CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 16a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021
DATA DE REALIZAÇÃO: 25 DE OUTUBRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

Às 13h29 do dia 25 de outubro de 2021, foi declarada aberta, sob
invocação regimental, a décima sexta sessão extraordinária, presidida pela
vereadora Gislene Cristiane Buena, secretariada pelos vereadores José Gabriel
Cintra Gonçalves, 1° Secretário, e Natanael Ananias, 2° Secretário. No relatório
da primeira verificação constou a presença dos vereadores Camila Marino da
Saúde (MDB), Claudio Coxinha (PTB), Fabiana Alessandri (MDB), Fábio
Nascimento (Republicanos), Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta (DEM),
Ismael Brasilino (PSD), Jocimar Scotti (PL), José Gabriel Cintra Gonçalves
(DEM), Juninho Boi (PSB), Marco Antônio Marcolino (PSDB), Marco Leitão
(DEM), Marcos Roberto dos Santos (Podemos), Miguel Lopes (PTB), Missionária
Pokaia (Patriota), Natanael Ananias (PSC), Quique Brown (PV), Rita Leme
(DEM) e Tião do Fórum (DEM), conforme Anexo III desta ata. Estava ausente da
sessão o vereador Eduardo Simões (Patriota). A Presidência informou que a
presente sessão foi convocada consoante o Decreto-Lei Federal n° 201, de
1967, e de conformidade com o disposto no art. 10 da Resolução n° 08, de 22 de
abril de 2010, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar, em face do
requerido pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP) da Casa, para
julgamento do parecer por ela emitido e aprovado por maioria de votos em
reunião realizada no dia 20 de outubro de 2021, que concluiu pela procedência
das denúncias a que se referem o Protocolo Geral n° 261/2021, com aplicação
da sanção de perda de mandato ao vereador Eduardo Simões, por quebra do
decoro parlamentar. Nos termos da Resolução n° 06/2004, o 2° Secretário
procedeu à leitura de mensagem da Bíblia. Na sequência, o Sr. Sidiney
Donizetti Guedes, suplente do vereador Eduardo Simões, foi convocado para
tomar posse no cargo de vereador, para efeito de deliberar sobre o processo de
cassação de mandato objeto da presente sessão de julgamento. Após a
Presidente proceder à leitura do Termo de Posse, o Sr. Sidiney Guedes o
assinou e, às 13h36, feita a recomposição do quorum, o 2° registro atestou a
presença dos dezenove vereadores. Na sequência, a advogada do acusado,
Dra. Juliana Villaça Furukawa, manifestou-se: "Boa tarde, Senhora Presidente
Gislene Bueno, na pessoa de Vossa Excelência cumprimento os demais
vereadores dessa Casa. É uma honra estar aqui pela primeira vez, diversamente
do meu colega com vasta experiência aqui, perante essa Câmara, é a primeira
vez que me manifesto. São três requerimentos. O primeiro requerimento seria
com relação à impugnação da participação de Vossa Excelência, bem como da
vereadora Missionária Pokaia no julgamento do presente processo
administrativo, por quê? Por terem participado como testemunhas no processo
administrativo e em conformidade com o que dispõe o Código de Processo
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Penal, bem como o artigo 9°, inciso 111, da Resolução 8, que institui o Código de
Ética e Decoro Parlamentar, afastar a participação de quem atuou como
testemunha pra garantir a isenção do julgamento. Passo aos demais
requerimentos? Os demais requerimentos seriam de impugnar também a
participação do vereador Sidiney Guedes, porque, por ser suplente em eventual
cassação, possui interesse direto no resultado da presente votação. E, por fim,
gostaríamos também de requerer, nos termos do artigo 8°, parágrafo único, que
diz que as decisões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e as da
Câmara Municipal serão tomadas por voto secreto e maioria qualificada.
Gostaríamos de requerer também que a votação seja secreta.". Atendendo
solicitação da Presidência, o diretor do Departamento Jurídico da Casa, Dr.
Romeu Pinori Taffuri Júnior, pronunciou-se: "Senhora Presidente, senhores
vereadores, colegas advogados, público presente. Então, pela ordem dos três
requerimentos que a ilustre Dra. Juliana Furukawa apresentou, o Departamento
Jurídico recomenda que todos eles sejam indeferidos, com base nos seguintes
argumentos: o primeiro, com relação ao eventual impedimento da vereadora
Pokaia e de Vossa Excelência, é pacífico no Supremo Tribunal Federal, em
decisão recente de 2016, da lavra do Ministro Roberto Barroso, que as regras do
impedimento em suspeição invocadas com base no 252 do Código de Processo
Penal não se aplicam subsidiariamente aos procedimentos de natureza política.
Então, eu tenho aqui o acórdão, caso Vossa Excelência queira juntar pra fins de
justificar ou fundamentar esse primeiro indeferimento, segue aqui. O segundo, o
impedimento, o eventual impedimento do vereador Sidiney Guedes. Muito bem.
Também é uma regra que não se aplica ao processo político e por qual razão? O
impedimento só atinge o vereador denunciado exatamente pelo interesse dele.
Já o vereador Sidiney Guedes, que eventualmente poderia se sustentar que tem
o interesse em ocupar a vaga, ele está aqui na representatividade do partido,
lembrando que a vaga é do partido. A vaga, os assentos ocupados por cada um
de Vossas Excelências pertencem aos seus respectivos partidos, e no interesse
da defesa, dos mandatários que depositaram o voto nessa determinada
agremiação, o vereador Sidiney Guedes que está na defesa, logo também está
afastado. E o terceiro e último, eu não me lembro... Ah! A votação! Ah! Desculpe,
doutora. A votação secreta, realmente, o decreto, a nossa resolução ela traz
expressamente essa previsão, mas a nossa resolução é um ato administrativo
normativo de 2010 e, como bem sabe os doutos colegas, a Emenda
Constitucional n° 13, de... 13 não, desculpa — eu até já reproduzi ela aqui — a
Emenda Constitucional n° 76, de 2013, ela alterou o § 2° da redação do artigo 55
da Constituição e, por simetria, evidentemente que as demais normas
infraconstitucionais foram derrogadas, excluindo o voto secreto nos processos de
cassação de deputados e senadores; portanto, a redação dada por essa emenda
ao § 2° tornou o voto público e, pra reforçar ainda mais esse posicionamento em
que a Presidente certamente vai sustentar pra indeferir os pedidos, o Decreto-Lei
n° 201, de 1967, ele no inciso V do... desculpe, inciso VI do artigo 5°, ele já,
taxativamente, ele prevê: 'concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações
nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia'. Por todas essas
razões, Senhora Presidente, o Departamento Jurídico recomenda que, com todo
o respeito, os pedidos sejam indeferidos. (Houve aplausos de parte da
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assistência) Presidente, pede pra não manifestar. Pede pra que não haja
manifestação". Na sequência, a presidente Gislene Cristiane Bueno disse:
"Fica, portanto, indeferida a solicitação. Comunico que nos termos do art. 5°,
incisos V e VI do Decreto-Lei n° 201, de 1967, a presente sessão de julgamento
obedecerá ao seguinte rito: 1 - serão lidas as peças requeridas por qualquer dos
vereadores e pelo denunciado e, a seguir, os vereadores que o desejarem
poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos
cada um e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2
(duas) horas para produzir sua defesa oral; II — concluída a defesa, proceder-seá a tantas votações nominais quantas forem necessárias; III — considerar-se-á
afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado, pelo voto da
maioria qualificada de dois terços dos membros da Câmara, incurso em qualquer
das infrações especificadas na denúncia; IV — concluído o julgamento, a
Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata
que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação,
expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato; V — se o
resultado da votação for absolutório, o Presidente da Câmara determinará o
arquivamento do processo; VI — em qualquer dos casos mencionados nos itens
IV e V anteriores, a Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o
resultado. Informo a todos que o processo em julgamento encontra-se no prazo
previsto no inciso Vil do artigo 5° do Decreto-Lei n° 201, de 1967"; 1 ORDEM DO
DIA: Após a presidente Gislene Cristiane Bueno questionar aos vereadores e
ao denunciado, vereador Eduardo Simões, se havia interesse em requerer a
leitura de determinadas peças do processo, o Dr. Marcus Vinícius Valle Júnior,
advogado do acusado, manifestou-se: "É, eu consultei o denunciado, ele quer
que leia todas as peças do processo, escritas, para que os vereadores tenham
conhecimento do mesmo. Todas". A pedido da Presidência, a presidente da
CEDP, vereadora Fabiana Alessandri, assessorada pelo Dr. Renato Pessoa
Manucci, Procurador Jurídico da Casa, procedeu à leitura das seguintes peças
processuais: e-mail enviado pelas Promotoras Legais de Bragança Paulista,
encaminhando carta de apoio às vítimas e manifestando repúdio em relação aos
fatos eventualmente ocorridos; Defesa prévia apresentada pelo vereador
Eduardo Simões; Requerimento da Sra. DFT, por meio de sua advogada, Dra.
Regina Aparecida Miguel, juntando procuração e reiterando pedido de sigilo em
relação à imagem e ao nome da denunciante; ata da 1a reunião da CEDP,
realizada em 4/8/2021; Parecer do relator 'Pião do Fórum, aprovado pela CEDP,
opinando pelo prosseguimento das denúncias; ata da 2a reunião da CEDP,
realizada em 25/8/2021; e-mail da Delegacia Seccional de Polícia de Bragança
Paulista, em resposta ao Ofício CEDP n° 02/2021; Ofício CM-376/2021-mgg,
encaminhado pelo Executivo bragantino em resposta ao Ofício CEDP n°
03/2021; Ofício CM-356/2021-mgg, do Executivo bragantino, encaminhando
cópia integral do Processo n° 22.951/2021, referente à Sindicância instaurada
pela Portaria SCHG n° 256, de 29/7/2021; requerimento da Sra. Paula Jorge dos
Santos, subscrito por seus advogados procuradores, encaminhando cópia
integral do Processo n° 22.951/2021, referente à Sindicância instaurada pela
Portaria SCHG n° 256, de 29/7/2021, e requerendo a convocação das Sras.
Camilla Gallucci Tomaselli e Rosemary Dib de Araújo Naldi, para prestar
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depoimento em reunião da CEDP; comunicado da CEDP; ata da 3a reunião da
CEDP, realizada em 02/9/2021; e Ata da 4a reunião da CEDP, realizada em
13/9/2021. Foram mencionadas as seguintes peças processuais: certidão
emitida por Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, certificando que
a Dra. Regina Aparecida Miguel obteve vista dos autos e verificou imagens
contidas em CD (fl. 39) gravadas por câmera interna de segurança do Legislativo
(câmera 14); OFÍCIO CEDP N° 02/2021, ao Dr. Sandra Montanari Vasconcellos,
Delegado Seccional de Polícia, solicitando informações sobre o andamento e
cópia dos autos dos inquéritos instaurados decorrentes dos Boletins de
Ocorrência n°s 527 e 529/2021; OFICIO CEDP N° 03/2021, ao prefeito Jesus
Adib Abi Chedid, solicitando informações sobre existência de filmagens de
câmeras de segurança da Prefeitura em relação às denúncias contidas no
Boletim de Ocorrência n° 527/2021; notificações expedidas pela Presidência da
CEDP para comparecimento de testemunhas em reunião da comissão a ser
realizada em 02/9/2021; OFÍCIO CEDP N° 04/2021, solicitando providências da
presidente do Legislativo, vereadora Gislene Cristiane Buena, para convocação
das Sras. Camilla Gallucci Tomaselli e Paula Jorge dos Santos, servidoras da
Prefeitura de Bragança Paulista; certidão emitida por Marcelo Martins,
Especialista em Gestão Legislativa, e comprovante de recebimento, certificando
o envio de cópia digitalizada via e-mail do PG 261/2021 ao vereador Eduardo
Simões; termos de compromisso das testemunhas que prestaram depoimento na
3a reunião da CEDP, realizada em 02/9/2021; Ofício CEDP n° 05/2021,
solicitando providências à Presidência da Casa para convocação de servidores
do Executivo (Ana Beatriz Ramos de Oliveira e Jocimar Bueno do Prado);
notificações expedidas pela Presidência da CEDP para comparecimento de
testemunhas em reunião da comissão a ser realizada em 13/9/2021; notificação
expedida pela Presidência da CEDP para comparecimento de testemunha em
reunião da comissão a ser realizada em 13/9/2021; registro de juntada; termos
de compromisso das testemunhas que prestaram depoimento na 4a reunião da
CEDP, realizada em 13/9/2021; termo de interrogatório do vereador Eduardo
Simões (interrogatório ocorrido na 4a reunião da CEDP, realizada em 13/9/2021;
Comprovante de envio da petição da Sra. Paula Jorge dos Santos, via whatsapp,
ao advogado Dr. Marcus Vinícius Valle Júnior; e ofício encaminhado pelo
advogado Dr. Marcus Vinícius Valle Júnior, em resposta à petição protocolada
pela Sra. Paula Jorge dos Santos. Às 14h47, durante a leitura da ata da 2a
reunião da CEDP, o edil Ismael Brasilino manifestou-se a respeito de veículo
estacionado do lado da Câmara com equipamento de som em alto volume, que
segundo ele estava dificultando a audição da leitura. A Presidente disse que era
uma manifestação popular fora da Casa e solicitou que o volume dos microfones
da Casa fosse aumentado. Às 18h05, após o término da leitura da ata da 4a
reunião da CEDP, a Presidência questionou à Dra. Juliana Viliaça Furukawa
sobre a continuidade da leitura. Com a resposta afirmativa da defesa, a
vereadora Fabiana Alessandri, dando prosseguimento, procedeu à leitura das
degravações dos depoimentos das testemunhas. Às 18h13, conforme solicitação
do edil José Gabriel Cintra Gonçalves, a Presidência deliberou a prorrogação dos
trabalhos por quatro horas; Às 18h15, ao ser questionado pela Presidência
sobre o prosseguimento da leitura, o Dr. Marcus Vinícius Valle Júnior disse
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que averiguaria a questão. Com isso, a presidente Gislene Cristiane Bueno
solicitou a continuidade da leitura. Às 18h37, a Dra. Juliana Viliaça Furukawa
manifestou-se: "Senhora Presidente, o pedido de leitura integral dos autos foi pra
que todos os vereadores tivessem o conhecimento na íntegra do processo, mas
em razão da extensão do processo, do tempo decorrido, acho que acaba que
todo mundo dispersando um pouco, né? Então, o que a defesa gostaria de
solicitar é, se for possível, o retorno dos vereadores aqui e a leitura do
interrogatório. A gente dispensa os... a leitura dos demais, dos demais
depoimentos, né? Caso algum vereador tenha alguma dúvida, aí voltaria a leitura
ou qualquer esclarecimento pra que passe pra interrogatório, então, dispensando
a leitura das demais peças também". A Presidência deferiu as solicitações e,
após a leitura do interrogatório, agradeceu à vereadora Fabiana Alessandri. A
palavra foi aberta aos vereadores: Vereadora Camila Marino da Saúde: "Boa
noite a todos e a todas. Senhoras e senhores, Mesa da Casa, nobres pares,
imprensa presente, público que nos assiste pela internet e público aqui presente.
A minha manifestação nada mais é por eu ser uma mulher. A violência sexual é a
mais cruel forma de violência depois do homicídio, porque a apropriação do
corpo da mulher sem seu consentimento, isto é, alguém se apropriando e
violentando o que de mais íntimo lhe pertence. Muitas vezes, a mulher que
sofreu essa violência tem vergonha, medo e profunda dificuldade de fala, pois
houve um tempo em que a mulher era vista como o sexo frágil. Por vários
séculos, a mulher viveu em uma cultura patriarcal e machista, onde o papel da
mulher na sociedade era voltado unicamente para a família. O caminho
percorrido pelas mulheres até o dia de hoje sempre foi de muita opressão e
traçada por muitas lutas. Não é fácil ser mulher em nosso país! As mulheres
conseguiram, sim, alcançar muitos direitos, através das leis que foram
conquistadas pelos movimentos sociais: direito ao voto feminino, direitos sexuais
e reprodutivos, direito à educação, ao trabalho, ao divórcio, direito diante das
violências contra as mulheres. Mas, ainda assim, há uma grande dificuldade para
alcançar a equidade entre os sexos. O lugar da mulher é onde ela quiser, usando
a roupa que ela quiser. Quando uma mulher diz não, meus senhores, é não!
Não!! (Neste momento, a vereadora Camila mostrou a palma da sua mão,
marcada com uma letra xis, em vermelho, tendo havido manifestações de parte
da assistência, com aplausos). Hoje eu, Camila Marino, vereadora, assim com
vocês, meus nobres pares, que aqui estão presentes, podemos mudar a história
dessa Casa de Leis, colocando para nossa sociedade que uma mulher
molestada e assediada é responsabilidade de todos nós. E, por isso, eu e vocês
não podemos nos calar! Uma a cada cinco mulheres no Brasil já sofreram
assédio sexual. Isso precisa mudar. Fisicamente e verbalmente, como eu já sofri,
verbalmente. Por mim, pelas nossas filhas, pelas nossas mães, pelas nossas
irmãs, pelas nossas esposas e por todas as mulheres que representamos, o meu
voto é pela cassação. (Manifestações de parte do público presente na sessão,
com aplausos). E espero que, com isso, episódios como esse nunca mais se
repitam nessa Casa de Leis, pois eu repudio qualquer forma de desrespeito
contra nós, mulheres. A justiça ela engrandece a nação, mas o pecado é uma
vergonha para qualquer povo. Boa noite a todos. E pensem e reflitam".
(Manifestações de parte da assistência, com aplausos); Vereadora Fabiana
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Alessandri: "Boa noite a todos, mais uma vez. Eu, como todos sabem, presidi
essa comissão. Estudei, estudei muito bem o caso, estou convicta com o meu
voto. Eu venho aqui ratificar o meu posicionamento e dizer: a comissão trabalhou
de forma absolutamente imparcial, respeitou o princípio constitucional da ampla
defesa e do contraditório, acolheu todos os pedidos da defesa. Quanto ao mérito,
entendo que a nossa missão é proteger a dignidade do Poder Legislativo
enquanto instituição. Pra tanto, se faz necessário punir qualquer ato indecoroso,
seja de vereador ou de vereadora. Em nenhum momento a defesa provou que
não existiu o fato. Eu acompanhei, estudei muito bem o caso, como eu disse,
analisei todos os argumentos da defesa e cheguei à conclusão que o parecer do
relator está perfeitamente adequado à sanção proposta. Portanto, meu voto é
pela cassação". (Nesse momento, parte da assistência se manifestou por meio
de aplausos); Vereador Ismael Brasilino: "Boa noite a todos. Uma das
dificuldades em ajuizar uma ação de assédio é justamente a produção de provas.
O acusado é réu de urna investigação que não possui nenhuma prova de vídeo.
Apresento...". (Houve manifestações do público presente na sessão, dividindo-se
entre vaias e aplausos). Presidente Gislene Cristiane Bueno: "Por gentileza,
solicito ordem no plenário! Solicito ordem no plenário! Solicito ordem no plenário!!
Solicito ordem no plenário, por gentileza"; Vereador Ismael Brasilino: "Eu
venho...". Presidente Gislene Cristiane Bueno: "Por gentileza, solicito ordem
no plenário". Vereador Ismael Brasilino: "Eu venho por meio desta apresentar
um oficio particular do vereador, solicitando a seguinte questão: o assédio, ele
não tem prova de vídeo. E não tem nenhuma prova de vídeo de fato, do fato,
também pelo motivo de não ter câmeras em alguns ambientes estratégicos do
nosso... do prédio da Câmara Municipal de Bragança Paulista. E este ofício, que
eu fiz primeiro aqui, é justamente indicando que a Presidente da Casa abra um
edital pra colocação de câmeras em todos os pontos, inclusive na área externa.
Para que evita, evite, qualquer tipo de situação similar daqui pra frente. O
assédio... porém, no assédio os atos não são praticados em público, são feitos
de forma secreta, ou seja, quando a vítima está sozinha. Portanto, na
inexistência de provas de vídeo, segundo o Supremo Tribunal Federal, é
analisado como prova a palavra da vítima. Eu tenho também uma outra OPV pra
apresentar, como sugestão, pra que seja feita uma alteração no nosso
Regimento Interno. Embora o processo criminal decorra, do assédio sexual, seja
de competência da Justiça comum, eu, parlamentar desta Casa, como membro
da Comissão de Ética, analisei os fatos, sugeri que o parlamentar fosse
suspenso pelo prazo do regulamento interno, o prazo máximo de sessenta dias,
a fim de aguardar o trânsito em julgado do processo, ou seja, o final da sentença.
Ressalto que, caso no regulamento interno houvesse uma punição maior quanto
à questão da suspensão do mandato, eu apelaria para o prazo máximo. Mas
aqui está uma OPV no qual eu faço a sugestão que seja feito de sessenta a
cento e oitenta dias, pra que a pena possa ser dosimetrada de acordo com a
falta de ética do parlamentar. Uma das atividades... uma das dificuldades ao
ajuizar uma ação de assédio é a produção de provas. Após analisar os autos do
processo de maneira minuciosa, não posso deixar sem nenhuma penalidade
uma ação como essa. Na última quarta-feira, do dia vinte do onz... dia vinte do
dez, nós, membros da Comissão de Ética manifestamos nossos votos, como já
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justificado anteriormente. Meu voto foi para suspensão do mandato. Diante disso,
houve manifestação articulada em difamação em massa por meio de redes
sociais com minha foto, colocando-me como cúmplice dos atos de assédio
ocorridos nesta Casa. Primeiramente, eu gostaria de trazer a definição da
palavra cúmplice, que, segundo o Código Penal, quer dizer: cúmplice é aquele
que contribui de forma secundária para a realização de um crime de outrem.
Portanto, eu trago aqui algumas indagações: Qual mulher desta Casa foi
desrespeitada por mim desde o começo do mandato? Quem aqui pode dizer que
eu cometi algum ato de injustiça contra alguma mulher aqui dentro da Câmara
Municipal? Se tiver, levante-se e pode vir a público fazer a denúncia. Eu estou
aqui justamente defendendo o que eu acredito. Eu trago a minha expressa
indignação a infeliz comparti... recompartilhamento que a vereadora Camila
Marino fez, que, neste momento, dizia, uma das afirmações dentro da publicação
era: 'Quem passa pano pra mim é igual'. Mesmo sem saber a intenção e, ainda,
o sentimento de indignação, expresso aqui o meu total respeito a sua pessoa. E
eu levanto ainda mais estimas de respeito a todas as mulheres que trabalham
aqui dentro da Câmara Municipal. Para que isso nunca mais ocorra, eu solicito
que a Presidente da Câmara aceite os nossos ofícios e comece a tomar uma
ação referente a estas questões. Ressalto que continuarei honrando os meus
eleitores, cobrando para que nenhuma mulher ou homem sofra algum tipo de
assédio dentro desta Casa, ou qualquer repartição pública deste município.
Afirmo meu total respeito e zelo pelo direito das mulheres. Prova disso, existem
dois projetos de lei da minha autoria, de minha autoria, que estão em tramitação
dentro da Câmara Municipal de Bragança Paulista: uma delas é a PL 48/2021,
de 10/8/2021, que solicita implantação de acompanhamento psicológico para
mulheres vítimas de violência doméstica; a PL 65/2021, protocolada no dia 5/9,
que dispõe sobre a Semana de Incentivo ao Check-up Geral das Mulheres,
visando à prevenção de doenças. Eu afirmo, assédio é crime. E infelizmente, nós
analisamos todos os fatos e, infelizmente, não há — não há — nenhuma prova
contrária ao fato. O nobre vereador Eduardo, junto com seu grupo de advogados,
teve o direito ao contraditório e à ampla defesa. E eu, vereador Ismael Brasilino,
afirmo que tenho o direito livre do meu voto. E votar com livre conhecimento das
informações que eu tenho pertinentes. E afirmo que nenhuma penalidade seria
injustiça minha e eu apoio a cassação do mandato. (Manifestações de parte da
assistência, com aplausos) Por fim. Por Fim. Por fim. Por fim, eu espero que tudo
seja esclarecido o mais breve possível. E espero que não haja nenhuma próxima
vítima, tendo vista que a própria base do Prefeito ficou rachada com todo este
impasse. Eu agradeço a todos e ótima noite". (Houve manifestações de parte do
público presente). Presidente Gislene Cristiane Bueno: "Solicito ordem no
plenário, por gentileza. Vereador, comunico Vossa Excelência que, no momento
oportuno, serão deferidos os requerimentos. Não na sessão de julgamento, na
sessão ordinária. Obrigada. Com a palavra o vereador Marcos Roberto";
Vereador Marcos Roberto dos Santos: Boa noite, Presidente. Boa noite os
demais vereadores, a imprensa aqui presente, o público, o corpo de advogados.
Eu pedi pra falar, dentro do direito que nós temos, pra justificar o porquê do meu
voto. Só que, primeiramente, na quarta-feira me reuni com o vereador Eduardo
Simões, juntamente com o vereador Natanael, e deixei claro pra ele que eu
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seguiria o parecer da Comissão de Ética, qual fosse o parecer. Eu entendo que
ele, o maior interessado, deveria de ser o primeiro a saber a minha posição e foi
o que eu fiz na quarta-feira. Então, o meu voto vai ser para a cassação.
(Manifestações de parte do público presente, com aplausos). Mas, eu
pessoalmente acredito que é importante o demais da sociedade saber o porquê
desse meu voto. Eu não estou aqui, é, me representando. Eu tô representando
centenas de pessoas que votaram em mim, pra que eu estivesse aqui. Então,
meu voto não é meu voto, ele é consequência das pessoas que me colocaram
aqui. E eu tive o cuidado de conversar com aqueles que foram meus eleitores,
que foram pessoas que participaram da campanha junto comigo, e ouvi-los, e
ouvi-las, a opinião e o entendimento dessas pessoas a respeito deste caso.
Então, trago este voto, não dizendo que o voto é meu, também tenho a minha
opinião pessoal nisso, mas trago aquilo que as pessoas que eu represento
também anseiam neste aspecto. Isso é um momento triste pra todos nós aqui. A
conversa de nós vereadores nos bastidores é de tristeza. Nenhum de nós aqui,
vereadores, que hoje está aqui pra votar, é motivo de alegria, ou de satisfação,
ou qualquer tipo de prazer nessa situação. E eu, particularmente, também nesse
aspecto. Eu percebi que a Comissão de Ética foi unânime em entender que
houve o fato. Houve divergência nos pareceres, três vereadores entenderam que
deveriam de cassar e dois vereadores entenderam que deveriam de suspender,
mas não houve divergência quanto ao fato ocorrido. Alguns vão dizer assim, que
é um questionamento que se faz hoje: não se tem provas. Não sou advogado,
mas sou um observador. Há quarenta anos atrás as provas no Judiciário não
tinham câmeras, nem fotos, as provas eram outras. E eu fico preocupado em
ouvir muitos falando que não se tinham provas. Então, a palavra de cinco
mulheres não é suficiente? (Manifestações de parte do público presente na
sessão, com aplausos) Nós entendemos, até a lei ela prioriza, nesses casos, de
assédio ou de estupro ou de abuso, a fala da vítima é preponderante, porque em
maior dos casos, a maioria dos casos, isso ocorre no secreto. Quando um
médico, por exemplo, ginecologista, ele vai fazer um exame na paciente e toca
ela com lascívia, com desejo, não apenas um toque médico, mas um toque
desejoso, ninguém está ali pra comprovar. Ninguém! Os abusos que, se
acontece, às vezes é dentro da casa, crianças que são abusadas, ninguém estão
vendo. Nós estamos, é, infelizmente, rotineiramente, vendo casos de médicos,
religiosos, que abusam seus pacientes, seus fiéis, assim por diante. E,
geralmente, quando uma mulher decide vencer a barreira do preconceito, da
vergonha, e falar, quando uma ou duas decidem fazer isso, vocês podem ver que
vem uma enxurrada de dez, quinze, vinte casos de mulheres, então, que não vão
passar vergonha sozinho. É muito difícil pras mulheres relatar o que aconteceu.
Eu já fui secretário da Assistência Social aqui em Bragança, tenho a função, a
missão de pastor, acompanhei alguns casos difíceis e, muitas vezes, a mulher
ela tem vergonha de se manifestar. Mulheres que foram abusadas sexualmente,
às vezes não contam porque ela vai ser exposta e muitos vão dizer assim: 'Ah,
também, facilitou! Ah, também, deu bola! Ah, também, olha a roupa dela!'
(Manifestações de parte da assistência, com aplausos) Isso é fato na nossa
sociedade. Então, eu entendo que, nesse caso em específico que nós tamos
aqui analisando, e aqui esta Casa apenas analisa a quebra de decoro
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parlamentar, ou a falta dele, o demais a Justiça, lá fora, fará. Nós apenas
estamos analisando a falta de decoro parlamentar, é o que cabe a esta Casa.
Analisando se o comportamento do vereador está condizente com o seu cargo.
Então, dizer que nós não temos provas é dar continuidade a um subjulgamento
das mulheres, que, até pouco tempo atrás, não podia nem votar. A mulher
adquiriu o direito de votar, no Brasil, faz muito pouco tempo. Eu li também na
defesa dos advogados a questão fazendo um comparativo da cassação como
pena de morte, que seria uma espécie de pena de morte. Mas a pena de morte
aplicada no crime, ela impede a pessoa que vai sofrer a pena de morte de ter
uma segunda oportunidade. A pessoa morre e acabou a oportunidade dela
nessa Terra. Então, houve-se uma comparação. Eu ouvi muitos dizendo assim:
`Ah, mais vai ser pena de morte pro vereador'. Lógico que nenhum de nós
gostaríamos de estar aqui. Volto a repetir, não tenho prazer, interesse nenhum
de estar aqui. E é triste nós aqui estarmos aqui, o peso que está sobre nós é
muito grande. Mas o fato ocorrido não é uma pena de morte, porque o vereador,
se for cassado, cumprindo o prazo que a legislação sobre eleição determina, ele
pode voltar a ser candidato. Ele pode ter uma segunda chance e as pessoas que
acreditam nele, que conhecem ele, podem dar pra ele a segunda oportunidade.
Pena de morte não tem segunda oportunidade. Uma possível cassação hoje,
passado o prazo decorrente, ele pode ser candidato de novo, porque nós temos
dezenas de candidatos que foram cassados e voltaram e se reelegeram. Nós
conhecemos vários casos. Eu li também aqui no processo dizendo assim:
jamais deve preponderar o corporativismo, o chamado espírito de corpo, onde
todos se protegem criando uma injusta imunidade...'. Essa é uma citação na
defesa dos advogados. E eu vou citar um caso que ocorreu há dois mil anos
atrás e esse caso ficou registrado nas Sagradas Escrituras. E, todos nós, muitas
vezes usamos e repetimos a fala que Jesus Cristo falou: 'Aquele que não tiver
pecado que atire a primeira pedra'. E naquele fato ocorrido, onde uma mulher foi
pega em adultério, trouxeram a mulher, porque, segundo o pentateuco judaico,
os primeiros cinco livros da lei, que regia o povo judeu, se uma mulher fosse
pega em adultério, ela e o seu parceiro seriam apedrejados. A lei judaica
determinava isso. Porém, quando trouxeram, trouxeram apenas a mulher. E
quando Jesus foi questionado — Ele que veio cumprir a lei, Ele que veio dar o
exemplo da lei, e Ele é o único que é justo na Terra. Todos nós, os demais,
somos falhos e pecadores. E eu me incluo nisso, um homem falho — Jesus,
quando questionado, ele falou: 'Quem não tiver pecado atire a primeira pedra'. E
todos aqueles homens, que eram religiosos, sabiam que a lei determinava que
tinha que trazer os dois que foram pegos em adultério, a mulher e o homem, mas
trouxeram apenas a mulher. Talvez esse corporativismo machista ainda tá aqui
hoje. Porque eu vejo muitas falas olhando pro lado do homem, mas não vendo a
exposição que as mulheres tão levando. As mulheres que se prontificaram a
fazer um boletim de ocorrência e publicamente serem expostas diante da
sociedade. Fico preocupado de, após dois mil anos, nós estarmos repetindo isso
na sociedade, um corporativismo machista. A Comissão de Ética deu amplo
poder de defesa pro vereador. Ele teve os seus direitos de defesa, de trazer
testemunhas e a Comissão de Ética, volto a repetir, unanimemente entendeu que
houve o fato. Existe um grito que precisa ser ouvido, principalmente por nós,
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homens. Quem acompanha a sessões da Câmara sabe que, desde janeiro,
quando nós assumimos o mandato, eu sempre pontuei a questão da defesa da
mulher aqui nesta Casa. Eu não tô fazendo isso hoje pela primeira vez, não faço
daqui palanque. Todos os que me acompanham e acompanham esta Casa sabe
da minha fala a respeito disso. E existe um grito que precisa ser ouvido. Um grito
que as mulheres têm dado ao mundo afora de não serem mais objeto sexual dos
homens. O grito de não serem mais subjugadas. O grito de não terem mais seu
corpos tocados indevidamente num ônibus, num metrô, no local de trabalho. O
grito de não serem mais abusadas sexualmente. O grito de não serem
espancadas pelos seus maridos, colegas, parceiros, até familiares. O grito da
igualdade. Então, se a fala de um homem tem peso, a de cinco mulheres
também tem que ter. Então, isso justifica... (Manifestação de parte da
assistência, com aplausos). Isso justifica o porquê que nós estamos votando
assim. Mas eu também entendo o seguinte: que, se o vereador for cassado
diante do que nós analisamos aqui, ele vai estar pagando pelas suas falhas e já
não cabe mais à sociedade cobrá-lo, se assim acontecer. Ele tem direito a um
recomeço, ele tem direito de seguir a vida dele em frente, e cabe a nós exercitar
o que Jesus ensinou, que é perdoar. Diante dos homens, todos nós, quando
falhamos, nós pagamos pelos nossos erros. Todos nós. E falhamos, todos aqui.
Paulo, se referindo aos romanos, ele diz que não há um justo sequer. Todos
pecaram e estão destituídos da Glória de Deus. Então, se o vereador vier a ser
cassado, ele já está pagando pelos seus atos. Cabe a nós, sociedade, deixar
seguir o caminho dele e recomeçar e ter o direito a nova chance. Que Deus
tenha misericórdia de todos nós. Obrigado". Durante o pronunciamento do edil,
houve manifestações do público presente na assistência; Vereador Miguel
Lopes: "Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, todos aqui
presente, uma ótima noite a todos. Senhora Presidente, seria possível ler o
meu... o meu relatório, que foi separado. A senhora poderia ler ou pedir pra
alguém ler? Eu tenho uma certa dificuldade de ler com esse óculos". A
Presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista, vereadora Gislene
Cristiane Bueno, procedeu a leitura solicitada, conforme segue: "Em que pese o
brilhante parecer exarado pelo nobre relator, vereador Tião do Fórum,
convergimos quanto aos argumentos por ele descritos em sua peça, contudo
divergimos de suas conclusões acerca da penalidade a ser aplicada e portanto,
respeitosamente, adotamos o relatório e apresentamos o seguinte voto em
separado, conforme o disposto a seguir. O processo em análise, conforme muito
bem relatado, foi instaurado por força de denúncias em desfavor do vereador
Eduardo Simões, formuladas por duas servidoras públicas — uma do Poder
Executivo e outra do Poder Legislativo —, instruídas com os respectivos Boletins
de Ocorrências, devidamente recebidas pelo Plenário desta Casa por ocasião
dos trabalhos da 27a Sessão Ordinária do ano de 2021, realizada em 03 de
agosto do corrente ano (fls. 23), na conformidade do disposto no art. 9°, incisos V
e VI, da Resolução n° 08, de 22 de abril de 2010, que institui o Código de Defesa
e Decoro Parlamentar. Esta Comissão de Ética e Decoro atendeu a todas as
exigências constitucionais, em especial a que se refere á garantia da mais ampla
e plena defesa ao vereador acusado, a qual, notadamente, adotou a tese da
negativa de existência dos fatos tipificados pelo art. 215-A do Código Penal
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(importunação sexual), portanto, de autoria. Sobreveio às conclusões do
vereador relator, opinando pela procedência das denúncias por quebra de decoro
parlamentar formulada pelas denunciantes, sugerindo a cassação do mandato
do parlamentar acusado, amparado na gravidade dos fatos, que indicam conduta
moralmente reprovável e tipificada como ação penal, punível com pena de
reclusão de um a cinco anos (art. 215-A do CP), nos termos do art. 19, inciso II,
da Lei Orgânica Municipal, expedindo-se para tanto Projeto de Decreto
Legislativo. É exatamente neste ponto que divergimos, com todo respeito, do
relator. Não obstante a inquestionável gravidade do ilícito imputado ao
parlamentar, bem como o notório valor probatório judicialmente conferido à
palavra das vítimas em delitos que atentam contra a dignidade sexual, há que se
considerar outros fatores de vital importância no momento da dosimetria da
pena, dentre eles, a primariedade do acusado, de modo que a fixação seja
equilibrada, partindo de um mínimo e não diretamente na sanção máxima, que
seria a cassação. Por todas essas razões, propomos que seja aplicada a
suspensão das funções por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 7°, inciso III,
do Código de Ética Parlamentar, encaminhando o Projeto de Decreto Legislativo
para tanto. É como voto, vereador Miguel Lopes.". Vereador Miguel Lopes:
"Obrigado, senhora Presidente. É... Eu venho aqui publicamente me posicionar.
Mantenho a minha posição, e não é por desrespeito a ninguém, não. Pelo
contrário, é por muito respeito que tenho. E não poderia votar, me calar na minha
cadeira. Fui convidado aqui até pra votar em bloco. Houve este... esta
manifestação, a qual discordei. E tá correto os demais colegas justificarem a sua
posição, o seu voto. É o que eu estou fazendo aqui. Conversando com a senhora
presidente da CEI, com o relatar, com os demais membro, informei a eles o que
eu vi, o que eu senti, o que chegou de documentos pra nós. Assim tivesse, como
o vereador Brasilino colocou, e achei que o senhor colocou muito bem, uma pena
até maior. Tivemos casos aqui terríveis e acabou, os senhores sabem, acabou
em nada, né? Neste caso, é uma situação muito delicada para este Legislativo,
para o Executivo, para o nosso município, pra vocês que estão aqui,
envolvendo... é uma situação difícil pras vítimas, supostas vítimas, é uma
situação difícil para o vereador, para a família do vereador. Nós não queríamos
estar aqui, mas estamos aqui, temos que ser responsáveis e cada um fazer
cumprir com a sua função. Votei e mantenho este relatório... pelo... pela
suspensão, pela suspensão. Como fui vencido na votação, esta... este relatório
meu não tem validade. E não tinha também. O vereador Brasilino assinamos
junto. Mas eu venho aqui, perante a todos vocês, manter. Pra mim seria, eu
votaria a favor uma suspensão ao vereador e não à cassação. Obrigado,
Senhora Presidente. Obrigado a todos os presentes". (Manifestação de parte do
público presente, com aplausos). Ao término do pronunciamento do edil, houve
manifestações do público presente na assistência; Vereadora Missionária
Pokaia: "Boa tarde a todos, boa noite a todos. Boa noite, Presidente. Boa noite a
todas as mulheres, todos os homens, que em defesa de uma causa estão aqui
nesta noite. Eu escrevi, até escrevi com uma professora, uma pedagoga, até que
escrevi bastante, mas com o coração voltado pra aquilo que realmente eu sinto,
realmente eu penso, eu queria dizer a todos com muita segurança, muita
tranquilidade, muita certeza que este momento pra nós me faz lembrar um curso
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que eu fiz aqui pela Escola do Parlamento. E eu me lembro que um vereador,
que ele dá palestra, ele é, hoje não exerce mais como vereador, mas ele traz
palestras para o Legislativo, ele trouxe uma fala que me levou a ter a convicção e
a certeza do que eu gostaria na minha vida. Ele disse que tudo fica fácil e tudo
fica simples quando você está deste portão para lá. Que quando este portão se
abre e nós entramos e sentamos nessa cadeira era muito importante, ele dizia
que era muito importante nós entendermos que neste momento em que nós
sentaríamos nesta cadeira, que abrisse este portão prá nós, era muito importante
nós sabermos que nós estaríamos aqui para defendermos causas, para lutarmos
pelos direitos que o ser humano tem. E quando ele dizia isto, ele dizia 'isso não
se trata de nada pessoal, isso não se trata de nomes'. Nós estamos aqui, o eu,
eu, Missionária Pokaia, não estou aqui para lutar pelo nome de A, de B. de C ou
pelo meu, não. Eu estou aqui para lutar por uma atitude errada. E uma atitude
errada nos leva a consequências amargas, a consequências difíceis. Uma
atitude errada nos leva muitas vezes a preços que nós nunca imaginaríamos
pagar. Mas a Bíblia diz assim: 'Mantenha-se firme, cingindo-se com a couraça da
verdade, com cinturão da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça'. A
verdade, às vezes, nos leva até mesmo a ficar mal, porque eu defendi uma
verdade que eu ouvi. Não passou da verdade que eu estava presente. E é muito
difícil uma mulher defender uma verdade. Eu ouvi aqui uma manifestação de
uma mulher que disse: Vocês não me representam'. E quando uma mulher olha
pra nós mulheres e diz que nós não a representamos por um ato de assédio
sexual, eu te pergunto: Quem é que vai te representar, mulher? Quem é que vai
te representar? Quem vai te representar? (Manifestação de parte da assistência)
Se nós mulheres não tivermos voz, quem terá voz um dia? A sua verdade pode
não ser a verdade dos fatos. Eu não estou aqui por nomes. Eu estou aqui por
atitudes erradas e eu gostaria muito de deixar isso muito claro, que seiscentos e
vinte e sete pessoas enfrentaram a pandemia, enfrentaram o medo da morte,
enfrentaram o vírus invisível, sabendo que poderiam ser contaminados ao ir lá, e
colocar lá o voto na minha pessoa. E são a essas mulheres, é a mim como a
primeira mulher negra a assumir essa Casa, é a mim como a primeira mulher
evangélica a assumir essa Casa, é a mim que nunca imaginaria na minha vida,
na minha história, e eu tenho história pra te contar. Se você quiser ouvir, te
convido a tomar um café comigo no meu gabinete. Eu tenho histórias. Eu tenho
história de vida. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho história de vida. E é
muito interessante saber que é por mim, é pelas mulheres, é pela nossa voz, é
pela nossa oportunidade, não de A ou de B, não! De atitude errada. É por nós, é
por mim, que há muito tempo me aconteceu coisa absurda, e eu nunca pude
falar, e no momento em que aconteceu a única coisa que eu ouvi dos demais
funcionários da onde a gente trabalhava era: 'Esquece. Esquece. Esquece'. E eu
disse: 'Esquecer jamais'. Era a primeira oportunidade minha de deixar de ser
uma pessoa que tinha um trabalho menos visível e estar assumindo agora um
escritório, mas eu não me calei. Eu fui, pedi a minha demissão e voltei a fazer o
que eu fazia com muita honra. Então, eu quero dizer pra vocês que eu voto pela
cassação, pela atitude errada, pela mentira. (Manifestação de parte da
assistência, com aplausos) Porque se eu creio que eu vivo uma verdade, se eu
creio que a minha fala é verdadeira, eu preciso, eu preciso defender você,
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mulher. E se um dia, e se eu estiver aqui por mais um dia, somente por mais este
único dia, eu quero subir nesta tribuna, ou aonde eu estiver, e quero defender a
verdade. Que Deus abençoe todos nós". (Manifestação de parte da assistência,
com aplausos); Vereadora Rita Leme: "Boa noite a todos. Eu parabenizo nesse
momento as minhas colegas, meus colegas, pelas sábias palavras que
colocaram aqui. Mas eu espero em Deus que eu não precise passar novamente
por esta situação. Estou como vereadora para verear e não para julgar. Mas,
como foi necessário, e como justifiquei na Comissão de Ética e agora
novamente: desde o início deste meu mandato eu elaborei um projeto de lei,
juntamente com as valentes Guardiãs Maria da Penha, que institui a Semana de
Combate à Violência Contra a Mulher, ao assédio, importunações, seja ela do
tipo que for; enfim, foi aprovado por unanimidade. Quinta-feira agora, estará
sendo votado nesta Casa o projeto de lei que elaborei também, para que faça
parte aos eventos do Município o Quebrando o Silêncio, já aprovado nas
Comissões. Combate a assédio, violência, abuso, importunações contra a
mulher, contra o idoso e contra a criança. Fora nossas moções, num combate
árduo a esse problema cada vez mais visível. Estamos aí nas ruas distribuindo
panfletos, revistas. Olha, lutando aí fora pela nossa causa. E precisam nos levar
a sério. Eu não posso entrar em contradição com esta causa, nesta luta
incansável. Então, com tristeza, eu confirmo o meu voto pela cassação.
(Manifestação de parte do público presente, com aplausos). E será também... E
será também um pedido, um protesto e um alerta para que situações assim não
aconteçam mais, principalmente em nossa cidade e muito menos nesta Câmara,
neste lugar que representa o nosso povo, esta Casa de Lei. Obrigada".
(Manifestação de parte do público presente, com aplausos). Dando continuidade,
a palavra foi aberta ao vereador denunciado, Eduardo Simões, ou ao seu
procurador para produzir sua defesa oral. Dr. Marcus Vinícius Valle Júnior:
"Primeiramente eu queria cumprimentar todos, todos os vereadores — todos
sabem do apreço que eu tenho pela Câmara Municipal, tanto que eu pertenci à
Câmara Municipal durante muitos anos —, aos jornalistas, a todos que estão
assistindo, à plateia. Eu quero dizer que eu respeito todas as pessoas, todas as
opiniões. Pediria à Senhora Presidente que eu possa... me garantir que eu possa
fazer uma defesa sem interrupções, seja a favor ou seja contra, porque dentro da
ampla defesa a gente tem o direito de explanar e de tentar convencer os
vereadores da nossa tese. OK? Eu vim aqui, primeiramente, pra dizer que existe
um princípio no Direito, no Direito moderno, que é o princípio da presunção de
inocência. Que significa o seguinte: todo mundo é inocente até que se prove o
contrário. Não existe um princípio que diz que todo mundo é culpado até que se
prove a inocência. E aí eu vi alguns discursos, e eu achei que tá havendo uma
inversão, tá havendo uma inversão no principio. 'Ah, eu vou votar porque a
defesa não provou que ele é inocente'. Ora! O que tem que ser provado, quem
denuncia, quem acusa é que tem que provar. Não o contrário. Se fosse assim,
nós estaríamos invertendo o princípio. Nós estaríamos partindo pra uma situação
em que nós teríamos que provar o que nós não fizemos, o que muitas vezes é
impossível. Como é que eu provo, por exemplo, que se eu não soubesse dirigir,
como é que eu provo que eu não sei dirigir? Vão falar que eu to fingindo! As
pessoas têm que provar que eu sei dirigir. As testemunhas. Tem coisas que você
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não consegue provar. Aliás, o Direito diz que você não tem necessidade de
provar uma coisa que você é acusado, de você provar a inocência. Sim, quem
acusa tem o ônus da prova e tem que provar a culpa. Senão nós estamos
acabando com o Direito! Senão nós estamos abrindo um precedente que é
perigosíssimo pra todos nós! Hoje é o Eduardo, o Zé, o Paulo, amanhã é um de
nós! Basta alguém acusar, basta alguém falar, e nós vamos dizer o seguinte: 'Ah,
ele não provou que é inocente. O outro não provou que é culpado, mas ele não
provou que é inocente, então condena'. Isto é extremamente perigoso.
Extremamente injusto! Os fatos aqui alegados. Eu até dispensei, eu queria até
explicar aos senhores vereadores, e às senhoras vereadoras, que a gente pediu
pra ler tudo até como uma forma de transparência. Depois a gente viu que
estava ficando enfadonho, as pessoas estavam pedindo, mas a gente queria
transparência. Porque eu fiz uma defesa de trinta e três páginas, né, junto com a
Dra. Juliana, junto com os outros colegas, e nós fizemos isso e distribuímos até
cópia a alguns vereadores, não sei se todos receberam. A comissão certamente
leu. E nós temos a preocupação de mostrar que tudo que nós estamos falando
aqui, nós não estamos falando porque inventamos ou porque queremos criticar
alguém. Aliás, eu faço as colocações com o máximo respeito, sem nenhuma
pessoalização contra ninguém. OK? Fatos alegados. A denunciante Paula diz
que na Câmara, em vinte e sete de julho, pela terceira vez — ela já alega que
havia dois problemas anteriores — teria sido perturbada, incomodada peio
vereador Eduardo, dessa vez de uma forma mais grave, através de um tapa nas
nádegas, et cetera e tal e frases. E ela alega que duas vezes ocorreu
anteriormente. Eu não vim aqui pra falar mal da Paula, não vim aqui pra criticar
ninguém. Eu vim aqui prá mostrar, tecnicamente, que as acusações que ela faz
não estão provadas! E vou mostrar aqui uma série de contradições, que aliás eu
já expus na defesa. Muito bem! Inicialmente, ela faz um BO. Antes de fazer o
BO, ela vai à Prefeitura Municipal e faz uma notícia-crime, né, uma colocação.
Põe também uma representação na Prefeitura Municipal. Na representação, ela
fala: 'Olha, eu fui... houve esse fato na Câmara e houve dois fatos, ocorreram
dois fatos anteriormente'. O segundo deles foi presenciado pela secretária. Ou
seja, o primeiro não foi presenciado por ninguém. 'Mas ela tava nervosa!',
alguém pode dizer. 'Ela pode ter se esquecido!' No dia seguinte, ela vai já mais
calma — e eu pergunto isso pra ela, por isso que nós lemos todos os
depoimentos —, mais serena, eu pergunto e ela confirma, faz o BO. Tal nos
autos. E diz o seguinte: 'Olha, teve três fatos, o segundo foi presenciado pela
secretária', ou seja, o primeiro não foi presenciado por ninguém. De repente, já
numa terceira etapa, quando abrem uma sindicância na Prefeitura — aliás,
sindicância essa que eu vou mostrar que é absurda, né, ilegal e absurda —, ela
pega e fala da Rose Dib. Só aí ela fala da Rose Dib. Só aí aparece a figura da
Rose Dib. Aí eu perguntei pra ela, com toda educação: 'Mas pera um pouquinho!
Porque você não falou da Rose Dib, e falou da Camilla, mas não falou da Rose
Dib. Por quê?' Não sei!' Eia tava nervosa a primeira vez, e a segunda, um dia
depois? 'Não sei!' Essa é uma contradição. Eu vou mostrar aqui uma série de
contradições fortes. Porque todo mundo fala aqui que a palavra da mulher vale
muito. Vale muito a palavra da mulher, desde que corroborada, confirmada pelas
provas dos autos! Desde que não contraditória! É isso que dizem todos os
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julgados que foram juntados ai. Não é que a palavra da mulher, a palavra do
negro, do branco, do indígena, do deficiente, do idoso valham mais do que as
outras palavras. Não é isso! O que se diz é que a palavra da mulher, num caso
sexual, tem sim um valor, porque normalmente ocorre sem a presença de outras
pessoas, quando coerente, sem contradições e batendo com as demais provas
dos autos. É isso que diz a lei! Não diz que a palavra da mulher ou do homem,
de quem quer que seja, é absoluta. Até porque, se dissesse, não precisava ter
juiz, não precisava ter promotor. não precisava ter delegado, bastava a mulher
ou o idoso, o negro, o branco, aquele que a palavra tem credibilidade, chegar e
falar e se condenar automaticamente! Aliás, nós não precisaríamos estar aqui. A
gente não precisava tá aqui! Se a palavra da mulher é absoluta, por que que nós
estamos aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que que os senhores e as senhoras
estão fazendo aqui?! A palavra da mulher ela tem valor sim, quando coerente
com as demais provas dos autos! Mas vamos lá. A Paula — e eu falo com todo o
respeito, eu tô analisando, não tô criticando a pessoa, aliás a indagação, a
inquirição que eu fiz com ela foi super-respeitosa, e ela foi também superrespeitosa comigo, né? Ela diz que foi incomodada uma primeira vez e que ficou
extremamente chocada — extremamente chocada — e usou o termo 'me sentindo
como um lixo', como um objeto, devido aquela pretensa importunação que teria
sido feita pelo Eduardo. Muito bem. Nós mostramos, e tá nos autos, existem
câmeras em todos esses locais da Prefeitura, inclusive nos locais que ela alega
onde ocorreram os fatos, teriam ocorrido os fatos. Muito bem. Eu até posso
entender. A primeira pergunta que vem, eu vou fazer e depois eu mesmo vou
rebater a minha pergunta, é a seguinte: se ela tinha câmera, se ela tinha
testemunha, se ela se sentiu tão incomodada, por que não denunciou? Eu
mesmo vou rebater. Eu mesmo vou rebater: `Ah, primeira vez, pegou de
surpresa. A mulher fica constrangida'. A mulher fala: `Ah, deixa pra lá, o cara é
vereador, melhor não mexer'. Pode ser? Pode, pode. Pode ter sido isso. Isso,
partindo dentro do princípio da versão dela, tá? Poderia ser isso? Poderia. Muito
bem. Aí passam-se alguns dias — vejam a incoerência, não dela, da versão,
vejam a incoerência — passam-se alguns dias, ela fala que alguns dias, depois
ela fala que mais ou menos um mês, ela vai à Prefeitura e novamente teria sido
incomodada pela mesma pessoa. Na presença de uma secretária! Primeiro
escalão. Câmeras! Tem aí. Todas os locais da Prefeitura. Câmeras! Eu me
lembro, vereadora Fabiana, que a senhora perguntou pra secretária: 'Mas como,
que houve isso?! Como que você não foi lá?! Cê tinha a obrigação de denunciar!'
Não falou isso? `Ah, não, não é problema meu...' Foi essa a resposta. Mas não é
essa a questão. Não tô acusando a secretária, não. A dúvida que eu coloco é a
seguinte: pera um pouquinho, a mulher foi provocada uma vez, se sentiu
superincomodada, se sentiu um lixo, aí, na segunda versão, ela encontra com a
pessoa, com o importunador, com aquela pessoa horrível, que fez tudo isso pra
ela e o cumprimenta normalmente, como disse a secretária. O cumprimenta
normalmente: 0i, tudo bem?' Também eu vou rebater a minha fala, também. De
novo. Pode ser: 'Ah, nossa! Eu fiquei sem ação, cumprimentei, vá! Não devia ter
cumprimentado'. Mas eu não entendo por que, com uma testemunha de tanta
credibilidade, com câmeras, não se denunciou! Mas também posso rebater, vai:
`Duas vezes, mas eu não vou denunciar. Duas vezes' — ele não é um chefe da
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Mas fiquei com
máfia, um sujeito perigosíssimo, que iria mandar matá-la
medo, não vou denunciar'. Estranho. Muitas vezes, eu vi o discurso aqui, a
mulher se cala porque não tá acostumada, porque não quer se envolver. Mas
duas vezes?! E mais, a secretária pega e fala pra ela — isso tá nos autos, foi lido,
se quiser eu mostro — fala pra ela: Mas pera aí, você devia ter falado alguma
coisa, né? Porque cê não falou?' Porque eu fui pego de surpresa, eu não sabia
que isso ia acontecer' Mas, pera um pouquinho, se tinha acontecido dias antes,
corno é que você cumprimenta a pessoa?! E como é que cê pode dizer que cê
foi pego de surpresa?! Não bate. Não bate. Mas, vamo lá. Passa-se mais, as
datas aqui. Qual foi a primeira data? Não sabe. Não sabe nem o mês! Quando
aconteceu o primeiro fato? 'Num sei'. Num guarda dia, num guarda o mês.
Segundo fato: 'Num sei, mas deve ter sido em junho'. Num sabe o dia, num sabe
o mês. O terceiro fato tem uma data, que é uma referência, né, que a Câmara,
que é o dia que veio o artista aqui: 27 de julho. É a terceira data. Aí, qual a
narração? Ela chega e narra pra gente que ela sobe as escadas junto com os
artistas, et cetera e tal. Aí a gente olha a imagem, a Dra. Juliana pergunta pra
ela: 'Per.a aí, mas na imagem cê falou que subiu com os artistas, mas cê subiu
sozinha'. 'Ah é, devo ter subido sozinha. Devo ter subido sozinha. Se a imagem
falou, tá falado'. Ah, mas isso é um detalhe pequeno! Mas é nos detalhes que a
gente afere a credibilidade da versão. Aí continua: 'Ai eu subi, encontrei, fui pra
cá, pra lá. Aí dei de cara com o vereador'. Aquele importunador que duas vezes
a fez sentir como um lixo! Que duas vezes a importunou! Que duas vezes a
humilhou! E aí ela encontra o vereador e o que que ela faz? Ela cumprimenta ele
com um toquinho, que era pra não passar Covid. Pra não passar Covid sou eu
que to falando, não foi ela. Eu pergunto: é crível essa história? Que alguém que
fosse importunado por duas vezes, de forma violenta, de forma, não digo violenta
de violência, mas de forma violenta, é... passionalmente, como se coloca;
chegasse e fosse a segunda vez cumprimentar e a terceira vez fosse
cumprimentar! Eu perguntei isso pra algumas mulheres: você cumprimentaria?
'0i, na segunda vez já não, na ter... eu não olhava na cara! Eu não chegava nem
perto!' Então, não bate essa versão. Mas vamo continuar com as contradições.
Aí ela fala que saiu abaladíssima desse terceiro episódio, que já foi narrado aos
senhores e às senhoras. Abaladíssima! Aí ela sai abaladíssima, aí a câmera
captou apenas ela saindo. E na saída, na câmera. Da câmera, quando ela saía
da Câmara, né? Ela saiu normalmente, na imagem não há nada de anormal,
nada que demonstre qualquer tipo de coisa diferente. Isso foi visto por todos. Aí
ela fala que saiu às catorze horas, aliás as câmeras têm horário, catorze horas.
Aí ela narra o seguinte, e foi lido aos senhores, se quiser podem conferir, que ela
se dirige até a Prefeitura Municipal. Ela sai transtornada, vai até o carro, pega o
carro, liga o carro, vai até a Prefeitura Municipal — lembrem que era uma terçafeira, terça-feira, dia intenso, horário comercial —, vai até a Prefeitura Municipal —
eu fiz três caminhos, fiz três caminhos depois pra conferir, né? — chega na
Prefeitura Municipal, estaciona — presumo que arrumou um estacionamento
facilmente, é difícil, hein, estacionar na Prefeitura Municipal às catorze, quinze
horas — ela estaciona, pede o telefone para uma moça, por telefone, anota,
passa uma mensagem às catorze horas e seis minutos. Tudo isso em seis
minutos! Seis minutos! Eu vim de madrugada, eu fiz quatro, cinco vezes o
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percurso, né, Juliana? Eu vim de madrugada! É impossível fazer tudo isso em
seis minutos! Pra ir daqui à Prefeitura, andar quatro quilômetros
aproximadamente, depende o caminho que cê fizer, num dia no horário
comercial, é impossível fazer isso tudo em menos de quinze minutos. isso se
pegar todos os semáforos abertos, num pegar carro na rotatória, que cês sabem
melhor do que eu, os senhores, as senhoras, né, como é o trânsito de Bragança,
né? Aliás, reclamação constante dos senhores e das senhoras. Muito bem. Eu
podia falar de mais um monte de contradições, aí já vão falar: 'Mas isso o que
que muda?' Como, o que que muda? Muda tudo. Tá dando uma versão que é
impossível. Tá dando uma versão que não condiz com a realidade. Num dá nem
pra entrar naquele livro dos recordes lá, o Guinness, porque se você levar pro
livro ele fala: 'Num vô registrar, é impossível! Não é verdade!' Ela passou a
mensagem pro... pro vereador, que não visualizou, e depois pro... pro assessor?
Passou. Mas não foi da Prefeitura! Não foi da Prefeitura! Foi aqui muito próximo,
né? Então, a história não é essa. A história não é bem essa. Eu to mostrando
aqui apenas algumas contradições. Muito bem. Aí, ela vai à Prefeitura, acontece
todas essas discussões aí, né? Ela fala que narrou o fato, abrem uma
sindicância na Prefeitura. Eu pergunto: sindicância na Prefeitura contra quem?
Contra o Eduardo. Eduardo é funcionário da Prefeitura? Não, Eduardo é
vereador, não cabe sindicância! Tanto que não cabe que a outra moça, a DFT,
depois eu vou falar sobre o caso dela, quando ela foi convocada pra depor na
sindicância, ela fez uma carta muito bem feita falando: 'Olha, num cabe
sindicância aí! Não existe isso! Eu não sou funcionária da Prefeitura, o vereador
não é funcionário da Prefeitura, não cabe sindicância!'. A própria segunda
pretensa vítima falou isso. A própria moça que denunciou falou isso. Aí fizeram a
sindicância, anteciparam todos os depoimentos, sem ampla defesa, num tinha
advogado, num tinha nada porque, né, sindicância da Prefeitura contra quem?
Contra alguém que não é funcionário da Prefeitura, né? Fizeram, ouviram os
depoimentos, anteciparam os depoimentos. Depois de alguém falar 'a' fica difícil
falar `Ip' aqui, né? Já falou `al Como é que vai falar `b' aqui, né? Contaminou a
prova, certo? Aí, vejam bem, olha que interessante, eles fazem a conclusão, a
conclusão da sindicância. Qual foi a conclusão? Eu vou ler pros senhores, que é
superinteressante a conclusão. É de uma... É de um paradoxo, né, fazer uma
conclusão dessas: 'Tendo em vista... ' Olha o que falaram, alô? Caiu, né? 'Tendo
em vista que o sindicado não mais trabalha para o Poder Executivo Municipal,
decaindo portanto este qualquer poder de direção sobre o mesmo, a Constituição
Federal, pautada na independência...' tananã... 'Não é mais funcionário da
Prefeitura Municipal e que atualmente exerce a função de vereador, temos que
essa comissão não possui autonomia para aplicar nada. Assim sendo, somos
pelo arquivamento'. Quer dizer: fizeram uma sindicância pra concluir que, no
final, que eles não eram competentes e que tinha que arquivar porque não podia.
Só que daí, olha que beleza: 'Desse modo...'. Né?
assim, após
opina essa
encaminhamento desse relatório aos órgãos competentes...' Né?
diante
comissão pelo arquivamento. Desse moda.: — olha que beleza agora —
de todo o explanado, inclusive dos depoimentos, restou comprovado que o
averiguado, nas dependências do Paço Municipal praticou a conduta'. Pera aí,
eles falam que não podia fazer a sindicância, fazem a sindicância e dizem: 'É, a
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gente não podia fazer, tem que arquivar, mas já que fizemos, né, é... manda pras
autoridades que nós concluímos que ele é culpado'. Isso é um absurdo! Isso
contaminou tudo. Isso é absurdo. Isso é altamente contraditório, gente. Eu num
posso ficar quieto vendo um absurdo desses. Aí, veio aqui depor depois o Dr. J.
Malon, eu perguntei pra ele: Doutor, quem fez a sindicância? `Ah, não fui eu'.
Depois eu vi que foi outro servidor que determinou. 'Doutor, o senhor avisou a
Presidente da Câmara que tava acontecendo um problema com um vereador?'
Compete a ela! 'Não'. Aí perguntei pra Presidente da Câmara. Ah, ele ligou pra
mim'. Um depoimento conflitante. Eu acredito na senhora, viu? Acredito na
senhora. Totalmente conflitante, totalmente paradoxal, totalmente contraditório. E
é nisso, é com essa origem toda, que o Eduardo tá sendo processado. Mas tem
mais! Tem mais umas pérolas aqui. Vou falar agora da DFT, que é a funcionária
da Câmara, que é a segunda denunciante. Ela fez a denúncia trinta e três dias
depois do fato que ela alega ter sofrido importunação. Trinta e três dias depois.
Muito bem. Por coincidência, ou por acaso, ou por sorte ou azar, dependendo da
parte, é... as câmeras só ficam ligadas por trinta dias. Se as câmeras tivessem
ligadas, nós iriamos ver quem que tá dizendo a verdade, quem tá mentindo, se
teve no gabinete, não teve no gabinete, essa coisa toda. Mas, por coincidência,
trinta e três dias depois... mas a justificativa até é que: 'Bom, eu não quis fazer,
só fiz no momento em que eu soube da outra, me encorajou', et cetera e tal. O
que até um argumento a princípio, né, defensável. Muito bem. Mas o mais
interessante, que choca, que chama a atenção, é o seguinte: o jornal — esse
seria um caso de segredo de justiça, a princípio, porque, tanto que a DFT pede
segredo de justiça, segredo do nome. Era uma questão de segredo de justiça! O
jornal noticiou antes! Antes de ela fazer o BO, que ela ia fazer o BO!! Cês
acreditam nisso?! Tá aqui nos autos! Antes dela fazer o BO, o jornal noticiou!
`Olha, tá tendo problema com dois funcionários aqui, com duas funcionárias',
aliás, 'teve um problema com uma funcionária e, e, uma outra funcionária irá
fazer um 80'. Irá fazer um BO. Aí eu perguntei pra DFT: 'Mas, me explica, você
vazou pra imprensa?' Eu não!'. E realmente acredito nela, tanto que não, que ela
pediu segredo da identidade. Perguntei pra Paula: 'Você vazou?' Não.' Perguntei
pro Dr. J. Malon: 'O senhor passou pra imprensa?"Não'. Alguém sugeriu: 'Por
que cê não pergunta pra imprensa?' Porque ela tem segredo de fonte. Né?
Agora, o que não entendo, e é um absurdo total, como é que alguém noticia
antes do fato ocorrer?! Como é que o jornal noticia antes? Não é no mínimo
esquisito, gente? Essas denúncias não são um pouco esquisitas, a forma como
elas foram conduzidas? Não? Eu tõ inventando? Eu Ui louco? Eu tõ criando?
Não! É estranho! Isso causa dúvidas, enormes dúvidas! Muito bem. Ainda no
caso da DFT. Ela alega que fez trinta e três dias depois, porque tava com
vergonha, porque foi incentivada pela outra denúncia. Até aí, tudo bem. Muito
bem. Só que, né? Só que, o que eu não consigo entender, é que alguém que
sofre um problema desse não fale pra sua chefe. Num falou pra chefe! De cargo
de confiança, num falou pra chefe. 'Ah, mas eu falei pra outra moça' Que, aliás,
também não falou pra chefe. E a chefe, eu posso afirmar, não é uma pessoa
perigosa, não é uma pessoa incompreensiva, é uma pessoa até doce. Eu
conheço bem É uma pessoa tranquila. Não é uma pessoa que dá medo.
Estranho! Não falou pra chefe! Eu tive aqui o Diogo, era meu funcionário de
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confiança, se acontecesse alguma coisa pra ele a primeira pessoa que ele ia
falar era pra mim! Se não falasse pra mim, inclusive eu ia falar: Po, para um
pouco cara, então você é da minha confiança e eu não sou da sua confiança.
Para um pouco!' Claro que a pessoa falaria pra mim, a não ser que eu fosse um
ditador, que eu fosse uma pessoa brava, perigosa, incompreensiva. O que não é
o caso da chefe da DFT, OK? Então, quem vazou pra imprensa? Quem vazou?
A Paula não foi. A DFT diz que não foi, eu acredito, tá? Até porque, quando saiu
na imprensa ela nem tinha feito o BO e foi afirmado que ela ia fazer o BO! Essas
coisas me chamaram muito a atenção. Como surgiu a denúncia, onde surgiu a
denúncia. O último a saber foi o Eduardo! O Eduardo, quando foi na delegacia
pra ver o negócio lá da mensagem que ele tinha recebido, ele já tava
enquadrado como importunador. O último a saber. O que é bastante anormal. Eu
acompanhei aqui o caso do Ditinho, né? Nós tivemos aqui o caso da calcinha
que, aliás, foi aplicado, corretamente, suspens... suspensão não, desculpe, a
advertência e não cassação, que é um absurdo, né? Acompanhei bem, e não
houve essa, esse... o que houve foi até um... uma forma normal de
encaminhamento. Num teve essas contradições todas aqui. Muito bem. Eu acho
que isso, no mínimo — no mínimo — cria dúvidas enormes. Dúvidas enormes. Cê
não pode pegar uma prova e analisar ela sozinha. Cê tem que analisar toda a
conjuntura pra você chegar a uma conclusão. O senhor me perdoe até, pastor
Marcos, você leu um trecho da minha fala aqui, que eu realmente escrevi, mas
num leu o trecho seguinte, que eu concluía. E aí fica fora do contexto, né? O
senhor disse aqui e eu disse, e realmente disse: 'Jamais deve preponderar o
corporativismo, o chamado espírito de corpo, onde todos se protegem criando
uma injusta imunidade'. Falei isso, e o senhor gostou da frase. Mas o senhor
esqueceu de ler, talvez, que eu continuo e falo assim, ó: `...por outro lado,
também não deve se pautar pelos exageros, julgando e punindo de forma injusta
e oportunista ou partidária a qualquer dos seus membros, só para atender
pressões da mídia e opinião pública, muitas vezes criada artificialmente ou
alimentada por temas do momento'. (Manifestação de parte do público presente,
com aplausos) Isso. Eu nunca lutei por acobertamento. Eu fui vereador trinta e
seis anos nesta Casa, e não quero ensinar nada pra ninguém, até porque errei
muito também, tá, mas sempre fui contra acobertamento. Outra coisa, nós não
estamos julgando a causa da mulher, todo mundo é a favor da causa da mulher
hoje! Tenho certeza que todos os vereadores são a favor da causa da mulher.
Mas ninguém é dono da causa da mulher! Mulheres também vieram depor aqui,
em grande número, em favor do Eduardo. Mulheres estão aqui também em
apoio a Eduardo, numa situação, inclusive, que é muito mais difícil, né? Porque é
uma acusação extremamente desagradável e alguém só se expõe, alguém só
tem peito pra vir, alguém só vem depor e põe a cara porque tem certeza da
inocência dele. Bom, eu quero falar um pouco agora do Eduardo. Acho que as
dúvidas ficaram bem claras. E dentro do princípio da... não só da ampla defesa,
mas da presunção de inocência, a gente não pode simplesmente falar: `Ah...'. A
Fabiana até, vereadora Fabiana, eu gosto muito da Fabiana, mas você falou
assim: 'A defesa não provou o fato, a inocência'. Eu não preciso provar a
inocência. Tem que provar quem denuncia! O õnus da prova é de quem alega!
Se eu tiver que provar inocência inverteu tudo no Direito. Se eu puder provar a
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inocência, é obvio, se eu tenho um álibi, um negócio assim, mas na maioria dos
casos é muito difícil fazer uma prova negativa. Alguém fala que eu telefonei, eu
citei esse exemplo, vamos supor que o vereador Coxinha: Ah, o Marcos Valle
me ligou'. Eu falo: 'Não liguei!' Ele tem facilidade de provar que eu liguei, eu não
consigo provar que eu não liguei! Vou falar: 'Ah, mas eu é.. cê leva o bilhete do
telefone, cê leva o telefone'. Fala: 'Não, cê ligou de outro telefone'. Entenderam?
A prova negativa muitas vezes é impossível de fazer. A não ser quando a pessoa
fala: 'Ele me matou em Nova York e eu to aqui em Bragança, falando aqui no
plenário agora'. Aí, por coincidência, prova negativa, eu consigo fazer. Mas,
muitas vezes, é impossível! Consequentemente, o ônus da prova é de quem
alega. E aqui eu tô mostrando um monte de contradições. Gostaria que os
senhores lessem a defesa toda, até não foi lida em respeito porque o tempo tava
correndo, para ver que tem muito mais contradições do que eu mostrei aqui. E
que, no mínimo, justificam aquele brocado, aquela, aquele ditado que é
universal, a não ser em países que... de autocracias ou de grande ditadura: o in
dublo pro reo. A dúvida aplica-se em favor do réu, nunca contra o réu, porque, se
não, amanhã pode ser um de nós. Pode ser um de nós. 'Ah, empurra, já tá
caindo mesmo no buraco, joga pro precipício'. Amanhã pode ser você. Muito
bem. Eu já falei que há dúvidas, essa é a tese principal da defesa, não houve o
fato, né? Eu vou falar mais uma coisa, que a gente deve analisar todas as
provas. Normalmente — eu sou advogado criminalista há muito tempo, é claro
que eu não sou o dono da verdade, eu posso me enganar, mas eu tenho uma
certa experiência — em casos de problemas, seja de crimes sexuais — esse não
é um estupro, não é um crime sexual, estupro, ele tá classificado como algo,
importunação, que é um crime muito menos grave — mas, mesmo de
importunação, a pessoa tem um perfil. Se você pega uma pessoa, você vê o
histórico de vida dela, você acha o perfil. Em crimes sexuais principalmente.
j
(Você acha: 'Ah, ele já tem três processos de estupro'. 'Ah, tem dois de
importunação'. O Eduardo tem quarenta e cinco anos de idade. Quarenta e cinco
anos de idade. Nunca teve um processo. Nunca sofreu um processo. Nunca
respondeu nada na delegacia, nem uma ação trabalhista, muito menos
problemas sexuais! O que eu já vi na prática, como advogado, às vezes o cara
tem uma vida superlimpa, aí quando ele fica muito veinho, ele tá com setenta
anos, alguns até mais cedo, sessenta e oito — eu tenho sessenta e sete e não tô
incluído nisso, por favor — às vezes a pessoa tem uma questão de senilidade
f
precoce, que às vezes acontece. Sujeito a vida inteira, coisa... aí com setenta e
lir dois anos mexe com alguém, entendeu? Mas com quarenta e cinco, eu nunca vi.
Nunca vi! Eu vi muita gente de quarenta e cinco mexer com trinta, mas tinha
histórico. Tinha histórico! Nós trouxemos aqui dez pessoas pra depor! Num caso
chatíssimo! Um caso, né, humilhante. Dessas dez pessoas, vereador Marcolino,
cinco eram mulheres. Eu tenho aqui declaração da dona Ana Lídia Piniano, que
não pôde vir depor, mas fez questão de fazer uma declaração, e ela é diretora do
Sarna, e ela é a favor da causa da mulher também, né? Nós não tamo
defendendo a causa da mulher, que a causa da mulher nós todos concordamos.
Nós tamos conf... é... discutindo um caso e não uma causa, pelo amor de Deus!
É completamente diferente! Nós temos aqui a declaração falando: 'Eu não
acredito nisso'. Nós tivemos aqui declaração de advogada, tivemos decla... que
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trabalha na área. Declaração da esposa. Fala: `Ah, mas esposa é suspeita. A
esposa é suspeita'. E eu fiz questão de perguntar, porque poderiam falar: 'Ah,
mas a esposa não quer separar, depende dele, né?' Aquela mulher antiga. Não é
o caso dela não! É a esposa que é professora universitária, a esposa que muitas
vezes ganha mais do que ele e que veio depor aqui porque sabe que ele é
inocente. Não é pra manter o casamento não, porque depende financeiramente
dele não, tá? O sofrimento que essa família está tendo, o sofrimento, é uma
coisa que não dá pra dimensionar. Cês imaginem quando joga na internet, joga
um assunto desse na internet, o que que acontece, Juninho? Não dá pra
defender. Não dá pra defender. Aí já falaram, tarado, pedófilo, estuprador,
criminoso, gente que não conhecia ele. Teve gente que defendeu, quem
conhecia defendeu. O que, aliás, é muito difícil, né, cê defender num momento
desse. Uma acusação dessa. Porque ele tem credibilidade, porque ele tem uma
história. Muita gente defendeu, mas os juízes da internet acabaram com ele.
Sidiney, eu vou te falar uma coisa, eu tava falando aqui — eu lembro, sei que
você é evangélico e respeito muito os evangélicos — a gente nunca pode
generalizar nada. Eu tava dando um exemplo aqui de punições, e as punições
variam desde uma advertência, censura, suspensão e cassação. Então, eu dizia,
Sidney, aqui, que a cassação é só pro... é a pena de morte do político. E o
senhor fez uma bela figura, né? Morreu, não volta. Mas é a pena de morte do
político, a pena capital, tá? Eu vi aplicar ultimamente, com justiça, num caso
recente, eu coloquei na defesa, daquela Flordelis, deputada Flordelis. Acusação
gravíssima, com provas fortíssimas, com a Justiça pedindo a prisão preventiva,
com denúncia, o processo já correndo, com várias testemunhas e a Flordelis foi
cassada. Deputada Flordelis, que é evangélica, mas podia não ser evangélica,
ser católica, ser... isso não muda nada! Se um encanador comete um crime — o
senhor bem me falou, pastor — não significa que os encanadores são ruins. Se o
advogado comete um crime, e comete, né? Todos os advogados são tranca, são
porcaria, são bandidos? Não. E o que fizeram? Flordelis foi cassada. Cassaram
a Flordelis, aí eu vi um monte de post, cês devem ter visto: 'Olha os evangélicos!'
Viram, né? Uma injustiça tremenda. 'Olha os evangélicos, manda... mandou
matar o marido, evangélica'. Quer dizer, querendo envolver toda uma
comunidade, de uma forma injusta. E fizeram mais, meteram uma foto dela com
o Bolsonaro, né? 'Olha o Bolsonaro!' Eu não sou bolsonarista, hein. Não sou,
todo mundo sabe, né? 'Olha o Bolsonaro com a mulher! Bolsonaro com a
assassina!' Como se ele fosse um assassino. Aí o outro grupo meteu uma foto
dela com o Lula — porque ela... ela girava na política, né? — acharam uma foto
dela com o Lula e mandaram também. Isso é uma ação covarde da chamada...
dos chamados julgadores da internet. Isso faz um estrago desgraçado. Isso
acaba com a vida das pessoas. E eu tava falando dessa injustiça e eu vi aqui
acontecer nesse caso! Num sei quem fez. Foto dos seis eva... seis vereadores
ecoló... — ecológicos, desculpem —, evangélicos da Casa. A foto dos seis, meia
dúzia, né? Seis, não do cãs, de seis, dizendo o seguinte, mais ou menos o
seguinte: 'Vão votar, vão fazer justiça ou vão ser judas?' Não foi isso? Isso é uma
coisa extremamente repudiável! Isso é uma coisa ofensiva! E, além de tudo, dá a
impressão que seis, os seis vereadores evangélicos, injustamente acusados
neste post — como você foi também, Brasilino, e o Miguel também — fosse contra
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as mulheres, um Judas. Será que acham que vocês vão ficar morrendo de medo
disso e vão votar por causa de um post, de um fake news?! Será que isso faz
vocês votarem? É claro que não! Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu não
acredito que isso possa influir! Aliás, ao contrário, isso é repudiável,
extremamente repudiável. O que eu tava discutindo aqui como teses alternativas
— e eu notei que o Miguel e o... e o Ismael Brasilino adotaram uma tese
alternativa, e eu respeito, tá — é que existem várias punições e existe uma
gradação. Uma pena desproporcional é uma injustiça enorme. Uma pena
desproporcional é uma injustiça muito maior do que uma eventual falta de
punição. Tem um ditado que fala: 'É melhor, né, você ter', né, é... dez inocentes...
`dez culpados fora do que um inocente na... na cadeia'. E aí, nós vamos colocar
aqui, quais as penas que nós tínhamos aqui? O Eduardo não tem histórico. O
Eduardo é primário. Todo mundo percebeu, o que eu acho que a... que o
pessoal entendeu aqui, falou: 'Ah, tem um monte de contradições, mas alguma
coisa aconteceu'. Pelo menos essa foi a visão que me passou que os senhores
tiveram. Eu não concordo. Eu acho que nu... É caso pra improcedência, no
entanto, né, alguns vereadores sinalizaram nesse sentido. Tem que dar uma
punição, mas proporcional. Eu vou citar um caso aqui, me lembra, mas é muito
mais grave do que esse. Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Curi,
deputada Isa Penna, todos lembram deste caso, né? O que aconteceu?
Filmado! Comprovado! Filmado! Brasil inteiro viu! No plenário, a deputada
conversando assim, conversando assim, como eu fiz, com o presidente da
Assembleia, Cauê. Nisso, o deputado Eduardo tá conversando com um colega,
fala alguma coisa pro colega e vai em direção à deputada — e o colega tenta
segurar, tipo: 'Não faça isso!'. Isso mostra claramente na imagem: 'Não faça
issor. E ele vai, dá uma, desculpe o termo, ele dá uma encoxada na mulher, na
deputada, e passa a mão nos seios da mulher, em pleno plenário! — pleno
plenário é ótimo, é pleonasmo, né? — em pleno plenário! Filmado! E aí eu
concordo que não é só um caso, aí é uma causa. Sabe porque, pastor, a gente...
eu gostei da sua fala, mas eu discordo dela, viu. Mas eu gostei da sua... da sua
oratória. Né? A deputada que tava conversando é a Isa Penna. A Isa Penna é
defensora dos Direitos Humanos e dos grupos LGBTTIA, né? Lésbicas,
bissexuais, gays, transexuais, o 'r eu não sei o que, né? É uma notória defensora
dos Direitos Humanos, das minorias. E a impressão que se deu, que ele não foi
lá dar aquele agarrão e aquela encoxada, e passou a mão no seio, por uma
c7
r
-- satisfação sexual. Não foi. Certamente, eu deduzo que, qual foi a intenção, tanto
que o amigo tentou segurar, vou mostrar pra essa sapato aí, deve ter sido isso,
vou dar um agarrão pra ocê ver. 'Mas não faça isso'. Fez. Aí é uma causa. Aí é
uma causa, não é um caso só. Gravíssimo! Ele fez isso contra aquela deputada
que representa toda essa luta. Uma deputada de esquerda do PSOL. Uma
deputada que luta pelos direitos humanos, que luta pela causa LGBTI, QIA,
desculpe, eu.,. Isso, sim, é uma causa. Ele atentou contra a causa. Muito bem.
Câmeras, gravado, tudo comprovado, absolutamente comprovado! Dentro do
Plenário! Cassaram o homem? Foi cassado? Que que foi aplicado? Suspensão!
Votou na suspensão. Votaram todos os oitenta e seis deputados. Unanimidade.
Que acharam que a cassação era uma pena muito alta, capital. E essa, não
comprovada, muito menos grave, que não é contra uma causa. É apenas um
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caso a ser analisado. Essa nós vamos aplicar cassação? Então, tá errado, a
deputada Janaina, que é lá da USP, professora de Direito, muito mais
competente do que eu em Direito Penal — do que a Ju num sei, porque a Ju
trabalhou com o Toron, né? Tá errada toda a bancada até do PSOL, que
acompanhou. Tá errado os nossos representantes aqui da região. Davi — é Davi
José, né, nosso deputado — e o Edmir Chedid, que votaram pela suspensão. E
aqui num caso não comprovado, muito menos grave, com um monte de
contradições, nós vamos aplicar cassação, porque um grupo, que eu respeito,
que deve ter opinião, respeito a opinião, acha que tem que ser cassado!! Tem
que ser cassado!! A mulher!! A mulher!! Tem mulher dos dois lados. Tem mulher,
muita mulher que não concorda! Nem esse grupo aqui que tava gostando da
minha fala, nem o outro grupo são donos da causa da mulher. Ninguém é dono
da causa da mulher. Nós temos que analisar cada caso. É muito legal fazer o
discurso. Eu concordo com o discurso de todos. Eu concordo. A mulher não
podia votar, a mulher ganhava menos, a mulher era... era um objeto. Tem um
filme até maravilhoso, chama O Último Duelo, tá passando agora, mostra o que
era a mulher no século XIII. Uma barbárie o que se faz com a mulher. Agora nós
vamo ficar dando esse exemplo pra pegar um caso e transformar numa causa?
Causa foi essa da Assembleia, que o abraço, o encoxamento, o toque no seio,
foi pra uma deputada que defendia a causa da mulher, pra atingir a causa da
mulher!! Isso sim. E aí, todo mundo votou pela suspensão. E agora nós vamos
votar o quê, pela cassação? Um caso com provas extremamente frágeis. Um
caso que mostra e que fere o princípio dos princípios da proporcionalidade.
Senhores, justiça tem que ser feita, impunidade é ruim! Cês acham que houve
alguma coisa, eu acho que não, mas vocês acha que houve alguma coisa?
Mesmos os que acham que houve alguma coisa, não é caso de cassação. Eu tô
dando um exemplo do que é cassação, caso de Flor de Liz, e tô dando um
exemplo de um caso de suspensão muito mais grave do que esse e que foi
votado inclusive pelos nossos representantes regionais, os nossos dois
deputados eleitos aqui em Bragança. Mais a Janaina, que é brilhante, mais os de
esquerda e os de direita, todos, suspensão. Eu quero falar uma outra coisa. A
gente tem que tomar cuidado, e a gente sempre quando fala em empatia,
empatia tem que ser dos dois lados, do lado da vítima e do lado também do
acusado e da pretensa vitima, analisando os casos. O que essa família do
Eduardo sofreu, isso eu acompanho de perto. O que ele sofreu, vocês não
podem imaginar. Né? Alguém que nunca teve, nunca entrou numa delegacia de
polícia a não ser pra fazer alguma coisa burocrática, ter uma acusação desse
tamanho. Vocês não podem imaginar o que sofreu. A mulher — me desculpe, vai
ficar brava comigo —, ela quase me deixou louco, durante essa — não é, Ju? —
porque ela não se conforma! E não pode se conformar mesmo, de ver o marido
sendo assim achincalhado, chamado de tarado, de pedófilo pelos julgadores da
Internet, que são tão vigorosos com os outros, mas tão compassivos com si
mesmo, né? São aqueles que fazem o discurso 'ladrão você tem que corta a
mão', mas esse mesmo cara vai no supermercado, toma um danone e esconde
no lixo! Esse mesmo! Esse é o perfil, esse é o perfil dos julgadores da Internet. E
eu acredito que os vereadores não têm medo desses julgadores da Internet,
porque, se tiverem medo disso, não dá para ser vereador. Não dá para ser
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vereador. É muito perigoso, muito perigoso, gente, esse punitivismo exagerado.
A inversão do ônus da prova. A condenar e querer que o outro prove a inocência,
né, e não que o denunciante prove a culpa. É muito perigoso. Cê pode aceitar
uma vez, mas depois vira contra você! Eu tenho uma concepção de justiça que
vê os dois lados. Eu não quero que aconteça comigo o que eu faço pros outros
errado. Então, procuro não fazer nada de errado porque eu não quero que
aconteça comigo. Eu vou dar um exemplo desse exagero de punitivismo,
Juninho, que aconteceu e todos sabem, o Miguel, todos os vereadores aqui. Eu
comentava outro dia com Marcolino, não neste caso nosso, mas em comentários
antigos, o que aconteceu no município de Vargem. Vargem, aqui do lado. O meu
amigo Aldo Moisés, meu amigo, gosto do Aldo. O Aldo era prefeito e tinha o viceprefeito, ele se desintendeu com o vice-prefeito. Desintendeu com o vice-prefeito
e resolveu entrar com processo de cassação, uma denúncia pediu a cassação
do vice-prefeito, porque o vice-prefeito, segundo ele, não morava no município
de Vargem ou ficava pouco tempo lá, OK? Eu me lembro que eu cheguei a
comentar com Aldo. Falei: Aldo, não faça isso. Não é um caso grave. Não é um
caso de corrupção. Não é um caso...' `Ah, mas a lei fala que tem que morar e
num sei o quê'. E fez. Vice-prefeito depois, e o vice-prefeito foi cassado. Não
conheço o vice-prefeito, hein. Sei que é filho do Dr. Rafael, nem conheço, tá? Foi
cassado. Abriram a temporada de caça com cê-cedilha. De cassação, passou a
haver uma cassação com cê-cedilha. Que aconteceu? Meses depois o Aldo foi
cassado. Cassado! E perdeu o cargo de prefeito. O Aido cometeu corrupção?
Não. O Aldo cometeu um crime gravíssimo? Não. Ele não aplicou lá um
percentual pra pagar os funcionários e ele extrapolou um pouco o percentual.
Numa questão meramente formal e técnica. E ele não tinha condições. Eu não
teria também seria cassado, porque tem o Departamento de Finanças que
comeu broa. Foi cassado o Aldo. Por um detalhe então. Acabou? Não! Veio, se
eu não me engano, o presidente da Câmara foi o sucessor que, aliás, tinha
promovido a cassação do Rido. Quanto tempo ficou no mandato? Seis meses?
Cassaram também! Foi por corrupção? Não. Ah, mas descumpriu a lei, a causa!'
Cassaram também. Depois o outro! Teve quatro! Quatro prefeitos, em dois anos!
Virou um même, uma piada, que era mais perigoso ser prefeito de Vargem do
que ocê passar no meio da Guerra da Síria. Porque cassavam você. Dá licença
um pouquinho só, Falei uma hora, mas não vou falar mais uma hora, não.
Podem ficar sossegado. A gente não pode. Desculpe, eu só. A gente não pode
banalizar. Não pode exagerar. Quando você tem um direito que se choca com
outro direito, você não pode dizer que o direito é absoluto. Tem muito dessa
discussão agora de vacina. Eu acompanhei, tem, você é um cara corajoso, ô
Ismael, você votou sozinho, guentô, certo? Eu, a posição, o negócio da vacina,
eu até discordo, mas você é corajoso. Você tem opinião e guenta, tá? Mas é,
existe uma discussão muito grande no que se refere a direitos. E as pessoas
acham que o direito é absoluto e que o outro tem que ser ignorado. Não é assim.
Ah, eu tenho direito à liberdade'. Tenho. Tenho direito à liberdade. Claro que eu
tenho. Mas a minha liberdade tem um limite na lei. Ou não? Eu tenho direito de ir
e vir, Juninho. Tenho! Posso ir aonde eu quiser, mas não posso entrar na sua
casa, posso à noite? Ela tem, ela se choca com direito maior, né? Eu tenho o
direito à opinião. Tenho. Mas eu não posso chamar alguém de filho da puta, de
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não sei o quê, à toa, porque isso não é opinião, é ofensa. OK? O meu direito
termina quando começa do outro. E quando você tem o choque de dois direitos,
você aplica o princípio que se chama princípio da proporcionalidade, ou seja, do
bom senso. Você olha desse princípio do bom senso e vê. Qual que é o direito
maior? Qual que é o mal menor vá, já que os dois direitos estão se chocando —
, e aí você aplica a justiça. A gente não aplica a justiça por conveniência pessoal
ou porque vai perder voto ou porque vai ganhar voto ou por causa disso ou
daquilo. A gente aplica dentro da ideia que a gente cria, num livre
convencimento, aplicando e sabendo que os direitos não são absolutos. O que
eu quero finalizar, faltou alguma coisa? O que eu quero finalizar, e depois eu
passo pra Fabiana e depois eu, eu até posso voltar um pouquinho — desculpe,
falei Fabiana e Fabiana é a prima dela, também da defesa — pra Juliana, ela vai
continuar e eu vou ganhar um fôlego, vou fechar. Por favor"; Dra. Juliana Villaça
Furukawa: "Boa noite a todos, Senhora Presidente, todos os presentes aqui. Eu
sei que já estão todos cansados, até então prometo ser bem breve. Eu nem ia
me manifestar, mas eu ouvi aqui as manifestações das vereadoras mulheres, as
manifestações dos vereadores, a manifestação do público, e eu gostaria de dizer
que eu tamb... eu ratifico as manifestações no sentido de que o direito das
mulheres tem que ser preservado, nós devemos lutar de todas as formas, é uma
luta intransigente pra coibir de todas as formas a violência física, sexual ou verbal
contra as mulheres. E no caso específico, como o Marcus já disse, não estamos
aqui entre defender o direito das mulheres ou não, todos nós somos defensores
dos direitos das mulheres. A questão é, pensando historicamente, por que que
nós mulheres precisamos dessa defesa de direitos? Porque fomos tratadas com
injustiças. As injustiças decorrentes de desigualdade, de tratamento decorrente
da violência em si, da desigualdade física, até mesmo, né? E, principalmente, a
desigualdade, a violência em si. E o caso específico aqui, não é entre defender
as mulheres e a impunidade de um vereador que teria praticado um ato errado,
como bem disse a vereadora Pokaia, que ela está aqui na defesa de punir um
vereador culpado. O que eu queria dizer aqui, já estou até meio enrolado, não
tenho a prática do Dr. Marcus, mas é o seguinte, nós, corno mulheres, que
sempre precisamos da defesa por sermos tratados com injustiça, vamos aqui
tratar com injustiça o vereador que tem família, tem esposa, tem irmãs, tem
sobrinhas, todos que o defendem e acreditam que ele não merece uma punição
de cassação. Então, é isso. Eu gostaria de que vocês refletissem...
(Manifestações de parte do público presente) Presidente Gislene Cristiane
Bueno: "Solicito ordem no plenário, por gentileza". Dra. Juliana Villaça
Furukawa: "... se a defesa... Gostaria que todos que irão votar, não tenho a
pretensão nenhuma de mudar o voto de ninguém, mas gostaria que refletissem:
A defesa dos direitos das mulheres deve ser feita implicando em uma injustiça
contra uma pessoa? É isso". (Aplausos de parte do público presente); Dr.
Marcus Vinícius Valle Júnior: "E só pra fechar, eu queria dizer o seguinte: uma
injustiça, um exagero numa penalidade, um exagero é uma injustiça enorme, não
vai coroar direito de mulheres, vai prejudicar a verdadeira justiça, como disse a
Dra. Juliana, a causa feminina tem que ser calcada na justiça e não em exageros
e não em bodes expiatórios. Até porque o bode expiatório, hoje seria o Eduardo,
amanhã pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós! Basta alguém
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denunciar, e depois falar: 'Ah, cê não provou'. Inverter todo o ônus. Pega-se uma
causa aparentemente popular, joga-se no ar e condena. Hoje é ele, amanhã
pode ser qualquer um de nós. Lembrem disso, não façam essa injustiça. Isso é
altamente injusto. É mil vezes preferível votar não, porque não é caso de
cassação, é exagerado, fere todos os princípios da proporcionalidade. Acabei de
mostrar exemplos. Não se admite que um caso muito mais grave, como aquele
do deputado, aquele sim, que feria a causa, seja aplicada uma suspensão e aqui
uma cassação. É um verdadeiro absurdo. Eu gostaria de colocar que os
senhores pensassem nisso e sempre procurando fazer a justiça verdadeira,
porque realmente nós vamos ter um precedente muito grande que vai se criar e
que amanhã todo mundo pode se arrepender. Não porque vai fazer coisa errada,
pode ser acusado falsamente e pode ser vítima de um exagero e de um
equívoco. Obrigado."; Em seguida, a pedido da Presidência, a vereadora
Fabiana Alessandri procedeu à leitura do parecer final da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar (CEDP): "PG 261/2021. Ref.: denúncias sobre possíveis
fatos atribuídos ao Vereador Eduardo Simões, que envolve eventual ilícito de
conduta ética. 1. Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado por
força da denúncia de fls. 04/05, instruída com cópia do título de eleitor,
documentos pessoais e boletim de ocorrência (fls. 06/09), além de pedido de
apuração da conduta do vereador denunciado (fls. 11), instruído com BO de fls.
12, que foi devidamente recebida pelo Plenário desta Casa por ocasião dos
trabalhos da 27a Sessão Ordinária do ano de 2021, realizada em 03 de agosto
do corrente ano (fls. 23), na conformidade do disposto no art. 9°, incisos V e VI,
da Resolução n° 08, de 22 de abril de 2010, que institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar. 2. Segundo a acusação, o Vereador Eduardo Simões teria,
na data de 27 de julho de 2021, no prédio da Câmara Municipal importunado
sexualmente a vítima Paula Jorge, conduta que havia se repetido em data
anterior (23 de junho de 2021) com a servidora desta Casa, DFT, por ocasião da
colheita de assinatura de requerimento de n° 644/2021, de autoria de todos os
Vereados (fls. 235/236). 3. Para instruir o feito, inicialmente, a CEDP solicitou as
imagens das cãmeras de segurança desta Casa na data dos fatos (fls. 36), o que
foi atendido com a juntada de CD às fls. 39, bem como determinou a notificação
do parlamentar denunciado para apresentar defesa escrita e indicar as provas
que pretendia produzir e arrolar testemunhas, até o máximo de dez, no prazo de
dez dias, providência efetivada em 10 de agosto de 2021, por edital (em razão da
dificuldade para a localização do Vereador imputado, conforme certificado às fls.
29/32, constando a primeira publicação às fls. 35 e a segunda, às fls. 37), nos
exatos termos do art. 9°, incisos VII e VIII da Resolução 08/2010. 4. Sobreveio,
em seguida, manifestação defensiva (fls, 48/55) através da qual o Vereador, por
meio de seus advogados, requereu inúmeras diligências, tudo a pretexto de
sustentar sua inocência, as quais foram parcialmente deferidas, à exceção dos
pleitos para sobrestar a deliberação sobre o prosseguimento da denúncia até a
resposta da Delegacia de Polícia acerca do andamento da apuração penal e do
pedido para rejeição da acusação por falta de indícios suficientes do
cometimento de falta ética, tudo conforme decisão de fls. 64/66 deste relator,
aprovada pela CEPD (fls. 67 e 93/97). 5. Antes do início da instrução, a
Prefeitura Municipal protocolou o Ofício CM-356/2021-mgg, encaminhando a
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esta Comissão cópia integral de Sindicância instaurada para apurar ocorrências
semelhantes nas dependências do Paço Municipal (fls. 102/153). 6. De idêntica
forma, a denunciante Paula Jorge dos Santos peticionou requerendo a oitiva das
testemunhas Camila Galucci Tomaselli e Rosemary Dib de Araújo Naldi, bem
como a juntada de cópias extraídas do processo da sindicância acima referida
(fls. 155/207). 7. Por ocasião do início da instrução, que ocorreu durante os
trabalhos da 3a reunião (fls. 256/263), a Comissão, em homenagem aos
princípios da transparência e da verdade real, deliberou por deferir a juntada aos
autos dos documentos encaminhados peia Prefeitura Municipal através do Ofício
CM-356/2021-mgg, bem como da petição subscrita pela vítima Paula Jorge (fls.
217/218). 8. Em seguida, teve início a instrução processual com a oitiva, na
forma como solicitado pela defesa, das vítimas e das testemunhas arroladas pela
Defesa, tudo devidamente documentado e degravado às fls. 264/314. 9. Após
seu depoimento, a denunciante Paula Jorge requereu a juntada de imagens
extraídas de seu aplicativo "whatsapp", as quais demonstrariam que o Edil
denunciado recebeu a mensagem de voz mencionada quando de sua oitiva (fls.
250/253); sendo a defesa imediatamente cientificada, conforme consta de fls.
254, apresentando manifestação às fls. 255. 10. Em nova reunião, foram ouvidas
as testemunhas remanescentes da defesa e outras referidas nos depoimentos,
realizada a acareação entre a vítima DFT, a Vereadora Pokaia, o assessor
Renan Ferreira Lopes e o Vereador Eduardo Simões, bem como houve ao final o
interrogatório do denunciado (fls. 319/364). 11. Ao final dos trabalhos da 4a
reunião, a Comissão deliberou por conceder ao Vereador denunciado o prazo de
cinco dias para razões finais escritas, tal como determina o art. 9°, inciso XII da
Resolução n° 08, de 2010 (Código de Ética e Decoro Parlamentar), o qual se
iniciou no primeiro dia útil seguinte à notificação de fls. 365, através da qual a
defesa foi cientificada do término da degravação. 12. Dentro do referido prazo, a
combativa defesa protocolou as razões finais escritas (fls. 376/417), alegando em
apertada síntese, preliminarmente a necessidade de se atender o princípio da
ampla defesa e reserva legal, dentre outros correlatos, apontando a ausência de
especificação do dispositivo legal que ele (denunciado) teria infringido,
sustentando que no processo administrativo disciplinar de natureza penal há
obrigatoriedade de se fazer uma individualização dos fatos, com a descrição
circunstanciada dos mesmos e a subsunção no tipo penal, segundo informa a
chamada reserva legal, onde o princípio da legalidade se impõe (art. 5°, inciso II,
da CF). Invoca a Lei n° 9784/99 que regula o processo administrativo no âmbito
federal e argui ofensa a ampla defesa em razão de sindicância realizada pela
Prefeitura Municipal. 13. Prossegue a defesa citando as sanções previstas na
Resolução n° 08/2010 (Código de Ética e Decoro Parlamentar) e considerações
relacionadas as dificuldades de uma eleição, alegando não ser qualquer infração
que enseja essa pena máxima, mas sim ações criminosas gravíssimas, sob pena
de se ferir o princípio da proporcionalidade. 14. Afirma que o ônus probatório
pertence as pretensas vítimas e que há contradições nos seus relatos, bem
como dos demais depoentes, portanto, não há provas, tampouco certeza da
autoria, por isso, in dubio pro reo, tudo para ao final pleitear a improcedência da
acusação, ou alternativamente, caso julgada procedente, a aplicação das
sanções de advertência ou censura. É o Relatório do necessário. 15. A bem da
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verdade a infração tratada nos autos refere-se a ética e decoro de um membro
do Poder Legislativo Municipal, instituto da democracia representativa, na qual
cidadãos comuns escolhem seus representantes, para o fim precípuo de atuar
em favor do bem-estar social, pautando-se nos padrões mais rígidos de moral e
de probidade. 16. Logo, a nosso ver, o decoro parlamentar se afigura como o
atributo referente à dignidade e à honra do Poder Legislativo, como instituição
politica, representando o conjunto de valores balizadores da atuação de seus
membros na condução das funções públicas, que constitucionalmente lhe são
atribuídas. 17. O Código de Ética, instituído pela Resolução n° 08, de 22 de abril
de 2010, construído sob as premissas da responsabilidade social e política, é o
instrumento por meio do qual se combate e pune adequadamente qualquer
conduta que não se ajuste com a relevância, a importância e a dignidade do
mandato parlamentar. 18. Daí que a principal função desta Egrégia Comissão
parlamentar de ética é o de preservar a imagem do Legislativo e, sobretudo, dar
uma resposta à sociedade, pronunciando-se acerca do destino do mandato do
vereador considerado indecoroso. 19. E ao contrário do sustentado pela defesa,
a acusação em desfavor do vereador denunciado é grave, eis que a teor dos
Boletins de Ocorrências, tipificam a conduta do art. 215-A do Código Penal,
absolutamente diversa da conduta que se ajusta ao decoro parlamentar. 20
Nesse sentido, ao Legislativo interessa apenas a prova do fato feita perante ele,
que não se confunde com a prova ou qualificação judiciária. Iniludivelmente há
uma independência das esferas cíveis, criminais e político-disciplinares; sendo
certo que a instrução desvendou a prática da conduta do Vereador denunciado,
contrária aos padrões éticos e, portanto, incompatível com o decoro parlamentar.
21. Notadamente reforça o firme depoimento da vítima DFT (depoimento de fls.
273/276), cujas imputações amparam-se em outros elementos de prova
constantes dos autos, o carimbo aposto no requerimento n° 644/2021, no
momento em que referida vítima levou ao gabinete do Edil acusado, para colher
a assinatura, afastando a negativa, do assessor do parlamentar denunciado,
Renan Ferreira Lopes, sobre a existência de tal fato, durante a acareação de fls.
346/352. 22. Circunstância que torna a tese defensiva isolada nos autos e sem
qualquer suporte probatório, tampouco se presta a qualquer nulidade as
alegações da possível contaminação decorrente da sindicância realizada pelo
Poder Executivo, vez que a Comissão de Ética e Decoro, durante os trabalhos
dela não se valeu, sendo que seu estranhamento nos autos se deu em razão da
própria transparência exigida na espécie. 23. Quanto à proporcionalidade da
punição, o tema é mais delicado. Poderia o Judiciário medir a graduação da pena
disciplinar imposta ao parlamentar? Em outras palavras, poderia entender o
Judiciário que a eventual pena de cassação imposta ou a ser imposta é
desproporcional à conduta do parlamentar e anulá-la, ou o processo, ou mesmo
substitui-la? 24. Ao que tudo indica o controle da proporcionalidade é, em regra,
vedado ao Judiciário. Embora a nossa Suprema Corte admita o controle da
proporcionalidade das punições disciplinares dos servidores públicos, a punição
na esfera parlamentar é um pouco mais delicada. 25. Aliás, o STF já se
pronunciou sobre o tema, notícia (17 de agosto de 2005), - pela decisão
monocrática do Ministro Cezar Peluso no RE 382.344/SP (agravo regimental
pendente) — manteve sua posição de somente analisar os aspectos formais do
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processo de cassação, confirmando a elucidativa decisão do STJ: "RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEPUTADO ESTADUAL. PERDA DO
MANDATO. MÉRITO. ATO INTERNA CORPORIS. REPRESENTAÇÃO.
VALIDADE. – No tocante ao aspecto meritório da penalidade aplicada, à
valoração e ao acerto da decisão daquela Casa Legislativa, se efetivamente o
recorrente é autor de procedimentos contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar,
na gradação suficiente para a medida disciplinar adotada, tenho que esta
questão é de natureza unicamente política, interna corporis, sendo vedado ao
Judiciário apreciar o recurso em tal direção. Resta, tão-somente, a esta Corte
considerar o aspecto formal do processo de cassação, com a aplicação dos
princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
– A representação instaurada pela Assembléia Legislativa do Estado com a
indicação de perda de mandato não precisa, obrigatoriamente, obedecer aos
parâmetros do art. 41, do CPP, ou mesmo o art. 161, da Lei 8.112/90. 26. Os
padrões punitivos de reprovabilidade, no plano político-disciplinar, são
carregados de intensa sensibilidade política, contendo grande carga axiológica,
constituindo área em que o Judiciário normalmente não ingressa especificamente
para dosar a pena. 27. O fato indecoroso não precisa constituir crime, mas o
sendo, não há óbice ao processo de cassação, ainda que tal fato seja objeto de
investigação ou processo judicial, revestindo, por assim dizer, uma dupla
tipicidade, pois não faria sentido suprimir o poder disciplinar da casa legislativa
exatamente nos casos mais graves, como são os crimes. 28. E em se tratando
de crimes contra dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que nos delitos de tal natureza, a palavra da vítima
possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros
elementos probatórios acostados aos autos. 29. Ao julgar o AgRg no AREsp
1211243-CE, o relator Jorge Mussi bem asseverou que: "este Sodalício há muito
firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual,
geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial
importância para o convencimento do magistrado acerca dos fatos. Assim, a
palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por
delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os
demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso
concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de
crime" (AgRg no AREsp: 1211243-CE 2017/0311378-6, Relator: Ministro JORGE
MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 11/05/2018.) 30. No mesmo sentido: "O STJ tem decidido que as
declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se
tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida
para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (AgRg no AREsp:
608342 PI 2014/0278365-2, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA
GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de
Julgamento: 03/02/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/02/2015). 31. Na doutrina de Tourinho Filho: "Em certos casos é
relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos
— qui ciam comittit solent — que se cometem longe dos olhares de testemunhas
—, a palavra da vítima é de valor extraordinário" (TOURINHO FILHO, Fernando
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da Costa. Código de Processo Penal comentado, São Paulo: Saraiva, 2005, 9a.
ed. 2005, p. 296.) 16. 32. Partindo de todos esses julgados e de respeitável
doutrina, evidenciando o firme entendimento de que as declarações das vítimas
de crimes contra a dignidade sexual, apoiada nos demais elementos dos autos
são suficientes a amparar a condenação na esfera judicial, com muito mais razão
também o são no plano político-disciplinar próprio desta Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, para sustentar a cassação, eis que a importunação sexual é
incompatível com o decoro parlamentar, por afrontar o padrão ético e os valores
morais da coletividade, do homem médio, comprometendo a própria ideia que o
corpo social tem do Parlamento. 33. Tanto que o bem jurídico tutelado pela
norma do artigo 55, II da Constituição Federal, assim como do artigo 19, II da
nossa Lei Orgânica é a confiabilidade, a honorabilidade, do Parlamento. É ele,
Parlamento, o real titular da norma constitucional relativa ao decoro dos
parlamentares. 34. O mérito da questão, ou seja, a específica definição do que
venha a ser o decoro parlamentar, a Constituição limita-se a exemplificar duas
hipóteses (abuso das prerrogativas e percepção de vantagens indevidas —
parágrafo 1° do artigo 55 da CF e parágrafo 1° do artigo 19 da nossa Lei
Orgânica), reservando ao Regimento Interno das casas legislativas a definição
de outras situações em que se verificará este desvio de procedimento. 35.
Noutras palavras, a própria Constituição Federal quem optou por transferir para a
esfera reservada do Parlamento a definição daquilo que venha a ser considerado
incompatível com o decoro. Trata-se, portanto, de matéria que, por força de
determinação constitucional, ganhou o atributo de interna corporis, ou seja, de
assunto restrito ao corpo parlamentar, infenso, portanto, à ingerência de qualquer
dos outros poderes. 36. E mais. Por sua natureza política e pelo objetivo a que
se propõe - preservação da confiabilidade e da honra objetiva do parlamento - o
processo de cassação de mandato por quebra de decoro assume feições
próprias, desvinculadas das exigências formais e materiais inerentes aos
processos judiciais em geral, conforme apontado pela defesa. 37. E é
exatamente por isso, que cabe exclusivamente ao Parlamento, no exercício de
típico poder censório, decidir qual conduta considera ofensiva á sua honra
objetiva e qual conduta reputa admissivel, tolerável. Este juízo, portanto, em
cada caso concreto, daquilo que seja ou não incompatível com o decoro
parlamentar, é exclusivo de cada casa do Poder Legislativo, sem nenhuma
interferência de qualquer outro poder, incluindo-se, aí, o Poder Judiciário. Porque
não cabe ao Poder Judiciário interferir no Parlamento a ponto de substituir-lhe no
julgamento e na preservação de sua própria imagem, ditando-lhe determinado
padrão moral. 38. Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que,
desde sua primeira manifestação sobre o tema (RMS 4.241, Rel. Min. Luiz
Gallotti) até sua recente jurisprudência (RE 113.314; MS 21.443; MS 23.529),
não tem admitido revisão judicial de julgamento político atinente à cassação de
mandato parlamentar por quebra de decoro. 39. Diante do exposto e
considerando tudo mais que dos autos consta, opinamos pela procedência da
acusação de quebra do decoro parlamentar, impondo-se como consequência a
perda do mandato do Vereador Eduardo Simões, em face da gravidade dos
fatos, que indicam conduta moralmente reprovável e tipificada como infração
penal, punível com pena de reclusão de um a cinco anos (art. 215-A do CP), nos
ATA DA 168 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021

393

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

termos do art. 19, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal, expedindo-se para tanto
Projeto de Decreto Legislativo e seguindo o rito estabelecido pelo art. 5°, do
Decreto-Lei n° 201/1967. É como voto. Casa do Poder Legislativo do Município
de Bragança Paulista, 18 de outubro de 2021. TIÃO DO FORUM. Relatar"; 1.1
Em votação única, foi aprovado por 18 votos favoráveis e 01 voto contrário,
registrado pelo vereador Miguel Lopes, mediante votação nominal, o parecer
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar exarado ao Protocolo Geral n°
261/2021, que trata de possíveis fatos atribuídos ao vereador Eduardo Simões
que envolvem eventual ilícito de conduta ética, parecer esse que concluiu pela
procedência das denúncias e opinou pela cassação do mandato do referido edil.
Na sequência, a Presidente Gislene Cristiane Bueno manifestou-se: "Gostaria
aqui de registrar nos anais desta Casa que para manter a imparcialidade e não
viciar os procedimentos regimentais, venho me pronunciar neste momento,
demonstrando minha defesa à dignidade da mulher e relatando também a defesa
da ordem e disciplina nesta Casa. Pois bem, a imposição de sanção por quebra
ao decoro parlamentar é uma defesa do Poder Legislativo. A ruptura do decoro
parlamentar, em uma acepção não normativa, pode ser entendido como prática
de atos que ferem a imagem do Parlamento, como violação de regras. Segundo
os léxicos, decoro significa correção moral, compostura, decência, dignidade,
nobreza, honradez, brio. Quando um membro do Poder Legislativo perde de tal
maneira o senso de dignidade e dever do cargo de parlamentar, o parlamento cai
na desgraça pela indecorosa conduta, sendo indispensável o poder de punir e
até mesmo de expulsão peia grave conduta ofensiva ao decoro, poder esse que
é excepcional, constituindo o último dique de contenção da dignidade da
instituição parlamentar. Significa extirpar qualquer componente do parlamento
que comprometa a imagem e abale a segurança e estabilidade da Instituição a
que pertence, uma vez que a simples existência do Estado não é suficiente para
acabar com a guerra de todos contra todos, somente a crença e o respeito nas
instituições são capazes de fazê-lo. Nele reside uma defesa da instituição
parlamentar. Nas palavras do saudoso professor Miguel Reale, na maneira
acertada, expõe a função de defesa do decoro parlamentar, advertindo: 'No
fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento
pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos Representantes e falta de respeito à
dignidade do Poder Legislativo de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas
e irremediáveis, de forma inconveniente.'. Nos termos do inciso VI do Art. 5° do
Decreto-Lei n° 261, de 1967, eu proclamo o resultado e determino a expedição
de Decreto Legislativo de cassação do mandato do vereador Eduardo Simões.
Comunique-se à justiça eleitoral.". Durante a Ordem do Dia, a Presidente,
vereadora Gislene Cristiane Bueno, foi substituída pelo 1° Vice-Presidente,
vereador Sebastião Garcia Amaral, das 15h21 às 15h30 e das 20h38 às 20h41.
Ao término dos trabalhos foi feita a leitura da Oração da Paz. Nada mais tendo
sido tratado, a sessão foi encerrada às 21h39, após o terceiro e último registro
que atestou a presença dos dezenove vereadores. {Resumo da declaração de
bens apresentada pelo início do mandato 2021-2024, em 25 de outubro de 2021
(nos termos do artigo 13, § 2°, e do artigo 62, § 3°, da Lei Orgãnica do
Município), pelo vereador Sidiney Guedes: veículo: R$ 4.000,00). Do que
houve, nós, Gabriel Pedro Moriond•
— e Muriel Mitsuco
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Assistentes de Gestão Legislativa,
Kogima Kiyuna
redigimos esta ata, revisada poi arcelo Martins r\v--)./vÂ& PiNittAtIvt,2 ,
Especialista em Gestão Legislativa, que depois de lida e achada conforme é
assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. A assessoria à Mesa na área do
Departamento Legislativo foi feita pelo Especialista em Gestão Legislativa, do
referido departamento. Os pronunciamentos feitos em plenário constam, na
integra, dos serviços de gravação da Câmara Municipal, como arquivo
permanente. Anexo I - Registro de presença dos vereadores; II Termo de
Posse do Suplente de Vereador Sidiney Donizetti Guedes, para o exercício
da vereança no dia 25 de outubro de 2021; III - Justificativa para
indeferimento de requerimento da Dra. Juliana Villaça Furukawa (Medida
Cautelar em Mandado de Segurança 34.037 Distrito Federal — Relator Ministro
Roberto Barroso); e IV - Termo de Ratificação de Posse do Suplente de
Vereador Sidiney Donizetti Guedes, para o exercício da vereança no
período de outubro de 2021 a dezembro de 2024.

Deliberação:
Bragança Paulista, 09 de novembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Termo de Posse do Suplente de Vereador
Sidiney Donizetti Guedes, para o exercício da
vereança no dia 25 de outubro de 2021.
No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um, durante os trabalhos da 16a
sessão extraordinária do exercício de 2021, na sede da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125, nesta
cidade, compareceu para tomar posse no cargo de vereador o suplente Sidiney
Donizetti Guedes, para exercício da vereança no dia 25 de outubro de 2021 na vaga
do vereador Eduardo Simões, com o fim exclusivo de participar das deliberações,
discussões e votação sobre o Parecer Final emitido pela Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Casa, que por maioria de votos concluiu pela procedência das
denúncias contidas no Protocolo Geral n° 261/2021, com aplicação da sanção de
perda de mandato ao vereador Eduardo Simões. A seguir, foi declarado empossado
no cargo de vereador para cumprimento do mandato no período supracitado. E, para
constar, foi lavrado o presente termo de posse que, uma vez lido e achado conforme,
será assinado pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Gislene Cristiane
Bueno, e pelo vereador regularmente empossado. Casa do Poder Legislativo, 25 de
outubro de 2021.

Gislene
Bueno
Pres dente

Si

zetti Guedes
o empossado

z2tegne, c;:fled-tOtal

6eAle4W/

MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.037 DISTRITO
FEDERAL
RELATOR
IMPTE.(S)
ADV.(A/S)
IMPDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROBERTO BARROSO
:EDUARDO COSENTINO CUNHA
:MARCELO NOBRE
:PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
:SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO:
Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL.

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA
LIMINAR. PROCESSO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. As regras de impedimento e suspeição
constantes de códigos processuais não se
aplicam subsidiariamente a procedimentos
de natureza política, que não são
equiparáveis a processos judiciais ou
administrativos comuns. Precedentes.
2. Medida liminar indeferida.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado
1.
pelo Deputado Federal Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos
Deputados, contra o Presidente do Conselho de Ética e Decoro da mesma
Casa parlamentar. A autoridade impetrada teria determinado o
prosseguimento de processo disciplinar mesmo na pendência de análise
de impedimento suscitada no Conselho.
Em síntese, a inicial alega que haveria manifesto risco de
2.
omissão deliberada da autoridade impetrada em não proceder ao regular
processamento das exceções de impedimento contra ela formuladas no
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10388292.
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curso da Representação IV 1/2015, em afronta aos arts. 265, III, e 306 do
Código de Processo Civil, bem como ao art. 52, XXXVII e LIII, da CF/1988.
3.
Isso porque, em duas ocasiões, quais sejam, em 09.12.2015,
por iniciativa do Deputado Carlos Marun, e em 17.02.2016, mediante
provocação do Deputado Wellington Roberto, o Presidente teria se
limitado a "recolher" tais incidentes, sem processar-lhes devidamente.
4.
Para demonstrar o periculum in mora, afirma que a
continuidade do processo, sem a análise do impedimento suscitado,
causará prejuízo irreparável e irreversível ao impetrante e ao próprio
processo, tendo em vista que nova nulidade provocará retardamento à
representação e a manutenção da pauta política negativa nos noticiários
contra o impetrante. Ao final, o pedido é formulado nos seguintes termos:
"a) a concessão de liminar inaudita altera pars para o fim de
determinar à Autoridade Coatora, Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, que se abstenha de praticar o Ato
Coator, consubstanciado na continuidade do processo
administrativo disciplinar sem que seja analisada a arguição de
impedimento suscitada pelo Impetrante;
b) apenas a título de argumentação, caso não se entenda
pela concessão da medida liminar de análise da arguição do
impedimento antes da continuidade do processo disciplinar,
que seja concedida a prestação jurisdicional antecipada para
suspender todos os atos da Autoridade Coatora no exercício da
Presidência ou no exercício do voto em relação ao processo
disciplinar do Impetrante até que o pedido de arguição de
impedimento seja analisado pelo respeitável Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar, com a observância do devido processo
administrativo disciplinar, qual seja, relator nomeado e
apreciação pelo plenário do Conselho.
(--.)
e) ao final, seja concedida a segurança pretendida, a fim de
preservar o direito constitucional do Impetrante à análise da
2
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arguição de impedimento antes do prosseguimento do processo
administrativo disciplinar, como lhe garante os artigos 265,
inciso III, e 306 do Código de Processo Civil, que devem ser
tomados como legislação subsidiária a garantir os princípios
dos incisos XXXVII e LIII do art. 52, da C.F., bem como o devido
processo administrativo e ampla defesa."
5.

É o relatório. Decido o pedido liminar.

6.
Nos mandados de segurança de competência originária
dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pedidos de medida liminar (Lei
n-9. 12.016/2009, arts. 7°, III, e 16). Em síntese, são dois os pressupostos para
seu deferimento: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento
relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o
passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão
que se venha a proferir ao final. Os requisitos são cumulativos: a ausência
de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.
7.
Quanto à plausibilidade do direito invocado, a inicial não
apontou especificamente a hipótese legal de impedimento ou suspeição
na qual entende ter incorrido a autoridade impetrada. Limita-se a
defender, genericamente, a aplicação subsidiária das normas processuais
sobre impedimento e suspeição, de modo a obter a suspensão do
processo, prevista nos arts. 265, III, e 306, do Código de Processo Civil.
Porém, à primeira vista, a argumentação da inicial vai de
8.
encontro à jurisprudência desta Corte, que afasta a aplicação subsidiária
das regras de impedimento e suspeição a processos de natureza política.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão afeta ao
9.
processo de impeaehment do ex-Presidente Fernando Collor no MS 21.623,
Rel. Min. Carlos Velloso, entendeu que os parlamentares que dele
participam não se submetem às rígidas regras de impedimento e
suspeição a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, por ser o
3
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Senado um órgão político. Transcrevo a ementa do referido precedente:
"(...) VI. - Impedimento e suspeição de Senadores:
inocorrência. O Senado, posto investido da função de julgar o
Presidente da Republica, não se transforma, às inteiras, num
tribunal judiciário submetido as rígidas regras a que estão
sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um
órgão político. Quando a Câmara Legislativa - o Senado Federal
- se investe de 'função judicialiforme', a fim de processar e
julgar a acusação, ela se submete, é certo, a regras jurídicas,
regras, entretanto, próprias, que o legislador previamente fixou
e que compõem o processo político-penal. Regras de
impedimento: artigo 36 da Lei n. 1.079, de 1.950.
Impossibilidade de aplicação subsidiaria, no ponto, dos motivos
de impedimento e suspeição do Cod. de Processo Penal, art.
252. Interpretação do artigo 36 em consonância com o artigo 63,
ambos da Lei 1.079/50. Impossibilidade de emprestar-se
interpretação extensiva ou compreensiva ao art. 36, para fazer
compreendido, nas suas alineas 'a' e 13', o alegado impedimento
dos Senadores. VII. - Mandado de Segurança indeferido."
A questão foi reapreciada recentemente por esta Corte na
10.
ADPF 378, em que questionados diversos aspectos do processo de
impeachrnent. Uma das teses do autor da ação era precisamente a de que
"o Presidente da Câmara dos Deputados apenas pode praticar o ato de
recebimento da acusação contra a Presidente da República se não incidir
em qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição". Ao se
manifestar sobre tal alegação naqueles autos, o ora impetrante invocou o
precedente acima citado. E, neste particular, o Tribunal lhe deu razão por
unanimidade, para entender incabível a equiparação entre magistrados,
dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que
devem exercer suas funções com base em suas convicções políticopartidárias e pessoais e buscar realizar a vontade dos representados.
11.

O procedimento destinado a apurar a ocorrência ou não de
4
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quebra de decoro parlamentar, para fins de cassação de mandato,
também tem natureza eminentemente política, não podendo ser
equiparado a um processo judicial ou administrativo comum, pelo que
não se mostra aplicável o regime legal de suspeições e impedimentos.
12.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

13.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar
informações, bem como intime-se o órgão de representação judicial da
respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (Lei n°
12.016/2009, art. 72, I e II).
Na sequência, abra-se vista dos autos ao Procurador-Geral
14.
da República (Lei n° 12.016/2009, art. 12).
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de fevereiro de 2016

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
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Termo de Ratificação de Posse do Suplente de
Vereador Sidiney Donizetti Guedes, para o
exercício da vereança no período de
outubro de 2021 a dezembro de 2024.
No dia 25 de outubro de 2021, durante os trabalhos da 16a sessão extraordinária do
exercício, convocada para julgamento do parecer final emitido pela Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar, que concluiu pela procedência das denúncias de quebra do
decoro parlamentar, em desfavor do vereador Eduardo Simões, em sede de processo
político-administrativo disciplinar (Protocolo Geral n° 261/2021), o referido edil foi
afastado definitivamente do cargo por expressiva votação correspondente a 18
(dezoito) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário. Portanto, fica ratificado o termo de
posse do suplente de vereador Sidiney Donizetti Guedes, para o exercício da
vereança no período de outubro de 2021 a dezembro de 2024. E, para constar, foi
lavrado o presente termo de posse que, uma vez lido e achado conforme, será
assinado pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Gislene Cristiane Bueno, e
pelo vereador regularmente empossado. Casa do Poder Legislativo, 25 de outubro de
2021.

Gislene C s lane Bueno
Presidente

Si

zétfi Guedes
Gue
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