
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 0000136-18.2014.815.0000
Origem : Comarca de Juazeirinho
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Câmara Municipal de Santo André
Advogados : Josedeo Saraiva de Souza e outro
Agravado : João Batista Sales Noberto
Advogado : Diogo Maia da Silva Mariz

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CASSAÇÃO  DE  VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA  DO  DECRETO  FEDERAL  Nº
201/67. LIMINAR DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DO
IMPETRANTE  AO  CARGO  DE  VEREADOR.
IRRESIGNAÇÃO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
SANTO  ANDRÉ.  VOTAÇÃO  DA  MAIORIA
ABSOLUTA DE SEUS MEMBROS. RESPEITO A LEI
ORGÂNCIA  DO  MUNICÍPIO.  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL  E  ESTADUAL  APLICADAS  POR
SIMETRIA.  MODIFICAÇÃO  DO  DECISUM.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
MEDIDA  DE  URGÊNCIA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Tendo  sido  o  vereador  cassado  por  votação  da
maioria absoluta de seus membros, de acordo com a
previsão expressa na Lei Orgânica do Município, não
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há que se falar em inobservância do Decreto Federal
nº 201/67.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/20, interposto pela Câmara Municipal de Santo
André contra a decisão, fls. 22/24, proferida pela Juíza de Direito da Comarca de
Juazeirinho que, nos autos do  Mandado de Segurança impetrado por  João Batista
Sales Noberto, concedeu a liminar, consignando os seguintes termos:

Sendo  assim,  considerando  que  o  quorum
estabelecido pelo Decreto Federal nº 201/67 (2/3 dos
membros  do  Poder  Legislativo  Municipal)  não  foi
observado,  e  considerando  que  estão  presentes  os
requisitos  exigidos  para  a  concessão  da  liminar  –
fumus  boni  iuris e  o  periculum  in  mora,  DEFIRO  a
liminar  pleiteada  e  determino  a  imediata
reintegração do impetrante ao cargo de vereador, até
então ocupado, sob pena de multa diária.

Nas suas razões, a recorrente requer o recebimento
do recurso no seu efeito suspensivo, com fundamento no art. 527, III, do Código de
Processo  Civil,  sob  alegação  de  que  a  Lei  Orgânica  do  Município  dispõe  que  a
cassação  de  parlamentar  se  dará  mediante  o  quorum de  maioria  absoluta  legal  e
superior a lei local, não podendo, dessa forma, prevalecer o Decreto-Lei nº 201/67, o
qual estabelece, para a cassação de vereador, o voto de pelo menos 2/3 (dois terços)
dos  componentes  da  Câmara  Municipal.  Aduz,  outrossim,  que  a  Constituição
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Federal e a Constituição Estadual prevê, da mesma maneira, o mesmo quórum para
a perda do mandato de Deputado Estadual,  devendo, portanto, tais regras serem
observadas pelo princípio da simetria. Por fim, requer o provimento do agravo.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após
as informações da Magistrada  a quo, as quais foram prestadas à fl. 154, aduzindo,
inclusive o cumprimento do art. 526, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ofertadas, fls. 145/151, pugnando pelo
desprovimento do Agravo de Instrumento. 

Liminar deferida, fls. 170/176.

Pedido de reconsideração, fls. 181/183, indeferido às
fls. 188/190.

A  Procuradoria de Justiça,  fls.  193/193, em parecer
da lavra da  Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa opinou pelo provimento
do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Na  hipótese,  em  apreço,  a  Câmara  Municipal  de
Santo André postula o deferimento de liminar ao presente agravo,  objetivando a
manutenção do Ato Administrativo que cassou o Mandato do Vereador João Batista
Sales Noberto, por maioria absoluta de votos, em razão deste ter recebido valores
para apoio parlamentar.

In casu,  analisando o contexto probatório encartado,
em  sede  de  cognição  sumária,  vislumbro  plausibilidade  na  tese  sustentada  pela
agravante.
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Isso  porque,  observa-se,  fls.  71/81,  que o Vereador,
ora agravado, restou cassado no dia 21 de novembro de 2013, por maioria absoluta
de seus membros, em razão da imputação da prática de conduta incompatível com a
dignidade  da  Câmara,  qual  seja,  recebimento  de  valores  para  apoio  parlamentar
(propina).

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  da  Ata  da
Primeira Sessão Extraordinária Realizada na Câmara Municipal de Santo André, fls.
79/80:

(…) Em atendimento ao que determina o artigo 5, VI
do  Decreto-Lei  201/67,  passou  a  votação  da  outra
infração articulada, qual seja, recebimento de valores
para apoio parlamentar (propina). (...)Aberta a urna,
obteve-se o seguinte resultado: 5 votos favoráveis e
nenhum voto contrário.

De outra banda, insta registrar que, consoante dispõe
o art. 21, § 1º da Lei Orgânica do Município de Santo André, os Vereadores perderão
o mandato, através de voto secreto da maioria absoluta, senão vejamos:

Art. 21. Perderá o mandato o Vereador:
I. cujo procedimento for incompatível com o decoro
parlamentar;
II.  que  deixar  de  comparecer,  em  cada  sessão
legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias
da  Câmara,  salvo  licença  ou  missão  por  esta
autorizada;
(…)
§ 1º. Nos casos dos incisos I, III e V deste artigo, a
perda do mandato será decidida e declarada através
do  voto  secreto  e  da  maioria  absoluta,  mediante
convocação  da  Mesa  Diretora,  de  um  terço  de
Vereadores ou de partidos políticos representados na
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Câmara Municipal.

Como se não bastasse, a Constituição Federal em seu
art. 55, II, § 1º e § 2º, exige, da mesma maneira,  quorum de maioria absoluta para
perda de mandato de Deputado e Senador, o qual é utilizado no caso em comento,
pelo princípio da simetria:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I  -  que  infringir  qualquer  das  proibições
estabelecidas no artigo anterior;
II  -  cujo  procedimento  for  declarado  incompatível
com o decoro parlamentar;
III  -  que  deixar  de  comparecer,  em  cada  sessão
legislativa,  à  terça  parte  das  sessões  ordinárias  da
Casa  a  que pertencer,  salvo  licença  ou missão  por
esta autorizada;
IV  -  que  perder  ou  tiver  suspensos  os  direitos
políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos
previstos nesta Constituição;
VI  -  que  sofrer  condenação  criminal  em  sentença
transitada em julgado.
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além
dos casos definidos no regimento  interno,  o  abuso
das  prerrogativas  asseguradas  a  membro  do
Congresso  Nacional  ou  a  percepção  de  vantagens
indevidas.
§ 2º  -  Nos casos dos incisos I,  II  e  VI,  a  perda do
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados
ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria
absoluta,  mediante  provocação  da  respectiva  Mesa
ou  de  partido  político  representado  no  Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda
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será  declarada  pela  Mesa  da  Casa  respectiva,  de
ofício ou mediante provocação de qualquer de seus
membros,  ou  de  partido  político  representado  no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

Ainda, a Constituição Estadual em seu art. 57, § 2º,
aplicado, da mesma maneira, por simetria, prevê a perda do mandato de Deputado
Estadual por maioria absoluta dos votos:

Art. 57. Perderá o mandato o Deputado Estadual:
I  -   que  infringir  qualquer  das  proibições
estabelecidas no artigo anterior;
II  –  cujo  procedimento  for  declarado  incompatível
com o decoro parlamentar;
(...)
§2º  Nos  casos  dos  incisos  I,  II  e  VI,  a  perda  do
mandato será decidida pela Assembléia Legislativa,
por  voto  secreto  e  maioria  absoluta,  mediante
provocação  da  Mesa  ou  de  partido  político
representado na Assembléia Legislativa, assegurada
ampla defesa.

Nesse diapasão, tendo a Câmara de Vereadores do
Município de Santo André realizado a Sessão Extraordinária no dia 21 de novembro
de 2013,  com 05 (cinco) vereadores  presentes,  sob a Presidência de  Evandi Sales
Camilo,  e  tendo  os  05  (cinco)  Vereadores  votado  em favor  da  cassação  de  João
Batista Sales Noberto, entendo devidamente cumpridas as exigências legais acima
mencionadas.

Não destoa o  entendimento esboçado pelo  parquet,
em seu parecer de  fl. 195:

Assim, verificada a votação da maioria absoluta dos
vereadores  presentes  à  sessão,  respeitada  a  lei
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orgânica do município, não se cogita de ilegalidade,
razão porque a 

Destarte, verifico que o fumus boni iuris se encontra,
satisfatoriamente, demonstrado, neste momento processual.

Por  outro  quadrante,  entendo,  também,  que  a
recorrente logrou êxito em demonstrar a presença do requisito  periculum in mora,
pois, devolver o cargo de Vereador a quem pairam fortes indícios de que recebeu
propina, pode ocasionar lesão ao Poder Legislativo Mirim.

Desta feita, ratifico a decisão liminar de fls. 170/176,
em  todos  os  seus  termos,  por  entender  que  foram  devidamente  cumpridas  as
exigências  legais,  devendo,  portanto,  o  vereador  João  Batista  Sales  Noberto,
continuar afastado do cargo.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
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                   Relator
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