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Poder Judiciárioda Paraíba
3ª Câmara Cível

 Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

 

Processo nº: 0809273-15.2019.8.15.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assuntos: [Abuso de Poder]
AGRAVANTE: JOSE EUDES SANTOS DE SOUZA
AGRAVADO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO

 

DECISÃO

 

Vistos etc.

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto pela Presidente da Câmara Municipal de
Cabedelo-PB contra decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao
agravo de instrumento para suspender a tramitação do processo administrativo nº 001/2019 até o
julgamento do mérito do recurso.

 

Nas razões, a agravada alega que o agravante não combateu nenhum dos fundamentos da decisão
agravada violando o princípio da dialeticidade recursal.

 

Alega ainda que inexiste processo de cassação de mandato contra o agravante, não sendo
aplicado ao caso concreto qualquer das regras do art. 5º do Decreto 201/1967.

 

Aduz que o processo administrativo apura apenas a ocorrência de fato extintivo do mandato
parlamentar em razão da ausência do agravante em mais de 1/3 das sessões ordinárias.

 

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática.

 

É o breve relatório.
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Decido.

 

Analisando mais pormenorizadamente o caso dos autos, entendo que há possibilidade de
retratação.

 

De fato, pelos argumentos expostos na petição ficou sobejamente esclarecido o equívoco a que
esta relatoria foi levada a incorrer.

 

Analisando os autos, observo que os Vereadores da Câmara Municipal de Cabedelo-PB, Benone
Bernardo, Evilásio Cavalcanti, Jonas Pequeno e Maria do Socorro ingressaram com uma representação
para Perda de Mandato Parlamentar contra o agravante, por suposta falta de comparecimento ao mínimo
de sessões ordinárias sem justificativas, cujo processo restou tombado como Processo Disciplinar nº
001/2019.

 

O Processo Disciplinar está fundamentado com base na Lei Orgânica do Município de
Cabedelo-PB que disciplina o seguinte:

 

Art. 37. Perderá o mandato o Vereador:

 

III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões
ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou de missão oficial autorizada

 

§ 3° - Nos casos dos incisos III, IV, V e VIII, a perda do mandato será declarada pela Mesa
da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer Vereador ou partido político
representado na Casa, assegurada ampla defesa

 

E no Regimento Interno da Câmara Municipal que atesta o seguinte:

 

Art. 18. À Mesa, compete, dentre outras atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, em
lei, neste Regimento ou em Resolução da Câmara Municipal, ou delas implicitamente decorrentes:

 

IV - iniciar o processo de perda de mandato de Vereador nos casos previstos do art. 37,
incisos I, II, VI e VII, da Lei Orgânica Municipal e declarar a perda do mandato nas situações
aludidas nos incisos III, IV, V e VIII, do mesmo dispositivo;
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Diante destes fatos o agravante manejou Mandado de Segurança proc. nº
0803810-33.2019.8.15.0000, distribuído perante a 4ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo-PB,
requerendo a concessão de Liminar para suspender a tramitação do processo disciplinar nº 001/2019 até o
julgamento do mérito do remédio constitucional, o que foi indeferido pela Magistrada monocrática.

 

Diante disto o agravante manejou Agravo de Instrumento alegando em suas razões que o
processo disciplinar nº 001/2019, ultrapassou o prazo previsto para sua tramitação, qual seja, 90 (noventa)
dias, o que, a teor do disposto no Decreto-Lei nº 201/67 e no próprio Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara Municipal de Cabedelo – Resolução nº 159/2006, atrai a incidência do instituto da
Decadência.

 

O Decreto nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá
outras providências, disciplina o seguinte:

 

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:

 

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.

 

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

 

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade
administrativa;

 

II - Fixar residência fora do Município;

 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro
na sua conduta pública.

 

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no
art. 5º deste decreto-lei.
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O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal (Resolução nº 159/2006)
estabelece o seguinte:

 

“Art. 57. Os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar destinada
à declaração de suspensão de prerrogativas regimentais ou perda do mandato não poderão exceder
o prazo de 90 (noventa) dias para sua deliberação conforme o caso, pelo Plenário ou pela Mesa”.

 

 

Primeiro deve-se ter em mente que a perda do mandato parlamentar pode ocorrer de dois modos
distintos, sendo elas: a extinção e a cassação do mandato. Essas hipóteses são detentoras de
procedimentos totalmente distintos uma da outra.

 

Para melhor esclarecimento destes institutos é necessário diferenciar a extinção da cassação de
um mandato eletivo.

 

Conforme os ensinamentos de José Afonso da Silva a extinção do mandato nada mais é do que:

 

“o perecimento do mandato pela ocorrência de fato ou ato que torna automaticamente
 inexistente a investidura eletiva, tais como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número

 (...) perda ou suspensão dos direitos políticos”(  de sessões expressamente fixado José Afonso da Silva,
       ).Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 539, 25ª Ed., São Paulo:Malheiros, 2005

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello:

 

“a cassação é a extinção do ato porque o destinatário descumpriu condições que deveriam
(permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando da situação jurídica” Celso Antônio

  ).Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27ª Ed., São Paulo:Malheiros, 2010

 

Nestes termos observo que o processo disciplinar nº 001/2019, não trata de cassação de mandato
pois os atos imputados ao agravante, não estão tipificados no art. 7º, e incisos do Decreto nº 201/1967,
não podendo assim ser aplicado ao processo administrativo em curso o arquivamento sumário, conforme a
regra estabelecida no art. 5º, VII do Decreto 201/1967.

 

O processo disciplinar nº 001/2019 trata-se na verdade de extinção do mandato parlamentar
também prevista no Decreto 201/1967:
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Art. 8º Extingue-se o mandato do Vereador e assim será declarado pelo Presidente da Câmara,
quando:

 

III - deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões
ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão
autorizada pela edilidade; ou, ainda, deixar de comparecer a cinco sessões extraordinárias
convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de recebimento, para apreciação de matéria
urgente, assegurada ampla defesa, em ambos os casos.

 

E cuja a tramitação também está prevista na Lei Orgânica do Município de Cabedelo-PB e no
Regimento Interno da Câmara Municipal e onde não há nenhuma previsão legal que determine o
arquivamento do processo administrativo quando este não for concluído dentro do prazo de noventa dias.

 

Ante o exposto,  exerço o juízo de reconsideração da decisão monocrática (ID 4498719),
 tornando-a sem efeito, e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO

.SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

 

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo prolator da decisão agravada.

 

Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Decorrido esse
prazo, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, independentemente de
nova conclusão.

 

P.I.

 

João Pessoa, 19 de setembro de 2019.

 

 

Desembargador    Marcos Cavalcanti de Albuquerque

                                  R e l a t o r
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