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Senhoras e senhores presentes nesta sesalo de julgamento e demais membros desta
respeitavel ComissAo Processante.
Vivemos desde a aceitacao da denimcia pelo plenario desta casa e a posterior instalacAo
_ desta comissao um momento histOrieo para esta casa legislativa. Pela primeira vez foi
instaurada na Camara Municipal de Belo Horizonte urn processo politico de cassacito de
mandato parlamentar por quebra de decoro parlamentar.

,

Em virtude disso, sempre estive ciente da minim responsabilidade como relator em
pautar a nossa conduta pela imparcialidade no exame dos fatos e atos produzidos pelos
relevantes trabalhos nesses quase 9Q (noventa) dias. E assim o fizemos.
Foram dias e horas de intenso labor, nos quais todos os mentbros da comissAo
participaram ativamente de todo o process° de forma diligente e respeitavel, fazendo
valer a confianca depositada em nos por nosso eleitorado e pela sociedade belorizontina.
E nesta terra-feria, 07 de agosto de 2018, estamos entregando o fruto das audiencias,
oitivas de testemunhas, difigencias, requisites de docurnentos e da detida analise e
estudo de todo o conteudo dos autos processuais.
Tudo isso resultou neste parecer de relatoria da ComissAo Processante, no qual
procuramos analisar os aspectos jtaidicos, legais, tecnicos e politicos envolvidos
questAo objeto de analise desse processo politico- de cassaclo para que pudessemos
emitir urn juizo imparcial sobre o exame da existencia ou nAo' de afronta ao decoro
parlamentar pelo Vereador Wellington Goncalves de MagalhAes.
Agradeco aos membros da comissao vereadores Dr. Nihon e Bispo Fernando Luiz, pela
honradez a dedicacAo, aos advogados Fernando Antonio do Amaral Santana e Ricardo
Zieguelboim Almeida pelas brilhantes atuacoes juridica.s, tendo ambos participacoes
decisivas no born andarnento processual e na legalidade dos atos praticados pela
comissao.
Agradeco, tambem, ao denunciante e a defesa do denunciado pela, competencia e
galhardia na participacao dos trabalhos e, finalmente, aos servidores desta casa
legislativa que participaram conosco do process° a presteza, dedicacAo e competencia
de voces foram de extrema importancia para chegarmos a um bom termo ao fmal desta
comissao.
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Assure, sob a protecAo de , Deus e corn a consciencia trancraila pelo (fever tumprido,
apresentamos o parecer anexo para o exame de Vossas Excelencias,e posterior votacac
por esta comissao.
Belo Horizonte, 07 de agosto de 2018.

Ver

cubes

Relator da Comissao rrocessante - Demincia PT SIL 889/2018
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COMISSAO PROCESSANTE - DEN(JNCIA PT SIL 889/2018
PARECER FINAL
ASSUNTO: Apuractlo de quebra de decoro parlamentar por parte do Vereador Wellington
Goncalves de MagalhAes em,virtude de denimcia.apresentada pelo cidadAo Mariel Marley Marra.

RELATORIO
Iniciahnente saliento que, visando facilitar o entendimento do desenrolar processual, com toda a
narrative das ocorrencias e atos processulis contidos numa (mica peca, relato do inicio' o presente
process° politico de cassacao, a par do relatorio contido no parecer prdvio apresentado.
O cidadAo Mariel Marley Marra, eleitor em Belo Horizonte, protocolou nesta Casa Legislativa em
25/04/2018 representacAo para verifieacAo da quebra do decoro parlamentar por parte do Vereador
Wellington Goncalves de MagalhAes, devidamente autuada e recebida como a Dentincia PT SIL n°
889/2018„composta pela peticao da demincia e documentos anexos que a instruem.
A denfmcia narra em sintese que:
- o denunciado e urn dos alvos da operacao "Sordidum Publicae" que investiga crimes de corrupcab,
falsidade ideologica, fraude, lavagem de dinheiro e peculato, corn a expedicAo de 08 (oito)
mandados de prislo e sequestro de bens;
- o denunciado foi identificado na investigacAo como suposto lider de uma organizacAo criminosa
que teria direcionado licitacttes na Camara Municipal de Belo Horizonte para contratacao de
servicos de publicidade, em favor da Empresa MC.COM causando prejuizo de R$30.000.000,00
(trinta milhoes de reais) aos cofres publicos mtmicipais segundo o Ministerio Pitblico do Estado de
Minas Gerais - MPMG;
- o patrhnonio do denunciado e o seu estilo de vida é desproporcional corn sua nnica fonte de rends,
constituida do subsidio de vereador e que todos os seus bens teriam sidd adquiridos quando a
vereador denunciado era presidente desta Casa Legislativa;
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- o promotor Leonardo 8arbarella da Promotoria de Defesa do Patrimonio Public° da capital
afirmou que estariam em curso outras 45 (quarenta e cinco) investigaeoes do ministerio publico
envolvendo o denunciado, inclusive por trafico de drogas;
- a imprensa noticiou que o MPMG obteve gravaeoes autoriz.adas ∎pela justiea nas quais o Vereador
Wellington Magalhaes cobraria ajuda em investigaeoes acz atual chife da Policia Civil, Joao Otacflio
a Silva Neto;
- a conduta pablica do denunciado, independentemente de qualquer decisao na esfera penal, atenta
flagrantemente contra a dignidade do mandato de vereador de Belo Horizonte trazendo desprestigio
a Camara Municipal e ,seus membros, pois agiu de forma a fimdaMentar urn decreto de prisao contra
si e, posteriormente, se ocultou da justiea visando frustrar a medida cautelar imposta pelo juiz da
Vara Criminal de Belo Horizonte, tornando-se foragido;
- ao final pugna pela procedencia da presente representaeao com a recomendaeao ao plenario da
Camara Municipal de Belo Horizonte da cassacao do mandato parlamentar do denunciado, uma vez
que as condutas cometidas pelo mesmo sao atentatOrias ao decoro parlamentar, na • forma do
disposto no artigo 7°; III do Decreto Lei 201/67c/c artigo 79, III da Lei Organica do Municipio de
Belo Horizonte e artigo 22, II c/c 26, II do Regiment° Intern° desta Casa.
De posse da denancia, o Presidente desta Camara Municipal a submeteu ao plenario, sendo recebida
em 08/05/2018 pelos votos de 38 (trinta e oito) parlamentaxes, conforme atenta a Ata da 35 8 Reuniao
Ordinaria da 28 Sessao Legislativa da 18° Legislatura da Camara Municipal de. Belo Horizonte
juntada aos autos.
Na mesma sessao, procedeu-se ao sorteio da comissao processante cujos integrantes escolhidos
foram o Vereador Dr. Nihon como presidente, o Vereador Reinaldo Gomes como relator e o
Vereador Bispo Fernando Luiz..
0 Presidente da Comissao Processante determinou a publicaeao no Diario Oficial do Mtmicipio de
Belo Horizonte — DOM e em jornal de grande • circulaeao a comunictscao do recebimento da
denuncia e abertura do processo politico de cassaeao para verificaeao de quebra de decoro
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parlamentar por parte do Vereador Wellington Goncalves de MagalhAes, corn a consequente
'notificacao do denunciado de tais fatos. Tais publicarfoes ocorreram em 12/05/2018.
Foi expedido o Oficio Of. Gab. DN 197/2018 para notificacao pessoal do denunciado para
apresentacao de defesa previa no prazo de 10 (dez) dias por escrito e indicar as provas que pretenda
produzir, inclusive arrolando•testemtmhas.

O denunciado se recusou a receber a notificaeAo pessoal, fato atestado nos autos pelo Assessor
Especialista em Seguranca e Inteligencia incumbido de tal desiderato.
Foram expedidos tambem os Oficios Of. Gab. DN 198/2018 e Of. Gab. DN 199/2018 notificando,
respectivamente, o Advogado Leonardo Guimardes Salles, que informou nao representar o
denunciado neste processo e o Diretor do complexo Prisional Nilson Hungria, Fabio Cesar Simoes
Moreira.
A comissao processante se reuniu em 14/05/2018 e aprovou o Requerimento de Comissdo 511/2018
o qual solicita o envio de oficio ao Presidente &I Camara Municipal para que este designe um
procurador da case pars subsidiar, acompanhar e orientar presencialmente os trabalhos da comissao.
Em 21/05/2018, tempestivamente, o Vereador Wellington MagalhAes apresentou defesa previa,
constituida de peticao e documentos anexados que a instruem, atraves de setts procuradores
constituidos nos autos.
Em sua defesa argumentou o que se segue..
Preliminarmente, solicita a imediata decretacao de sigilo ao respectivo procedimento para contribuir
pare melhor apuracao dos, fatos, evitar prejuizo a defesa, preserver a integridade do "servidor",
evitando-se assim infiuencias nos trabalhos da comissAo que resultem rm. 'presuncao de
culpabilidade do investigado sem que seja efetivamente realizada a completa apuraclo dos fatos.
Argumenta que o pedido possui compatibilidade corn os preceitos que regem os processos
administrativos disciplinares, cite a Lei 8.112/1990 e jurisprudencia sobre a materia.
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No merit°, estrutura os seguintes pontos de argumentacao:
- Inapossibilidade de presumir a responsabilidade do requerido corn► base em noticias e apuracoes
inconclusivas do Ministerio Public°. Afirma que nao houve condenacao ou comprovacao da pratica
dos crimes e infracoes elericadas na denimcia, cita' o principio da presuncao da inocencia, a
impossibilidade de se aplicar medidas restritivas de direito coni base em mero juizo de
probabilidade de futtira condenacao,
Aduz que as reportagens colacionadas indicam que ha inqueritos em tramitacao por mais de 15
(quinze) anos, mas que, ao contratio do que pretende o denunciante, tal fato certifica a ausencia de
elementos minims para denunciaca'o, penal on civil, do requerido.
Acrescenta que sua prisAo preventiva e escusa em cumPrir a medida cautelar foi mencionada como
a principal ofensa a dignidade do mandato parlamentar, sem observar as conviccees.pessoais de
injustica de tal decisAo e o contexto familiar especifico a que o denunciado foi submetido sem justa
causa. Em seguida transcreve trecho de reportagem de jornal de grande circulaca° na capital e tece
consideracoes sobre a banalizacao da prisAo preventiva e manifestacoes de ministros do STF sobre
o terra.
Traz a baila julgamento semelhante de cassacao realizado pela Camara Municipal de Mazinga no
sul do Parana como ilustracao de sua tese e coleciona diversos julgados e dispositivos legais para
fundamentar toda a sua argumentacao.
- Onus da prova no compete ao requeridn e imputacao de conduta atipica, 0 denunciado aduz que
nal° existem provas legitimas que viciem a sua conduta no exercicio da vereanca perante esta
Camara Municipal e justifiquem a perda do seu mandato parlamentar. Cita que as alegacees de
desvios de recursos em licitacoes de publicidade podem ser refutadas por notas de pagamentos
emitidas a varias empresas de comunicacao e testemunhas que sera° ouvidas.
Alerta que nao cabe ao denunciado provar sua inocencia. Pontua a atipicidade da conduta afribuida
ao denunciado, pois o supOsto summit° desproporcional no patrimenio do Vereador Wellington
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Magalhaes se comparado a seu subsfdio de vereador, nao configuraria crime. Esclarece que inexiste
o crime de enriquecimento ilicito, omesmo nao 6 previsto no C6digo Penal.
Diz tambem que o denunciado tem participacao pablica e notoria em empresas e fundos de
investimentos.
- Ausencia de antecedentes e necessidade de antepor a soberania popular. Cita a serie de
documentos exigidos que amparam a justica eleitoral sobre eventual suspensao de direitos politicos
e objetiva o conhecimento da vida pregressa dos candidatos, concluindo que o denunciado estava
apto a disputar as eleicoes de 2016 e continua ate a presente data sem nenhuma penalidade ou fato
que desabone sua reputacao e posaam impedir uma nova candidature.
Junta aos autos certidOes apresentadas a justica eleitoral em 2016 e certidoes atualiiadas de bons
antecedentes.
Transcreve varios accoes parlamentares do Vereador Weliington Magalhaes visando demonstmr o
cumprimento dos deveres funcionais como projetos de leis, requerirnentos de audiencias pablicas
etc.
- Paradigma de julgamentos das casas legislativas. Coleciona 03 (fres) casos de julgamentos no
poder legislativo de diferentes enter politicos, nos quais afastaram a perda- do mandato dos
denunciados naquela oportunidade pela ausencia de prova robusta da pratica dos fatos imputados
aos mesmos.
• Finalizou pedindo a decretacao do sigilo ao tramite do procedimento desta comissao processante e
no merit° iequer a improcedencia do pedido de cassacao do mandato por afronta ao decoro
parlamentar, pois as condutas atribuidas ao denunciante baseiam-se em meras suspeitas e nao
observaram o devidO processo legal.
Requereu diligencia e expedicao de oficio nos molds que espeeifica e ,requer oitiva de
testemunhas.
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Apos o prazo para a apresentacao de defesa previa, foi convocada retmido da comissAo processante,
pars examinar o parecer previo da lavra deste relator que opinou pelo prosseguimento do feito corn
apuracAo de eventual quebra de decoro por parte do denunciado. 0 parecer previo foi aprovado por
unanimidade.
Foram apresentados uma serie de requerimentos corn providencias para a fase de .instrucao
processual por cste relator muitos deles englobando os requerimentos do denunciante e denunciadp.
0 objeto dos requerimentos eram, em apertada sintese:
- a juntada de cOpias de documentps em seu poder, copias de degravacties de conversas do
denunciado copias de inteiro teor dos autos de processor judicias ou inqueritos policiais em
desfavor do denunciado e foram dirigidos ao _Juiz da T Vara dos Feitos da Fazenda PAblica
Municipal da Comarca de Belo Horizonte, ao. Juiz da 4a Vara Criminal da tomarca de Belo
Horizonte, ao Ministerio Public° de Minas Gerias, a Policia Civil de Minas Gerais;
- pedido de inforxnacao aos principais meios de comunicacao que especifica sobre o recebimento de
recursos para a publicidade/comunicacao durante a gesta° do denunciado corn a respectiva
comprovacao documental dos repasses;
- pedido de informacAo dirigido a Diretoria Geral desta Casa legislativa para apresentacAo das notes
de pagamento durante a presidencia do denunciado as empresas de publicidade/comunicacao em
decoffencia dos certames realizados coin tal objetivo;
- solicitar a apresentacao de testemunhas por parte do denunciante e do denunciado;
- depoimento pessoal do denunciado;
- depoimento de testemunhas indicadas pelo relator;
- datas da.s audiencia.s de oitivas das testemunhas arroladas;
- deliberacan sobre o pedido de decretaca'o de sigilo do presente processo de cassacao realizado pelo
denunciado.
Asaim, foi iniciada a fase instrutoria.
A comissAo defmiu as datas e horarios das reunioes para a oitivas das testemunhas arroladas pelos
membros da comissAo, pelo denunciante e pelo denunciado.
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Posteriormente outros requerimentos foram apresentados pelos membros da comissAo, pela defesa do denunciado e pelo denunciante corn objetivos diversos tais como: definir datas de audiencia e
oitivas, depaimentos de novas testemunhas,. para que as intirnacoes para as reunioes da comissao
sejam feitas por meio eletronico atraves dos e-snails catinqtrados da defesa do denunciado e do
denunbiante, copia de livro de registro em que sAa anotadas as solicitatAes de transferencia de
policiais feitas por autotidades de Minas Gerias na Chefia da Policia Civil, cancelamento de
requerimentos anteriores, contendo atos ordinatorios dos trabalhos da comissAo, dentre outros.
Relativamente aos requerimentos solicitando a juntada de cOpias e documentos aos •autos
registramos que o pedido de copia de inteiro teor . dos autos do processo n° 1528732462016.8.13.0024 foi indeferido pelo Juiz da Lia Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte sob a
alegacAo do processo tmmitar em segredo de justica. 0 Ministerio PUblico e a Policia Civil
1

.

responderam que o acesso aos documentos solicitados poderiam ser feitos pelo aforamento do
pedido nos autos do processo aciriza identificado.
A Diretoria Geral delta Camara Municipal encaminhou os documentos solicitados.
A Radio Itatiaia, a empresa Globo ComunicacAo e Participacoes S/A, A Radio e Televisito
I3andeirahtes de Minas Gerais LTDA. , Radio Stereo FM lagoa Santa — EPP (Band News FM), a
Del Rey Radiofizslo LTDA. (Radio 98 FM), a Ediminas S/A (Jomal Hoje em Dia), a SEMPRE
EDITORA LTDA. pessoa de direito privado responsavel pelos jorhais "0 Tempo" e "Super
Noticias" apresentarazn os valores e comprovantes de pagamentos pelos servicos prestados durante
o periodo de gestAo do denunciado nesta Casa L egislativa
'

As audiencias transcorreram sem incidentes que impedissem a sua realizacAo.
Nas audiencias marcadas para oitivas compareceram para depor somente as seguintes testemunhas
arroladas: a delegada aposentada Andrea Claudia Vacchiano, por parte do relator, pelo denunciante
o Sr. Mho Passos de Faria, os yereadores Gabriel Azevedo, Mateus Simaes e Irian Melo e pelo
denunciado os vereadores Autair Gaines, Wagner Messias - Preto', Juliano Lopes, Jair Di Gregorio,
Gilson Reis e Pedro Patrus.
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Os promotores, delegados e demais autoridades arrolados enviaram comunicado justificando nao
comparecitnento para depor.
0 denunciado nao se apresentou para depor comunicando por escrito a comissao.

A defesa do dentmciado requereu a comissao que a oitiva das testemunhas arroladas pela comissao
processante sejam realizadas, em carater reservado, corn a exclusiva participacao das partes
interessadas, seus procaradores, membros da comissao processante e servidores desta Cathara
Municipal, sendo rejeitado pela comissao. Em virtude disso, a defesa do denunciado impetrou o
Mandado de Sezuranea n° 5083628-57.2018.8.13.0024 contra ato da comissao processante que
indeferiu o citado pedido de sigilo. 0 pedido de liminar foi indeferida por flak) restar provado ao juiz
afronta ou comprovacao de prejaizo a defesa, ttimultos ou interferencias extemas sobre as
testemunhas.
Encerrada a face instrut6riapelo Presidente da Comissao Piocessante foi o denunciado foi intimado
atraves de sun defesa tecnica a apresentat suas razoes escritas no prazo de 5 (cinco) dias nos termos
do artigo 5°, V do Decreto - Lei 201/67.
As razoes escritas foram apresentadas tempestivamente. 0 denunciado alega em suas razoes escritas
fmais que "as condutas atribuidas ao denunciado constituem meras suspeitas, que nao foram objeto
de juizos seguros e imparciais, tampouco observaram o devido processo legal. NAo ha como tratar o
Denunciado como se culpado fosse e aplicar-lhe tamanha,saticao, sob pena de Zansgressao aos
preceitos constitucionais e contraposicao a maior expresso da soberania popular o voto dos
eleitores."
Salienta, tambem, que a escusa do denunciado em cumprir o mandado de prisao preventiva nao é
motivo suficiente para resi.dtar na pena de cassacao do seu mandato parlamentar.
Fundamenta suas argumentacoes citamdo o principio constitucional da• presuncao da inocencia,
menciona julgados do STF e Tribunal de Justica, transcreve depoimentos de vereadores e parte de
parecer final referente a julgamento politico na Camara Municipal de Maringa.
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Ao final, reitera os termos da defesa

pugna pela improceclencia de cassacao do mandato por

afronta ao decoro parlamentar.

E o relatorio.
Estando o processo em conformidade com a legislacao de regencia e inexistindo questoes
preliminares a serem examinadas por este relator, passo a manifestar sobre o merit° do presente
processo politico de cassacao.
Feitas essas consideracoes introdutorias e conceituais passemos a analisar o caso concreto e o
merit° do presente processo de cassacao.
MERITO
0 merit° in casu consiste em verificar se efetivamente houve ou nao, por parte do Vereador
Wellington Goncalves de Magalhaes, a pratica de 'conduta caractetizada como quebra de decoro
parlamentar.
0 institute cerne da questa° para chegar-se a urn termo neste processo politico de cassacao é o
decoro parlamentar. Ele e o norte a servir de referencia na conduta do denunciado, pois a presenca
ou a sua ausencia selam o destino do Vereador ,Wellington Magalhaes nessa Camara Municipal.
E neste caso as seguintes perguntas se impdem. 0 que é decoro parlamentar? Quando caracterizado
a quebra do decoro? 0 denunciado faltou corn o decoro parlamentar nas condutas acima
identificadas?
Para responder as questoes nos socorremos da doutrina e jurisprudencia, bem como examinamos
detidamente o contido na demincia, na defesa e razdes escritas do denunciado, nos respectivos
documentos que as instruiram, bem como todos documentos e depoimentos produzidos na fase
instrutoria paid formarmos a nossa conviccao sobre a questa° em tela.
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DECORO PARLAMENTAR '
0 decoro parlamentar numa conceituacAo comum é a conduta parlamentar exemplar esperada pela
sociedade de seus representantes nas casas legislatiyas das 3 (tees) esferas politicas da repnblica.
A acepcAo normativa de decoro, entretanto, nAcv é positivada. Ela é uma descricao negativa, ou seja,
descreve o que nan é .compativel com o decoro. A ConstituicAo Federal, Leis Organicas, e
regimentos intemos das casas legislativas ndo conceituam expressamente o que seja decoro, nem
tipifica os atos que o caracterizam e sim tipificam os atos incompativeis corn ele.
Assim, temos que nos socorrer da conceituacAo dos dicionkios, que trazem o significado semantim
da palavra. O "Aurelio e o Houaiss o definem como coirecio moral; cOmpostura, decencia,
dignidade, nobreza, honradez, brio. (Decoro. In: FERREIRA, Aurelio Buarque de Holandd. Novo Aurelio seculo
XXI: o dicioncirio da lingua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 611;Decoro. In: HOUAISS,
Ant Onio. Dicionetrio Houaiss da lingua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2091. p. 922.)

'Dicionario On Line de Portugues conceitua decoro como: Decencia; comportamento detente,
corn excesso de pudor. - Dignidade; respeito as normas morais, agir corn decoro parlamentar.
Compostura; forma correta de se portar; acao correta. Moralidade; maneira de agir ou de falar que
denota pudor, resguardo.
Em seguida traz os sinonimos de decoro: pudicicia, moralidacle, compostura, seriedade,
respeitabilidade, integridade, honradez, honestidade, decencia, dignidade, probidade, retidAo.
(https:/lwww.dicio.com.br/decoro/)
Maria Helena Diniz, em seu Dicionario Juridic°, preceitua que decoro, na, linguagem juridica em
geral quer dizer: a) honradez, dignidade ou moral; b) decencia; c) respeito a si mesmo e aos outro -s.
A doutrina explicita a razAo da indeterminacAo do conceito de decoro parlamentar. Carla Costa
Teixeira nos ensina:
"0 decoro parlamentar, como um codigo de honra, precisa se referir aos valores de uma epoca e de
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urn grupo. Vem dai sua necessaria imprecisao, sua natureza avessa a plena traducAo em atos
especificadoS juridicamente." (TEIXEIRA, Carla Costa. Decoro parlamentar: a legitimidade da
esfera privada no mundo ptiblico?. Revista Brasileira de Ciencias Sociais, SAo Paulo, n. 30, p.110127, 1996.)
Pela indeterminaeao conceitual normativa de decoro, frequentemente, a mais Sell descrever na
norma situacoes que venham a configurar a quebra de decoro parlamentar do que buscar uma
definieao abstrata, suficiente pars' abranger todo e qualquer caso. Isso faz do tertno "decoro" um
conceito relativamente aberto, permeavel a passagem do tempo e relacionado, antes de tudo,
propria: aparencia e conduta da instituieao ante a sociedade brasileira.
Dito isso sobre o decor° parlamentar, o que seria entAo a quebra de decoro?
QUEBRA DO DECORO PARLAMENTAR
Nas Comfituicoes Federais de 1946 e 1967 os atos incompativeis com o decoro parlamentar nao
eram tipificados, existia uma indeterminacao na concepcao. A partir da ConstituicAo Federal de
1969 - CF 69 (EC 1/69) 6 que se passou a ter uma conceituacAo legal e menos indeterminada. 0
artigo 35 da CF/69 preceitua:
"Perdera o mandato o deputado ou senador:
, (...) II - cujo procedimento for declarado incompativeicom o decoro parlamentar ou
atentatorio das instituieoes vigentes;
§ 1° Alem de outros casos defmidos no. Regiment° Intern°, considerar-se-a
incompativel corn o decoro parlarnentar o abuso das prerrogativas asseguradas aos
congressistas ou a recepcao, no exercicio do mandato, de vantagens ilicitas ou
imorais."
Com a realizacao da Assembleia Nacional Constituinte em 1988 que resultou na proclamaeao da
nossa atual Carta Politica, o legislador manteve a tipificaerao dos atos incompativeis ou que
afronfam o decoro parlamentar.
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0 seu-rtigo 55, § 1°, praticamente repete a redacao rlo artigo 35 da CF 69 ao dispor:
(...) II - cujo procedimento for declarado incompativel corn o deco'ro parlamentar;
(---)
"§1° - E incompativel corn o decoro parlamentar, alein dos casos definidos no '
regiment° intern°, o abuso das, prerrogativas asseguradas a membro do Congresso
Nacional ou a percepcao de vantagens indevidas:"
Apesar de remeter, por disposicAo constituciortal e das leis otganicas, a. previsao dos atos
indecorosos aos regimentos intemos des cads legislativas, estes nao avancaram no desiderato,
mantendo urna descried° aberta e indeterminada do tipo e dependente da valoracAo que se pode nele
inserir.
Entretanto, o conceito de decoro Parlamentar

nao a tAo amplo a ponto de abranger toda e qualquer

imoralidade, mas somente aquela que atente contra o prestigio do parlament°. Leciona Celso
Ribeiro Bastos:
"0 que parece certo a que o constituinte nao quis encampar toda e qualquer forma de moralidade,
mas apenas aquela cuja lesao possa depor contra o decoro parlarnentar, ou seja, contra a nobreza, a
dignidade, cuja degradacao possa influir no proprio conceit° do Parlament°. Por isso, Nelson de
Souza Sampaio refere-se ao decoro como uma moralidade exterior ou expressao externa da
honradez ou auto-respeito. Nao se trata de coisas que se passam no foro intimo de cada um, mas de
comportamentos, de atitudes que, pelo seu carater incompatfvel com o bom proceder de urn
parlamentar, acabam por depor contra a propria reputacAo da instituicao." (BASTOS, Celso Ribeiro.
Comentarios

a constituiceio do Brasil:

promulgada em 5 de outubro de 1988. 2. ed. Sao Paulo:

Saraiva, 1999. v. 4, t. 1.)
E necessario o cauteloso exame embasado em criterios objetivos pox parte do Parlament° para
verificacAo do ato incompativel com o deCoro. Nao- pode ser urn juizo subjetivo do julgador, send°
qualquer ato alheio ao decoro seria motivo para alijar da populac'do seu representante legitimamente
eleito pelo voto.
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No bastam meras opinioes ou pequenos deslizes "praticados pelo parlamentar. 0 ato deve manchar
a imagem do parlament°, contrariar a etica, a moral e a conduta exemplar que o detentor de
mandato miblico deve ter na sua conduta publica e particular, dentro e fora do parlament°. Ele deve
dar o exemplo a sociedade. E urn minus public° de sua funcao.
O poder de julgar e interpretar do parlamento 4 limitado pelo conteirdo,sernantico minim° da
expressa° "decoro parlamentar". A previsao regimental deve estar de acordo corn o significado
minim° do decoro, ou seja, o ato, manifestamente ser indecoroso, atentatorio contra o principio da
moralidade, legalidade e principios eticos na conduta publica.
Rtibem Nogueira tern entendimento semelhante ao dizer que nAo a qualquer ato contrario a Moral
(ou etica) que autoriza a cassacao do mandato parlamentar, mas o declarado incompativel corn o
decoro parlamentar. (NOGUEIRA, Rubem. Consideracoes acerca de um codigo de etica e decoro
parlathentar. Revista de informactio Legislativa, Brasilia, a. 30, n. 118, p. 349-358, abr./jun. 1993.)
A quebra de decoro a justamerite o ato inequivoco na c,ondut4 publica e privada do parlamentar que
afronta os principios superiores da moralidade, legalidade, etica e bons costume& E a conduta tida
como reprovavel e suficiente a expor o parlament° a criticas a danos sua dignidade e boa imagem
perante o homem medio.
A quebra de decoro parlamentar ou a pratica de ato atentaterio ao decoro parlamentar pode ser
definida por esta brilhante licao de Miguel Reale: "NO fund°, falta de decor°. parlamentar e a falta •
de decencia no comportamento pessoal, capaz de desrnerecer a Casa dos Representantes
(incontinencia de conduta, embriaguez, etc.) e falta de respeito u dignidade do Poder Legislativo, de
modo a expo-lo a criticas infundadas, injustas e irremediaveis, de'forma inconveniente."(REALE,
Miguel. Decoro parlamentar e cassacao de mandato eletivo. Revista de Direito Public°, Sao Paulo,
n. 10, p. 87-93, out./dez. 1969).
A quebra do decoro configura-se a partir de acao . do parlamentar capaz de desmerecer a casa
legislativa a que a vinculado e a que deve respeito, numa atitude contratia a paddies eticos
indispensaveis ao exercicio do mandato, isto e, em desconfonnidade com os principios da
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nioralidade e legalidade. ,Implica falta de respeito a dignidade do Poder Legislativo, expondo-o a
criticas infundadas, injustas e iiremediaveis.
Para caracterizar a quebra de decoro parlamentar nao a necessaria a pratica de infracao penal, a qual
esta sujeita a tipificacao anterior no ordenamento juridic°. 0 seri° dano a credibilidade, a dignidade
e a respeitabilidade da casa legislativa seria o suficiente para a caracterizacAo.
Justamente pela repercussAo negativa, o serio risco • de descredito e o dano, muitas vezes
irreparaveis, a imagem ou dignidade da instituicao legislativa, a que o instituto do decoro
parlamentar foi inserido na constituicao. E urn mecanismo de protecao da casa legislativa,' uma
trincheira normativa que protege os mais caros valores politicos e dernocraticos da sociedade
representados na casa do povo.
Na visa° de Carla Teixeira da Costa a `compreensao de que, no universo da bona, a conduta
desonrada nAo se esgota no individuo que a cometeu, mas compromete todo o coletivo a que ele
pertence. Pois se um membro partilha da honra de seu grupo, e com este se identifica
predominantemente, a sua desonra se reflete sobre a honra de todos. Havia, assim, uma honra
coletiva a ser preservada, que encontrou expressao na nocao de decoro parlamentar." (TEIXEIRA,
Carla Costa. Decoro parlarnentar: a legitimidade da esfera privada no mundo publico?. Revista
Brasileira de Ciencias Socials; Sao Paulo, n. 30, p.110-127, 1996.)
0 decoro parlamentar extirpa o agente politico cujas aeoes ou omissoes improprias acarretem, como
efeito colateral, um dano.a imagem social desfrutada rielo Poder Legislativo; compromete a imagem
e abala a seguranca e estabilidade das instituicoes, pois Estado nao é suficiente, per si para pacificar
os conflitos em sociedade; a crenca e o respeito nas instituiceies sari capazes de faze-lo. No decoro
reside uma defesa do parlamento. Corn a pratica de atos atentatOrios ao decoro a instituicao
prejudica-se em razao dos atos dos respectivos rnembro§.
A POSSIBILIDADE OU NAO DO PARLAMENTO JULGARE PUNIR COM A CASSAcA0
MEMBRO QUE COMETEU ATO DEFINIDO COMO CRIME EM TESE, PENDENTE DE
ANALISE PELO JUDICIARIO
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Mas antes de analisar a existencia ou no de quebra de decoro na conduta do parlarnentar
denunciado, uma questa° deve ser enfrentada antes de qualquer outra: o fato das condutas anibuidas
ao Vereador Wellington Magalhaes na dentincia serem objeto de investigaedo criminal e de noes
judiciais, estando, portant°, passiveis de manifestacao pelo Judiciario, poderiam ser objeto de
exame pela casa legislativa e consequente punieao do parlamentar corn a cassacao? Ou deveria se
aguardar o transit° em julgado da decisao na esfera judicial?
A pratica de infracao etico-disciplinar nao configure necessariamente a pratica de ato qualificado
como ilicito penal.
As responsabilidades civil, penal e administrativa sao independentes entre si, a, apuracao da pratica
de infracao ou ato atentaterio ao decoro parlamentar sem que haja havido a punieao na esfera penal
ou na civil é perfeitamente possivel. Isto, ja a pacificado na doutrina e na jurisprudencia, sendo esta
autonomia e independencia do parlamento em julgar e punir seus membros relativamente ao
decidido na esfera judicial a defesa da moral e imagem da instituicao perante a sociedade.
Nesse sentido, a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal legitimou

a aplicaeao de pena

administrativa, mesmo com aeao penal em curso sobre os mesmos fatos ou conexos. Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANQA. SERVIDOR PUBLICO DEMITIDO POR ILiCITO
ADMINISTRATIVO. SIMULTANEIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E PENAL.
INDEPENDENCIA DAS 1NSTANCIAS. PRECEDENTES. Esta Corte tern reconhecido a autonomia das
instancias penal e administrativa, ressalvando as hip6teses de inexistencia material do fato, de negativa de
sua autoria e de fundament° lancado na inskincia administrativa referente a crime contra a administracIto
Precedentes: MS n° 21.029, CELSO DE MELLO, DJ de 23.09.94; MS n° 21.332, NERI DA
SILVEIRA, DJ de 07.05.93; e 21.294, SEPULVEDA PERTENCE, julgado em 23.10.91; e MS 22.076,

e

Relator pars o. acordno Min. MAURiCIO CORREA. Seguranca denegada. (MS 21708, Relator(a) p/
Acerdao: Min. MAURiCIO CORREA, Tribunal Pleno, DJ 18-05-2001).

A pratica de, ato classificado como crime em tese nao impossibilita o exame por parte do legislativo
do ato do parlamentar e a eassacao do respectivo mandato .respeitado o devido process° legal e a
ampla defesa. Perrnitir que cos casos mais graves de ausencia de decoro fiquem condicionados ao
transit° em julgado de uma sentenca criminal a posicionamento desprovido de born senso.
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Ademais, pelo principio da tipicidade em materia penal, a absolvieao do parlarnentar pode ocorrer
por outras razoes, como questoes` processuais, por prazos prescricionais. 0 criminoso nao e
condenado ou o e muito tempo ap6s o terrain° da legislatura.
Aguardar manifestaelo do Judiciario, sabedores da incompatibilidade ,do ato corn o decoro, e
omissao contraria ao interes{se public°. A interpretaeao e caracterizacao no julgamento do ato pelo
Legislativo nao e a mesma do Judiciario,- embora amboa os poderes observem alipificaeao prevista
na lei penal ou na Constituiedo, direta ou indiretamente - regimento intern. Atos indecorosos
podem ter descried° semelhante com a de urn crime, mas nao preencher todos os seus pressupostos
porque, nap raro, as acusaeees sao de crimes, mas os fatos se enq ai1ram em descrieoes regimentais
ou constitucionais que comumente nao tern todos os elementos do crime. 0 resguardo da autonomia
e independencia das esferas punitivas é a defesa do superior interesse em manter o respeito e
credibilidade do parlamento frente a wed°.
0 voto do Ministro Octavio Gallottti (BRASIL, 1992b, p. 794), no MS 21.443 foi categoric° a esse
respeito:
"Nem seria compreensivel que, nas hipoteses presumivelmente mais graves de quebra
de decoro (as coincidentes corn tipos delituosos), a nap . de disciplina da Camara
ficasse tolhida pela dependencia e a espera nao so da deliberaeao do Poder Judiciario,
como da propria iniciativa do orgao do Ministetio Pak°, em se tratando de crime de
acao publica." (Mandato de seguranea n..21443.Relator: Min. Octavio Gallotti. Distrito
Federal, 22 abr. 1992. Revista Trimestral de Jurisprudencia, Rio de Janeiro, v. 142, p.
791, 1992b.
Nao deve ser salvaguarda para o parlamentar que comete conduta indigna a circunstancia do ato ser
crime em tese, pois assim sendo, a casa legislativa fica indefesa, desonrada e aleijada enquanto nao
transitar em julgado a condenaeaa do process° judicial.
claro como a luz solar que o principio da presuneao da inocencia nao inibe a apreciacao de
condutas sob investignao criminal ou pendentes de exame pelo Judiciario para caracterizacao ou
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nao da pratica de crime, nem o aguardo do transit° em julgado da respectiva decisao judicial sobre a
materia por parte do legislativo para o julgamento politico culminando corn a cassacao do mandato.
Passemos entao a verificacao de quebra ou nao do decoro parlamentar pelo Vereador Wellington
Magalhaes.
A CONDUTA DO DENUNCIADO E A ALEGADA QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR
Analisando as condutas do denunciado descritas na dent1ncia vemos que os fatos criminosos
atribuidos ao Vereador Wellington IvIagalhaes decorrentes de investigacoes da Policia Civil e do
Ministerio Publico, a posterior decretacao de sua prisab preventiva; a sua negativa em cumprir o
mandado judicial se ocultando da Justica e ficando foragido por 7 (sete) dias, bem como a posterior
efetivacao da prisao afetaram negativamente. a honra, a imagem e a dignidade do seu mandato
parlamentar e da Camara Municipal de Belo Horizonte.
Observamos que thisondutas se enquadram no previsto nas normal e legislacao municipal de
regencia sobre perda de mandato por quebra de decoro. Segundo o Regiment° Intern° da Camara
Municipal de Belp Horizonte a incompativel com o decoro parlamentar, para os fins do §1° do
art 79 da Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte - LOMBH, o descumprimento chi deveres
inerentes ao seu mandato(art.22, II). Id para a Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte
"perderci o mandato o vereador que proceder de modo incompativel com a dignidade da Camara
ou faltar com o decoro na sua conduta publica"; (art. 79, III); e finalmente, o Decreto-Lei 201/67
estabelece "Camara podera cassar o mandato de Vereador, quando, este proceder de modo
incompativel com a dignidade, da Camara• ou faltar com o decoro na sua.conduta publica". (7°,
III).
Se nao, vejamos.
Na licao de Miguel Reale a quebra de decoro parlamentar "é a existencia de um ato que, por sua
natureza, possa configurar, objetivamente, uma infra* a• um dever politico determinado: quando
nao ha qualquer correspondencia logica entre o supedaneo fcitico (para empregarmos expressZes

Pape! reciclado adquirido no ambito do programa "Responsabilidade Ambiental" (Portaria

n° 10.741707).

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

de Pontes de Miranda) e a norms constitucional invocada, o que surge, sob a aparencia de um
process°, e o abuso ou desvio de poder, como decorrencia do puro querer .da ntaioria." (REALE,
1969, p. 91) (REALE, Miguel. Decoro parlamentar e cassacdo de mandato eletivo. Revista de Direito Palk°, Sdo
Paulo, n. 10, p. 87-93, outidez. 1969.),

E certo que o representante do povo em uma casa legislativa tern que pautar sua conduta pUblica e
privada pelo respeito as leis, aos principios da moralidade, do interesse publica. Andar conforme a
etica e os bons costumes.
0 cidaddo que se candidata- a cargo piiblico tem o !minus public° de ser urn exemplo a coletividade,
pois ele passa a ser a voz de seus eleitores no parlament°. 0 ingress° na vida publica, alias, impOe
ao agente politico o clever de ser probo e virtuoso.
.

Nesse sentido, é de se esperar clue o agente politico enr questa°, o vereador, tenha sua conduta
ilibada, mas tambem que zele pela boa perceindo do mandato a ele atribuido e da credibilidade da
casa legislativa e de seus pares agindo sempre atento a nao cometer deslizes e nao causar manchas
ou criticas que possam abalar a confianca da populacao no parlamento.municipal.
0 abalo nessa confianca traz o descredito a classe politica, a instituicao e o desrespeito as normas de
convivOncia social. Confianca embasada na percepcdo do homem medio sobre o born desempenho
da atividade parlamentar, da conduta publica e privada do vereador e sobre o poder legislativo. Isto
é, a observacao pelo cidadao comum de determinada conduta do parlamentar e reprova-la ou nap,
to-la como digna e etica, obediente as leis e as instituicOes e suas decisoes.
Analisando detidamente as condutas attibuidas ao denunciado contidas na denimcia nao temos
como nao caracteriza-las como atentatorias ao decoro.
Isto porque, como ja discorremos anteriormente, a configuracao da quebra do decoro por parte do
parlamentar leva em consideracao a repercussao do ato na imagem, na credibilidade e na dignidade
da casa legislativa e de seus membros.
Desde que qualquer do povo se apresenta como candidato, este assume o onus de manter-se numa
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postura publica gut o difere do cidadao comma. A presuncao de inocencia a uma garantia
constitucional que nao tem o condAo de afastar do homem publico o dever de ser transparente. Ora,
do agente politico se espera conduta ainda mais isenta de nesga de duvida, julgando-se com rigor
que nao admite os obstaculos do formalism° da dogmatica criminal.
Diante disso, no caso em tela, reafirmamos, que a decrelacao da prisao preventiva em desfavor do
denunciado, ou seja, agir de modo a justificar sua decretacao e posteriormente se furtar ao
cumprimento da ordem judicial, tornando-se foragido macula a imagem e dignidade do parlament°
e do sett mandato.
Tecamos tuna breve consideracao tecnica sobre a possibilidade de decretacao da media cautelar para
entender melhor a questa° e,posteriormente discorramos sobre o juizo comum do homem m6xlio da
sociedade e o que- tais atos transmitem ao mesmo.
A prig.° preventive, como e sabido, nao é decretada aleatoriamente. 0 juiz deve obedecer a
requisitos enumerados na lei, especialmente o artigo 312 do C6digo de Processo Penal — CPP. E
decretada para garantia da ordem publica, da ordern economica, por conveniencia da instrucao
criminal e assegurar a aplicacao da lei penal.-PressupOe para sua decretacito a prove da existencia
do crime e indicios suficientes de autoria, ou seja, nao a mera suposicAo ou exam descuidado de
circunstan
' cias faticas, atos e provas. Alem da ritotivacao e fundamentacao na decisao, o crime tern a
existencia comprovada e deve haver urn indicio suficiente, nao a mera suspeita ou achismo, de
autoria, ou seja, um juizo suficiente para justificar a decretacao da medida cautelar ao se observar as
provas carreadas aos autos.
Para o homem medio a figura do Juiz e a sua funcao jurisdicional sao garantidores da justica e da
correta aplicacao das leis. Ele sabe, pelo, senso comum, que o juiz, é agente politico altamente
preparado e qualificado, profundo entendedor das leis e de outras areas do conhecimento humano,
que assume o seu cargo depois de passar por um rigoroso processo seletivo de concurso public° que
demanda excessivo estudo do Direito. Sabe que urn ato emanado desse mesmo juiz a revestidn ide
autoridade e presuncao de legitimidade.
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NAo seria diferente corn uma decretacao de prisfto preventiva. 0 homem medic), mesmo leigo em
leis, sabe que a prisao é decretada observando requisitos e tendo fimdamento concreto a embasar a
decisdo. Sc assim nao fosse, imperaria o arbitrio e o exercicio das pr6prias razoes em sociedade. A
barbarie. Sabe que existe para ele, como existe para nos outros, a •brigacAo de cumprir os nossos
deveres e nao dar azo a duvidas em nossa conduta, principalmente suspeitas sobre a pratica de
crimes.
Uma decisdo emanada do Poder Judiciario, prolatada por juiz competente mediante_ pedido do,
ministerio publico corn • base em investigacoes da Policia Civil e do proprio Parquet tern a
presuncao de legalidade e deve ser cumprida. Ainda mais quando definido como crime a
desobediencia a ordem legal de funcionario public° no art. 330 do Codigo Penal - CP.
f

E senso comum que as dethsoes judiciais devem ser cumpridas, este nao é um conceito restrito aos
operadores do Direito e conhecedores das leis.
Na medida que um cidadAo furta-se ao cumprimento de decisAo judicial, ficando foragido da justica
resta claro que esti se esquivando da efetivacAo da prisao tratando de coniportamento reprovavel e
contrario as normas legais e a moral e urn flagrante desrespeito ao Judiciario e ao Estado. At6 a
expressAo foragido da justica 6 tida como negitiva e reprovavel pela sociedade em geral. Para o
cidadlo comum a maxima popular =`quem nib deve nao teme" a uma realidade. Na sua percepca'o,
se um at6 ou fato nao foi praticado por alguem, esse alguem nao deve temer it ao encontro da
justica e provar sua inocencia, muito menos se furtar a cumprir suas decisoes.
Se isso se aplica a conduta do cidadAo comum, o que nao dizer da conduta do parlamentar que tem
como dever do sell mandato respeitar e cumprir as nornias, as leis, possuir conduta impoluta e
acima de qualquer suspeita, bern como respeitar e promover o respeito das instituicoes e suas
decisoes. Evadir e tornar-se foragido, nao cumprindo a ordem judicial o denunciado nap esta
respeitando nem promovendo o respeito as instituicoes democraticas e suas decisoes. Pefo contrario,
um agente politico, ex-presidente de uma casa legislativa importante situada numa capital expoente
no pais, esti promovendo o desrespeito as normas e as decisoes de autoridades pablicas. Insufla o
descredito no Estado e suas instituicoes. Isso a muito grave.
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Ao agir assim atenta frontalmente contra o decoro esperado de urn vereador, tornando indignos o
seu mandato e a casa legislativa a que pertence.
Mesmo a revogacao da prisao preventiva nao ilide a ofensa a imagem e clignidade desta casa
legislativa ou ao decoro do mandato de vereador. A preventiva foi revogada em sede de Habeas
.

Corpus, entretanto, foram imputadas uma serie de medidas ao denunciado. Este passou , a ser
monitorado eletronicamente e usar tornozeleita eletranica, que 4 medida restritiva de liberdade,
sendo monitorado constantemente em sua movAnentacao e constitui hoje altemativa dprisao. Isso
sem falar das restricees aplicadas quanto a horario, aos bens, use de telefonia etc.
Registre-se, tambem, o Oficio n° 448/2018/LB/PJPP BH, fl.252 - vol.!, enViado pelo Ministerio
Public° registra a existencia de acoes civis e criminais interpostas contra o denunciado e que as
apuracees realiz.adas pela policia civil e o ministerio public° encontraram provas robustas e cabais
de crimes gravissimos cometidos pelo denunciado. Os autos sao pitblicos. Todos os documentos dos
autos este° publicados no site da Camara Municipal, onde todos tern acesso, principalmente pela
cobertura dada pela imprensa ao presente processo de cassacao.
Esses fatos sotnados nao retiram do onsciente da coletividade a imagem negativa e o descredito no
legislativo e a seus membros causados pelas condutas do denunciado, pelo contrario, aumenta as
criticas ao legislativo e o dano a sua reputacao.
As alegacoes da defesa do denunciado sobre a impossibilidade de aplicacao de punicao com base
em condutas que constituem meras suspeitas, que nao haviam sido objeto de juizos seguros e
imparciais nem observado o devido processo legal nab se sustentam.
Conforme dernonstrado nesse relatorio, a responsabilidade penal, administrativa, civil e politicoadministrativa sac independentes e o fato de urn ato ser definido como crime em tese nao impede o

julgamento pelo parlamento e aplicacao de cassacao a seu membro na defesa da instituicao e de sua
honra. Na realidade, esse nao julgamento pelo legislativo deixaria sua honra sofrendo
indefinidarnente no tempo o desgaste e as criticas pelas condutas do denunciado.
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0 mesmo raciocinio se aplica a alegacao que o principio da presuncdo de inocencia restaria
inobservado corn a cassacao do denunciado por esta casa legislativa, sem o trim'sito em julgado da
decisAo sobre a culpabilidade na esfera judicial. A presuncao de inocencia nao o salvaguarda pars o
parlamentar faltoso, nao 6 licenca para se expor. o parlamento, e seus membros a descredito no
tempo ate uma definicao judicial terminativa, sendo que as responsabilidades e esferas punitivas sao
-autonomas neste caso.
Aqui, nao adentramos no juizo de culpabilidade penal ou civil, mas sim no juizo para verificacao de
atentado ao decoro parlamentar e a dig,nidade da instituicAo. Nao estamos afirmando culpa criminal
do denunciado ou pretendendo prova-la. Nao estamos fazendo instrucao criminal ou prova de
crime. Estamos sim exercendo urn julgamento intern corporis corn respeito ao devido processo
legal e a ampla defesa e enqimdrando tecnicamente como contrarias ao decor° parlamentar as
condutas descritas na denimcia, conforme restou comprovado e demonstrado aqui.
Os documentos juntados aos autos comprovando paiamentos a empresas de comunicacao e
publicidade tambem sao in6cuos, pois na.4. se discute aqui o servico de comunicacao e publicidade
prestado decorrente de contratos hcitados pela casa e os valores contabilizados como pagamento a
esses servicos pelo setor financeiro da Camara Municipal.
Os supostos crimes atribuidos se referem ao direcionamento de licitacties e desvios de recursos por
meios escusos que nao aparecem usualmente na execucao segular do contrato e no procedimento
contabil ordinario. Discute-se se a conduta afronta o decoro parlamentar e isso esta claro.
Alem de, como dito, nao estarmos aqui substituindo o Judiciario no sew necessario juizo sobre os
atos e condutas atribuidas ao denunciado, nem perseguindo prova de ato tipificado como crime pela
lei penal. Estamos, em verdade, exercendo o poder-devei de zelar pela credibilidade, honra e
imagem do parlamento municipal e do mandato de vereador junto a populacao. 0 prejuizo na
omissao de tal dever e incalculavel e inadmiSsiv-el pela sociedade.
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Por fim, temos a seguinte manifestacao de Nelon Hungria no STF ao analisar o MS 2.319:
A ofensa ao decoro parlamentar ha de ser reconhecivel segundo a °pinta° geral." STF (RMS
2.319), da lavra do Min. Nelson Hungria (BRASIL, 1954,) (Grifo Nosso)
A conclusao do presente parecer nao pode ser outra que nao a caractetizacao cabal da pratica de
conduta atentatOria a dignidade -desta Camara Municipal e ao decoro parlamentar, fato este perfeitamente reconhecivel pela opiniao geral do homem medio. Nao podemos nos onutir neste
momento, sob pena de desrespeitar e faltar a confianca dos leitores a da sociedade belorizontina
depositadas em nos
C ONCLUSAO

Por tudo o exposto neste relatOrio e o constante dos autos, somos pela procedencia da denimcia e a
cassaca'o do mandato parlamentar do Vereador Wellington. Gonsalves de Magalhaes pela
caracterizacao de quebra de decoro parlarnentar em sua conduta, nos termos artigo 7°, III do
Decreto Lei 201/1967 c/c artigo 79, III da Lei Organica do IvItmicipio de Belo Horizonte - LOMBH
e artigo 22, II c/c 26, III do Regimento Intern° da Camara Municipal.
E o parecer, salvo melhor juizo.
•

.Belo,Horizonte, 03 de agosto de 2018..

Relator da Comissas Processante - DenOncia PT SIL 889/2018
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