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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1327112-6, DA COMARCA DE 

GUARAPUAVA – 3ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA 

Agravante:  NACIR AGOSTINHO BRUGGER 

Agravado:  VEREADOR DO MUNICÍPIO DE TURVO E OUTROS 

Relator:   DES. NILSON MIZUTA 

 

 

Nacir Agostinho Bruger impetrou Mandado de 

Segurança contra ato do Vereador Aroldo Correa de Mattos, do 

Vereador Onezimo Ferreira e da Vereadora Juliane Vennek. 

Informou que é prefeito municipal de Turvo e que foi instaurada 

Comissão Processante na Câmara Municipal com base em duas 

denúncias recebidas em 17 de novembro de 2014, uma de 

Henrique Zarawny e outra com assinatura de 37 munícipes. Narrou 

que as denúncias tiveram por base duas Comissões Parlamentares 

de Inquérito que investigaram a existência de irregularidades em 

processos licitatórios municipais. Afirmou que as CPIs concluíram 

pela existência de superfaturamento e favorecimento nas licitações 

com base apenas em prova documental e processos genéricos.  

 

Alegou que, após as denúncias, Aroldo Correa de 

Mattos, presidente da Câmara dos Vereadores, determinou a 

formação de Comissão Processante para instauração de Processo 

Cassatório do prefeito sem fundamentação e indicação das 

irregularidades. Afirmou que fizeram parte da Comissão 

Processante os vereadores Onezimo Ferreira, como relator, Juliane 

Vennek, como presidente, e Antonio Schinemann Sobrinho, como 

membro. 
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Asseverou a nulidade do processo cassatório, pois 

o vereador Onezimo Ferreira foi relator dos processos de CPI. 

Aduziu que foi intimado para apresentar defesa prévia através dos 

Ofícios nº 01 e 02/2014, acompanhados apenas dos relatórios finais 

das CPIs, que são obscuros e genéricos. Destacou não houve 

nenhuma intimação pessoal, conforme exigem o art. 70, VIII, da Lei 

Orgânica Municipal, e o art. 5º, IV, do Decreto nº 201/1967, e que 

estava ausente do município no dia da audiência de oitiva de 

testemunhas, o que acarreta a violação das garantias de ampla 

defesa e contraditório.  

 

Informou que foi realizada sessão de julgamento 

no último dia do ano, sem que fosse intimado pessoalmente para 

comparecer. Alegou que o relatório final da Comissão Processante, 

processada em menos de 30 dias, concluindo pela cassação de seu 

mandato como prefeito, foi aprovado pelo plenário da Câmara 

Municipal e foi lavrado o Decreto Legislativo nº 01/2014, assinado 

pelo presidente da Câmara em exercício, Aroldo Correa de Mattos, 

em 31 de dezembro de 2014. 

 

Requereu a concessão de liminar para suspender 

os efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2014, que cassou seu 

mandato e, ao final, a declaração de nulidade do Decreto 

Legislativo.  

 

Contra a decisão que denegou a liminar é dirigido 

o presente Agravo de Instrumento.  

 

Afirma o agravante a ausência de fundamentação 

da decisão agravada, que não se mencionou sobre os argumentos 
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apresentados na inicial. Alega que a decisão deixou para analisar o 

pedido de liminar depois das informações dos impetrados, 

considerando a presunção de legalidade e legitimidade dos atos 

administrativos, mas não observou essa presunção pode ser 

afastada diante da farta prova documental de ilegalidade carreada 

aos autos. Destaca que o objeto do writ é justamente comprovar a 

ilegalidade do ato e que todas as provas já foram apresentadas em 

razão da ausência da fase de instrução probatória no mandado de 

segurança.  

 

Aduz a presença do fumus boni iuris em razão da 

participação de vereador impedido na Comissão Processante, 

Onezimo Ferreira, que também participou das CPIs, da ausência de 

fundamentação para o recebimento das denúncias e da ausência de 

intimação pessoal dos atos da Comissão. Assevera que o periculum 

in mora decorre da continuidade dos efeitos de um ato ilegal e da 

possível irreversibilidade dos atos do prefeito que indevidamente 

assumiu seu cargo. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para 

suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2014.  

 

Decido.  

 

Inicialmente, sem razão o agravante no que se 

refere à nulidade da decisão a quo. 

 

Embora a decisão impugnada tenha mencionado 

partes diversas, tanto o relatório como o número do processo 

refere-se ao caso em tela. De modo que o equívoco no nome das 

partes é mero erro material.  
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Também não há que se falar em ausência de 

fundamentação. A decisão se baseou na presunção de legitimidade 

e legalidade dos atos administrativos. 

 

Contudo, assiste razão ao agravante quando 

afirma que a legalidade dos atos praticados pelos réus pode ser 

verificada a partir dos elementos probatórios já carreados aos 

autos.  

 

Das alegações feitas, ao menos uma delas é 

suficiente para a concessão da liminar pleiteada, o que demonstra a 

presença do fumus boni iuris. As demais, deixo de analisá-las nesta 

sede. 

 

O agravante afirma que houve violação do devido 

processo legal pois não foi intimado pessoalmente dos atos 

praticados pela Comissão Processante que culminou com a 

cassação de seu mandato. 

 

De acordo com o art. 5º, IV, do Decreto-lei nº 

201/67, o denunciado deve ser intimado pessoalmente ou através 

de seus procuradores no processo de cassação de mandato de 

Prefeito: 

 

“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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IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os 

atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de 

seu procurador, com a antecedência, pelo menos, 

de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido 

assistir as diligências e audiências, bem como 

formular perguntas e reperguntas às testemunhas 

e requerer o que for de interesse da defesa.” 

 

Os documentos presentes nesses autos 

demonstram que houve intimação pessoal do prefeito apenas para 

comunicar sobre a aprovação das denúncias pelo plenário da 

Câmara de Vereadores (fl. 178-TJ) e para encaminhar cópias das 

CPIs, informar sobre a instauração da Comissão Processante e 

notificar o prazo para apresentação de defesa prévia (fl. 183-TJ). 

 

As demais intimações (fls. 220, 247, 249, 256/257) 

foram todas encaminhadas ao protocolo da Prefeitura. 

 

O Secretário Municipal de Administração, ao 

observar que havia sido feito o protocolo administrativo das 

intimações, encaminhou à presidente da Comissão Processante dois 

ofícios informando que elas deveriam ser entregues pessoalmente 

ao prefeito (fls. 254/255-TJ). 

 

Importante observar que na defesa prévia já 

constava o endereço, o telefone e o fax dos advogados do prefeito, 

através dos quais ele poderia ter sido intimado (fls. 195/212-TJ). 

Não há nos autos qualquer prova de que tenha sido tentada a 

intimação também através dos causídicos. 
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É verdade que a presidente da Comissão 

Processante informou que foram feitas tentativas de encontrar o 

prefeito e que ele não estava nas dependências da prefeitura (fl. 

306-TJ), mas isso não afasta a necessidade de observar as normas 

acima transcritas a respeito de sua intimação, que poderia ser feita 

também através de seus procuradores. 

 
Por sua vez, o periculum in mora decorre da 

continuidade dos efeitos de um Decreto Legislativo potencialmente 

ilegal.  

 
Dessa forma, verifico que estão presentes os 

requisitos para a antecipação da tutela. 

 
Do exposto, defiro o pedido de antecipação de 

tutela recursal e suspendo os efeitos do Decreto Legislativo nº 

01/2014 (fl. 89-TJ). 

 
Intime-se a parte agravada para que responda no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do inciso V, do artigo 527, do 

Código de Processo Civil. 

 
Dispenso as informações do juízo de origem. 

 
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça; 

após, voltem. 
 
Int. 
 
Curitiba, 19 de janeiro de 2015. 

     
NILSON MIZUTA 

      Relator 
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