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PARECER FINAL 
 

PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR (Art. 5º, inciso V, segunda parte, 

do Decreto-Lei nº 201/1967) 
  

1. RESUMO DOS FATOS 
 

Vem à apreciação desta Comissão o processo político-administrativo nº 

01/2019, cabendo a mim, na condição de Relator, apresentar proposta de voto e 

de parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, nos termos do 

art. 5º, inciso V, segunda parte
1
, do Decreto-Lei nº 201/1967. 

Em 04 de outubro de 2019, o Plenário desta Casa acatou denúncia 

subscrita pelo cidadão SÍLVIO CÉSAR MARQUES DA COSTA contra o 

Prefeito Municipal de Santarém Novo, Senhor LAÉRCIO COSTA DE MELO. 

Em síntese, a denúncia descreve que: 
 

- No dia 08 de janeiro de 2018, foi firmado contrato de locação, entre a 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo e o senhor ERSIVAL 

FERREIRA DA SILVA, cujo objeto era a locação de um imóvel 

localizado neste Município, o qual serviria para instalação e 

funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e do 

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Santarém Novo; 

- O mencionado contrato serviu apenas de “guarda-chuva” para acobertar 

– e tentar dar ar de legalidade – o pagamento de serviços prestados pelo 

senhor ERSIVAL SILVA para a Associação dos Produtores Agrícolas de 

Santarém Novo, atendendo a pedido emanado do Prefeito LAÉRCIO 

MELO; 

- O senhor ERSILVAL SILVA, atendendo solicitação do Denunciado, 

consertou uma patrulha mecanizada (VALTRA 785), de propriedade da 

referida Associação; 

- Ao terminar a execução do serviço, o Senhor ERSIVAL SILVA 

procurou o Prefeito Municipal, com o objetivo de receber seu pagamento. 

Porém, o Denunciado, após consultar a equipe técnica da Prefeitura de 

Santarém Novo, informou que não poderia efetuar o pagamento do 

serviço, pois o maquinário consertado não pertencia ao patrimônio 

público municipal; 

                                            
1
 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: 
(...) 
V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 
(cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da 
acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. (...) (destacou-se) 
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- O Prefeito LAÉRCIO COSTA DE MELO, contudo, apresentou ao 

senhor ERSIVAL SILVA a alternativa de simular um contrato de locação 

de imóvel, que seria celebrado entre a Prefeitura e o próprio ERSIVAL 

SILVA, proprietário do bem objeto do dito contrato;  

- Assim, na visão do Prefeito, o senhor ERSIVAL FERREIRA DA 

SILVA receberia, em parcelas mensais, o pagamento pela prestação de 

serviços que beneficiou uma Associação privada, sem qualquer vínculo 

com o Poder Público Municipal; 

- Até a presente data, a Prefeitura Municipal de Santarém Novo já efetuou 

o pagamento de uma parcela, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) ao senhor ERSILVAL SILVA; e que 

- Assim agindo, o denunciado teria infringido o inciso VII, do artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 201/1967. 
 

O Denunciado foi notificado, em 15/10/2019, para apresentar defesa. 

Em 25/10/2019, o Denunciado, por seus ilustres advogados, Doutores 

ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR e RAFAEL DUQUE ESTRADA 

DE OLIVEIRA PERON, encaminhou sua peça defensiva preliminar, da qual 

extraio os seguintes trechos: 
 

- A denúncia versa apenas e unicamente sobre a celebração de contrato de 

locação de imóvel entre a Prefeitura de Santarém Novo e o Sr. ERSIVAL 

FERREIRA DA SILVA, contrato este que, nos termos da denúncia, teria 

sido simulado apenas para que o denunciado pagasse ao Sr. Ersival o 

valor decorrente de reparos em máquinas da Associação Agrícola do 

Município, tendo sido pago no bojo do contrato um único valor de R$ 

1.500. 

- O contrato objeto da presente denúncia sequer fora assinado pelo 

denunciado, já que fora firmado e executado em janeiro de 2018, 

oportunidade na qual chefiava o Poder Executivo o saudoso Prefeito 

Pedro Cabral. 

- Se houve ou não qualquer tipo de tratativas estranhas ao contrato, estas 

se deram entre o Prefeito à época e o Sr. Ersival, não podendo recair e 

nem imputar ao atual prefeito, ora denunciado, qualquer responsabilidade 

sobre o fato. 

- Há claramente a ausência de justa causa e ilegitimidade passiva, enfim, 

não há sequer fatos capazes de configurar em desfavor do denunciado 

qualquer tipo de irregularidade referente ao presente contrato que, diga-se 

de passagem, fora fielmente cumprido, tendo o imóvel em questão 

funcionado como almoxarifado da Secretaria de Obras, conforme se 
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comprova pelas fotos juntadas em anexo, bem como através das 

testemunhas arroladas. 

- Requer, por tal razão, o arquivamento da denúncia. 
 

Em sua defesa prévia, o Denunciado arguiu preliminares, que “acredita 

cabíveis, conquanto prejudiciais para o exame do mérito”, todas devidamente 

analisadas e indeferidas pela Comissão, em sede de parecer prévio, que acolheu 

o voto proferido pelo Relator, dando-se prosseguimento à denúncia. 

Me posiciono – agora em emissão de parecer final – da mesma forma 

manifestada no parecer prévio, ou seja, pelo não acolhimento das preliminares 

suscitadas pela defesa técnica do Denunciado, por todas as razões ali elencadas. 

Consta nos autos interrogatório prestado pelo Denunciado (fls. 135 a 137), 

audiência que ocorreu no dia 06/11/2019. Na mesma data, deveriam ser 

inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, WILSON OLIVEIRA FILHO 

e JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA, que, apesar de devidamente 

intimadas, não compareceram àquele ato processual. 

Alegou a defesa, no respectivo ato, verbalmente, que a testemunha 

WILSON OLIVEIRA FILHO não compareceu à audiência em virtude de 

encontrar-se em audiência perante a Justiça do Trabalho de Capanema, sem, 

contudo, amparar sua alegação em prova documental, o que levou a Presidência 

desta Comissão a encerrar a instrução processual e abrir prazo de cinco dias para 

apresentação de razões escritas, cabendo ressaltar que, em relação à testemunha 

JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA, a defesa do Denunciado não trouxe 

aos autos qualquer justificativa para sua ausência. 

Posteriormente à realização do ato, mais precisamente no dia 07/11/2019, 

a defesa do Denunciado apresentou prova documental da presença da 

testemunha WILSON OLIVEIRA FILHO na mencionada audiência 

trabalhista, requerendo a designação de nova data para realização de sua 

inquirição (fl. 138), tendo esta Comissão deliberado pelo deferimento do pleito, 

designando a data de 13/11/2019, para inquirição da testemunha WILSON 

OLIVEIRA FILHO e deliberando pela inquirição do Senhor ERSIVAL 

FERREIRA DA SILVA, bem como para novo interrogatório do Denunciado 

LAÉRCIO COSTA DE MELO, em homenagem ao princípio do devido 

processo legal, que exige a observância do contraditório e da ampla defesa. 

A Presidência desta Comissão, como consequência de tais decisões, 

determinou a interrupção do prazo para apresentação de razões escritas, que 

só voltaria a influir, por inteiro, após o efetivo encerramento da instrução 

processual. 

Infrutíferas, mais uma vez, as tentativas de intimação do Denunciado e de 

seus patronos, para se fazerem presentes à audiência designada para o dia 

13/11/2019, conforme se infere dos autos, o que forçou esta Comissão a 
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determinar a publicação do respectivo mandado de intimação no Diário Oficial 

do Estado do Pará. 

Compareceram ao ato processual apenas as testemunhas WILSON 

OLIVEIRA FILHO e ERSIVAL FERREIRA DA SILVA. Ausentes o 

Denunciado e seus Advogados, apesar de devidamente intimados pela imprensa 

oficial, o que levou a Presidência desta Comissão a decretar o encerramento da 

instrução processual, com a consequente determinação de intimação do 

Denunciado e de seus Advogados para apresentação de razões escritas.  

Conforme se infere da certidão de fl. 176v, expedida pela Secretaria 

Legislativa da Câmara, esta Comissão tentou intimar o Prefeito LAÉRCIO 

COSTA DE MELO sobre o prazo para apresentação de defesa final, bem como 

para fornecimento de cópias de folhas do processo nº 01/2019, porém o 

Denunciado se recusou a receber a documentação e o respectivo mandado de 

intimação. 

O mesmo ocorreu em relação a um dos Advogados do Denunciado, 

Doutor RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON, conforme se 

depreende da certidão de fl. 177v, na qual consta que o procurador do 

Denunciado recebeu a documentação de fls. 140/175, porém se recusou a 

receber o mandado de intimação, sob a justificativa de que já havia sido 

intimado pelo Diário Oficial do Estado do Pará, cuja publicação se deu em 

25/11/2019 (fl. 178). 

O Denunciado, porém, não apresentou razões escritas (defesa final), em 

que pese o conteúdo das mencionadas certidões e a comprovada publicação do 

mandado de intimação no Diário Oficial do Estado do Pará (fl. 178), o que 

obrigou esta Comissão a acolher a defesa final apresentada pelo Doutor 

ORLANDO GARCIA BRITO, nomeado como Advogado Dativo do 

Denunciado no bojo das audiências realizadas em 21/11/2019 (fls. 166/177). 

Como bem salienta o Defensor Dativo do Denunciado, no início de sua 

peça, o causídico fez uso “das alegações feitas pela defesa técnica do 

Denunciado nos mandados de segurança, que foram impetrados nesta Comarca, 

contra os atos adotados pela Câmara Municipal no presente processo político-

administrativo, já que a exiguidade do prazo para apresentação de defesa, me 

impõe tal atitude, para preservar os interesses do Denunciado”, demonstrando, 

assim, que as razões escritas ofertadas representam, na verdade, as alegações 

que a defesa do Denunciado tem apresentado desde o início da tramitação do 

presente processo. 

Passo a analisar as razões escritas (defesa final) apresentadas pelo Olustre 

Defensor dativo. 
 



                                           CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
                                                      Comissão Processante nº 01/2019 

 

                                                                 ESTADO DO PARÁ 

 
 

 

 

 

ANÁLISE DA DEFESA FINAL – RAZÕES ESCRITAS  

APRESENTADAS PELO ADVOGADO DATIVO DO 

DENUNCIADO 
 

2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, 

CONSISTENTE NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DAS SESSÕES 

COM A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PREVISTA REGIMENTALMENTE (RI/CMSN, 

ART. 130, § 1º). NECESSIDADE DE OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA, POR ESTA 

COMISSÃO, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 46 – STF 
  

Sustenta a defesa que os atos “da Câmara Municipal necessitam de 

publicidade, sendo este um dos princípios norteadores da Administração 

Pública, revigorado nos dias de hoje com a transparência que se espera dos 

poderes públicos”, aduzindo o seguinte: 
 

- O Regimento Interno da Câmara trouxe, em seu art. 130, § 1º, a seguinte 

determinação: ‘Art. 130 – pauta é a relação das proposições, que estejam 

em condições regimentais a serem apreciadas na Ordem do Dia. § 1º. 

Nenhuma proposição será incluída na pauta, sem ter sido publicada no 

avulso com antecedência mínima de uma reunião’; 

- As matérias a serem analisadas pelos Vereadores devem ser divulgadas 

através de avulsos, com uma sessão de antecedência para inclusão em 

pauta. Logo, como neste Município as sessões legislativas ordinárias 

ocorrem às sextas-feiras, a denúncia em questão deveria ter sido incluída 

em pauta e distribuída em avulso aos Vereadores na sexta feira anterior, 

ou seja, no dia 29/09/2019, para deliberação no dia 04/10/2019; 

- Insensível às normas regimentais que deveria zelar, visando atingir seus 

inconfessáveis interesses não republicanos, o Presidente da Câmara agiu 

sorrateiramente, porquanto não só não distribuiu os avulsos, como 

também não publicou pauta com uma semana de antecedência. Aliás, não 

publicou a pauta nem mesmo com 24 horas de antecedência; 

- Bastou uma simples busca no portal da Câmara Municipal para se 

constatar que a pauta somente foi elaborada e publicada no mesmo dia da 

sessão legislativa de acatamento da denúncia em questão, como já 

comprovamos com o espelho e pauta com a data de assinatura no dia 

04/10/2019; 

- É evidente que o Presidente da Câmara Municipal não observou o prazo 

regimental para inclusão da denúncia na pauta do dia 04/10/2019, com o 

único intuito de não dar conhecimento aos Vereadores da matéria a ser 
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tratada, surpreendendo nessa sessão legislativa com denúncia fabricada 

contra o Prefeito Municipal Denunciado; 

- O Decreto-Lei 201/67, na primeira parte do inciso II do art. 5º, 

estabelece que “de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na 

primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu 

recebimento”; 

- Entretanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a 

denúncia deve ser incluída na pauta da primeira sessão, com observância 

das normas regimentais aplicáveis; 

- No caso em tela, a inobservância das normas regimentais para inclusão 

sorrateira da denúncia em pauta no mesmo dia da sessão legislativa, para 

muito além da mera irregularidade ou descumprimento de formalidade, 

afigura-se verdadeira violação aos princípios constitucionais da 

publicidade, moralidade, legalidade e transparência, com o único fito de 

surpreender aos Vereadores de boa-fé e não possibilitar ao Prefeito 

Municipal Denunciado organizar a base parlamentar de apoio na sessão 

legislativa; 

- O então Presidente da Câmara, com o sigilo emprestado à denúncia, com 

violação de normas regimentais e constitucionais, conseguiu seu intento, 

com a ausência dos Vereadores ELITON DA COSTA MELO e 

DOUGLAS ALAN DA SILVA à sessão, por exemplo. 
 

Como visto, o Denunciado sustenta a inobservância, por esta Comissão 

Processante, do princípio constitucional da publicidade, tendo em vista que o 

Regimento Interno da Câmara Municipal exige a publicação da pauta de suas 

sessões, com o prazo de uma sessão de antecedência. 

A tese não merece prosperar. 

Conforme restará demonstrado no presente tópico, a Súmula Vinculante 

nº 46, do Colendo STF, impede que o Parlamento Municipal se valha de 

legislação local para regular o rito procedimental que deve ser utilizado nos 

processos de cassação de mandato de Prefeito, com exceção de matérias não 

reguladas no Decreto-Lei nº 201/1967 e que não entrem em confronto, ainda que 

indiretamente, com a mencionada legislação federal, o que não é o caso 

ventilado nos autos pelo Denunciado, que, inclusive, transcreve na sua defesa o 

dispositivo legal do Decreto-Lei nº 201/67, que versa sobre a obrigatória 

inclusão da denúncia para deliberação Plenária da Câmara Municipal na 

primeira sessão após o seu protocolo. 

Como o Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece expressamente que a 

denúncia deve ser colocada em pauta na primeira sessão após seu protocolo 

na Casa, qualquer disposição em contrário, seja na Lei Orgânica Municipal, no 

Regimento Interno da Câmara, ou mesmo em legislação ordinária estadual ou 
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municipal, não pode ser utilizada, ainda que de forma subsidiária, pelas 

Comissões criadas para processar e julgar Prefeitos por infrações político-

administrativas, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 46 – STF, sendo, 

em tal hipótese, cabível Reclamação, diretamente ao Supremo.  

Contudo, ainda que a Câmara Municipal pudesse utilizar seu Regimento 

Interno para disciplinar o rito procedimental dos processos de cassação de 

Prefeito, nos termos indicados na inicial, mesmo assim não teria razão o 

Denunciado, uma vez que o Regimento Interno da CMSN, que serve de arrimo à 

tese apresentada pelo Denunciado, disciplina a matéria nos seguintes termos: 
 

“Art. 130 – pauta é a relação das proposições, que estejam em condições 

regimentais a serem apreciadas na Ordem do Dia. 

§ 1º. Nenhuma proposição será incluída na pauta, sem ter sido publicada 

no avulso com antecedência mínima de uma reunião;” (destacou-se) 
 

O referido dispositivo legal do Regimento Interno da Câmara de Santarém 

Novo, usado pelo Denunciado para embasar sua tese, versa sobre 

PROPOSIÇÕES. 

O que são proposições? O art. 140 do Regimento Interno nos responde: 
 

“Art. 140 – Proposição é toda matéria submetida à deliberação da Câmara, 

assim designadas: I – projetos de emenda à Lei Orgânica; II – projetos de 

lei; III – projetos de Decreto Legislativo; IV – projetos de Resolução; V – 

requerimentos; VI – moções; VII – pareceres; VIII – emendas; IX – 

vetos.” 
 

Portanto, as proposições são matérias apresentadas para deliberação 

ordinária da Câmara Municipal, quando esta atua como órgão legislador. São 

elas, as chamadas proposições, que devem ser, por força regimental, levadas à 

pauta e publicadas com a antecedência ali prevista. São matérias submetidas ao 

crivo da Câmara Municipal quando esta exerce sua função precípua, que é a de 

legislar. 

Nos processos de cassação de mandato de Prefeito, a Câmara de 

Vereadores atua como órgão julgador, em demanda político-administrativa que, 

por força de decisão vinculante de nossa Corte Suprema, deve obediência ao rito 

previsto no Decreto-Lei nº 201/1967. Trata-se de norma federal, sendo, por tal 

razão, hierarquicamente superior ao Regimento Interno do Parlamento 

Municipal. 

Sobre o rito processual que deve ser adotado pelas Comissões 

Processantes, o Decreto-Lei nº 201/1967 prevê, em seu art. 5º, incisos I e II, o 

seguinte: 
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“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” (destacou-se). 
 

A referida norma, como visto, dispõe que a denúncia deverá ser lida na 

primeira sessão que venha a ocorrer após seu protocolo na Casa. Como a 

denúncia foi protocolizada na Câmara Municipal em 03/10/2019 (quinta-feira), 

véspera, portanto, da sessão ordinária ocorrida em 04/10/2019 (sexta-feira), 

tinha, por imposição legal, que ser apreciada nesta sessão. 

Tão logo teve conhecimento da entrada da matéria na Casa, a Presidência 

determinou, em atenção ao disposto no Decreto-Lei 201/67, a inclusão da 

matéria na primeira sessão subsequente ao seu protocolo. Assim foi feito. 

A Câmara Municipal de Santarém Novo ainda não dispõe de Resolução 

que discipline o encaminhamento eletrônico de avulsos aos Parlamentares, o que 

impõe que os respectivos avulsos sejam entregues somente aos Vereadores que 

estejam na Casa durante o expediente administrativo semanal ou para aqueles 

que forem localizados na cidade pela Secretaria da Casa, o que nem sempre é 

possível, tendo em vista que vários deles residem fora da sede do Município e 

também têm seus compromissos extra Câmara, inclusive em outras cidades. 

Todavia, fazemos a presente abordagem somente para contrapor os 

argumentos trazidos à colação pelo Denunciado, pois o Decreto-Lei nº 201/1967 

é hierarquicamente superior a qualquer norma municipal, inclusive ao próprio 

Regimento Interno da Câmara, o que obriga a adoção pelo Poder Legislativo do 

rito previsto na mencionada legislação federal. 

Este, inclusive, é o entendimento adotado pela Súmula Vinculante nº 46, 

do Colendo Supremo Tribunal Federal, de observância compulsória, que tem 

a seguinte redação: “A definição dos crimes de responsabilidade e o 

estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de 

competência legislativa privativa da União.” 

Ao julgar a Reclamação nº 24.727, o atual Presidente do Supremo, 

Ministro Dias Toffoli, proferiu a seguinte decisão: 
 

“(...) tem-se que a autoridade reclamada, ao entender que as normas 

locais e estaduais se sobrepõem ao que dispõe a legislação nacional 



                                           CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
                                                      Comissão Processante nº 01/2019 

 

                                                                 ESTADO DO PARÁ 

 
 

 

 

 

naquilo que tange à disciplina de processo e julgamento de crimes de 

responsabilidade, afronta o que determina a SV 46, assim como o que 

decidido na ADPF 378/DF, porquanto legitima o recebimento de denúncia 

e da deliberação pela cassação do mandato do prefeito do Município 

de Novo Progresso/PA por escrutínio secreto. Nesse sentido: Rcl 

22.034/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 24/11/2015. Ante o exposto, nos 

termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema 

Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão 

reclamada proferida no Agravo de Instrumento (...), para que outra seja 

proferida, observando-se a Súmula Vinculante 46 e a ADPF 378/DF 

[Rcl 24.727, Rel. Min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 2-5-

2018, DJE 87 de 7-5-2018].” (destacou-se) 
 

Como visto, nossa Suprema Corte não admite que norma de âmbito 

municipal ou estadual discipline os procedimentos que devem ser adotados pelo 

Legislativo ao julgar Prefeito por infração político-administrativa. Como o 

Decreto-Lei nº 201/1967 exige, de forma explícita, que o Presidente da 

Câmara, de posse da denúncia, na primeira sessão, determine sua leitura e 

consulte a Câmara sobre o seu recebimento, assim deve proceder o 

Parlamento, ainda que seu Regimento Interno disponha de forma diversa, o que, 

como já demonstrado, também não ocorre no presente caso concreto. 

Mesmo que o Regimento Interno da Casa pudesse servir de arrimo à tese 

exposta pelo Denunciado, a Câmara Municipal não poderia se valer de sua 

aplicação, sob pena de desobediência ao determinado pela Súmula Vinculante 

nº 46 de nossa mais alta Corte. 

Dos autos se infere o seguinte: a denúncia foi protocolizada na Câmara 

Municipal no dia 03/10/2019, véspera da subsequente primeira sessão ordinária 

da Câmara Municipal, que seria realizada em 04/10/2019. Em obediência ao rito 

preconizado no Decreto-Lei nº 201/67, a Presidência da Casa determinou sua 

inclusão na pauta da sessão do dia 04/10/2019 e solicitou que a Secretaria 

Legislativa desse a mais ampla e possível publicidade à pauta da respectiva 

sessão. 

Cabe ressaltar, por necessário, que a denúncia deu entrada na Câmara 

somente no dia 03/10/2019, praticamente no final do expediente administrativo 

daquele dia, o que impediu que a Secretaria Legislativa da Casa fizesse sua 

inclusão na pauta naquela mesma data. 

Como dito pela defesa do Denunciado, no Parlamento Municipal de 

Santarém Novo é realizada uma única sessão ordinária semanal. Os Vereadores, 

pagos pelo contribuinte e por respeito a seus eleitores, têm a obrigação de 

comparecer às sessões ordinárias, salvo por razão de doença ou para tratar de 

assuntos de interesse do Município, não cabendo, assim, a pífia argumentação de 
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que a publicação da pauta somente no dia 04/10/2019 foi a causa da ausência de 

dois Vereadores àquela sessão, parlamentares que o Impetrante alega formarem 

sua base de apoio na Casa. 

O Presidente, o Primeiro Secretário e a Secretaria Legislativa da Câmara 

de Santarém Novo, mesmo fora do expediente administrativo, ainda tiveram o 

cuidado de ligar, no próprio dia 03/10/2019, para todos os Vereadores, 

comunicando-lhes que a denúncia seria incluída em pauta e seria submetida à 

apreciação do Plenário no dia 04/10/2019.  

Portanto, a Câmara Municipal agiu de acordo com o rito processual 

previsto no Decreto-Lei 201/67, não devendo, por tal razão, ser acolhida por 

esta Comissão a tese defendida pelo Denunciado. 
 

3. O SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE FOI REALIZADO EM 

CONFORMIDADE COM O DECRETO-LEI 201/67. MATÉRIA DE NATUREZA 

‘INTERNA CORPORIS’. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL 
 

O Denunciado também requer o reconhecimento de nulidade processual, 

por alegada irregularidade na condução do sorteio que culminou com a escolha 

dos membros da Comissão, trazendo aos autos as seguintes argumentações: 
 

- De acordo com o art. 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967 e o art. 

45, § 2º, do Regimento Interno, 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; 

- O sorteio da Comissão Processante deverá ser realizado entre todos os 

vereadores desimpedidos, ou seja, não havendo impedimento de nenhum, 

todos eles, inclusive os ausentes na sessão, devem participar do sorteio; 

- Todavia, em que pese a ata da sessão reproduzir o texto legal de fato não 

fora isso que ocorrera, já que o Presidente da Câmara determinou que o 

sorteio da Comissão fosse realizado entre os membros presentes, não 

incluindo, portanto, os vereadores ausentes na sessão, quais sejam: 

ELITON DA COSTA MELO e DOUGLAS ALAN DA SILVA; 

- No próprio parecer prévio da Comissão Processante quanto ao 

prosseguimento ou não da denúncia (fls. 92 a 96 do processo 

administrativo), os Vereadores integrantes admitiram e reconheceram a 

não inclusão dos Vereadores ELITON DA COSTA MELO e DOUGLAS 

ALAN DA SILVA no sorteio da Comissão Processante constituída pelo 

Decreto Legislativo nº 02/2019; 
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- A jurisprudência pátria é no sentido de que o sorteio deve ser realizado 

entre todos os Vereadores desimpedidos e não somente entre aqueles que 

estiveram presentes na sessão e votaram pelo acatamento da denúncia, 

com prejuízo aos Vereadores governistas que foram excluídos do sorteio e 

prestigiados apenas os oposicionistas que foram incluídos. 
 

Como visto, a defesa sustenta a necessidade de realização de novo 

sorteio para definir a composição desta Comissão Processante, alegando, 

como fundamento de sua tese, que o sorteio fora realizado apenas entre os 

Vereadores que estavam presentes na sessão, quando o certo, segundo sua ótica, 

seria a realização de sorteio entre todos os Vereadores desimpedidos, ou seja, 

“não havendo impedimento de nenhum”, todos eles, inclusive os ausentes na 

sessão, deveriam participar do sorteio. 

O DVD juntado aos autos pelo Denunciado contém um vídeo que alega 

ser da sessão que do dia 04/10/2019, transcrevendo em sua peça a seguinte 

degravação: “Portanto, foi aceita a denúncia. Portanto agora vamos formar a 

comissão, que vai ser por sorteio dos membros presentes desta Casa...”. 

Como visto, o Denunciado sustenta a necessidade de realização de novo 

sorteio para definir a composição da Comissão Processante nº 01/2019, 

sustentando, como fundamento de sua tese, que o sorteio fora realizado apenas 

entre os Vereadores que estavam presentes na sessão, quando o certo, segundo 

sua ótica, seria a realização de sorteio “entre todos os Vereadores desimpedidos, 

inclusive os Vereadores ELITON DA COSTA MELO e DOUGLAS ALAN 

DA SILVA, em homenagem ao princípio do devido processo legal esculpido no 

Decreto-Lei nº 201/67.” 

Com todas as vênias possíveis, a tese não merece prosperar, porquanto 

o Decreto-Lei nº 201/1967 prevê, em seu art. 5º, incisos I e II, 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:  

I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, 

com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for 

Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a 

Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de 

acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a 

Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se 

necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o 

suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar 

a Comissão processante.   
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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” (destacou-se). 
 

A referida norma dispõe que os três Vereadores sorteados entre os 

desimpedidos, deverão reunir-se, DESDE LOGO, para elegerem o Presidente e 

o Relator da Comissão Processante, exigindo, consequentemente, que os 

Vereadores sorteados estejam presentes na respectiva sessão, tanto que impõe 

que a Comissão seja constituída na MESMA SESSÃO em que se der o 

recebimento da denúncia, devendo seus membros elegerem, DESDE LOGO, ou 

seja, naquela mesma sessão, o Relator e o Membro da Comissão Processante. 

Por óbvio, para ter seu nome incluído no sorteio, é necessária a presença 

do Vereador na sessão em que se dê a deliberação pelo recebimento ou não da 

denúncia, pois o DL nº 201/67 determina que os membros da Comissão elejam, 

desde logo, o Relator e o Presidente daquele Colegiado. 

Este Relator lamenta profundamente a afirmação do Denunciado, que 

aduz ter sido a Comissão Processante composta somente após a realização da 

sessão realizada em 04/10/2019. A tese conflita com os próprios fatos narrados 

por sua defesa técnica, o que demonstra seu desespero para retornar ao comando 

do Poder Executivo, a qualquer custo. 

O Denunciado juntou aos autos um vídeo que alega ser da mencionada 

sessão ordinária, no qual o então Presidente da Câmara teria relatado aos 

membros da Casa a forma em que se daria o sorteio para escolha dos membros 

da Comissão. Naquela sessão, estavam presentes sete Vereadores, tendo o 

Vereador GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA, se posicionado contra o 

recebimento da Denúncia. Este mesmo Parlamentar assinou a ata da sessão, na 

qual está descrita a forma em que se deu o sorteio dos membros da Comissão, 

sendo, portanto, totalmente despropositada a alegação do Denunciado, que 

sempre atuou no presente feito com deslealdade processual, agindo com 

absoluta má-fé, em total desprezo e desrespeito a este Poder Legislativo, no qual 

inclusive já ocupou uma cadeira. 

Outrossim, o Decreto-Lei nº 201/1967 impõe a convocação do suplente 

do Vereador impedido de votar, não podendo este integrar a CP. Na ocorrência 

de tal hipótese, o Presidente da Câmara Legislativa deverá obrigatoriamente 

convocar o suplente do Parlamentar impedido, sendo vedada sua participação 

como integrante da Comissão Processante. 

Como o Decreto-Lei nº 201/1967 não dispõe, de forma expressa, se o 

sorteio deve ser realizado com todos os membros que compõem o 
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Parlamento ou somente com os Vereadores presentes à sessão, limitando-se 

a dispor que o sorteio deverá levar em conta somente os Vereadores 

desimpedidos – ressaltando, porém, que os Vereadores sorteados deverão 

reunir-se para eleger, desde logo, o Presidente e o Relator da Comissão – a 

Mesa Diretora da Casa tomou a decisão de incluir no sorteio apenas os 

Vereadores desimpedidos que estavam presentes na sessão ordinária, passando o 

tema a constituir matéria de natureza interna corporis do Parlamento, cabendo 

destacar que a medida adotada pela Presidência da Casa não foi objeto de 

questionamento por qualquer Parlamentar presente àquela sessão. 

Feita tal observação preliminar, é preciso, para a devida compreensão da 

matéria, fazer a seguinte indagação: como o Parlamento deveria ter procedido 

para aferir o eventual impedimento de um de seus membros? 

A resposta é simples: antes da realização do sorteio, a arguição de 

impedimento de qualquer Vereador só pode se dar mediante as seguintes 

hipóteses: 
 

(a) a declaração de impedimento, por razões de parentesco, interesse no 

caso ou de foro íntimo, poderá ser arguida pelo próprio Vereador 

impedido; ou  

(b) poderá ser suscitada por qualquer Parlamentar. Se a alegação de 

impedimento levantada por um colega for repelida pelo Vereador cuja 

isenção é colocada em dúvida, a análise da matéria deverá ser submetida 

ao Plenário da Casa, que dará o posicionamento final sobre a controvérsia.  
 

Não há outra solução.  

Ocorre que, no caso elencado na alínea ‘a’, a eventual auto declaração de 

impedimento só poderá ser feita pelo Parlamentar impedido, por óbvio, se este 

estiver presente na reunião em que for realizado o sorteio para escolha dos 

membros que irão compor a Comissão Processante. 

Conforme se infere da ata da sessão que escolheu, por sorteio, os 

membros da Comissão Processante, não foi suscitado o impedimento de 

qualquer Vereador por nenhum de seus pares. Restava, portanto, tão somente a 

possibilidade de auto declaração de impedimento, que, como já dito, só poderia 

ser feita pelos Vereadores presentes àquela sessão. 

A ata da sessão, diga-se de passagem, relata o que de fato ocorreu naquela 

sessão, não tendo razão o Denunciado ao tentar convencer esta Comissão do 

contrário, pois em nenhum momento a ata descreve que o sorteio se deu entre 

todos os Vereadores que integram o Parlamento Municipal, limitando-se a 

relatar que o sorteio se deu entre os desimpedidos, conforme preconizado pelo 

DL 201/67, não havendo, assim, em seu bojo, qualquer fato inexistente. 
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Se o sorteio fosse realizado da forma proposta pelo Denunciado, poderia a 

escolha recair sobre Vereador ausente, que posteriormente alegasse, pelo menos 

em tese, impedimento para integrar a Comissão Processante, o que levaria a 

Mesa, obrigatoriamente, a realizar novo sorteio, com a convocação de seu 

respectivo suplente. O mesmo fato poderia voltar a ocorrer na outra sessão, e 

assim por diante, num ciclo sem fim, inviabilizando o início dos trabalhos da 

Comissão. 

Cabe reiterar, por importante, que, no caso do sorteio recair sobre 

Vereador ausente à sessão, a Comissão estará impedida de reunir-se, desde logo, 

para escolha de seu Presidente e de seu Relator, conforme estabelecido no DL 

201. 

Por todas as razões até aqui apontadas, a Presidência da Casa não tinha 

outra opção, que não a de colocar para sorteio apenas os nomes dos Vereadores 

presentes àquela sessão, sob pena de vir a ser escolhido, por sorteio, o nome de 

um Vereador que, posteriormente, se declarasse impedido, por qualquer razão, o 

que atrasaria indefinidamente o início dos trabalhos da Comissão. 

Como os Vereadores ELITON DA COSTA MELO e DOUGLAS 

ALAN DA SILVA não estavam presentes na sessão realizada em 04/10/2019, 

estes não poderiam alegar, naquele ato, impedimento para compor a Comissão 

Processante. Apesar de não ter sido suscitado o impedimento de nenhum dos 

Vereadores, presentes ou ausentes naquela sessão, por qualquer um de seus 

pares, havia, como já dito, a possibilidade de auto declaração de impedimento, o 

que levou a Mesa Diretora, em análise de matéria interna corporis, a optar pela 

realização de sorteio somente entre os Vereadores presentes, já que apenas estes 

poderiam declarar seus próprios impedimentos. 

Outrossim, descabida a alegação de ter sido o sorteio realizado somente 

entre aqueles que estiverem presentes na sessão e votaram pelo acatamento da 

denúncia, com prejuízo aos Vereadores governistas que foram excluídos do 

sorteio e prestigiados apenas os oposicionistas que foram incluídos. Não foi o 

que ocorreu na sessão ordinária realizada no dia 04/10/2019. O sorteio 

ocorreu da forma mais transparente possível, sem que houvesse qualquer 

questionamento quanto à sua lisura, durante a sessão que deliberou pelo 

recebimento da denúncia. 

Conforme se depreende dos autos, o Vereador GLADISTONE CABRAL 

DE OLIVEIRA, que se fez presente na mencionada sessão, votou contra o 

recebimento da denúncia e teve seu nome incluído no sorteio, não tendo sido, 

contudo, um dos três sorteados. Dos autos também se infere que o Vereador 

DOUGLAS ALAN DA SILVA, tido pelo Denunciado como um dos 

integrantes de sua base de apoio na Câmara, não estava presente naquela sessão. 

Porém, esteve na sessão realizada em 25/10/2019, na qual foi aprovado o 
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afastamento cautelar do Impetrante, tendo votado favoravelmente ao 

afastamento do Prefeito LAÉRCIO COSTA DE MELO, o que, pelo menos 

aparentemente, demonstra que o Parlamentar não compõe a base de apoio 

situacionista. 

Analisando a composição da Comissão Processante, verifica-se que ela foi 

formada por sorteio, tendo a Presidência da Casa optado pela forma mais 

imparcial e transparente possível para a escolha de seus integrantes, obedecendo 

o inserto no artigo 5º, inciso II, Decreto-lei 201/67, qual seja, sorteio. 

Repete-se, por necessário, que os autos estão a revelar que os Vereadores 

ELITON DA COSTA MELO e DOUGLAS ALAN DA SILVA, de fato, não 

compareceram à sessão ordinária que culminou com o recebimento da denúncia 

e com a escolha dos membros da Comissão Processante pela Câmara Municipal. 

Estando ausentes, por óbvio, não poderiam declarar seus eventuais 

impedimentos para integrar a Comissão. 

Por cautela, portanto, até mesmo para evitar futuro questionamento acerca 

da composição da Comissão Processante, a Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Santarém Novo optou por excluí-los do sorteio, viabilizando, assim, o início 

dos trabalhos e o regular prosseguimento do processo, sem deixar de garantir ao 

Denunciado todos os direitos que lhe são constitucionalmente assegurados. 

Assim, foram colocados na urna para sorteio apenas os nomes dos 

Vereadores desimpedidos que participaram daquela sessão.  

Por fim, trago à baila, para avaliação dos demais membros desta 

Comissão, mais um argumento que inviabiliza definitivamente qualquer 

possibilidade de acolhimento da tese levantada pelo Denunciado: a absoluta 

ausência de prejuízo para a defesa do Prefeito LAÉRCIO COSTA DE 

MELO. 

É que o Decreto-Lei nº 201/1967, que disciplina o rito que deve ser 

observado pelo Legislativo na condução de processo instaurado para apurar 

suposto cometimento de infração político-administrativa, versa sobre a 

competência da Comissão Processante, a quem cabe, entre outras atribuições, 

emitir parecer final – após conclusão da instrução processual e apresentação das 

razões escritas do Denunciado – pela procedência oi improcedência da acusação, 

conforme previsto em seu art. 5º, inciso V
2
. 

Independentemente da decisão que venha a ser tomada pelos membros 

desta Comissão em sede de parecer final, a matéria deverá ser apreciada pelo 

Plenário da Câmara Municipal. O mesmo se dá por ocasião da emissão de 

parecer preliminar. Neste caso, ainda que a Comissão decida pelo não 

                                            
2
 V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 

(cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da 
acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. (...) 
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prosseguimento da denúncia, a matéria deve obrigatoriamente ser submetida ao 

Plenário da Câmara, conforme se infere do art. 5º, inciso III
3
, do mesmo 

Decreto-Lei. 

Antes de julgamento em Plenário, o Prefeito Denunciado ainda terá a 

oportunidade de apresentar defesa oral e distribuir memoriais a todos os 

Vereadores da Casa, informando-lhes as razões que reputa como suficientes para 

que a acusação seja considerada improcedente. 

Portanto, a despeito da efetiva observância pela Câmara Municipal e pela 

Comissão Processante do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, o papel que legalmente compete à Comissão é de mera emissora de 

parecer, atribuindo-se ao Plenário da Casa, soberano que é, a decisão final, seja 

pelo prosseguimento ou não da denúncia, na fase inicial do processo, seja por 

ocasião do julgamento final que será proferido pela Câmara. 

Conforme demonstrado à exaustão, a Câmara Municipal, diferentemente 

de toda a argumentação trazida nas defesas apresentadas pelo Denunciado, 

procedeu no correto iter processual descrito pelo Decreto-Lei nº 201/1967, com 

observância de todos os princípios adotados pela Constituição Federal. 
 

4. DAS RAZÕES QUE LEVARAM ESTA COMISSÃO PROCESSANTE A INDEFERIR A 

INQUIRIÇÃO DE ALGUMAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO DENUNCIADO. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PARTE FINAL DO INCISO III, DO ART. 5º, DO 

DECRETO-LEI 201/1967 
 

O Denunciado requer o reconhecimento de cerceamento de sua defesa, 

porquanto a Comissão Processante deferiu a inquirição de apenas duas de suas 

testemunhas tempestivamente arroladas, trazendo aos autos as seguintes 

argumentações: 
 

- O Decreto-Lei nº 201/1967 garante ao Denunciado o direito de exercer a 

ampla defesa e o contraditório, com o arrolamento de até dez testemunhas 

– enquanto o Denunciado arrolou apenas sete –, determinando a Comissão 

Processante a inquirição do denunciante, denunciado e das testemunhas 

arroladas (Art. 5º, III, parte final), com o deferimento de inquirição de 

apenas duas testemunhas arroladas pela defesa (Wilson Oliveira Filho e 

Jefferson Alves de Oliveira). 

- A decisão proferida pela Comissão de inquirir apenas duas testemunhas 

das sete arroladas pela defesa, está em total dissonância com a Carta 

Magna Brasileira, uma vez que também no processo administrativo deve 

ser assegurado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 
 

                                            
3
 III – (...) 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. (...) 
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Conforme se infere dos autos, o Denunciado sustenta a ocorrência de 

cerceamento de defesa, alegando que apenas duas de suas sete testemunhas 

foram ouvidas durante a instrução processual. Entre as testemunhas arroladas 

pelo Denunciado, pasmem, o atual Governador do Estado do Pará, uma 

Deputada Estadual, um Deputado Federal e uma profissional formada no curso 

de Gestão em Saúde, que reside no Estado de Santa Catarina.  

A alegação para a inquirição de tão ilustres testemunhas é que, em suma, 

todas teriam visitado este Município no ano de 2018, tendo, na ocasião, 

conhecido toda a estrutura física da Prefeitura de Santarém Novo, que incluiria o 

almoxarifado da Secretaria de Obras. 

O fato alegado pelo Denunciado para inquirição de testemunhas que nem 

aqui em Santarém Novo residem, ou seja, não vivenciam o dia-a-dia de nossa 

cidade, e, por isso, não guardam qualquer relação com os fatos descritos na 

denúncia, evidencia o desejo de buscar retardar e tumultuar os trabalhos da 

Comissão, tendo em vista que é somente de noventa dias o prazo para a 

conclusão dos trabalhos, por expressa disposição legal (art. 5º, inciso VII
4
, do 

DL 201/67), sendo praticamente impossível conseguir intimar e ouvir todas as 

testemunhas, sem comprometer a conclusão dos trabalhos da Comissão em 

tempo hábil. 

A denúncia versa sobre o alegado uso de um contrato de locação para 

acobertar suposto serviço que teria sido prestado pelo Senhor ERSIVAL 

FERREIRA DA SILVA em maquinário que não pertence ao patrimônio público 

municipal, ou seja, a locação do imóvel, segundo o Denunciante, foi mera 

formalidade, para, digamos assim, esquentar o pagamento que seria feito ao 

pseudo locador pela Municipalidade. Sendo assim, questiona-se: o que o 

Governador do Estado do Pará, um Deputado Federal, uma Deputada Estadual, 

uma Gestora em Saúde e alguém que teria prestado serviços à Prefeitura (obras 

de meio-fio realizadas em período não especificado pela defesa), este último 

também não residente em Santarém Novo, trariam de contribuição para a 

elucidação do fato que efetivamente deve ser apurado?  

A necessidade de inquirição das testemunhadas arroladas na defesa foi 

devidamente submetida ao crivo desta Comissão Processante. O fato é que a 

defesa do Denunciado não demonstrou, de forma eficaz, a relevância do 

depoimento das aludidas testemunhas para a sustentação da tese defensiva, o que 

afasta qualquer eventual alegação de cerceamento de defesa. 

A dificuldade de se intimar e efetivar a inquirição do Governador do 

Estado, de um Deputado Federal, de uma Deputada Estadual, de pessoas que 

                                            
4
 (...) 

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. 
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não residem neste Município, e que, reitera-se, nada acrescentariam de concreto 

ao caso, certamente eternizaria o trabalho da Comissão, com o consequente 

esgotamento do prazo de noventa dias para encerramento do processo por 

infração político-administrativo, sem a efetiva conclusão de seu mister. 

Veja o exemplo da testemunha ROSEANNE DE FÁTIMA COSTA DE 

SOUZA. Gestora em Saúde, teria visitado o Município de Santarém Novo no 

início de 2018, a convite do então Prefeito Pedro Cabral, tendo na oportunidade, 

segundo a defesa do Denunciado, conhecido toda a estrutura da Prefeitura, 

incluindo o imóvel onde funcionava o almoxarifado. Pois bem, ela mora em 

Balneário Camboriú – SC. Por isso, lamentamos a forma debochada com que a 

defesa do Denunciado sempre conduz sua estratégia, no sentido de tentar 

apequenar os trabalhos da Câmara Municipal e desta Comissão Processante.  

A inquirição de JOÃO VIEIRA DE SOUZA também, como já dito, era 

desnecessária, por não possuir qualquer relação com os fatos narrados na 

denúncia. Reside no Município de Marapanim – PA, teria prestado serviços para 

a Prefeitura de Santarém Novo, em período não especificado pela defesa do 

Denunciado, o que torna o requerimento de inquirição medida absolutamente 

imprestável para a elucidação dos fatos, com evidente fim procrastinatório. 

Portanto, tais requerimentos não mereciam acolhida, o que nem de longe 

causou prejuízo à defesa do Denunciado. Vale ressaltar que cabe à Comissão 

Processante indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, 

conforme se infere do seguinte julgado:  
 

“EMENTA: PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRAIVO, CASSAÇÃO 

DE PREFEITO, INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - 

POSSIBILIDADE. “Não é ilegal o indeferimento, por parte da comissão 

processante, de pedido de produção de prova pericial e de oitiva de 

testemunha, quando evidente o seu caráter procrastinatório.” TJMG. 

Apelação cível nº 169.820-8; rel. Des. Baía Borges; 3ª Câmara Cívil; v.u.; 

DJ de 04/08/2000). 
 

Por outro lado, em relação ao requerimento de inquirição dos Senhores 

WILSON OLIVEIRA FILHO e JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA, a 

Comissão Processante se posicionou favoravelmente a tais pedidos. Os dois já 

exerceram o cargo de Secretário Municipal de Obras, inclusive durante o 

mandato do Denunciado, tendo, portanto, relação com o objeto em apuração, 

podendo trazer elementos capazes de colaborar para a elucidação dos fatos. 

Se o objetivo da defesa do Denunciado era “comprovar a existência e 

utilização do imóvel objeto da denúncia como almoxarifado”, as testemunhas 

WILSON OLIVEIRA FILHO e JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA 

seriam as únicas que verdadeiramente poderiam comprovar ou desmentir a 
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alegação defensiva. A testemunha JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA, 

arrolada pela defesa e deferida pela Comissão, embora devidamente intimada, 

não compareceu à audiência de instrução, não tendo sido apresentada, por ele ou 

pela defesa técnica do Denunciado, qualquer justificativa para a ausência. 

Esta Comissão Processante tem buscado unicamente a elucidação dos 

fatos descritos na denúncia, na tentativa de desvendar se é verdadeira ou não a 

narrativa feita pelo Denunciante. Não pode, assim, permitir que o Denunciado 

abuse do seu direito de defesa – que sempre lhe foi amplamente assegurado – 

trazendo aos autos requerimentos desprovidos de qualquer fundamentação, com 

o firme propósito de tumultuar a marcha processual. 

Cabe destacar aos demais membros desta Comissão mais uma inverdade 

trazida à colação pelo Denunciado. Diferentemente do que alega em sua defesa 

final, a instrução processual não foi efetivamente encerrada na data ali 

anunciada. 

De fato, conforme se infere dos autos, na audiência de instrução (fls. 

130/137), não compareceram as duas testemunhas arroladas pela defesa, apesar 

de devidamente intimadas. A defesa do Denunciado, naquele ato, justificou 

oralmente apenas a ausência da testemunha WILSON OLIVEIRA FILHO, sem, 

contudo, apresentar qualquer documentação para amparar a justificativa, o que 

levou a Comissão, naquele ato, a determinar o encerramento da instrução 

processual, estabelecendo prazo para apresentação de defesa escrita (alegações 

finais). 

Ocorre que, no dia 07/11/2019, uma dia após a realização da audiência, 

portanto, a defesa técnica do Denunciado apresentou requerimento à Comissão 

(fl. 138), apresentando prova documental da participação da testemunha 

WILSON OLIVEIRA FILHO em audiência perante a Justiça do Trabalho de 

Capanema, o que levou esta Comissão a deferir a realização de nova 

audiência de instrução, conforme também pleiteado pela defesa do 

Denunciado, determinando, inclusive, a interrupção do prazo para 

apresentação de razões escritas. 

Como já dito, Excelência, o Denunciado alega ausência de intimações a 

ele a seus advogados sem razão. A meu sentir, a alegação soa como deboche, 

pois o Denunciado e seus advogados se negaram reiteradamente a receber as 

intimações a si encaminhadas por esta Comissão Processante, obrigando o 

Legislativo a determinar a publicação de suas intimações via Diário Oficial do 

Estado, conforme se infere dos autos. 

Mesmo tendo conhecimento da realização da nova audiência, solicitada 

por sua própria defesa técnica e devidamente deferida por esta Comissão 

Processante, o Denunciado e seus advogados não compareceram ao respectivo 

ato processual designado para o dia 13/11/2019. 
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Diante disso, indago: como reclamar de supostas ausências de intimações 

de atos processuais, se o próprio Denunciado e seus advogados, em ação 

evidentemente orquestrada, se recusam reiteradamente a receber as intimações e 

mesmo a comparecerem na data designada para a realização dos respectivos 

atos? 

Portanto, não é verdade que esta Comissão Processante, até o dia 

11/11/2019, não havia se manifestado quanto à justificativa de ausência da 

testemunha WILSON OLIVEIRA FILHO e ao pedido para designação de nova 

data para sua inquirição, o que demonstra, mais uma vez, a má-fé processual do 

Denunciado. 

Requereu o Denunciado, em sua defesa preliminar, a realização de perícia 

grafotécnica na declaração proferida pelo Senhor ERSIVAL DA SILVA 

FERREIRA, alegando querer comprovar a veracidade e a autenticidade da 

assinatura do declarante, com a justificativa de que a dita declaração parece ter 

sido fabricada juntamente com a denúncia, inclusive na mesma impressora. 

Mais uma absurda alegação da defesa técnica do Denunciado, tratando-se, 

na verdade, de nova tentativa de tumultuar o processo, trazendo aos autos 

ilações totalmente desamparadas sequer de indícios, ou seja, sem indicar 

qualquer elemento que levasse os membros desta Comissão a terem como reais 

as alegações de sua defesa, valendo ressaltar, por fim, que a declaração que o 

Denunciado pretendia periciar, para comprovar se foi efetivamente assinada pelo 

Senhor ERSIVAL, tem assinatura reconhecida em Cartório (fl. 09 do processo 

administrativo). 
 

5. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO DENUNCIADO E/OU SEUS 

ADVOGADOS PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

AO INCISO IV, DO ART. 5º, DO DECRETO-LEI 201/1967 
 

O Denunciado requer o reconhecimento de cerceamento de defesa, por 

alegada violação ao art. 5º, inciso IV, do Decreto-Lei nº201/1967, sustentando 

que não houve sua intimação, e de seus advogados, para ciência de todos os atos 

processuais, trazendo aos autos as seguintes argumentações: 
 

- O Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece que 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; 

- Compulsando os autos, percebe-se que os seguintes atos foram 

praticados pela Comissão Processante, sem a intimação do denunciado e 

de seus advogados: reunião de fls. 45/46, quando a Comissão Processante, 

por maioria, deferiu o encaminhamento de cópia do processo e indeferiu a 

devolução de prazo requerido pelo Impetrante; reunião de fls. 81/82, em 
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que a Comissão decidiu e aprovou o afastamento cautelar do Prefeito 

Denunciado, levando o fato, posteriormente, ao Plenário da Câmara; 

reunião de fls. 114/115, em que a Comissão se reuniu para aprovar o 

parecer prévio do Relator, quanto à defesa apresentada; 

- A Comissão Processante não intimou o Denunciado e/ou seus advogados 

sobre todos os atos do processo, especialmente daqueles onde houve todas 

as deliberações, violando o disposto no art. 5º do DL 201/67. 
 

Como visto, o Denunciado sustenta que a Comissão Processante praticou 

atos sem determinar sua intimação e de seus Advogados. 

Todos os atos processuais elencados pelo Denunciado (fls. 45/46, 81/82 e 

114/115) versam sobre decisões proferidas por esta Comissão Processante, que 

não necessitam da presença ou da intervenção de seus defensores. 

O que o Decreto-Lei impõe é a necessidade de se intimar o Denunciado e 

seus patronos para os atos processuais que demandem a presença de sua defesa 

técnica, como, por exemplo, a audiência de instrução, em que a defesa pode 

formular perguntas às testemunhas. Outros exemplos de obrigatória intimação: 

(i) para apresentação de defesa prévia; (ii) apresentação de razões escritas 

(alegações finais escritas); e (iii) para se fazer presente à sessão de julgamento, 

na qual poderá apresentar defesa oral. 

Por fim, o próprio Denunciado aduz que a diligência requerida por sua 

defesa técnica foi indeferida pela Comissão Processante. Sendo assim, não 

houve diligência para ser assistida pelo Denunciado, tendo ele e seus Advogados 

sido intimados para participar das audiências de instrução de fls. 166/176 do 

processo administrativo. 

Sem razão, portanto, mais uma vez, o Denunciado. 
 

DAS RAZÕES PARA A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO 
 

5. DAS PROVAS QUE ATESTAM QUE O DENUNCIADO INFRINGIU O 

ART. 4º, VII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 
 

Pesa sobre o Denunciado a acusação de simular contrato de locação, para 

poder pagar ao Senhor ERSIVAL FERREIRA DA SILVA os serviços de 

conserto em maquinário pertencente à Associação privada, com a indevida 

utilização de recursos públicos para fins não previstos em lei, cometendo, assim, 

a infração político-administrativa tipificada no art. 4ª, inciso VII, do Decreto-Lei 

nª 201/67. 

Ao analisar a denúncia, verifico que o Denunciante configura de forma 

coerente os fatos objeto da denúncia, indicando qual dispositivo teria sido 

infringido pelo Prefeito Municipal (artigo 4º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967), 
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como infração político-administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara de 

Vereadores, tendo em vista que praticou, contra expressa disposição de lei, ato 

de sua competência, passível de apresentação de denuncia perante esta Casa de 

Leis e apuração por membros desta Comissão Processante. 

Ao confrontar os argumentos trazidos pela defesa, com os fatos descritos 

na denúncia, entendo que aqueles não são suficientes para se opinar pela 

improcedência da acusação formulada contra LAÉRCIO COSTA DE MELO, 

pois os fatos apresentados estão devidamente provados no bojo do processo, 

com provas robustas da materialidade e da autoria, havendo nos autos elementos 

suficientes para a procedência da acusação. 

A conduta descrita no art. 4º, inciso VII, do DL 201/67, homenageia o 

princípio da legalidade, devendo-se entendê-la em sentido amplo. 

Para mim, além de todas as provas elencadas no presente feito, a tentativa 

de obstrução processual capitaneada pelo Denunciado, que ofereceu ao Vereador 

SÉRGIO REIS COSTA ARAGÃO a Secretaria Municipal de Agricultura, 

caso o Parlamentar, componente desta Comissão, assegurasse voto contrário à 

cassação, confirma a veracidade da acusação constante na denúncia. 

A tentativa de obstrução processual teve como única testemunha o Senhor 

WEDSON DE SOUZA MAIA, e foi noticiada nos autos pelo Vereador 

SÉRGIO REIS COSTA ARAGÃO em 24/10/2019 (fls. 76/77).  

Em 29/10/2019, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém Novo 

comunicou ao Senhor WEDSON DE SOUZA MAIA que o seu contrato 

temporário havia expirado, devendo encerrar suas atividades laborais prestadas 

àquela Secretaria (fl. 177). 

A perseguição política à testemunha já estava ali devidamente 

caracterizada. Porém, os ofícios de fls. 158/159, trocados entre a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Presidência desta Comissão, comprovam que o contrato 

temporário do Senhor WEDSON DE SOUZA MAIA só findaria em 

31/12/2019, comprovando-se, agora de forma documental, que o seu distrato foi 

feito como forma de retaliação, atendendo, por óbvio, ordens expressas do 

Prefeito Denunciado, não sendo crível que este não tenha dado tal determinação. 

Ora, nobres pares, se o Denunciado estivesse convicto do não 

cometimento da infração político-administrativa descrita na denúncia, não teria 

oferecido ao Vereador SÉRGIO REIS COSTA ARAGÃO uma Secretaria 

Municipal, como forma de angariar seu voto. Por outro lado, se a tentativa de 

obstrução não fosse verdadeira, não existiria razão para a falsa comunicação de 

término de contrato de trabalho (fl. 117), encaminhada à única testemunha do 

frustrado aliciamento. 

O ditado popular consagra que “quem não deve, não teme”, máxima que 

pode ser seguramente aplicada ao caso vertente. 
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Como o Denunciado não tem como contrapor os fatos narrados na 

denúncia, restou-lhe a única alternativa de usar o poder que o cargo de Prefeito 

proporciona, usufruindo deste para tentar influir no resultado do processo. 
 

5.1. DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO DENUNCIADO E PELAS 

TESTEMUNHAS WILSON OLIVEIRA FILHO E ERSIVAL FERREIRA DA 

SILVA 
 

O depoimento prestado pelo Denunciado teve pouca valia para a apuração 

que esta Comissão objetiva, limitando-se o depoente a negar as acusações que 

lhe são imputadas, sem, contudo, rebatê-las de forma irrefutável, sem apresentar 

documentações aptas a demonstrar sua inocência. 

Na mesma linha foi o depoimento consignado nos autos pela testemunha 

WILSON OLIVEIRA FILHO, que se limitou a dizer que o prédio, durante sua 

gestão à frente da Secretaria Municipal de Obras, era utilizado como 

almoxarifado e que a locação era paga em dias pela Administração Municipal, 

sem trazer aos autos qualquer comprovação documental. 

Por outro lado, o depoimento prestado pela testemunha ERSIVAL 

FERREIRA DA SILVA foi bastante elucidativo, trazendo aos autos 

informações novas, que me levam a concluir que o Denunciado, de fato, utilizou 

o contrato de locação firmado com o Senhor ERSIVAL FERREIRA DA 

SILVA para pagar pelos consertos que a testemunha fez em maquinário não 

pertencente ao patrimônio público municipal, o que poderia legalmente ser feito, 

desde que fosse firmado convênio entre o Município e a dita Associação. 

Em seu depoimento, a testemunha ERSIVAL FERREIRA DA SILVA 

corrigiu alguns erros de informação contidos na declaração que instruiu a 

denúncia, consignando que o equívoco ocorreu em razão de não se recordar, à 

época, de detalhes dos fatos ali descrito, pois é seu filho quem controla suas 

finanças pessoais e empresariais, aduzindo, inclusive, que o pagamento da 

“locação” era depositada na conta de seus filho. 

A despeito disso, as informações trazidas aos autos pelo depoente 

confirmam que a locação do imóvel incialmente utilizado pela Prefeitura como 

almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, serviu, posteriormente, como 

forma de pagamento pelos serviços descritos na denúncia, tanto é que foi 

firmado, já na gestão do Denunciado, um termo aditivo ao contrato. 

Da inquirição da testemunha ERSIVAL FERREIRA DA SILVA, 

destaco os seguintes trechos: 
 

“Pergunta: O que o Senhor está falando é diferente do que consta na 

declaração de fl. 09. O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? 
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RESPONDEU QUE: Quando a testemunha fez a dita declaração, não se 

lembrava de detalhes do ocorrido, pois é seu filho, ERSIVAL 

FERREIRA DA SILVA JUNIOR, quem cuida da parte burocrática de 

seus negócios. Ao receber a intimação para comparecer na audiência de 

hoje, a testemunha consultou seu filho, que lhe repassou os números e 

dados reais sobre o caso, o que possibilitou que a testemunha relatasse os 

presentes fatos na data de hoje. Ressalta, inclusive, que os pagamentos 

dos valores pagos pela Prefeitura por conta do aluguel do prédio eram 

depositados na conta do seu mencionado filho. 

Pergunta: O Senhor fez conserto em máquina pertencente à Associação 

dos Produtores Agrícolas de Santarém Novo?  

RESPONDEU QUE: Sim. 

Pergunta: O Senhor foi pago pela Prefeitura de Santarém Novo para 

realizar esse serviço? 

RESPONDEU QUE: Sim. Fez o serviço a mando do Prefeito e ficou 

acordado que a testemunha receberia da Prefeitura o valor de R$ 

16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) pelo serviço. Porém, a 

Prefeitura só chegou a lhe repassar, em espécie, o valor de quatro mil e 

quinhentos reais, encaminhado pelo Denunciado LAERCIO COSTA DE 

MELO para a testemunha, por meio do então Secretário de Finanças, 

Senhor LUIS GUILHERME, ficando pendente o pagamento do valor de 

doze mil reais.  

Pergunta: Esse foi o único valor que o Senhor recebeu pelo conserto? 

RESPONDEU QUE: Em espécie, sim. Depois a testemunha não 

conseguiu mais falar com o Prefeito LAERCIO, o que lhe levou a não 

querer mais fazer nenhum tipo de negócio com a Prefeitura de Santarém 

Novo, para evitar aborrecimentos. Assim, em meados de janeiro de 2019, 

a testemunha esteve em Santarém Novo para rescindir o contrato de 

aluguel com a Prefeitura, pois não tinha mais interesse na locação. Na 

ocasião, foi recebido pelo Prefeito LAERCIO COSTA DE MELO, que 

lhe fez a seguinte proposta: como a testemunha ainda tinha doze mil reais 

para receber pelo conserto do trator da Associação, a Prefeitura manteria a 

locação do prédio por mais oito meses, sem usar efetivamente o prédio 

como sede da Secretaria Municipal de Obras. Após os oito meses, a 

testemunha teria, em tese, recebido o total de doze mil reais restantes, já 

que o valor mensal do contrato era de um mil e quinhentos reais. 

Pergunta: O Senhor aceitou esse acordo? 

RESPONDEU QUE: Aceitou, pois não tinha outra opção.” 
 

Com a transcrição do depoimento prestado pela testemunha, faço a 

seguinte indagação aos demais membros desta Comissão: por que a 
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Administração firmou aditivo ao contrato de locação se, na época, o prédio já 

não era mais utilizado como almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras? A 

única resposta coerente se encontra no teor do depoimento prestado pela 

testemunha ERSIVAL FERREIRA DA SILVA, do qual se infere o efetivo 

cometimento da infração político-administrativa descrita na denúncia. 
 

6. PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR 
 

Estando os autos instruídos na forma regimental, submeto a presente 

matéria ao crivo desta Comissão, propugnando pela adoção da seguinte Proposta 

de Voto: 
 

(6.1) INDEFERIMENTO de todas as preliminares arguidas pela defesa 

do Denunciado, em razão dos fundamentos explicitados no parecer prévio 

emitido por esta Comissão (fls. 89/106); 

(6.2) PROCEDÊNCIA da acusação, por reconhecer que o Denunciado 

cometeu a infração político-administrativa descrita no art. 4º, inciso VII, 

do Decreto-Lei nº 201/1967; 

(6.3) Remessa dos autos à Presidência desta Casa de Leis para designação 

de data e hora para convocação e realização de sessão de julgamento do 

presente parecer final desta Comissão Processante, com arrimo no artigo 

5º, inciso V, do Decreto-Lei nº 201/1967; 

(6.4) Encaminhamento de cópia integral do presente processo ao 

Ministério Público Estadual, aos cuidados do Promotor de Justiça que 

atua nesta Comarca, bem como ao Juízo Eleitoral de Santarém Novo e 

ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará – TRE/PA, 

para as devidas anotações de inelegibilidade; 

(6.5) intimação do Denunciado, para tomar ciência do teor do presente 

parecer final e para ciência da data em que este será submetido a 

julgamento pelo soberano Plenário desta Casa de Leis; 

(6.6) intimação dos Advogados do denunciado, Dr. ORLANDO 

BARATA MILEO JUNIOR (OAB/PA nº 7.039) e Dr. RAFAEL 

DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON (OAB/PA nº 19.681), 

pessoalmente, ou por meio do Diário Oficial do Estado do Pará, acerca do 

teor do presente parecer final e para ciência da data em que será 

submetido ao Plenário; 

(6.7) intimação do Defensor Dativo, Doutor ORLANDO GARCIA 

BRITO (OAB/PA nº 21.905), acerca do teor do presente parecer final e 

para ciência da data em que será submetido ao Plenário; e 

(6.8) publicação deste Parecer Final no Mural e no sítio eletrônico da 

Câmara Municipal de Santarém Novo. 
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É como voto. 

Submeto o presente parecer final à apreciação dos demais membros da 

Comissão Processante nº 01/2019. 

Santarém Novo (PA), 03 de dezembro de 2019. 

 

 

Vereador JOEL DO CARMO CORREA 

Relator 
 


