  relatório/parecer. O fato de apenas um dos membros da Comissão
Processante afirmar que não estava em condições de emitir opinião, não pode
impedir a emissão de opinião pelos demais, e, uma vez alcançada maioria se
dê seguimento ao processo.

Trata-se de um juízo inicial, no sentido de que o processo deve ter
seguimento. Ou seja, de que a defesa prévia não afastou, sem sombra de
dúvidas, a necessidade de se apurar melhor o objeto da denúncia.
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De outro lado, é reconhecido pelo agravado, quando assim se
manifesta:  “...durante a sessao da Comissao Processante ocorrida no dia
28/8/2020, por duas vezes, o  advogado do agravado, sem qualquer ofensa à
regularidade da sessao, onde não cabia qualquer manifestação no sentido
de sustentar argumentos defensivos” – que em nenhum momento ocorreu! -
levantou questao de ordem” (Grifou-se).

Por sua vez, embora questões de ordem possam ser
suscitadas  pelos advogados, estas teriam por fundamento e finalidade o
saneamento de  eventual irregularidade procedimental no curso da Reunião
em questão.

A pretensão do causídico, segundo constou do
Mandamus impetrado, era esclarecer dúvidas pessoais a respeito de pontos do
processo  jurídico-político em sua maioria anteriores aos atos praticados na
Reunião  (questões sobre o  processamento, não juntada de documentos
protocolizados e operacionalização de diligências, se em meio físico ou
eletrônico).

O Juízo a quo afirmou que:

No que diz respeito ao segundo ponto, acolher ou não a “questão de ordem” é, sem
dúvidas, uma prerrogativa de quem preside a sessão.  No entanto, a vedação de
que seja arguida e a sua não apreciação demonstra-se como ilegalidade, na
medida em que o art. 5º, inc IV, do Decreto 201/67 assim estabelece:

O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou
na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro
horas, sendo lhe permitido assistir as  diligências e audiências, bem como
formular perguntas e  reperguntas às testemunhas e requerer o que for de
interesse da defesa.”

Ou seja, o procurador do impetrante estava presente na sessão e teve sua atuação
vedada por ato da presidência, em desacordo com o que  estabelece o referido
artigo do decreto em comento, o que se apresenta como ilegal.

Embora se possa imputar ao processo de impeachment a característica de ser um
processo político, deve, em seu processamento, respeitar os princípios do devido
processo legal e da ampla defesa; ser conduzido de forma imparcial, enfrentando
todas  as questões postas pela defesa, deferindo-as ou indeferindo-
as motivadamente. Princípios estes que não podem escapar, sequer, dos processos
administrativos.”

 

Ou seja, em suma, sustenta  o Magistrado que houve ilegalidade na
vedação de arguição das questões de ordem. Ocorre que mesmo se admitindo
que a denegação à questão de ordem constituiu  ilegalidade e que a palavra
deveria ter sido garantida ao procurador do  denunciado, disso não resultou
qualquer prejuízo à sua defesa.
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Afinal, não houve tamanho prejuízo à defesa do denunciado
que  justifique a paralização do Procedimento ao invés de sua simples
retificação? A  resposta é apenas uma,: não! Uma vez ajuizado o remédio
constituciona poderia oJuízo emitir comando para que a Comissão Processante
respondesse aos  questionamentos do denunciado em prazo razoável, sem
necessidade de suspensão do feito.

Necessário que a parte agravada houvesse demonstrado efetivo
prejuízo ao seu direito de defesa. O fato de não ter sido concedida a palavra ao
advogado para arguição de questão de  ordem, por si só, não gera prejuízo à
defesa. É necessário que disso tenha advindo resultado danoso em concreto ao
denunciado e que este esteja devidamente  provado nos autos. 

O STF tem reiteradamente se manifestado nesta direção no bojo de
processos penais, cujo entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em
comento. Inclusive a matéria encontra eco no Enunciado n. 523 da Súmula do
Supremo:

  “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,  mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Trata-se de incidência do consagrado e já referido princípio pas de
nullité sans grief.

Ainda que o ato do Presidente da Comissão Processante seja
inquinado como ilegal, por não permitir a  palavra ao defensor que suscitou
questão de ordem, o ora recorrido deixou de comprovar o prejuízo
experimentado, tendo se limitado a afirmar que sua existência (do prejuízo)
fora a falta de esclarecimento sobre as questões relacionadas ao
“processamento do feito, de não juntada de documentos protocolizados há dias
pelo IMPETRANTE, bem como para que pudessem ser esclarecidas questões
relativas ao placar anunciado, computando um terceiro voto ou parecer que não
foi proclamado, à notificação recém lida e a operacionalização das diligências
determinadas e ao processamento do feito, pois em  nenhuma
intimação/notificação há indicação de que os autos são físicos ou eletrônicos”.

Assim, expõe-se cada um dos temas suscitados como "prejudiciais":

A) Quanto ao processamento do feito, a insurgência se dá no
tocante ao momento de juntada de documentos protocolizados pelo
impetrante e  forma de seguimento do processo, se físico ou
eletrônico. Primeiramente,  destaca-se que a petição contendo a
defesa do Prefeito foi juntada aos autos em 27/08/2020, tendo sido
devidamente considerada no Relatório apresentado e aprovado por
maioria da Comissão Processante; já a petição de 26/08/2020 tratava
unicamente de retificação de endereços de  testemunhas, de modo
que sua juntada tardia em nada afeta a defesa do denunciado. Em
segundo lugar, o esclarecimento sobre a forma do procedimento, se
em autos físicos ou eletrônicos, da mesma forma não trouxe até o

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

4ª Câmara Cível



5050577-86.2020.8.21.7000 20000294452 .V52

momento qualquer prejuízo ao agravado, uma vez que
vem  postulando e participando ativamente do feito
independentemente de tal  “esclarecimento”, bem como porque a
certidão colacionada na página 10  da petição inicial (código
verificador n. 0161448) foi clara ao especificar  que houve
necessidade de abertura de processo físico conexo ao
eletrônico  apenas para comportar as milhares de páginas de
documentos que acompanharam a defesa do denunciado.

B) Sobre o placar anunciado, em que teria sido computado um
terceiro voto ou parecer não proclamado, a ausência de prejuízo é
ainda mais  patente..   O voto ou parecer não proclamado foi
computado em benefício do próprio denunciado! Qual o prejuízo à
defesa? O resultado  não foi de aprovação do Relatório por
unanimidade, mas de aprovação por maioria, composta pelos votos
do Relator e do Presidente da Comissão Processante.

C) Finalmente, as dúvidas sobre a notificação recebida diziam
respeito à  operacionalização da diligência nela contida, que
consistia na indicação de dez testemunhas dentre as vinte e nove
arroladas, no prazo de 48h. Ainda  que o recorrido tenha se
insurgido quanto ao número de testemunhas o    Mandado de
Segurança,que  não significa ocorrência de prejuízo pela negativa à
questão de ordem em face da noificação recebida.

Sob qualquer ângulo que  se observe, os temas que
seriam  suscitados nas questões de ordem, ainda que não tenham sido
apreciados pela  Comissão Processante naquele momento, não importaram
prejuízo demonstrado,  especialmente no que concerne à suspensão do
processo até o julgamento do mérito do mandamus. Isso porque, como cediço,
o mandato do Sr. Prefeito se  encerra neste ano, o que  implicará ao fim e ao
cabo na perda do objeto do processo de impeachment em questão, além de
eventual de decadência.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebo  o RECURSO EM AMBOS OS EFEITOS.

Comunique-se ao juízo a quo, solicitando as informações de praxe. 

Intime-se o agravado para responder, querendo, nos termos do art.
1.019, II do CPC. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público.

Após, retornem conclusos para julgamento.
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