
`-,

ASSUNIO:

Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACI0 DA LIBERDADE

COMISSAO PROCESSANTE

PROCESSO N° 02, DE 11.11.2019

i3s¥AD€As&#A}[£NDATODOPREFEIT0MUNICIPALDEJACAREi|zAiAs

AUTOREs:       cARros    ALEXANI>RE    SANTANA    DOs    sANros    ROsA    OruNicll.I)    -

:R[NOE;¥yofg:]EfAL E*i[7rfuErit6[iE?I:. proTOcoro GERAL N.  1.333, DE
13/iirmig.
CASSIAN0 RICARDO SALGADO BORGES quuNICIPE) - PROTOCOL0 GERAL N°
i353,  DE  18/iiraoig  oENbNCIA  ARQulvADA  -  IREGULAR -  AusENCIA  I>E
ASSINATURA}

MEMBROS DA COMISSAO:
I'resfdeDte:
Rehtor:
Monbl.o:

PRAZ0 FATAl,:



EXCELENTissIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAFtEI.  VERE

MADUREIRA.

-f`:`eeck

CmarfiB

;Verc`i¥mi:inDirdco°ro

RDE

CARLOS   ALEXANDRE   SANTANA   DOS   SANTOS   ROSA,   brasHeiro,   casado,   autonemo,

portador  da  Carteira  de  ldentidade  n°  42.654.446no,  inscrito  no  CPF  sob  n°  338.884.838-67,  no  plero  gozo  de

seus   dirertos   civis   e    polrticos,    devidarnente    inscrito   corno   eleitor   na   Zona   396,    Secao    0129,    titulo    n°

314326470124  residente  e  domiciliado  a  Est.  Do  Limoeiro,  595,  baiITo  Jd.  Califernia,  JacareLSP,  CEP  12.305-

810,  vein,  respeitosarnente,  a  presenga  de  Vossa  Excelencie,  Oferecer  a  presente  DENONCIA    em  face  do

Excelentl'ssimo  Senhor Prefeito  Municipal  lzAiAS  JOSE  DE  SANTANA,  com  base  na  CF ART.  37  § 4°,    Lel

Federal  8.429re2  art.11  caput,  inciso  I,  Lei Organica   2.761/90 art.  67,  seguindo o  rito estabelecido pelo  Decreto-

|ei n° 201/67, consoante raz6es de ordens  faticas e legais que passa a expor:

I -DA ADMISSIBILIDADE  DA DENl]NCIA

0 art.  33  inciso  I  da  Lei Organica  do  Munici.plo de Jacarei

"I  -  a  dendncia  escrita  da  infra?5o  poderd  ser  feita  por  qualquer  eleitor,  com  a

exposi§5o dos fatos, cita?ao de testemunhas e a indica?ao das provas;



0 art.  50 do  Decreto-Lei 201/67,  estabelece que:

"Art.  5° a processo de cassag5o do mandato do Prefeito pela Camara, pot infrap6es

defiinidas no artigo anterior, obeclecer6 ao seguinte rite, se outro nao for estabelecldo pela legislag5o do

Estado respectivo:

1  - A denilncia escrifa da infra?ao poder6 ser feita par qualquer eleitor, com a

exposig5odosfatoseajndica95odasprovas.SeodenuncianteforVereador,ficard

impedido de votar sobre a dendncia e de integral a Comiss5o processante. podendo,

todavia, praticar todos os atos de acusag5o. Se a denunciante for o Presidente da

Camara, passar5 a Presidencia ao substituto legal, para os atos do processo, e s6

votar6 se necess5rio para completar o quorum de julgamento. Sera convocaclci o

suplente do Vereador impedido de votar, a qual n5o poder6 integrar a Cc)missao

processante."

Assim,  qualquer cidadao podefa efetuar a dentlncia em face do Prefeito  Municipal perante a

Camara  de  Vereadores,  para  que  esta  analise  a  admissibilidade  da  acusagao  e,  posteriormente,  a  instauragao

do processo.

Na   admisslbilidade   da   deni]ncia   a   Camara  de  Vereadores  verificara   a   consistencia   das

acusag6es,  se  os  fatos  e  as  provas  dao  sustentabilidade,  se  os  fundamentos  sao  plausivels  ou,  ainda,  se  a

noticia do fatci denunciado tern razoavel  procedencia.

11 -DOS  FATOS  E  FUNDAMENTO  DA DENUNCIA

0  Denunciante 6 braslleiro nato,  cidadao da  Reptlblica  Federatlva do  Brasil  no exercfoio dos

seus direitos conferidos  pela  Lei  Maior.

Portanto,  possui plena legitimidade para apresentar a presente Denuncia.

0  Denunciado  praticou  infragao  politico-administrativa  grave.  sujeita  a  apuragao  e  sangao

pela Camara Municipal de Vereadores, conforme restara demonstrado a seguir.

Atraves  de  consulta  ao  Portal  do  Tribunal  de  Justlga  do  Estado  de  Sao  Paulo,  encontra-se

uma  Agao  ClvH  de   lmprobldade  Administratlva  -  Vlolagao  aos  Princfpios  Administrativos,   processo  digltal   n°

1009540-91.2019.8.26.0292.  Trata-se  de  danos  causados  ao  meio  ambiente,  contaminagao  do  lengol  freatlco,

despejo de esgoto direto no Rio Paraiba do Sul.
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111 -DOS ASPECTOS  ILEGAIS  DA CONDUTA

A conduta do  Denunciado ofende a  CF ART.  37 caput,  Lei  Federal  8.429/92 art.  11  capLtf,
inciso  I.

"CF - Art. 37 Caput:

A administra?ao  pilblica  direta  e  indireta  de qualquer  dos  Poderes  da  uniao,  dos

Estados,   do   Distrito   Federal   e   dos   Municipios   obedecer±   aos   principios   de

legalidade,   impessoalidade,   moralidade,   publicidade  e   efiiciencia   e,   tamb6m,   ao

seguinte"

"Lei Federal 8.429192 art.11  caput. inciso I:

Art.11.  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta  contra os princl'pios

cla  administra?5o   pl]blica   qualquer  aeao  ou   omiss5o   que  viole   os  deveres  de

honestidade,  impareialidade,  Iegalidade,  e  lealdade  as  instltui?6es,  e  notadamente:

I  -  praticar  ato  visando  film  proibido  em  lei  ou  regulamento  ou  diverso  daquele

previsto, na regra de competencia"

Desta  forma,  nota-se  que  ao  agente  pdblico  nao  6  permitido  atuar da  mesma  maneira  que 6

permitida ao particular,  ou  seja,  de  maneira pessoal,  que  nao prevista em lei,  defendendo interesses que  nao os
-`dblicos.

Hely  Lopes  Meirelles  leciona  que,  "na  Administraeao  Ptiblica  nao  ha  liberdade  nem  vontade

pessoal.  Enquanto  na Administra?ao  particular 6  licito fazer tudo que  a  lei  nao  proibe,  na Administraeao  Pdblica

s6  6  permitido fazer o que a lei  autoriza."

lsto  porque  a  Administragao  Pilblica  nao  disp6e  dos   interesses  pdblicos,   por  serem  estes

inaprc>priaveis.  A  Administraeao  Ptlblica  apenas  aplica  a  lei  ao  caso  concreto,   razao  pela  qual  possui  carater

meramente  instrumental.

As  infrac6es  politico-administrativas  estao  elencadas   no  art.  4°  do   Decreto-lei  n°  201/1967,

devem ser apuradas pelo 6ngao legislativo  municipal,  e seguindo o  ri{o ali  previstci.

Nao  podemos  deixar de  mencionar que  tais  infra?6es tern forte  aspec{o  politico,  atos  que  vac

contra  leis,  Federal,  Estadual e  Municipal,  em tese, afim  de  manter sua popularidade  na  regiao.
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Nesse sentido,  a conduta do  Denunciado tamb6m ofende a  Lei  Organica  Municipal,  art.  169:

Art.  169

Fica   vedado   a   lan§amento   de   efluentes   e   esgotos   urbanos   e

industriais,  em  qualquer  corpo  cl'6gua  do  Municipio,  sem  a  devido  tratamento,  observadas  as
clisposic6es de lei complementar.

Nao se pc>de admitlr o desrespeito do chefe do Poder Executivo no cumprimento da Lei e o

clescaso com o  meio ambiente,  cujo momento passa  par d.Iversas dificuldades.

Hely Lopes Meireles nos ensina que a  protegao ambiental visa a preservagao da natureza em

`.dososelementosessenciaisavidahumanaeamanutengaodoequilibrioecol6gico,diantedoimpeto

predat6rlodasnag6esclvilizadasque,emnc)medodesenvolvimento,devastamflorestas,exauremosolo,
exterminam a fauna, poluem as aguas e a ar

Portanto,   senhor   Presidente   da   Camara   de   Vereadores,   nao   restam   duvidas   quanto   a

comprovagao dessas  ilegalidades  praticadas pelo  Denunciado,  sendo que  este  ilibado  Parlamento,  cerfamente,

nao  sera  conivente com  condutas  ilicitas.

IV -PEDIDOS

Pelo exposto, requer a Vossa Excelencia.

)  receblmento e processamento da  presente dendncia,  com base CF ART. 37 § 4°,   Lei Federal 8.429/92 art.  11
capuf,   Inciso   I,   Lei   Organlca     2.761/90  art.   67,   seguindo  o  rito  estabelecido  pelo  Decreto-Lei  n°  201/67ap6s
manifestagao  da  Procuradoria,  seja  a  dentlncia  lida  na  primeira  sessao  e  submetida  sua aceitagao  ao  plenario
desta  Casa Legislativa;

Caso  aceita,   seja  constituida,   na   mesma  sessao,  a  Comissao  Processante,   composta  por  tres  vereadores,
sorteados dentre os desimpedidos;

Ap6s  instalagao da  Comlssao Processante,  seja  notlficado o  Senhor Prefeito para  apresentar defesa  ptevia,  pcir
escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar suas respectivas testemunhas;

Com  a  defesa,  seja  emitido  parecer da  Comissao  Processante  sobre  a  prosseguimento  ou  nao,  submetendo  o
feito ao  plenario,

Sendo  votado  o  prosseguimento  da  denuncia,  se]a  determinado  o  lnieio  da   lnstrugao,   designando   os  atos,

diligenclas   e   audlenclas   que   se   f'Izerem   necessarlos   para   depoimento   do   denunciado   e   inqulrigao   das

testemunhas,



Seja  oportunizada  ao  denunciado  a  apresentacao  de  raz6es finals,  no  prazo  legal,  e  emitido o  parecer final  da

Comissao Processante;

Ao final,  seja julgada procedente a  denuncia,  em sessao  de julgamento  no  plenario  desta  Casa  Legislativa,  por

2/3  (dois tengos) de seus  membros, em vofagao nominal  e aberta,  com a competente perda do cargo de  Prefeito

Munlcipal  e expedlQao  do  respectivo Decreto Legislativo de  Cassagao do mandado do Senhor Prefeito;

Em  qualquer caso,  seja comunicado o resultado a Justiga  Eleitoral.

Pede deferimento.

Jacarei,  23 de Outubro de 2019.

314326470124
Carlos Al
Titulo de  Eleitor n°

#\'3€quE     A~h`\i*c  JG     f`-c,:iti;~\ci.
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PROMOTORIA
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jusTieA        DO        MEio
AMBiENTE,    HABiTAeAO
E         URBANISMO          DA
COMARCA DE JACAREi

ExcunNTisssun SSENHORA ]u±zA DB DIRRIro DA
FAizBNDA p&Buac DA cohuncA DE IACAREI

0 MINISTERIO P¢BLIC0 DO ESTADO DB SAO

PAuro,  por meio  da Promotora de Justica abaixo  asslnada,  1egltimado

peloart.129,inciso111,daConstituiGaoFederal,comfundamentonoart.
37,capute§4°daConstituicaoFederal,nosartigos17eseguintesdaljei

Federaln°.8.429/92,nosartigos1°,incisoIV,5°,inciso1eseguintesda

Lei Federal n°. 7.347/85, vein propor a presente

PEIA_ PRA

Enderego-Rua:TresdeAbriln°32-BairroJardimLeonid.ia

TICA I)E

- Cidade de Jacarei/SP
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IVIPSP MINISTERIO  PuBLICO
DO  ESTADO  DE SA0  PAULO

AMBiENTE,     HABiTAeAO
E          URBAN ISMO          DA

COMARCA

observando o procedimento previsto na Lei Federal 8.429/92, co

com o prcicedimento comum previsto no art.  318 do C6digo de I

Civil,  e  com  as  regras  previstas  na  Lei  Federal  7.347/85,  em  face  de

IZA£AS JOSE DE  SANTANA,  brasileiro,  solteiro,  advogado,  portador da

cedula de identidade RG n°.18.084.403-5 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF

sob  o  n°.  081.117.678-97,  residente e  domiciliado na Rua das  Camelias

n°.   26,   Parque   Santo  Antchio,   CEP:   12.309-360,   Jacarei-   SP,   pelos

motivos de fato e de direito expostos a seguir.

I - DOS FATOS

1.  Restou  apurado  mos  autos  do  Inquerito  Civil  n°.

1.175/2019,  que  o  Sr.  Jzczias /OSG  cze  Scz7tfanci,  no  exercicio  do  cargo  de

Prefeito    de    Jacarei,    praticou    ato    de    improbidade    administrativa
consistente na violacao do principio da legalidade.

2.   A  violacao  ocorreu  em  razao   da ao  de  ate

administrativo absolutamente ilefal que autorizou a ligacao na rede de
esgoto  de  dezenas  de  im6veis   existentes  mos  loteamentos  irregulares

Parque IiTxperial e Jardim Pedrcrmar.

3.  Ocorre  que  tats  redes  ptiblicas  nao  se  enc.ontram

ligadas a nenhum sistema de tratamento  dos efluentes,  fato que viola a

lcgislacao federal,  estadual e municipal,  alem de causar nefastos  efeitos

ao meio ambiente por conta da poluicao.

Endere?a -Rua: Ties de Abril n° 32 -Bairro Jardim Leonidia -Cidade de Jacarer/SP
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Em suma,  em razao da aGao do Prefeito de Jacarei,  o esgoto

im6veis foi interliga.do a rede ptiblica, sendo ±9spejado em cursos d'igua

§±p qualquer tratamento.

4. 0 ato administrativo editado ora referido trata-se do

Expediente    n°.     109/2018    -    PGM    e

fundamenta dole

adece de   total falta   de

a, conforme se demonstrara a seguir:

®

C

MUNICIPI0 DE JACAREI
GAe"ETE oo fJftEFEiTo

Expediente n``  I O9C018 - PGM

jLs€up.a: 1irlmirLarc3 deTserminando a ligrcao de iau e e!golo na redc pt.bltca coletora no

lotco7uerro parque Imperial ;

lBI.I-dco; SAAE -Sc~i¢o Aut6noTno dc Agm . Esgoto; Defercoria Priblica do Es&ado de

Sao l'aulo e  Minia±rio P&blioo do Estado de Sao Paulo

V&os(.-.)

Consid€rando a  Oficio circuristanciedo do S .A.A E. de n° 415t201. de 20 dc achl de 2018. sobs

8  sim3cao dc ah&slecmen:eo de 6g`ia e colcta dc esgcto+ Sos morad- do loltanrmto P&rqpe

lmper`al;

Cons`derando  as  iniciniLvas  dr  Defefisore  Pdblica  do  Estedo  de  S3o  PaL]to,  ch  pfoc6sSos

irdlciajs, encamds ao preoerite, an r&vor due mds.iio8 hioraaloTos. cm sad. de reel.rso junto ac
Egr6gio l'ribLina] d¢ Justi[a, quc dhadinm polo fomeeim®nto de 4gm ExdeveL a cohaa de esBou>

com toda infrocsmitura ntrsessaria;

Cur.siderando quc ]q4 realmeDte iDchreis edir.Eadce, [rorch  selTI ligrcao in redo prb»ca de ague

c redo dc es®oto. ac>s moradons do locamcnto do Papue Imperial;
Considrerado. ainda qua a opcao t6cTuca de hatamento individanl mediatrtc a const"9=o de "fossa-

r.Ztro``  al¢m ale onenl.oEi Sos  Mtii.jcipes. encorilra-se ultrap-sseda tcode err. vista a iminencia da

¢onstrueao de Esta¢So dc l`ralalTLento compacca  jd contratada pMalo SAAE  - Sowiap Aut6Tiomo

de Ague e Esgrty.
Ccmsid€Tndo,  quc os Cidedsco  nao contemi]lachs oo maroo tcmFDral de temo firmado cm 08

de ouiubaro de 20 I 3 , -no bojo do ]nqu€rico Civi] f`q as/ 12 M^ ¢ oe qoe tiao ingre8saram com a¢:Oes

jndic iais ricara.Ii em §iniaqao de fLagran`e dos.g`.aldde ji q»e. embo.a corn im6v€is constnjldos
ndo poaem tea 9LLes resid6ncLas tigadaf i  redo i>bblie& cc.letora;

Considearaodo.   fin&Lmence. qua nao ha decisfo jndiciil oil .crmo ds &justmento de  eoriduta a
exiBir  da  MunicJpelidadc  comae-cmo  di`+caeo  ro  pen.I.eo  pe]B  nefco5onz.  P¢l}lico  do

Lislado de Sao P.I)to c dctemiT.ado, eni ap3es individuaj8. pelo I. Trib`iml de Justiqa,

Endereeo -Rua: Tres de Abril n° 32 -Bairro Jardim Leoni'dia -Cidade de Jacarel'/SP
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5.  Com base  nesta  "rLtndcimenta€dr",  o reu  "es€en

ed77i{riisfrcifzL/amente"     os      efeitos      de      decisao     judicial,      proferida

casuisticamente  e  de  foma  isolada  em  apao  individual,  para  todos  os
im6veis  dos  parcelamentos irregulares  do  solo  Pt2ngue JmpeJiczl e  /circzzm

Pedramar:.

RE MUNIcipIO DE JACAREi
G^BINETE 00  PflEFEITO

haido.
Fstcnder edmin ismiv'amcnt¢ a protap5o jtidicul obtida em sede

de rccur`o pete ltet`crsor`a Pablica do ristado de Sao Paulo a tedos as Cidadios propnctirias de

in¢vejs  s[tuades dos loteanontos  Parq\!c Imperial  c  Pedramar: ButE}rmndo o SAAE - Scrvigo

^momoiio de Ague c F.sgoto a proceder a ligngao individual iia reds p6bliea eristente.

Oficic`se  ao S.A A.E detrminanto q`ie prooeda o   levantamento

d¢ tajs nT16vets comuniealrdo i Set:rctarra dc Plancjrmento.

Autl.rizo  a  Procurndaria  do  Munrieipin  e  ac  SAAE   -  Scrviap

Autchor`]o  de  Agm  a  Es8oro  a  reconhecer  8  procedertcia  de  pedides    judicial  em  mmite,

relacio7tados a ir€a de ebraog€ncia. ben assim desis{ir de rec`Lrgos porvcat`rm exi±*eDtos.

Publique-se e oficio-sc ae moisl6rio mblico do E6Lado de Sfo

P&ulo  infomando  a  iususimbilidade  do  as§entndo  na  louiio  acima  chadr  face cos  dois

rundam c.I.1as da  presen`e decisao`

c.8bincte, 27 de 8bri] de 2018.

`__i-3
mlAs josE

Prefeito de jacaTef

®

Enderego -Rua. Tres de Abril n° 32 -Bairro Jardim  Leonidia -Cidade de Jacarei'/SP
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6.   Vale   destacar   que EM   NENHUM   MOM

dud.]o  1udlclal  qti.  emJ]..oti  a  ato  admlnJgivtfro  dcterrfuou  .
IiEacao do im6vel obieto da demanda a rede de esEoto gem o devido

mac,  8im,  que  tal  providencia  se  desse  com  ±Qa4
INFRAESTRUTURA NECESSARIA:

"Agrouo de iustrunento tircido de decisao que, mos cutos de

preterrsdc> de obrigapdo d.e fazer, indeferiu a pedido de tutela

antectpcrda que almejowa o fiornecineuto de &gua

pot;a\]et  e  coteta  de  esgoto,  com.  toda  a
infraest:rutura   necess@ria   -   Agravcmte,
hipossufu=iente e uul:nerdreL ndo teTrL corLdic6es de realizar a

implantapao de sisterra de fossa - Servico ptiblieo em questoo
a   dota.do   da  nota  de  esseneialidcrde  -   Inf:ere-se  que   6

possiiiez e>ckyir do Bate  PGbtieo  a  sofu§ao  do  tin:passe
colocedo (Lei n°  13.465/ 17 clTt.13, §7°,  art.  33,  aa" e "b" e

art. 36] § 10, I e 11 e §3°). Ainda mats res casos de flagrante
omissao, onde desde tonga data dieveria ter agido pare
ben equc.cionar a ocapapito   Outro dxptomas:  cut.  15 de
DHDU, art  1 1  do PIDCSC e art.  2° da Declaragivo UrtireTsal

d.os   Direttos   das   Aguas   -   Precederites   TJSP   -   Decisao

roformeda -Recurso prowho."1

Neste  sentido,  ficou  expressamente  determinado  no

voto do relator do ac6rdao:

1 Agravo de lnstrumento n°.2061632-66.2018.8.26.0000, Rel. Desembargador Marrey Uit, ~ 3a Camera de

Direito Publieo do Tnbunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, Julgado em 25.09.2018.

Endere9o -Rua: Tres de Abril  n° 32 -Bairro Jardim  Leonl'dia -Cidade de Jacarel'/SP
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HHE

AMBiENTE,     HABiTAeAO
E          URBANISMO          DA
COMARCA DE JACAREi

TRIBtJ`-EL DE JUSHt:A
PODER JUDICIARIO

SAD paulo

Por  tudo,  a  decisao  merece  ser  reformada,
para     que     Qs    reformas    sejam     levadas     a    efeito     pe!a
f`ulunicipal}dade.

Em  i ace  do  exposto,   cid-se  provimento  ao
recurso.

MARnE¥  uiNT
Relator

7.   Em   suma,   caso   o   reu   realmente   pretendesse
"estender  os  Ofefros  da  decisao  judieial"  oral  cheda,  devetla.  realizar

as obras de necessdrias paraque-
gsJ9difise9±g±±geda§  a  rede  ptiblica,  1ancando  o  esgoto
PREVIAMENTE TRATADO.

Uma      alternativa      tambem      possivel      para      a

Municipalidade  seria a realizacao  de  reformas  nas  edificac6es  mediante

implantapao  de  sistema  de  fossas  septicas  individuals  nas  casas,  OU

OUTRO   SISTEMA   ALTERNATIVO   FACTivEL   E   REGULAR,   fato   que

tambern nao ocorreu.
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8. Ademais, em reuni6es realizadas mos anos

e 2.0132, no ambito de procedimentos administrativos em curso perante

esta  Promotoria  de  Justiea,  restou  estabelecido  entre  o  Poder  ELblico

Municipal   e   este   6rgao   do   Ministerio   Ptiblico   que   os   im6veis   dos

loteamentos  irregulares  citados  nao  seriam  ligados  a  rede  ptiblica  de

esgoto sem tratanento, exceto se houvesse solucao individual da questao

dos efluentes, ou a implantacao de Estacao de Tratamento de Esgoto.

9.  Mesmo assim,  a  reu I)ETURPOU decisao judicial

individual visando utiliza-la como justificativa para burlar a Constituicao

Estadual e a legislacao federal, estadual e municipal, ca.usando danos ao
meio ambiente, a ordem urbanistica, e violando o principio da legalidade.

10.    Dessa   forma,    a.o   inves    de   procurar   solucao

ambiental e urbanistica adequada e juridicamente valida para o problema
sofrido   pelos   moradores   dos   bairros   em   questao,   o   reu   preferiu

desrespeitar a lei e agravar a poluicao ambiental nesta cidade.

11.  Portanto,  resta configurada  a  conduta  comissiva

consistente na. pratica de ato de improbidade administrativa por violagao

ao princtpio  da legalidade, pelos fundamentos juridicos demonstrados a

seguir,

11 - DOS -un£Dlcos

2 Vide fls.143/145 e  164/167  do lnquerito Civil n°.  06/12  MA.
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DA

a)  Da Vtola€ao a Legisla€ao FederaL Estndual a Mur`i

12.  De  acordo com o art.  30,  inciso I,  alinea "b" da Lei

Federal     n°.      11.445/2.007,      considera-se     "esgotame7ito     scin{t6rio..

coustituido pelas cLrfuidcLdes, inf ro;estruturas e I:nstalaG6es op eractoncds

de  coleta,  trcmsporte,

otos sc.ntthrios
no rrLeiv arrthiervie. "

tratamento e  die_ uados dos
desde as tigap6es predinis ate o seu lan€aTnento final

Neste  diapasao,  disp6e  o  art.  208  da  Constituieao  do

Estado de  Sao Paulo que  "fica  uedado  a  [ar.camento dc eJluerites e
esgotos urbarLos e incLustricds, sem a devido tratame"to, em qualq'uer
corpo de agua." (grife±).

D€  igual  modo,  disp6e  o  art.  169  da  Lei  Organica  do

Municipio de Jacarei que  `r.ca uedndo  a  lan€arJiento de eflttentes e
esgotos  ur:ba:Iros   e   ind:ustriais,   em  qualquer  coxpo   d:dgt.a  do
Munioipio, sem a devido tratamento, observadas as clisposiG6es de lei
comple rnentar. " (grifel).

13.      Com     efeito,     a     legisla¢ao     brasileira     veda

expressamente o lancamento de efluentes sem o devido tratamento, visto

que   tal   conduta   al6m   de   contraria   a   lei,   tambem   causa   poluieao

Endereeo -Rua: Tres de Abril  n° 32 -BairTo Jardim  Leonidia -Cidade de Jacarel/SP
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ambiental3  e  risco  a salubridade4 das  pessoas  por falta de  sa

ba.sico adequado5.

Eprife

14.  Por conseguinte,  o  rfeu,  no  exercicio da funcao  de

Prefeito de Jacarei6, foi diretamente responsavel par danos ambientai8
e  urbanisticos,  violando  os  seus  deveres7  como  titular  do  cargo

3 Art 3° -Para os fros previstos nesta I.ci, entende-se por:

Ill-poluicao,adegradacaodaqualidadeanbientalresultaLntedeatividadesquedu-etaoumdiretamente:

a) pre]udiquem a satide, a scguranca e o bcm-estar da popula€ao,

bt cnem condig6es adversas as atividades sociais e ecohomicas,

c) afetcm desfavoravelmeute  a biota;

a) afetem as condi96es esteticas ou sanitarias do meio ant)ientc;

e)  lancem matchas ou  energia eon desacordo  com  os pa.drbes  anbientais estabelecidos;  (alt.  3°,  mciso  IH  da

Lei Federal n°.  6.938/ 1.981).

4 Art   196. A satide e direito de todos e clever do B§tado, garantido mediante pelitlcas soclais c econ6mlcas que

visem a ndtngao do  risco de doenqu e  de outro8 agrBvo8 e ao aceB8o ulverd e ig`i&litirio is &edeB e
servico8 para Bun plomaeao, prote€ao e recuperapao.  (art.196, da CFRB/ 1988)  (grrfei).

5 aArt   ZOO  Ao sistema tmico de satide compete, ahem de outras atnbuic6es, no§ tcrmos da lei:  (...)

IV -participar da formulapao da politica e  da e=ecqcao da8  ae6e8 de 8.neamento bi8ico,  (...)"  (art   20C),

mciso IV da CFRB/ 1988)  tgrifei).

6 Art  60` Iho mreito, como chefe da administraeao, compete dan cumprimento aS delifrorap6e8 dr
Caman, dingir, fi8calrar e defender os intercs8es do Muncipio, b€m como adotart e£££2|±g£gE£Le!.
tade a8 nedida8 adninirtmtiva-de utmdndc palilica, sem exceder as verbas orcamentcha§. (art  60 da
Lei Orginica do Municipio de Jacarei|  (grifei).
7 "Art.167 Para assegurar a efetividede des§e direito, ±!±s!!±bic ao Pader Ptibllco Hun!edLp!!, entre outras,

a§  seguintes medidas:  (.  .)

#inatde#pr:m¥ve¥a:a:i:bT=o°Secdo=o[;;on:Sadifi:r#e:d¥q=£edaadcae°£ubb[:gal:JEffifEE£%2ffiffa
t=¥e=t8e=ca;af:=o:8(e)T=T8;,°:cTs[o¥[andad°LeTFP£Cet:i=b:egn3¥/S8n]igrtrveserecuperandoomeio
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pdbrico  que  exerce8,  e  ate  mesmo  como  cidadao9, or  se  com ortar

como Doluidorlo] mesmo ciente das graves, incontornaveis e incontaveis

consequencias do ato administrativo praticado.

15.   Vale   destacar   que,   conforme   disposto   na   Lei

Organica  do  Municipio  de  Jacarei, tal ato  esta revisto  inclusive  como

infraeao  politico-admini8trativa  sujeita  a julgamento  da  Camara  de
Vereadores e sancionadas com a cassa ao do mandatoll.

16.     Ademais,     por     contrariar     EXPRESSAMENTE

diversos dispositivos legals, o ato praticado pelo Sr. Prefeito, na condicao

de funcionario ptiblicol2, tambem e tipiricado coma crimel3 na esfera

penal.

8 "Art.  61  Compete ac Prefeito,  entre outras atribui96es:  (...)

Xxxrv -adotar provid.encias para a conservapao e salvaguarda do patrrmchio municipal;  (...)" (art.  61, incisci
XXXVI da. lei Organica do Municipio de Jacarei).

9  Art.  225.  Todos  ten  direito  co  rneio  ambiente  ecologicamente  equilibredo,  bern de  usa  comum  do  povo  e

e-.I i ulin qul]dnde dc vial IIpoulo-e ao Poder Fusuco e I I-btLvid.die a d~ a. drfudA+a e
I.re8ervilo pangi as presentes e futuras gerag6es.  (art.  225,  caput da CFRB/ 1988).

10 "Art 30 -Para os fins prgvistos nesta Lei,  entende-se por;  (...)

IV -poluidor, a pessoa` fisica ou juridiea, de direito ptiblico ou privado, responsavel, direta ou indiretamente,
par atividede causadora de degradacao anbiental;  (...)" (art   3°, inciso IV da Lei Federal n°,  6.938/81).
11 "Art. 67 Sao infine6es politico-adrni]iistrativae dos nefeito8 minicipaie sngeitas E\o julgamento pela

Camara dos Vereedores e aardonadas com a cassecao de mandate: (...)

H-_Fandt]frtrfu+===:=:£±+±rdr===f::=i-:±±::?i#coa
Administraj;ao da Prehitura;  (.. .r (art.  67, incisos VII e VIII da I.ei Organica do Municipio de Jacarei).

]2   Art. 327 -C`onsidera-se funcioncho p`iblico, para as efeitos penais, qiiem, embora transitonamente ou sem

remuneracat), exeroe cargo, emprego ou fun¢o p`iblica,  (art. 327, caput do C6digo Penal).

13 Art. 67. Concedes a fiqncioBario pdhllco licenca, autorizacao  ou pemissao em desacordo

com as n.orm,as rmbientais, para a,s atividades, obra§ ou serviecis cu]a realizaeao depende de ato
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17.   Em  suma,   a.  conduta  praticada  pe

frontalmente o principio da legalidade,  caracterizando-se como

esfera civell4, politico-administrativa, administratival5 e ate mesmo penal.

b)  Da PTdtiea de AIo de lmprobidade de Admi"Lstrativa que
Aterita Coutra os Prtheipios da Administra;§ao Pthliea

18.  Conforme  disposto  no  art.   11  da  Ijei  Federal  n°.

8.429 / 92 , C`coustitui ato de inprobidede crdwinistrattoa que ateuta
contra  os  principios  da  administraeao  pfibuca quafauer  apao  ou
omisscLo  que  vto\je   os   deueres   de  honestidade,   in;parcialidade,
lega.idade, e lealdcrde as institwie6es, e rrotadanente (...) " {grifeI).

Para  Odete  Medauarl6,   "a  priricz'p{o  da  Zegalzdrde

traduz-se, de rnodo sirnpies, ria seguinte formula: a Administrapao
deve slyeitar-se hs r.orTrias legais"
ue   a   re

sendo roibido  ao  a tiblico

resenta.   ``tomar   med!das   contrdrfas   as   nomas   do
orifzenamento. " (grifei) .

`4 Art.186  Aquelc quc,  por apao ou  omissao voluntaria,  ncgligencia ou  imprudencia, violar direito  e  causar

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.  (art.  186, caput do C6digo  Civil).

15  Art.  70   Conaldera€e  irfu9io  adrninistr&tiva  atbbiental tod&  acao  ou  omissao que  viole  ae  regras

juridicas de usa, gozo, promoeao, proteeao e recupeneio do melo ambiente,  (art.  70, da Lei Federal n°.
9.605/98)  (gnfei).

!b MEDAUAR,  Odete.  DZREITO ADMms"r:rvo MODEAVC). 20-Edi€ao. Editora Revista dos Tribunals.
Thomson Reuters. Ano 2016. Sfo Paulo. Pagivas  150 e  151.
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Sobre   os   atos   de   improbidade   adminis

CAREl

atentarn contra os principios  da Administra€ao rmblica,  Maria Sylvia Di

Pietrol7 explica que "ao/a[ar em obed€encfa ao d€refto, estd exigindo
corrfbrmidade ncto s6 com a lei fiorrnal, mac com a moral, a 6tica, o
interesse pthlleo, erifim, com todos os prinetptos e Lialores que decorrerrL

irnptieita e ou exptieitanente da Coustituiecto. " (grifel) .

19.  No  caso em exame,  o reu deturpou o  contetido de

decisao judicial, dando-lhe sentido c.ompletamente diverso para "escender

ciczminisfrcztiL/cimente sews e/ejtos" contra disposic6es legais expressas em

intimeros textos normativos.

20. Assim, a conduta do reu nao pode ser tolerada, na

medida  em que VIOLOU  ACINTOSAMENTE A LEGISLACAO  NACI0NAL,

ESTADUAL E MUNICIPAL,  causando  danos  ao  meio  ambiente,  a ordem

urbanistica, a sadde dos municipes, banalizando toda a ordem juridica!

Neste sentido, assevera Paulo Affonso Leme Machadol8

que  "a  Brasit  ten-se  caracterizado  pefa  inpunidade  em todos  os
caixpos. As leis nao curl;prem o seu papet porque fatha:rn as pessoas
eneal-regndas  de  sua  e>cecueao,  inchasive  os  opercrdores  juridicos.»

(grifei).

21.   Como   se  nao  bastasse,   ao  permitir  a  poluicao

ambiental com o lan?amento irregular de  efluentes  sem tratamento em

" DI PIETRO, Man Sylvia Zanella. DjREITO ADM[rvrs7:RArIVO.  30a Edicao   Editora Forense. Ano 2017.  Rio
de Janciro.  Pagina  I.005.
18 MACHADO,  Paulo Affonso Leme.  DJ:REITO AREREIV7`AL BRISZLEZRO.  24a Edi€ao.  Editora Malheiros   Ano

2016.  Sao Paulo.  Pagina 347.
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curso  d'a.gua,  a  r6u  tambem  deixou  de  promover  a  fisc

preservaeao   do   meio   ambiente,   competencial9   esta  conferida   aos
Municipios20.

Por conseguinte,  o reu  tambem incidiu  na pratica de

ato  de  improbidade  administrativa  previsto  no  art.11,  inciso  11  da  Lei

8.429|92,    conslsteute    ``em    retardar    ou    deixar    de    prattoar,
indevidamente, ato de oftcio. " {gri:£eI).

22.   Com  isso,   restou   devidanente   demonstrada  a

caracterizacao de ato de improbidade administrativa praticado pelo reu,

que violou a legislapao federal,  estadual e municipal e, por conseguinte,
atentou contra os principios da Administracao P`iblica.

Ill. DOS PEDII)OS

23. Ante o exposto, requer-se:

q/   A    notifica?ao    pessoal    do    requerido,    para    o
oferecimento de manifestacao previa por escrito, na foma do art.17, § 70

da Lei Federal n°.  8.429/92;

19 "Art. 23. a competencia comurn da Umao, dos Estados, do Distnto Federal c dos Mumclpios.  (...)

VI -proteger o meio ambiente e combater a polui9ao em qualquer de suas forlnas;
Vn -pr€servar as florestas, a fauna e a flora, (...)" (art. 23, mciso VI e VII da CFRE/ 1988|.
20 Art   166 Cabe ao Poder Ptit)lico Municipal assegurar o direito a urn meio ambiente ecologlcanente
equilibrado e proporcionair acesso democratico a todas as formas dc expressao cultural, garant]ndo dcsta
manem, uma sadia qualidade de VIda a todos os s€us habitantes. (a]i.  166, caput da Lei Orginica do
Munlciplo de Jacanei).
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manifestar nos autos, nos termos do art.  17,  § 3°, c.c.  o art.  6°,

Lei Federal n°.  4.717/65;

c/ A notificacao da Camara Municipal de Jacarei para

que, no uso de suas atribuic6es legais, tome ciencia da presente acao e

proceda, se assim entender cabivel, as providencias previstas no art.  29,
inciso XIV da Constituicao Federal e artigos 67, 68 e 33 da Lei Orginica

do Municipio de Jacarei;

a/   0   recebimento   da   inicial   nos    exatos   termos

delineados,  com  o  seu  regular  processamento  ap6s  a  manifestagao  do

notificado  para  que  este  apresente  contestacao,  na  forma  e  no  prazo

estabelecido a partir do art.  17, § 9° da Lei 8.429/92;

e/ Ap6s a instru€ao processual, a PROCEDBHCIA I}OS

PEDIDOS  para  condenar  o  reu  pela  pratica  de  ato  de  improbidade
administrativa,   por   atentar   contra  os   principios   da  AdministraGao

Piiblica,   em  especial,   a  legalidade,  aplicando-lhe  todas  as  sang6es

previstas no art.  12, inciso Ill da Lei Federal n®. 8.429/92.

24. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de

prova  em  direito  admitidos,  em  especial  pericias,  vistorias,  inspec6es

judiciais, juntada de  documentos,  depoimento pessoal dos  requeridos  e
oitiva de testemunhas, cujo rol sera oportunamente ofertado.

25.  Derradeiramente,  requer-se  a Vossa Excelencia a

concessao dos beneficios previstos no artigo 212, pars.grafo 2°, do C6digo

de Processo Civil, para a citacao dos reus.

Enderego -Rua: Tres de Abril na 32 -Bairro Jardim Leonidia -Cldade de Jacarei/SP
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AMBIENTE,

Termos   em   que,   D.R.A.   esta   com   o   proced

administrativo que a. instmi e integra,

Pede deferimento.

Da-se a causa o valor,  apenas para efeitos fiscais,

porsetratardevalorinestimivel,deR$1.000,00(ummilreais).

Jacarei,15 de outubro de 2.019.

Ezaine Tahorda de Avita

- Promotora de Justiea -

Femando Vaierio Atwes

Analista Juridico do MP
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TRIBUNAL I]E ]usTlcA 1]0 ESTADO DE SAO pAun
COMARCA de Jacarei
FORO DE JACAREf
VARA DA FAZENDA PUBLICA
Rua Quinze de Novembro, 259, ., Centro -C;EP  12327-060,
3952-8672, Jacarei-SP -E-mail: jacareifaz@tjsp.jus.br
Horfrio de Atendimento ao Priblico: das 12h30min asl9lioomin

I)ECISAO

Processo Digital n°:       1009540-91.2019.8.26.0292

Classe -Assunto            A€ao civil de Improbidade Administrativa -Viola€§o aos principios
Administrativos

Rcquerente:
Requerido:

Minist6rio Piiblico do Estado de Sao Paulo
Izaias Jose de Santam

CONCLUSAO:
Aos  17  de  outubro  de  2019,  fa€o  estes  autos  conclusos  ao(a)  MM.
Juiz(a)  de  Direito  da  Vara  da  Fazenda  Ptiblica  de  Jacare{,  Dr(a).
Rosangela de Cassia Pires Monteil.o.  Eu, Eliane Batista de Oliveira,
Chefe de Se€ao ]udicidrio, M819366, digitei.

Vistos.

Cuida-se   de   a€ao   civil   piiblica   ajuizada   pelo
MINIST£RIO   PUBLICO   DO   ESTADO   DE   SAO   PAULO   contra
IZAIAS JOSH SANTANA, objetivando a apura€ao da pratica de atos
de  improbidade  administrativa  e  consequente  aplica€ao  das  penas
previstas no artigo 12,Ill, da Lei n. 8.249/92.

Assim, em cumprimento ao disposto no artigo 17,
§  7°,  da  Lei  n°  8.429/92,  ordeno  a  notifica€ao  do  requerido,  para
oferecer  manifestacao  por  escrito,  que  podera  ser  instruida  com
documentosejustificacao,dentrodoprazodequinzedias.

Sem prejun`zo,  indme-se  a  Fazenda  Municipal  e  a
Cinara  Municipal,  na  pessoa  de  seus  I.espectivos  representantes
legais,paraquepossamexercerafaculdadeprevistanoartigo5°,§2°,
da  Lei  n°  7347/85  e  artigo  6°,§  3°,  da  Lei  n°  4717/65,  aplicaveis
subsidiariamente a espdeie.

OportunaLmente,  se  o  caso,  apreciarei  (js  demais
requerimentos constantes da inicial.

Cichcia ao MP.
Intime-se.

Jacarei,17 de outubro de 2019.

RosANGEIA DE cAsslA plREs MON rEIRo
Juiza de Direito

DocuMENTo AssINADo DIGITAu`46Nm Nos TERMos DA LEI
11.4i9¢D06, cONroRME IMPREssAO A MARGEM



T`t:4-CJL/tw

EXCELENTissIMO  SENHOR

MADUREIRA.

PRESIDENTE  DA CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREl,  VEREADO

LINDSEY  CRISTINA  ROSA,   brasileira,  em  uniao  estavel,   do  lar,   portadora  da  Carteira  de   ldentidade  n°

42.094.209-9,    inscrito   no   CPF   sob   n°   330.356.188-52,    no   pleno   gozo   de   seus   direitos   civis   e   politicos,

devidamente  inscrito  como  eleitor  na  Zona  396,  Seeao  0252  tftulo  n°306290140167  residente  e  domiciliada  a

Est   Prof Olinda  de Almeida  Mercadante  1819 casa A02   bairro  Pq  Santo Ant6nio  ,  Jacarei-SP,  CEP  12.309-500

vein,   respeitosamente,   a   presenga   de   Vossa   Excelencia,   oferecer   a   presenteDENONCIA      em   face   do

Excelentissimo Senhor Prefeito  Municipal  lzAIAS JOSE  DE  SANTANA,  com  base  na CF ART   37  § 4°,    Lei

Federal  8 429/92  art.11  capL/I,  inciso  I,  Lei  Organica   2.761/90 art.  67,  seguindo  a  rito estabelecido  pelo  Decreto-

Lei n° 201/67,  consoante raz6es de ordens  faticas e legais que passa a expor:

I  -DA ADMISSIBILIDADE  DA  DENUNCIA

pROTcooLoNo433=

DATA_.quL5ASSB4ZB
CAMARA MIJNICIPAL  DE JACAREI

i
0 art.  33  inciso  I  da  Let Organica  do Municipio de Jacarei

"I  -  a  dendncia  escrita  da  infrag5o  podera  ser  feita  por  qualquer  eleitor,  com  a

exposig5o dos fatos, citag5o de testemunhas e a indicag5o das provas;

0 art.  5° do  Decreto-Lei 201/67,  estabelece que:

"Art. 50 0 processo de cassagao do mandato do Prefeito pela Camara, por infrag6es

definidas no artigo anterior, obedecera ao seguinte rite, se outro n5o for estabelecido pela legislag2fo do

Estado respectivo:

1  -A dendncia escrita da infrag5o poder5 ser feita por qualquer eleitor, com a

exposie5o dos fatos e a indicagao das provas. Se o denunciante for Vereador, ficar6

impedido de votar sobre a dendncia e de integrar a Comiss5o processante, podendo,

todavia, praticar todos os atos de acusag5o. Se o denunciante for o Presidente da

Camara, passara a Presidencia ao substitute legal, para os atos do processo, e s6

votard se necess6rio para completar o quorum de julgamento. Sera convocado o

suplente do Vereador impedido de votar, o qual n5o podera integrar a Comissao

processanfe,"                                          Assim,  qualquer cidadao podera efetuar a dendncia

em face do  Prefeito Municipal  perante a  Camara de Vereadores,  para que esta analise  a

admissibilidade da  acusaeao e,  posteriormente,  a  instaura?ao do processo

A}.



Na   admissibilidade   da   dendncia   a   Camara   de  Vereadores  verificara   a   co

acusag6es,  se  os  fatos  e  as  provas  dao  sustentabilidade,  se  os  fundamentos  sao  plausiveis  ou,  ainda,  se  a

noticia do fato denunciado tern razoavel  procedencia.

11 -DOS  FATOS  E  FUNDAIVIENTO DA DENONCIA

0  Denunciante e  brasileiro nato,  cidadao da  Reptiblica  Federativa  do Brasil  no exercicio dos

seus direitos conferidos pela  Lei  Maior.

Portanto,  possui  plena  legitimidade para apresentar a  presente Dentlncia.

0  Denunciado  praticou  infragao  politico-administrativa  grave,  sujeita  a  apuraeao  e  san?ao

pela Camara Municipal de Vereadores,  conforme restara demonstrado a seguir.

Atraves  de  consiilta  ao  Portal  do  Tribunal  de  Justiea  do  Estado  de  Sao  Paulo,  encontra-se

uma  Agao  Civil  de   lmprobidade  Administrativa  -  Violagao   aos   Principios  Administrativos,   processo  digital   n°

1009540-91.2019.8.26.0292.  Trata-se  de  danos  causados  ao  meio  ambiente,  contaminaeao  do  len?ol  freatico,

despejo de esgcto direto no Rio Paraiba do Sul

Ill -DOS ASPECTOS  ILEGAIS  DA CONDUTA

A conduta do  Denunciado ofende a CF ART.  37  caput,  Lei  Federal  8.429/92 art.  11  capuf,
Inciso  I.

"CF - Art.  37 Caput:

A  administragao  pdblica  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  Uniao,  dos

Estados,   do   Distrito   Federal   e   dos   Ivlunicipios   obedecerd   aos   principios   de

legalidade,   impessoalidade,   moralidade,   publicidade   e   eficiencia   e,   tambem,   ao

seguinte„

"Lei Federal 8.429192 art. 11  caput, inciso I:

Art.11. Constitui  ato de improbidade  administrativa que atenta contra os principios

da   administrag5o   pdblica  qualquer  a?5o  ou   omiss5o   que  viole  os   deveres   de

honestidade,  imparcialidade,  Iegalidade,  e  lealdade  as  instituig6es,  e  notadamente:

I  -  praticar  ato  visando  tim  proibido  em  lei  ou  regulamento  ou  diverso  daquele

previsto, na regra de competencia"



Desta  forma,  nota-se  que  ao  agente  ptiblico  nao  6  permitido  atuar da  mesma

permitida ao particular,  ou seja, de maneira  pessoal,  que nao prevista em  lei,  defendendo interesses que nao os

publicos.

Hely  Lopes  Meirelles  lecjona  que,  "na  Administra?ao  Pdblica  nao  ha  liberdade  nem  vontade

pessoal.  Enquanto  na  Administra?ao  particular 6  licito fazer tudo  que  a  lei  nao  proibe,  na Administragao  Pdblica

s6 e permitido fazer o que  a  lei autoriza."

lsto   porque  a  Administra?ao  Pdblica  nao  disp6e  dos  interesses  pulblicos,   por  serem   estes

inapropriaveis.  A  Administra?5o  Publica  apenas  aplica  a  lei  ao  caso  concreto,  razao  pela  qual  possui  carater

meramente instrumental.

As  infrae6es  politico-administrativas  estao  elencadas  no  art.  4°  do   Decreto-lei   n°  201/1967,

devem  ser apuradas  pelo 6rgao legislativo  municipal,  e seguindo o rito ali  previsto

Nao  podemos deixar de  mencionar que tais  infrag6es tern forte  aspecto  politico,  atos  que  vao

contra  leis,  Federal,  Estadual e  Municipal,  em tese,  afim de manter sua popularidade  na  regiao

Nesse sentido,  a conduta do Denunciado tamb6m  ofende a  Lei Organica  Municipal,  art   169.

Art.  169

Fica   vedado   o   langamento   de   efluentes   e   esgotos   urbanos   e
industriais,  em  qualquer  corpo  d`6gua  do  Municipio,  sem  a  devido  tratamento,  observadas  as
disposici5es de lei complementar.

Nao se pode admitir o desrespeito do chefe do Poder Executivo no cumprimento da  Lei e o
dt,ocaso com o meio ambiente, cujo momento passa por diversas dificuldades

Hely  Lopes  Meireles  nos  ensina que a  proteeao ambiental visa a  preservagao da  natureza  em
todos os elementos essenciais a vida humana  e  a  manuten?ao do  equilibrio ecol6gico,  diante do  impeto

predat6rio das  naG6es  civilizadas que,  em  nome do desenvolvimento,  devastam florestas,  exaurem  o solo,
exterminam  a fauna,  poluem  as aguas e  o  ar.

Portanto,  senhor Presidente da Camara de Vereadores,  nao restam dulvidas quanto a
comprovagao dessas  ilegalidades  praticadas  pelo  Denunciado,  sendo que este ilibado  Parlamento`  certamente,
nao sera  conivente  com  condutas ilicitas.

IV -PEDIDOS

Pelo exposto,  requer a Vossa  Excelencia:

0  recebimento e processamento da presente denulncia,  com base CF ART   37 § 4°,   Lei  Federal 8.429/92 art   11
caput,   inclso  I,   Lei  Organlca     2.761/90  art    67,   seguindo  o  rito  estabelecldo  pelo   Decreto-Lel   n°  201/67ap6s



manifesta?ao  da  Procuradoria,  seja  a  dentlncia  lida  na  primeira  sessao  e  submetida  sua  aceita
desta  Casa  Leglslativa;

Caso  aceita,   seja  constituida,   na  mesma  sessao,   a  Comissao  Processante,  composta   por  ties  vereadores,
sorteados dentre os desimpedidos;

Ap6s  instalaeao da  Comissao  Processante,  seja  notificado o Senhor Prefeito para  apresentar defesa  pr6via,  por
escrito e  indicar as provas que pretende produzir,  podendo arrolar suas respectivas testemunhas;

Com  a  defesa,  seja  emitido  parecer da  Comissao  Processante  sobre  o  prosseguimento  ou  nao,  submetendo  o
feito ao  plenario;

Sendo  votado  o   prosseguimento  da  deni}ncia,   seja  determinado   o   inicio  da   instrugao,   designando  os  atos,

diligencias   e   audiencias   que   se   fizerem   necessarios   para   depoimento   do   denunciado   e   inquirieao   das

testemunhas;

Seja  oportunizada  ao denunciado  a  apresentagao de  raz6es finals,  no  prazo  legal,  e  emitido  o  parecer final  da

Comissao Processante;

Ao  final,  seja julgada  procedente  a  denLincia,  em  sessao de julgamento  no  plenario  desta  Casa  Legislativa,  por

2/3 (dois ter?os) de seus membros,  em votaeac> nominal e aberta,  com  a competente perda do cargo de Prefeito

Municipal e expedi?ao do respectivo Decreto Legislativo de Cassa?ao do  mandado do  Senhor Prefeito;

Em qualquer caso,  seja comunicado  o resultado a Justi?a Eleitoral.

Pede defenmento.

Jacarei,13 de  novembro de 2019.

i7`thi€e9a,st|naRosa
Titulo  de  Eleitor n° 306290140167
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE i

=.a'.(J

ASSUNTO:      DENl'JNCIA      -      PEDIDO      PARA
INSTAURACA0 DE PROCESSO DE CASSA¢`AO -
PREFEITO     IZAIAS     JOSH     DE     SANTANA    -
PARECER J[TRiDICO.

A SECRETARIA DE ASSUNTOS JLTRIDICOS

Diante das denulicias apresentadas perante  esta Camara Municipal.

conl`orme  anexadas.  remet(I-as  a  Secretarja  `luri'dica  para  que`  no  praro  regimental,  ,`e

mani±`este  qiianto  a regularidade  das  mesmas,  bern como  quanto  a eveiitual  possibilidacle

dc prosseguimento das suas tramitat6es.

Jacarei,14 de novcmbro de 2019.

REINfar`:.r±NNjf)3cfvi
ABNHR Dn MADUREiRA

Presidente da Camara Municipal

Ttape  dos   l\rfis  Pedcri``  74  -C`elHro  -JLic.ujci SP  -CI.`[':    12327-9U1   -I  cl      (  12/  3()55-2200  -u\`\`.jacarci.sii  leg  hl



EXCELENTISSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREl,  VEREADO

MADUREIRA.

EWCA,twNtte  /ro    ,uctD^co

rgiv:%   th'A'L\-se   D4  nj=uluM~4

18("/^g
iferdne!ca

-.-,....-.._.    .-a.  -E=,

CASSIANO   RICARDO   SALGADO   BORGES,   brasileiro,   casado,   aut6nomo,    portador   da

Carteira  de  ldentidade  n°  30.352.711-0,  inscrito  no  CPF  sob  n°  285.091.488.64,  no  pleno  gozo  de  s.eus  direitos

civis e  politicos,  devidamente  inscrito  como  eleitor  na  Zona  0062,  Segao  0214,  titulo  n°  278483190141  residente  ,

e  domiciliado  a   Rua   Manabu   Mabe,   67,   bairro   Loteamento  Villa   Branca,   Jacarei-SP,   CEP   12.301-550,   vein,

respeitosamente,  a presenga de Vossa Excelencia,  oferecer a presenteDENUNCIA   em face do Excelentissimo

Senhor Prefeito  Municipal  lzAiAS JOSE  DE SANTANA,  com  base  na CF ART   37  § 40,   Lei  Federal  8.429/92

art    11   capuf,  inciso  I,   Lei  Organica    2.761/90  art.  67,  seguindo  o  rito  estabelecido  pelo  Decreto-Lei  n°  201/67,

insoante raz6es de ordens  faticas e legais que passa a expor:

I  -DA ADMISSIBILIDADE  DA  DENUNCIA

0  art.  33  inciso  I  da  Lei  Organica do Municipio de Jacarei

"I  -  a  denancia  escrita  da  infrapao  poderd  ser  feita  por  qualquer  eleitor,  com  a

exposigao dos fatos, citacao de testemunhas e a indicag5o das provas;



0  art.  5° do  Decreto-Lei  201/67,  estabelece que:

"Art. 50 0 processo de cassagao do mandato do Prefeito pela Camara, por infrag6es

definidas no artigo anterior, obedecerd ao seguinte rito, se outro nao for estabelecido pela legisla§5o do

Estado respectivo:

1            -A dentlncia escrita da infragao podefa ser feita por qualquer eleitor, com a exposigao dos fatos e

a indica?ao das provas. Se o denunciante for Vereador, ficar6 jmpedido de votar sobre a dendncia e de

integrar a Comissao processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusag5o. Se o

denunciante for o Presidente da Camara, passafa a Presidencia ao substituto legal, para os atos do

processo, e s6 votara se necessario para com|.Ietar a qu6rum de julgamento. Sera convocado o suplente
o Vereador impedido de votar, o qual nao poderd integrar a Comiss5o processante."

Assim,  qualquer cidadao  podera  efetuar a deni]ncia  em face do  Prefeito  Municipal  perante  a

Camara de Vereadores,  para que esta analise a admissibilidade da acusaeao e,  posteriormente,  a instauraeao do

processo.

Na   admisslbilidade   da   denLmcia   a   Camara   de  Vereadores  verificara   a   consistencia   das

acusag6es, se os fatos e as provas dao sustentabilidade, se os fundamentos sao plausiveis ou, ainda, se a notlcia

do fato denunciado tern razoavel  procedencia.

11             -DOS  FATOS  E  FUNDAMENTO  DA  DENUNCIA

0  Denunciante 6 brasileiro  nato,  cidadao da  Repl]blica  Federativa  do  Brasil  no exercicio dos

seus direjtos conferidos pela  Lei  Maior.

Portanto,  possui  plena  legitimidade  para apresentar a  presente Denuncia

0 Denunciado praticou infraeao politico-administrativa grave,  sujeita a apuragao e sangao pela

Camara Municipal de Vereadores,  conforme restara demonstrado a seguir.

Atrav6s de consulta ao Portal do Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, encontra-se uma

A?ao  Civil  de  lmprobidade Administrativa -Violagao  aos  Principios Administrativos,  processo  digital  n°  1009540-

91.2019.8.26.0292.  Trata-se  de danos  causados ao  meio  ambiente,  contam}nagao  do  lengol  freatico,  despejo  de

esgoto direto no  Rio  Paraiba do Sul.



Ill -DOS ASPECTOS  ILEGAIS  DA  CONDUTA

A conduta do  Denunciado ofende a CF ART.  37 caput,  Lei  Federal  8.429/92 art.  11  capL/f,
inciso   I.

"CF - Art. 37 Caput:

A administragao  pi]blica  direta e indircta  de qualquer dos  Poderes  da uniao, dos  Estados,  do Distrito

Federal e dos Municipios obedecefa aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiencia e, tamb6m, ao seguinte"

Lei Federal 8.429/92 art.11  caput, inciso I:

Art.11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  principios  da  administra?5o

ptlblica  qualquer agao  ou  omissao  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  Iegalidade,  e
lealdade as instituig6es, e notadamente:     I - praticar ato visando tim proibido em lei ou regulamento ou

diverso daquele previsto, na regra de competencia"

Desta forma,  nota-se  que  ao  agente  pLiblico  nao  6  permitldo  atuar  da  mesma  maneira  que  e

permitida  ao particular,  ou  seja,  de maneira  pessoal,  que nao prevista em  lei,  defendendo  interesses que nao os

pl]blicos.

Hely  Lopes  Meirelles  leciona  que,  "na  Administragao  Ptiblica  nao  ha  liberdade  nem  vontade

pessoal   Enquanto  na  Administraeao  particular 6  licito fazer tudo  que  a  lei  nao  proibe,  na  Administragao  Publica

e permitido fazer a que a  lei  autoriza."

lsto   porque  a  Administragao   Publica  nao  disp6e  dos  jnteresses   pjiblicos,   par  serem  estes

inapropriaveis.  A  Administraeao  Pi]blica  apenas  aplica  a  lei  ao  caso  concreto,   razao  pela  qual  possui  carater

meramente instrumental.

As  infrag6es  politico-administrativas  estao  elencadas  no  art.   40  do   Decreto-lei   n°  201/1967,

devem  ser apuradas pelo 6rgao legislativo  municipal,  e  §eguindo o rito  all  previsto.

Nao  podemos  deixar de  mencionar que tais  infrag6es tern forte  aspecto  politico,  atos  que vao

contra  leis,  Federal,  Estadual  e  Municipal,  em tese,  afim  de manter sua  popularidade  na  regiao.



Nesse sentido,  a conduta do  Denunciado tambem  ofende a  Lei  Organica Muni

Art.  169

Fica   vedado   o   lancamento   de   efluentes   e   esgotos   urbanos   e
industriais,  em  qualquer  corpo  d'6gua  do  Municipio,  sem  o  devido  tratamento,  observadas  as

disposis6es de lei complementar.

Nao se pode admitir o desrespeito do chefe do Poder Executivo no cumprimento da  Lei e o
descaso com o meio ambiente,  cujo momento passa  por diversas dificuldades.

Hely Lopes Meireles nos ensina que a protegao ambiental visa a preservaeao da natureza em
todos os elementos essenciais a vida  humana  e a  manuteneao do equilibrio  ecol6gico,  diante do  impeto

predat6rio das nae6es civilizadas que,  em  nome do desenvolvimento, devastam florestas, exaurem o solo,
exterminam a fauna,  poluem as aguas e o ar.

Portanto,   senhor   Presidente   da   Camara   de   Vereadores,   nao   restam   ddvidas   quanto   a

comprovagao dessas  ilegalidades  praticadas  pelo  Denunciado,  sendo que  este  ilibado  Parlamento,  certamente,

nao sera conivente com condutas  ilicitas.

lv -PEDIDOS

Pelo exposto,  requer a Vossa Excelencia:

a)           O recebimento e processamento da presente dentlncia, com  base cF ART.  37 § 40,   Lei  Federal 8.429/92
art.11  capuf,  inciso  I,  Lei  Organica   2.761/90 art.  67,  seguindo  o  rito estabelecido  pelo  Decreto-Lei  n° 201/67ap6s
manifestagao  da  Procuradoria,  seja  a  dentlncia  lida  na  primeira  sessao  e  submetida  sua  aceitaeao  ao  plenario
desta Casa  Legislativa;

L,/           Caso aceita, seja constitulda,  na mesma sessao, a comissao processante,  composta por tres vereadores,
sorteados dentre os desimpedidos;

c)           Ap6s  instalaeao  da  Comissao  Processante,   seja   notificado  o  Senhor  Prefeito  para  apresentar  defesa
pfevia,  por escrito e indicar as provas que pretende produzir,  podendo arrolar suas respectivas testemunhas;

d)           Com   a   defesa,   seja   emitido   parecer   da   Comissao   Processante   sobre   o   prosseguimento   ou   nao,
submetendo o feito ao  plenario;

e)            Sendo votado  o prosseguimento da dendncia,  seja determinado  o  inicio da  instrueao,  designando os  atos,

diligencias e audiencias que se fizerem necessarios para depoimento do denunciado e inquirigao das testemunhas:



f)             Seja oportunizada ao denunciado a apresentagao de raz6es finals,  no prazo legal,  e emiti

da Comissao Processante;

g)           Ao final,  seja julgada procedente a denilncia, em sessao de julgamento no plenario desta casa Legislativa,

por 2/3 (dois ter?os) de seus membros, em votaeao nominal e aberta, com a competente perda do cargo de Prefeito

Municipal  e expedigao do  respectivo  Decreto Legislativo de Cassagao do  mandado do Senhor Prefeito;

h)            Em  qualquer caso,  seja comunicado  o resultado a Justiga  Eleitoral.

Pede deferimento.

Jacarei,14 de  Novembro de  2019.

Cassiano Ricardo Salgado Borges
Tltulo de  Eleitor n°  278483190141



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAI)O DE S.io PAUI,O
COMARCA de Jacaref
FORO DE JACARE[
VARA DA FAZENDA PUBLICA
RuaQuinzedeNovembro,259,.,Centro-dEP12327-060,Fone..(12)
3952-8672,Jacarei-SP-E-mall:jacareifaz@tjsp.jus.br
Horfrio de Atendimcnto ao Ptiblico: das 12h30min asl9hoomin

DECISAO

Processo Digiul n°:
Classe - Assunto

Requerente;
Requerido:

ion954O-91.2Oi9.8.26.0292

A€aoClvild€ImprobldadeAdminjs(rativa-ViolaiaoaosPrinc]'pies
Administrativo§
Minist6rio Priblico do E8tado de Sao Paulo
lzajas Juse de Santam

CONCLUSAO:
Aos  "  de  outubro  de  2019,  fa€o  estes  autos  conclusos  ao(a)  MM.
Juiz(a)   de  Direito   da   Vara   da  Fazenda  Ptibhca  de  Jacaref,   Dr(a)
Rosangela de Cassia Pire5 Monteiro.  Eu, Eliane Batista de Oliveira,
ChefedeSe€aoludiciino,M819366,digitei.

Vistos.

M|N|sTrfuopuBCLu[]g3~S%odeEsafa°D6jvBEpg£]5Cap2Eff3daco::::
IZAIAS }CrsE SANTANA, opjetivando a apura€ao da pratica de atos
de  improbidade  admimstrativa  e  consequente  aplica€ao  das  penas
previstas no artigo 12,Ill, da Lei n. 8.249/92.

Assim,  em cumprimento ao disposto no artigo  17,
§  70,  da  Lei  n°  8.429/92,  ordeno  a  notifica€ao  do  requerido,  pal.a
oferecer  mandestacao  por  escrito,   que  podera  ser  instruida  com
documentosejustifica€ao,dentrodoprazodequinzedias.

Sem prejuizo,  intime-se  a  Fazenda  Municipal  e  a
Camera  Municipal,   na  pessoa  de  seus  respectivos  representantes
legais,paraquepossamexercerafaculdadeprevistanoartigo5°,§2°,
da  Lei  n°  7347/85  e  artigo  6°,§  3°,  da  Lei  n°  4717/65,  aplicaveis
subsidiariamente a espctie.

Oportunamente,  se  o  caso,  apreciarei  os  demais
requerimentos constantes da inicial.

Cifncia ao MP.
Intime-se.

Jacarei,17 de oufubro de 2019.

ROsANGELA DE cAsslA plREs MON rEIRO
7ufza de Direito



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Protocolo n° 1317, de 11/11/2019

Protocolo n° 1333, de 13/11/2019

Protocolo n° 1353, de 18/11/2019

E"EINTA.,    Consulta    da    Presidencja

sobre   requerimentos   formulados   por

municipes   postulando   a   aberfura   de

processo   de   cassa?ao   em   face   do
mandato   do    Excelentissimo    Senhor

Prefeito,   lzaias  Jose  de  Santana.   Lei

Organica  do  Municipio.  Decreto-Lei  n°

201-1967.  Analise  da  pe?a  inaugural.

Considerag6es. Procedimentos.

PARECER N° 387/2019/SAJ/JACC

RELAT6RIO

Trata-se      de      consulta     formulada      pela      egregia

Presidencia  acerca  de  requerimentos  subscritos  por municipes,  para  que  seja

aberto  processo  de  cassaeao  do  mandato  do  Excelentissimo  Senhor  Prefeito

deste Municipio de Jacarei, /zat'as Jos6 de Sanfana.

A  justificar  tal   pleito,   os  requerentes  afirmam  que  o

Chefe do Executivo esta sendo processado  por improbidade administrativa em

razao de danos ao meio ambiente (processo n°  1009540-91.2019.8.26.0292).
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Asseveram     tambem     que     o     contexto

caracterizaria  infragao  politico-administrativa,  bern como ofensa a  Lei  Organica

(sic).

A  consulta  veio  instruida  com  apenas  com  c6pia  da

mencionada agao judicial.

Feitos  tais  esclarecimentos,  passo  a  manifestaeao,  a

luz do que disp6e o Decreto-Lei n° 201/1967.

FUNDAMENTAeAO

De plano  impende  ressaltar que a  manifestacao  deste

6rgao  consultivo  se  da  com  fundamento  no  Decreto-Lei  n°  201/1967,  e  nao

com base na Lei Organica do Municipio.

Embora  em  caso  similar  esta  Secretaria  de  Assuntos

Juridicos   tenha   se   manifestado   anteriormente   pautada   na   Lei   Organica   -

conforme  parecer n° 245/2019/SAJ/JACC  -melhor revendo  a  materia,  e  a  luz

do  entendimento  sedimentado  do  Supremo  Tribunal  Federal4,  o  tlnico  diploma

aplicavel   a  especie   e  o  citado   Decreto,   vez  que  somente  a   Uniao  possui

competencia legislativa para regular o tema.

Nestes  termos,   requisito  essencial   a   ser  observado

quando  de  eventual  recepgao  de  "dentlncia2",  deve  ser  a  existencia  de  fato

determinado a ser apurado no referido processo.

Alem  de  determinado,  o  fato  deve  estar  previsto  no

artigo  40  do  aludido  Decreto  de  modo  a  permitir  perfeita  correlaeao  entre  a

acusagao e eventual san?ao, em observancia ao prr'nct'p;.o da congrtjenc;.a.

1  Sdmula Vinculante  n° 46
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CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JAC

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSuNTOS JURiDICOS

Tal  regra  deve  ser fielmente  observada,  a  tim  de  que

os ditames constitucionais, em especial do contradit6rio, ampla defesa e devido

processo legal,  nao sejam desprezados e com  isso macule a  lisura da atuagao

administrativa.

Partindo    de    tais    premissas,     verifica-se    que    os

requerimentos  em  exame  - todos  identicos  -  trazem  diversos  elementos  que,

numa analise superficial, acabam por inobservar os sobreditos preceitos,

A   alegagao    de    ofensa    ao    artigo    37,    capuf,    da

Constitui?ao  Federal;  artigo  169  da  Lei  Organica;  artigo  11,  inciso  I,  da  Lei  de

lmprobidade Administrativa (Lei  n° 8.429/92),  nao se prestam a deflagrar tao

grave  processo  sancionat6rio,   na  medida  em  que  somente  as  infrag6es
expressamente capituladas no artigo 4° do Decreto-Lei  n° 201/1967 se prestam

a tal mister.

0   unico   ponto   das   deni]ncias   passivel   de  eventual

recepgao   pela   Casa   Legislativa,   seria   a   pretensa   ofensa   ao   artigo  4°   do

Decreto-Lei   n°  201/1967,   conforme   expressamente   constou   dos   sobreditos

requerimentos.

Desta  forma,  o  rito  a  ser  seguido  6  aquele  constante

do artigo 5°,  a saber:

Art.   5°   0  processo  de   cassag5o  do  mandato   do  Prefeito  pela

camara,  por  infracdes  defilnidas  no  arfigo  anterior,  obedecera  ao

seguinte rito, se outro n5o for estabelecido pela legisla?ao do Estado

respectivo:

I  -  A  denilncia  escrita  da  infra?2io  podera  ser  feita  por  qualquer

eleitor,  com  a exposi?ao dos fatos  e  a  indica?5o das provas.  Se o

2 0 termo tecnieo adequado a especie e o instituto da representagao
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CAIVIARA  IVIUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

denunciante for Vereador, ficafa impedido de vctar sobre a de

e  de  integrar a  Comissao  processante,  podendo,  todavia,  praticar

todos  os  atos de  acusapao.  Se o  denunciante for o  Presidente da

Camara,  passar6 a Presidencia ao substituto legal,  para os atos do

processo,  e  s6  vctafa  se  necessflrio  para  complctar  o quorum de

julgamento,  Sera  convocado  o  suplente  do  Vereador  impedido  de

vctar, o qual nao pcldefa integrar a Comjssao processante.

11  - De posse da dendncia,  o  Presidente da Camara,  na primeira

sessao, determinarfe sua leitura e consultara a Camara sobre o

seu  recebimento.  Decidido  o  recebimento,  pelo  voto da  maioria

dos  presentes,  na  mesma  sess5o  sera  constituida  a  Comissao

processante,    com    tr6s    Vereadores    sorteados    entre    os

desimpedidos,  os  quais  elegerao,  desde  logo,  o  Presjdente  e  o

Relator,

Ill  -  Recebendo  o  processo,  o  Presidente  da  Comissao  iniciafa  os

trabalhos,  dentro  em  cinco  dias,  nctificando  o  denunciado,  com  a

remessa de c6pia da denilncia e documentos que a instruirem, para

que,  no  prazo  de  dez  dias,  apresente  dofesa  plevia,  por  escrito,

indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas,  ate

o maximo de dez.  Se estiver ausen{e do Municipio,  a nctifilcag5o far-

se-a por edital, publicado duas vezes,  no 6rgao oficial, com intervalo

de tres dias,  pelo  menos,  contado  o  prazo  da  primeira  publica?ao.

Decorrido   o   prazo   de   defesa,   a   Comiss5o   processante   emitira

parecer  dentro  em  cinco  dias,  opinando  pelo  prosseguimeuto  ou

arquivamento  da  denilncia,  o  qual,  neste  c;aso,  sera  submctido  ao

Plenario,  Se a Comissao opinar pelo prasseguimento, o Presidente

clesignafa desde logo,  o  inicio da  instrugao,  e dcterminara os  atos,
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

diligencias   e   audiencias   que   se   filzerem   necess6rios,   p

depoimento do denunciado e jnquiri?5o das testemunhas.

IV   -   0   denunciado   devera   ser   intimado   de   todos   os   atos   do

processo,  pessoalmente,  ou  na  pessoa  de  seu  prcourador,  com  a

antecedencia,   pelo  menos,   de  vinte  e  quatro  horas,   sendo  lhe

permitido  assistir  as  diljgencias  e  audiencias,  bern  como  formular

perguntas  e  reperguntas  as testemunhas  e  requerer  o  que for  de

interesse da defesa.

V   -   Conclu'Ida   a   instrugao,   sera   aberta   vista   do   processo   ao

denunciado, para raz6es escrjtas, no prazo de cinco dias, e ap6s, a

Comissao  processante  emitira  parecer  filnal,  pela  procedencia  ou

improcedencia da acusagao, e solicitafa ao Presidente da Camara, a

convoca?ao de sessao para julgamerio. Na sessao de julgamento, o

processo sera lido,  integralmente, e,  a seguir,  os Vereadores que o

desejarem podefao manifestar-se verbalmente,  pelo tempo maxjmo

de  c|uinze  minutos  cada  urn,   e,   ao  final,   o  denunciado,   ou  seu

procurador,  tefa  o  prazo  m6ximo de  duas  horas,  para  produzir sua

defesa oral.

V   -   conclu'Ida   a   instru?ao,   sera   aberia   vista   do   processo   ao

denunciado,  para  razdes  escritas,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  e,

ap6s,    a    Comissao    processante    emitira    parecer    filnal,    pela

procedencia    ou    improcedencia    da    acusagao,    e    solicitara    ao

Presidente da Camara a convocapao de sessao para julgamento. Na

sessao de julgamento, serao lidas as pe?as requeridas por qualquer

dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os clue desejarem

poderao   manifestar-se   verbalmehie,   pelo  tempo   maximo   de   15

(quinze)   minutos   cada   urn,   e,   ao   final,   o   denunciado,   ou   seu
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

procurador,  terEi  o  prazo  maximo  de  2  (duas)  horas  para

sua detesa oral;             (Reda?2io dada pela Lei n° 11.966, de 2009).

VI  - Concluida a defesa,  proceder-se-a  a tantas vcta?6es nominais,

quantas forem  as jnfra?6es  arficuladas na dendncia.  Considerar-se-

a   afastado,    definitivamente,    do   cargo,   o   denunciado   que   for

declarado  pelo  vcto  de  dois  tengos,  pelo  menos,  dos  membros  da

camara,   em   curso  de   qualquer  das   infraQ6es   especifilcadas   na

denilncia.    Concluido   o   julgamento,    o    Presidente   da    Camara

proclamafa jmediatamente o resultado e far6 Iavrar ata que consigne

a  vcta§ao  nominal  sobre  cada  infraQEio,  e,  se  houver condena?ao,

expedira o competente decreto legislativo de cassa?ao do mandato

de  Prefejto.  Se o resultado da vota?ao for absolut6rio,  o Presidente

dcterminafa o arquivamento do processo.  Em qualciuer dos casos, o

Presidente da Camara comunicafa a Justiga Eleitoral o resultado.

VIl  -0 processo,  a que se rofere este artjgo, devefa estar concluido

dentro  em  noventa  dias,  con{ados  da  data  em  que  se  efetivar  a

nctifilca?ao  do  acusado,  Transcorrido  o  prazo  sem  o julgamento,  o

processo serEi arquivado,  sem prejuizo de nova deniincia ainda que

sobre os mesmos fatos.

Portanto,  a  providencia  inicial  e  a  leitura  da  dendncia

na primeira sessao e consulta ao Plenario sobre seu eventual recebimento.

Para o recebimento e necessario o voto da maioria dos

presentes.  Nao  havendo  tal  quantidade  de  votos,  a  denllncia  e  sumariamente

arquivada.   Caso   recebida,   devefa   ser   formada   a   Comissao   Processante

mediante sorteio entre os Vereadores e distribuigao das respectivas fung6es.
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CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAR

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Considerando   a   autoria   dos   requeri

verifica impedimento no presente caso.

Por    fim,    impende    consignar    que    a    analise    ora

realizada,  nao  constitui  pie-julgamento,  positivo  ou  negativo,  do  fato  narrado,

mas  mero juizo  de  delibagao,  sem  qualquer carga  valorativa,  cuja  valora?ao,

evidentemente, compete ao Plenario.

CONCLUSAO

Ante  todo  o  exposto,  a  luz  do  artigo  5°,  inciso  I,  do

Decreto-Lei  n°  201/1967,  verifica-se  a  deni]ncia  nao  e  recepcionavel  em  sua

integralidade,  pois  a  alega?ao  de  ofensa  ao  artigo  37,  capuf,  da  Constituieao

Federal;  artigo  169  da  Lei  Organica;  artigo  11.  inciso  I,  da  Lei  de  lmprobidade

Administrativa  (Lei  n°  8.429/92),  ainda  que  caracterizadas,  nao  sao  passiveis

de deflagrar o respectivo processo de cassagao.

Portanto,   o   dnico   trecho   em   tese   recepcionavel   6

aquele  relacionado  a  pretensa  violagao  ao  artigo  4°  do  sobredito  Decreto,  o

que,  no entanto,  deve ser avaliado  pelo 6rgao  maximo desta Casa  Legislativa,

qual seja,  o Plenario.

CONSIDERAC6ES

Consigno  que  o  requerimento oriundo  do  Protocolo  n°

1353,   de   18/11/2019  esta  IRREGULAR,   posto  que  sequer  foi   regularmente

assinado.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Anoto, por tim, que,  havendo quaisquer ddvidas acerca

da   materia,   recomenda-se   a   consulta   formal   a   este   6rgao   de  Assessoria

Juridica,  evitando-se maculas ao feito.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

ASSUNTO:     DENtJNCIA     PARA     APURACAO     I)A
CASSACAO    D0    MANI)AT0    D0    SR.    PREFEIT0
MUNICIPAL   DE   JACAREf ,   SR.   IZAIAS   JOSE   DE
SANTANA.

Trata-se de tres dendncias apresentadas em face do Excelentissimo

Senhor Prefeito Izaias Jose de Santana,  as quais requerem pela abertura de processo de

cassapao,  sendo que,  conforme parecer juridico emitido, o terceiro, de protocolo n°1353,

de  18/I 1 /2019, esta irregular, ja que ausente a assinatura do seu signatdrio.

Por outro giro, mos termos do inciso 11, do artigo 5°, do Decreto-Lei

201/1967,  DETERMINO:

1   -   QUE    AS   DENtiNCIAS   SEJAM   LIDAS   NA   PR6XIMA   SESSA0

0RDINARIA DESTA CASA;

2 -QUE 0 PLENARIO DA CAMARA SEJA CONSULTAD0 QUANT0 AO

SEU RECEBIMENTO;

Jacare{, 21  de novembro de 2019.

A#N€£U'g6:?G#sQ#¥oRAESRosA
Presidente da Camara Municipal
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

Jacarei, 22 de novembro de 2019.

A SLla Excelencia, o Senhor

Vereador ABNER DE MADUREIRA

Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Excelentissimo Senhor,

_..-i.-.-....-.-,--.±E---

A\ ft:uf~ET[ riiq  TX= ft€ftynor`,

Tu rf u-cos   fl,an4q E§OuA flue.
CJ •'`,    ..    :_

Com  a  finalidade  de  processamento  dos  expedientes  de

protocolos gerais desta Casa  Legislativa sob os n°s  1317,  de  11/11/2019,1333,  de  13/11/2019,  e

1353,  de  18/11/2019,  formulados,  respectivamente,  pelos  municipes  Carlos Alexandre  Santana

dos   Santos   Rosa,   Lindsey   Cristina   Rosa   e   Cassiano   Ricardo   Salgado   Borges,   relativos   a

dendncias  contra  o  Prefeito  Municipal  de  Jacarei  lzaias  Jos6  de  Santana,  e  tendo  em  vista  a

manifestagao   da   Secretaria   de   Assuntos   Juridicos   da   Camara   Municipal   no   Parecer   n°

387/2019/SAJ/JACC,  de 21/11/2019, e o despacho dessa  Presidencia na mesma data,  sirvo-me

do  presente  para,   mui  respeitosamente,   solicitar  a  Vossa  Excelencia  o  encaminhamento  de

consulta  a  citada  Secretaria  para  que,   dentro  do  mais  breve   possivel,   preste  os  seguintes

esclarecimentos:

1.  Os expedientes  de  n°s  1333 e  1353  deverao  integrar o

Processo  n°  02  (Comissao  Processante),  de   11/11/2019,   relativo  ao  expediente  n°  1317,   ou

devefao constituir novos processos?

2.  As denuncias,  se  processadas  conjuntamente,  deverao

ser lidas e votadas em plenario uma a uma?

3.   Com   relaeao   ao   protocolo   de   n°   1353,   considerado

irregular por nao estar assinado pelo autor da denancia, quais providencias deverao ser tomadas

para prosseguimento?

Par    fim,     esclareeo     que,     por    determinaeao     dessa

Presidencia, as dentlncias devefao ser lidas na pr6xima sessao ordinaria do Legislativo.
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Certo  de  merecer  a  atengao  de  Vossa  Excelencia  e  da

Secretaria   de   Assuntos   Juridicos   do   Legislativo,   agradeeo   antecipadamente   e,   sem   outro

particular,  renovo os protestos de minha considera?ao.

Atenciosamente
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Processo n° 02, de 11.11.2019

EMENTA..    Consulta    da    Presidencia

sobre     aspectos     do     processo     de

cassagao   em   face   do   mandato   do

Excelentissimo  Senhor Prefeito,  Izaias

Jos6  de  Santana.  Decreto-Lei  n°  201-

1967. Considerag6es. Procedimentos.

PARECER N° 392/2019/SAJ/JACC

RELAT6RIO

Trata-se      de      consulta      remetida      pela      egr6gia

Presidencia,  acerca  de  requerimento  subscrito  pelo  responsavel  do  Setor  de

Proposituras     em     decorrencia     da     orientaeao     laneada     no     parecer     n°

387/2019/SAJ/JACC,  versando  sobre  o  rito  de  pedido  de  cassagao  formulado

em face do Excelentissimo Senhor Prefeito.

Em suma,  a consulta objetiva especificar aspectos nao

abordados no parecer tecnico anterior.  Nesse sentido, o consulente indaga:

1)  Os expedientes de  n°  1333 e  1353 deverao integrar

o   Processo   n°   02   (Comissao   Processante),

11/11/2019,    relativo   ao   expediente   n°    1317,

deverao constituir novos processos?

2)  As    denuncias,    se    processadas    conjuntament

deverao  ser  lidas   e  votadas   em   plenario  uma

uma?
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CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

3)  Com relagao ao protocolo de n°  1353, consi

irregular   por   nao   estar   assinado   pelo   autor   da

denuncia,  quais  providencias  deverao  ser tomadas

para prosseguimento?

Feitos  tais  esolarecimentos,  passo  a  manifestacao,  a

Ire do que disp6e o Decreto-Lei n° 201/1967.

FUNDAMENTAeAO

A   vista   da   Prime/ra   indagacao,   se   esclarece   que

considerando   tratar-se   de   denuncias   nao   meramente   semelhantes,    mas

comDletamente identicas,  distinguindo-se apenas quanto a  autoria,  ha evidente

litispendencia.

Nesse  sentido,  o  Cedigo  de  Processo  Civil  define  o

que e litispendencia:

Art.  337. Incumbe ao r6u, antes de discutir o m6rito, alegar:.

(J

§   1°  Veriifea-se  a  litispendencto  ou  a  coisa julgada  quando  se

reproduz af do anteriormente ajuizada.

§ 3° Hd lilispendencia quando se repete a€do que estd em curso.

Portanto,  havendo  litispendencia  entre  os  pedidos  de

cassacao,  seja  pela  absoluta  identidade  dos  requerimentos,  seja  pela  mesma

causa  de  pedir  (aeao  civil   pdblica  por  improbidade),   a   melhor  solugao  e

reuniao de todos os re uerimentos e rocessamento ilnico unto ao ex edien

ia aberto.  aual seia.  o  Drocesso n° 02`  de  11.11.2019.
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CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACA

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

No  tocante  a  seouncfa  indagaeao  -  considerando  a

fundamentacao   referente  ao   primeiro   item  -  acerca   da   litispendencia,   sem

prejuizo da remessa eletr6nica (e-rna/.A a todos os Pariamentares do inteiro teor

dos requerimentos,  devefa ter lido,  ao  menos a qualificaeao individualizada dos

denunciantes,  seguida  do  informe  de  que  se  trata  de  conteudo  identico,  em

hc>mena[gem aos principios da publicidade e eficiencia, r\os termos dc> artiigo 37 ,

capuf, da Constituigao Federal.

Nos   mesmos  termos,   a  votagao  dos   requerimentos

regulares podefa ser dnica, a vista da absoluta identidade entre os mesmos.

Por  derradeiro,  acerca  do  ferce;ro  questionamento,  a

denuncie    irregular    nao    e    passivel    de    aproveitamento    e    merece    ser

sumariamente arquivada.  0 que nao implicara em qualquer prejuizo, em razao

de outras duas dentlncias absolutamente identicas.

Consigno,  contudo,  que as  recomenda?6es  referentes

ao  primeiro e segundo questionamentos,  nao obstam eventual deliberagao em

sentido contfario por parte do Plenario, 6rgao maximo desta Casa.

CONCLUSAO

Ante todo o exposto, apresentamos as recomendag6es

supra,   permanecendo   a   disposigao   quanto   a   novos   questjonamentos,   se

necessario.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
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Comissao Processante -Processo n° 02, de 11 /11/2019.

Assunto: Cassagao do mandato do Prefeito Municipal de Jacarei lzaias Jo§6 de

Autor: Carlos Alexandre Santana dos Santos Rosa (municipe).

DESPACHO DA PRESIDENCIA DA CAMARA

Considerando    que    atraves    dos    Protocolos    Gerais    mos    1.333,    de

13/11/2019,  e  1.353,  de  18/11/2019,  respectivamente,  os  municipes  Lindsey  Cristina  Rosa  e

Cassiano Ricardo Salgado Borges apresentaram dentincias identicas a formulada pelo municipe

Carlos Alexandre  Santana dos Santos Rosa  (Protocolo  Geral  n°  1.317,  de  11/11/2019),  e tendo

em  vista  consulta formulada  as fls.  47/48  e  respectiva  manifestaeao  da  Secretaria  de Assuntos

Juridicos as fls. 49/51  dos presentes autos, determino:

1.  sejam  procedidas  as  anotag6es  pertinentes  junto  aos  registros  do

Processo n° 02, de  11/11/2019,  para processamento unico das ties dendncias apresentadas;

2.  o  arquivamento da  dendncia  do  munfcipe Cassiano  Ricardo Salgado

Borges, de Protocolo Geral n° 1.353,  de 18/11/2019, por se encontrar irregular;

3.  distribuigao,  por e-mail,  de c6pia de todo o processado aos Senhores

Vereadores; e

4,  Na votagao em plenario,  seja feita a leitilra na integra da dendncia do

municipe  Carios  Alexandre  Santana  dos  Santos  Rosa  e  da  qualificagao  individualizada  dos

demais  denunciantes,  informando-se  ainda  que  se  trata  de  contetldo  identico  e,  por  isso,  a

votaeao dos requerimentos regulares tamb6m sera tinica,  a vista da absoluta identidade entre os

mesmos,  e que o requerimento do municipe Cassiano Ricardo Salgado  Borges foi arquivado por

se encontrar irregular.

Cumpra-se.

Camara Municipal de Jacarei, 25 de novembro de 2019.

Ate2]AVA±gftt+
ABNER DE  MADUREIRA

Presidente
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