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Poder Judiciário da Paraíba
Vara Única de Santa Luzia

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0800358-47.2020.8.15.0321

DECISÃO

 

 

VISTOS ETC.

 

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado
por KLÉBER FERNANDES MEDEIROS contra ato que entende ilegal praticado pelo
Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Junco do Seridó/PB –
EVARISTO JÚNIOR DE BRITO – e o Senhor Presidente da CPI – Vereador
BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA JÚNIOR -, todos qualificados.

 

Aduz o impetrante, em resumo: a) ser Prefeito Constitucional do Município de Junco do
Seridó/PB; b) foi instaurada uma CPI, pela Câmara de Vereadores, para apurar prática
de crime de responsabilidade e infração político-administrativa, supostamente cometido
pelo impetrante no exercício do mandato; c) no decorrer da tramitação do procedimento
instaurado na Casa Legislativa foi afastado do cargo por 72 (setenta e dois dias), no dia
30 de abril de 2020, pelo Decreto Legislativo nº 001/2020, de 30 de abril de 2020, ao
arrepio da lei; d) o afastamento do exercício do cargo é ato ilegal por ferir o devido
processo legal, a princípio da ampla defesa, o contraditório, o princípio da
colegialidade, publicidade, fraude processual e legalidade; e) o Decreto-Lei n. 201/1967
não prevê o afastamento liminar do exercício do cargo de Prefeito pela Câmara
Municipal.

 

Deferida a liminar para suspender o ato que determinou o afastamento provisório do
impetrante do cargo de Prefeito Constitucional, esta restou cumprida. Porém, o
procedimento instaurado perante a Câmara Legislativa deu prosseguimento culminando
por apresentação de relatório com suposta responsabilização do Chefe do Executivo
Municipal,  vindo a decretada a perda definitiva do cargo.
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Contra essa decisão, o impetrante postula a concessão de medida liminar de urgência de
forma incidental para suspender os efeitos do ato atacado, ao argumento de eivado de
ilegalidade vez que não foi observado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para a
conclusão do procedimento, razão pela qual requereu a medida de urgência para que o
impetrante seja mantido no cargo de Prefeito do Município de Junco do Seridó/PB.

 

É o relatório, em síntese.

DECIDO:

 

No caso dos autos, é possível a análise do pedido incidental no presente processo. É que
o ato atacado diz respeito à decisão tomada pelo Legislativo Municipal no procedimento
administrativo instaurado e objeto de impugnação no presente mandado de segurança,
ou seja, o presente Writ, no mérito, postula (item 10 da inicial) a declaração de nulidade
de todos os atos praticados, desde o nascedouro, por afronta às normas legais.

 

I - DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO - FUNDAMENTO
RELEVANTE DO DIREITO.

 

Na espécie, o impetrante encontra-se despido definitivamente do cargo de Prefeito
Municipal de Junco do Seridó/PB, por força de decisão da Câmara Municipal de Junco
do Seridó/PB, materializada no Decreto Legislativo nº 003/2020, de 09 de julho de
2020.

 

Compulsando-se os autos, vislumbro presente, no momento, a plausibilidade do direito
invocado pelo impetrante de forma incidental. Isto porque, a princípio, há evidências de
que o prazo decadencial nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n.
201/1967 foi extrapolado, ou seja, o procedimento que culminou com a cassação
definitiva do impetrante excedeu o prazo legal. 

 

Eis o que dispõe o texto legal (Decreto-Lei n. 201/1967):

 

“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:

[...]
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VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em
noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado.
Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo
de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.”

 

Ora, revestindo-se a cassação de mandato de prefeito da característica de ato
precipuamente político, o controle pelo Judiciário fica restrito a algumas hipóteses,
consoante a lição de Hely Lopes Meirelles:

 

“Atos políticos são os que, praticados por agentes do Governo, no uso de
competência constitucional se fundam na ampla liberdade de apreciação da
conveniência ou oportunidade de sua realização, sem se aterem a critérios
jurídicos preestabelecidos. São atos governamentais por excelência, e não apenas
de administração. São atos de condução dos negócios públicos, e não simplesmente
de execução de serviços públicos. Daí seu maior discricionarismo e,
consequentemente, as maiores restrições para o controle judicial. Mas nem por isso
afastam a apreciação da Justiça quando arguidos de lesivos a direito individual ou
ao patrimônio público.

[...].

Todos os Poderes do Estado são autorizados constitucionalmente a praticar
determinados atos, em determinadas circunstâncias, com fundamento político.
Nesse sentido, pratica ato político o Executivo quando veta projeto de lei, quando
nomeia Ministro de Estado, quando concede indulto; pratica-o o Legislativo
quando rejeita veto, quando aprova contas, quando cassa mandato
[...]”(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 690).

 

Ademais, trata-se de ato interna corporis, sendo lícito ao magistrado, tão somente,
examinar se há inconstitucionalidade, ilegalidade e inobservâncias regimentais, sem
perquirir o seu conteúdo do ato adotado pelo Parlamento, em sua soberania.

 

Imbuído dessas considerações, verifica-se que o impetrante foi notificado no dia 06 de
março de 2020 e o processo teve fim no dia 09 de julho de 2020, com a cassação
definitiva do cargo do impetrantre.
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Desse modo, a contagem do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de
que trata o art. 5º, VII, do DL n. 201/67 teve início na data da notificação (06.03.2020) e
o procedimento deveria ter sido concluído até o dia 03.06.2020.

 

A par disto, tem-se, na esteira do REsp 893.931/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 4/10/2007, alhures referenciado, o prazo de que trata o art. 5º, VII,
do Decreto-Lei n. 201/67 é decadencial, não podendo ser suspenso ou prorrogado.

 

Assim, há evidências de violação ao prazo decadencial para conclusão do
procedimento, de modo que a princípio resta plausível a relevância do postulado pelo
impetrante.

 

A corroborar esse entendimento:

 

"ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECRETO-
LEI N. 201/67. PRAZO DECADENCIAL. 1. A regra disposta no artigo 5º do
Decreto-Lei n. 201/67, não obstante cuidar de processo de cassação de mandato de
Prefeito, aplica-se aos vereadores, nos termos do artigo 7º desse diploma
normativo. 2. O processo de cassação do vereador deve transcorrer em até noventa
dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, VII, do
Decreto-Lei n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou
prorrogado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp 893.931/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007)

 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITA MUNICIPAL. DECRETO-LEI N.
201/67. PRAZO DECADENCIAL. NOVENTA DIAS. APRESENTAÇÃO
ESPONTÂNEA. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO
LAPSO NONAGESIMAL. ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO.
EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO.

1. Revestindo-se a cassação de mandato eleitoral da característica de ato precipuamente
político, o controle pelo Judiciário fica restrito à perquisição de inconstitucionalidade,
ilegalidade e inobservâncias regimentais.

2. O processo de cassação de Prefeito Municipal deve transcorrer em até 90
(noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º,
VII, do Decreto-Lei n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser
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suspenso ou prorrogado. Precedente: REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007.

3. Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos
agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação
prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.

4. É ilegal a perda do mandato da Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro/MG,
porquanto extrapolado o lapso nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n.
201/67 para a conclusão do processo de cassação.

5. Isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da apresentação
espontânea da ora recorrente (10/9/2012), por meio de advogado, e não na data de sua
notificação, feita em 8/4/2013. O termo final, por sua vez, ocorreu em 15/6/2013, com a
publicação do ato de perda do mandato.

6. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento para declarar a
ilegalidade do Decreto-Legislativo n. 6, de 15/6/2013 e, por conseguinte, determinar o
retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro.” (STJ,
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 45.955/MG, Relator Ministro OG
FERNANDES, julgado no dia 07 de abril de 2015)

 

II - DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - PERIGO NA DEMORA.

 

Nesta quadra, reputo igualmente presente o "periculum in mora", à medida que o
afastamento definitivo do Prefeito Municipal de suas atribuições legais e
constitucionais, em arrepio ao texto legal, impede-o do exercício legítimo do mandato
eletivo para o qual foi eleito por sufrágio universal, causando-lhe danos irreparáveis ao
seu mandato eletivo.

III - DISPOSITIVO.

 

NESTE HORIZONTE, presentes os requisitos estampados no art. 7º, III, da Lei
Federal n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), CONCEDO A LIMINAR
pleiteada incidentalmente para: a) suspender, até posterior deliberação, os efeitos da
deliberação adotada pela Câmara Municipal de Junco do Seridó/PB, materializada no
Decreto Legislativo n. 003/2020, tomada na sessão do dia 09/07/2020; b) manter o
impetrante (KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS) no cargo de Prefeito do
Município de Junco do Seridó/PB, tudo até posterior deliberação judicial.
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NOTIFIQUEM-SE os impetrados (Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do
Município de Junco do Seridó/PB – EVARISTO JÚNIOR DE BRITO – e o Senhor
Presidente da CPI – Vereador BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA JÚNIOR )
para conhecimento e imediato cumprimento desta decisão, bem como, para, no
prazo de dez (10) dias, prestarem informações complementares.

 

INTIME-SE o impetrante para, no prazo de dez (10) dias incluir no polo passivo da
presente ação, o Vereador eleito, indiretamente, pela Câmara de Vereadores, como
Prefeito do Município de Junco do Seridó/PB para que possa exercer, querendo, o
direito de defesa no presente processo, oportunamente.

 

DEVERÁ o impetrante efetuar o pagamento das diligências do Oficial de Justiça
para possibilitar o cumprimento dos mandados a serem expedidos.

 

CUMPRA-SE com a urgência que o caso reclama.

 

Santa Luzia/PB, 14 de julho de 2020.

 

ROSSINI AMORIM BASTOS

Juiz de Direito
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