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AGRAVANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA 
AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA 
RELATORA: DES. VALÉRIA DACHEUX  
 
 
 

DECISÃO 
 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão 
proferida pelo Juízo da  Vara Cível da Comarca de Mesquita que indeferiu a 
liminar pleiteada pelo Recorrente, nos seguintes termos: 

 
Trata-se  de  pedido  de  liminar  em  mandado  de  segurança,  
tendo  por  impetrante  JORGE  LUCIO FERREIRA MIRANDA e 
por impetrado o Presidente da Câmara Municipal de Mesquita, 
Marcelo Santos Rosa.   O impetrante se insurge contra a 
cassação de seu mandato como Prefeito, ato este veiculado 
através do Decreto  Legislativo  nº  001/2.017  do  Município  de  
Mesquita,  e  que  é  resultado  de  um  processo  de cassação 
que tramitou na respectiva Casa Legislativa.   Pretende, 
liminarmente, a suspensão dos efeitos do mencionado decreto. 
Argumenta,  em  síntese,  que  a  conduta  imputada  ao  
impetrante,  relacionada  a  operação  financeira realizada sem a 
autorização da Câmara Municipal, é atípica.    Salienta que a 
referida conduta baseou-se em acordo homologado pelo 
Judiciário, o que impediria a arguição de sua ilicitude.   O 
Ministério Público opinou pelo deferimento da liminar para 
suspensão dos efeitos do   Decreto Legislativo nº 001/2.017, ao 
argumento de que a conduta imputada ao impetrante foi atípica. 
Passo à análise.   O  que  se  vislumbra,  de  início,  é  que  o  
impetrante  pretende  discutir  o  mérito  da  cassação,  que  é  
ato político privativo do Poder Legislativo.  O  Poder  Judiciário  
só  poderia  apreciar  o  ato  de  cassação  sob  a  ótica  do  
cumprimento  ou  não  dos requisitos procedimentais para a sua 
prática, não sendo esta a matéria ora ventilada.  Matérias como 
atipicidade, tipificação incorreta ou o acerto ou não da conduta 
do então prefeito segundo a situação específica do município 
dizem respeito ao mérito reservado ao Legislativo, não cabendo 
ao Poder Judiciário adentrar nesta seara, sob pena de ofensa ao 
princípio da separação dos poderes.   Ao  opinar  pela  
concessão  da  liminar,  o  ilustre  Membro  do  Ministério  
Público  discutiu  o  mérito  do  ato praticado pelo Poder 
Legislativo, motivo pelo qual deixo de acolher o parecer 
ministerial. Cumpre acrescentar que a homologação judicial  de  
um acordo não exime o  administrador de cumprir exigências 
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legais para a validade dos atos previstos no acordo.   Conclui-se 
que não está presente o fumus boni iuris autorizador da liminar 
pleiteada, motivo pela qual a indefiro.     Por fim, deve o 
impetrante regularizar sua representação processual, no prazo 
de 15 dias, sob pena de extinção. Conforme bem salientado pelo 
Ministério Público, não cabe à Procuradoria-Geral do Município 
representar  em  Juízo  pessoa  que,  no  momento  da  
distribuição,  não  está  em  exercício  no  cargo  de prefeito.   
Publique-se e intimem-se.   Notifique-se a autoridade coatora.   
Deve  este  mandado  de  segurança  ser  apensado  aos  de  nº  
0008347-67.2017.8.19.0213  e 0009538-34.2017.8.19.0213, uma 
vez que todos versam sobre atos relativos ao processo de 
cassação do impetrante, restando configurada a conexão, a qual 
impõe que os feitos sejam reunidos a fim de se evitarem 
decisões conflitantes. 

 
 

Recorre o Agravante aduzindo, em síntese, que a decisão é 
absolutamente carente de fundamentação ao não enfrentar a argumentação  
constante do mandado de segurança e que da decisão deveria conta4 o 
termo de ajustamento de conduta que originou a denúncia objeto da 
Comissão Processante, que foi homologado pela mesma magistrada, 
prolatora da decisão agravada e que o TAC celebrado para pagamento dos 
salários atrasados contou com a anuência da Defensoria Pública  e do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Alega que não há que se falar em ausência de irregularidade no 

procedimento que questiona o próprio TAC, permitindo-se o prosseguimento 
de procedimento que tem por fim o afastamento do Chefe do Poder Executivo 
sem o efetivo enfrentamento das questões postas no mandado de segurança, 
que demonstram inequivocamente a ilegalidade do ato praticado pela Casa 
Legislativa de Mesquita. 

 
Sustenta que há necessidade de reforma da decisão a fim de que 

seja suspenso o andamento da Comissão Processante, até que seja chamado 
o feito à ordem, para que a defesa seja formalmente intimada para formular 
perguntas às testemunhas que se manifestaram por escrito. 

 
Ressalta que a Prefeitura de Mesquita firmou um Termo de 

Ajustamento de Conduta perante a Defensoria Pública a fim de que fossem 
utilizados recursos do Mesquita Prev para pagamento dos vencimentos 
atrasados do funcionalismo público municipal. 
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Requer a imediata suspensão de todos os atos da Comissão 
Processante n. 001/2017; alternativamente, caso seja proferida decisão após 
a realização da referida sessão que sejam os efeitos da medida para anular 
referido ato; ao final o provimento do agravo para que seja sustado o 
andamento da Comissão Processante n. 001/2017 até o julgamento do 
presente recurso. 

 
Passo a decidir. 
 
No plantão Judiciário foi proferida decisão, pelo Desembargador 

Luciano Silva Barreto, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso, nos 
seguintes termos:  

 
(...) Por tais fundamento, ACOLHO O PLEITO LIMINAR 
PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO 
RECURSO, assim como a TUTELA DE URGÊNCIA, para 
suspender os efeitos do Decreto Legislativo 001/2017, ora 
impugnado, editado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Mesquita... 

 
Assim, Mantenho a decisão proferida no plantão Judiciário. Oficie-se 

ao juízo a quo, comunicando a interposição deste Recurso, e a decisão 
proferida no plantão Judiciário. 

 
Ao Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 
Após, ao Procurador de Justiça para parecer. 
 
 

Rio de Janeiro,  08 de agosto de  2017. 

 

 
 
 

VALÉRIA DACHEUX 
DESEMBARGADORA RELATORA 
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