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PETIÇÃO CÍVEL Nº 8000732-30.2020.8.05.0032 

Requerente: Eduardo Lima Vasconcelos.  

Requerida: Câmara de Vereadores de Brumado. 

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

1) BREVE RELATÓRIO DOS FATOS 

Cuida-se de PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, proposto por Eduardo Lima Vasconcelos, Prefeito de Brumado, contra ato 

supostamente ilegal da Câmara de Vereadores de Brumado. Em síntese, pontua que a abertura do 

processo de cassação do seu mandato pela Câmara de Vereadores teria sido ilegal, pois, em razão 

da pandemia da Covid-19 e de serem físicos os autos, o processo não poderia tramitar 

normalmente, sob pena de ter sua defesa cerceada. Aduz ser idoso e ter problemas cardíacos, 

portando integra o grupo de risco para o vírus, o que lhe impossibilitaria de participar das 

audiências presenciais. Salienta que “considerando o atual cenário pandêmico em que se 

encontra o país e esta Comarca, é flagrante o prejuízo irreparável para a defesa do autor e, 

também, o risco à saúde de todos os envolvidos na tramitação do processo administrativo e, até 

mesmo, dos cidadãos brumadenses. Por certo, em meio à pandemia mais severa da história 

contemporânea, não existe essencialidade na tramitação do referido processo administrativo e 

muito menos urgência na realização dos atos processuais que se avizinham, como as audiências 

públicas para oitivas de testemunhas, por exemplo, que justifique arriscar a saúde e a vida das 

partes envolvidas, inclusive a do autor, da sua advogada, testemunhas, servidores do legislativo, 

dos próprios vereadores e da população de Brumado/BA”. Registrou, também, que a Câmara de 

Vereadores estaria indo de encontro ao tratamento dado por diversos órgãos à pandemia, tendo 

em vista que o Conselho Nacional de Justiça, por meio das suas Resoluções, tem-se inclinado a 

suspender os prazos processuais e a realização de audiências, atendimentos e demais atos 

presenciais, o que também foi feito pelo Governo Estadual, que suspendeu, no território baiano, 

os prazos administrativos, fiscais, disciplinares e sancionatórios durante a vigência do estado de 

calamidade pública. Em vista disso, alegou que sua defesa “encontra-se totalmente prejudicada, 

seja em razão dos autos tramitarem em meio físico, seja pela impossibilidade de acesso aos 

documentos pertinentes ao seu embasamento”. Pontuou que o fato de o Tribunal de Contas estar 

com restrições ao atendimento presencial dificultaria o acesso da advogada aos documentos 

aptos a comprovar a inexistência das infrações político-administrativas a si atribuídas. 
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Complementou que a tramitação do processo de cassação poderia gerar um quadro de 

desestabilização e insegurança política no Município, o que agravaria a crise causada pelo vírus. 

Salientou que “não é demais ressaltar a extrema dificuldade de implementação de políticas 

públicas para o combate à pandemia, o que se agrava diante do risco de sucessivas alternâncias 

de titularidade na chefia do Poder Executivo Municipal. Referida mudança, por certo, 

implicaria interrupção do planejamento e execução das políticas públicas de saúde, com 

consequências catastróficas para toda a população brumadense”. 

Em vista disso, requereu a concessão da liminar para suspender imediatamente a 

tramitação do processo de cassação instaurado pelo Decreto Legislativo nº 002, de 07 de julho de 

2020, por 90 dias ou até o fim do estado de calamidade pública, tornando nulos os atos 

praticados no referido processo, inclusive a citação, com a consequente devolução do prazo de 

defesa do autor, após a retomada da tramitação processual. Para provar o alegado, anexou cópias 

dos seguintes documentos: mandado de citação; documento de diplomação; Decreto Estadual nº 

19.626/2020, Decreto Municipal nº 5.250/2020; Decreto Legislativo nº 2.440/2020; Atos 

Conjuntos nºs 007/2020 e 009/2020, Decretos nºs 303/2020, 315/2020 e 346/2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia; notícia sobre suspensão de expediente no TRT5-BA; Resolução 

PRESI – 10235089; Resolução nº 313/2020 do CNJ; Portaria nº 188-CJF; Resolução Conjunta 

ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB Nº 1, de 27 de março de 2020; Decisão nos 

autos de nº 2082838-68.2020.8.26.0000; matérias jornalísticas; relatório médico. 

Em Despacho de Id. 65873459, esse Juízo se resguardou para decidir sobre a 

liminar pleiteada após a manifestação da Câmara de Vereadores e do Ministério Público. 

Em suas informações de Id. 67159693, a Câmara de Vereadores de Brumado 

aduziu que o Processo de Cassação de Eduardo Vasconcelos está alinhavado com o Decreto-Lei 

nº 201/67 e com os preceitos constitucionais, pois, em 06 de julho de 2020, no Plenário da 

Câmara de Vereadores de Brumado, em sessão ordinária, a Denúncia fora recebida por 2/3 dos 

vereadores, o que gerou a constituição de uma Comissão Processante com três vereadores 

sorteados entre os desimpedidos, elegendo-se, também, o Presidente e o Relator. Ressaltou que 

“o ora Autor fora formalmente notificado no dia 13 de julho de 2020, tendo recebido, na 

oportunidade, todos os documentos que compõem o processo, isto é, essenciais para o 

desenvolvimento e propositura da defesa prévia, tais como, a cópia da denúncia e demais 

documentos que a compunham (arquivo digital - CD), cópia da ata da 1º reunião da Comissão 

Processante realizada em 07 de julho de 2020, cópia do parecer jurídico e da gravação 

completa em áudio da sessão ordinária de 06 de julho de 2020 (arquivo em mídia digital - CD), 

além da publicação no diário oficial da Câmara do decreto legislativo nº. 002 de 07 de julho de 
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2020. Em posse de toda a documentação necessária para a sua defesa, o Autor, diversamente do 

quanto informou a esse juízo, apresentou a defesa prévia em 49 laudas, enfrentando o mérito da 

denúncia. Juntou diversos documentos com vistas a respaldar o quanto alegado em suas razões 

defensivas, além de ter arrolado testemunhas dentro do limite legal para tanto.” Aduziu que são 

graves as denúncias que levaram à deflagração do processo em face do Prefeito, pois abordam o 

desvio de verbas do FUNDEF no montante de R$ 40.989.318,04, o que gerou o ajuizamento de 

uma Ação Civil Pública pelo MPF. Outro fato ensejador foram as fraudes em processos 

licitatórios e irregularidades na contratação e nos gastos de verbas destinadas à merenda escolar. 

Por fim, salientou que o eventual afastamento do Prefeito não comprometeria a continuidade dos 

serviços públicos, sobretudo quanto às ações sobre o combate ao vírus, pois há substitutos 

legalmente aptos a ocupar seu lugar. Pontuou ser contraditório o pedido do Prefeito, tendo em 

vista que ele mesmo expediu diversos Decretos sobre a continuidade das atividades 

administrativas na Prefeitura (nº 5.294/2020), bem como sobre a reabertura e funcionamento de 

diversos tipos de comércio (nºs 5.259/2020, 5.262/2020 e 5266/2020), sob a justificativa de que 

o alastramento do vírus estaria controlado em Brumado. Defendeu que “resta evidenciado que o 

Autor se utiliza da situação de pandemia vivenciada para se esquivar de ser investigado, fugir 

do enfrentamento de legítimo processo político-jurídico de autoria da Câmara Municipal”. 

Em vista disso, requereu que o pedido liminar seja rejeitado, possibilitando-se o 

trâmite normal do processo de cassação e da autonomia da Câmara de Vereadores de Brumado. 

Para provar o alegado, anexou os seguintes documentos: Decreto Legislativo 02, de 07 de julho 

de 2020; Parecer Jurídico; Ofícios; Denúncia; Atas de Reunião da Comissão Processante; 

Mandado de notificação do Prefeito; Decreto nº 5.294/2020; Defesa prévia do Prefeito; Portaria 

nº 081/2019; dentre outros documentos. 

2) MÉRITO 

Os limites objetivos da demanda são: “suspender imediatamente a tramitação do 

Processo de Cassação instaurado pelo Decreto Legislativo n.º 002, de 07 de julho de 2020, por 

90 (noventa) dias ou até o fim do estado de calamidade pública, tornando nulos os atos 

praticados no referido processo, inclusive a citação, com a consequente devolução do prazo de 

defesa do autor após a retomada da tramitação processual”. 

Inicialmente, destaco que o processo de cassação de mandato de Prefeito, pela 

Câmara de Vereadores, o qual deverá seguir o Decreto-Lei 201⁄67, possui natureza política, de 

modo que a análise pelo Poder Judiciário deve restringir-se ao controle da legalidade do 

processo, em especial o respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sem se envolver 
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nos aspectos políticos da decisão. Quanto ao tema, interessantes as lições de Hely Lopes 

Meirelles
1
: 

“O processo de cassação de mandato pela Câmara é independente de qualquer 

procedimento judicial, mas pode ser revisto pela Justiça dos seus aspectos 

formais e substanciais de legalidade, ou seja, quanto à regularidade do 

procedimento a que está vinculado e à existência dos motivos autorizadores da 

cassação. O que o Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar 

justa ou injusta a deliberação do plenário, porque isto é matéria interna 

corporis da Câmara e sujeita unicamente a seu juízo político. Mas o Judiciário 

pode – e deve -, sempre que solicitado em ação própria, verificar se foram 

atendidas as exigências procedimentais estabelecidas pela lei e pelo regimento 

interno e se realmente existem os motivos que embasaram a condenação, e se 

esses motivos se enquadram no tipo definido como infração político-

administrativa (do prefeito) ou falta ético-parlamentar (do vereador). Se 

encontrar ilegalidade na tramitação do processo, bem como inexistência ou 

desconformidade dos motivos com as infrações tipificadas na lei, o Judiciário 

pronunciará a invalidade do procedimento do julgamento impugnado”. 

O rito procedimental do processo é previsto pelo artigo 5º do Decreto-Lei 201⁄67: 

“Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por 

infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não 

for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:  

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a 

exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, 

ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão 

processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o 

denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto 

legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o 

quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de 

votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.  

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, 

determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. 

Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão 

será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre 

os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.  

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, 

dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da 

denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, 

apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e 

arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a 

notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com 

intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação . 

Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro 

em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o 

                                                        
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16ª Edição. Atualizada por Márcio Schneider Reis e 
Edgard Neves da Silva, 2008, p. 720 
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qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo 

prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e 

determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o 

depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.  

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, 

pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo 

menos, de vinte e quatro horas , sendo lhe permitido assistir as diligências e 

audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e 

requerer o que for de interesse da defesa.  

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para 

razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante 

emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e 

solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. 

Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos 

Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que 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; (Redação dada pela Lei nº 11.966, 

de 2009). 

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas 

forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, 

definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois 

terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das 

infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o 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 de Prefeito. Se o 

resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento 

do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à 

Justiça Eleitoral o resultado.  

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em 

noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. 

Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem 

prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos”. 

 

No caso em análise, verifica-se que os atos até então praticados estão de acordo 

com o postulado nesse artigo, conforme se constata do Decreto Legislativo nº 002, de 07 de julho 

de 2020: a) a Denúncia foi lida aos vereadores e ao público; b) a Denúncia foi recebida pela 

maioria dos vereadores presentes; c) Foi constituída, mediante sorteio, uma Comissão 

processante, com três vereadores  entre os desimpedidos (Luiz Carlos Caires da Silva, José 

Carlos Marques Pessoa e Ilka Nádia Souza Vilas-Boas Abreu), os quais elegeram o Presidente ( 

José Carlos Marques Pessoa) e a Relatora (Ilka Nádia Souza Vilas-Boas Abreu). Ademais, o 

Prefeito foi citado para apresentar sua defesa no prazo de 10 dias, conforme mandado de citação 

de Id. 67160674, em que foram encaminhados os documentos necessários para a sua defesa, a 

qual fora apresentada, conforme se observa em documento de Id. 67165523. 
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Assim, verifica-se que, da análise dos documentos anexados aos autos, o processo 

está seguindo normalmente o que postula o Decreto-Lei 201⁄67. Assim, a cizânia não se origina 

de alguma ilegalidade nos atos processuais praticados, mas na possibilidade de suspensão do 

processo em razão da crise sanitária mundial e dos possíveis riscos que a continuidade traria aos 

seus atores e à comunidade de Brumado. Inicialmente, saliento que a problemática envolve 

questões recentes, ainda sem normas específicas sobre o assunto. Em razão da ausência de uma 

regra legal, o julgador e o intérprete devem valer-se de outras fontes do direito, como a analogia, 

conforme postula o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Nesse sentido, Tercio 

Sampaio Ferraz Jr
2
, ao discutir o papel das fontes na ciência dogmática moderna, pontua que “a 

teoria das fontes é, assim, um dos seus instrumentos primordiais, pois, por meio dela, torna-se 

possível regular o aparecimento contínuo e plural de normas de comportamento sem perder de 

vista a segurança e as certeza das relações. É preciso organizar o conjunto num todo coerente, é 

preciso demarcar o papel do Estado e de seus atos, produtores da norma, para toda a 

comunidade. A teoria das fontes racionaliza esse quadro”. 

Aqui, é possível utilizar, como baliza, a Resolução nº 322, de 01 de junho de 

2020, do CNJ, que estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, medidas de retomada dos 

serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo 

Coronavírus. Segundo aquela, o restabelecimento das atividades presenciais está acontecendo de 

forma gradual e sistematizada desde 15 de junho de 2020, em que foram autorizados alguns atos 

processuais como audiências envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei. 

No artigo 5º, IV, previu: 

 “as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência, 

preferencialmente pelo sistema Webex/CISCO disponibilizado por este Conselho, 

possibilitando-se que o ato seja efetivado de forma mista, com a presença de algumas 

pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, 

observando-se o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ no 185/2017”; (grifei) 

Já, no inciso V do mesmo dispositivo, determinou: 

“as audiências a serem realizadas de forma presencial deverão observar distanciamento 

adequado e limite máximo de pessoas no mesmo ambiente de acordo com suas dimensões, 

preferencialmente em ambientes amplos, arejados, com janelas e portas abertas, 

recomendando-se a utilização de sistemas de refrigeração de ar somente quando 

absolutamente indispensáveis;” (grifei) 

Assim, observa-se que, embora tenha dado preferência às audiências virtuais, o 

Poder Judiciário possibilita a realização de atos presenciais de forma paulatina, respeitando-se as 

diretrizes sanitárias para a contenção do vírus. De fato, é necessário fazer uma distinção com o 

                                                        
2 FERRAZ JUNIOR, TERCIO SAMPAIO. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
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caso em apreço, tendo em vista que o processo de cassação do Prefeito não pode ser feito de 

portas fechadas, sem a participação popular ou por videoconferência. Todavia, é possível realizar 

as audiências, respeitando-se as diretrizes sanitárias exigidas pelo Ministério da Saúde. 

Em segundo plano, observa-se que a Administração Pública Municipal, por meio 

da Portaria nº 111, de 27 de abril de 2020, retomou o trâmite de todos os Processos 

Administrativos Disciplinares, inclusive, no Mandado de Segurança nº 8000494-

11.2020.8.05.0032, em que uma impetrante requerera o adiamento de uma audiência em sede de 

Processo Administrativo Disciplinar, o Prefeito de Brumado, ora impetrado, em suas 

informações prestadas, foi enfático ao afirmar o seguinte: 

“(...) atualmente, o Município de Brumado se adequou ao respectivo cenário 

de pandemia, e vem se preparando para o aparecimento de novos casos (...). 

Sendo assim, diante da capacitação que apresenta e buscando evitar maiores 

prejuízos aos munícipes e à própria Administração pública, causados pelos 

vários dias de inatividade, flexibilizou-se algumas medidas anteriormente 

aplicadas (...). Outrossim, salienta-se que, embora a Impetrante tenha alegado 

descumprimento de recomendação da Organização Mundial de Saúde, e de 

instituições Brasileiras no que diz respeito à saúde, tal argumento não procede, 

muito pelo contrário, em verdade, a orientação predominante das instituições 

de saúde conduz à necessidade de que se analise cada localidade antes de 

tomar as medidas de suspensão de atividades de setores da sociedade, 

objetivando a implantação de um equilíbrio entre o isolamento social e os 

graves prejuízos advindos de tal suspensão (...). É necessário frisar que não há 

qualquer vislumbre de quando findará o cenário de pandemia em que o 

mundo se encontra, podendo perdurar por anos, o que torna inviável a 

suspensão por tempo indeterminado, ao querer vincular a continuidade dos 

PAD’s ao término da pandemia, diga-se, atividades necessárias ao adequado 

funcionamento da Administração Pública, como é o caso de apuração de 

prática de ato irregular por servidor público por meio de processo 

administrativo disciplinar, pois acarretaria em prejuízos inestimáveis e 

permanentes, inclusive, podendo gerar impunidade a servidor público que 

tenha de fato infringido determinação legal”. (grifei) 

Ora, o próprio gestor municipal afirmou que o alastramento do vírus está 

controlado no Município de Brumado, o que gerou a flexibilização de algumas medidas 

restritivas e a retomada de Processos Administrativos Disciplinares, inclusive com audiências 

para oitiva de testemunhas. Assim, parece-nos dissonante que o Prefeito, ora requerente, em sua 

defesa, alegue que o seguimento do seu processo de cassação pelo Legislativo traria 

consequências aos atores processuais e à sociedade, sendo que já determinou a retomada de todas 

as atividades administrativas e flexibilizou a abertura do comércio. Ademais, como ele próprio 

frisou no excerto acima destacado, não se sabe quando a pandemia findará, o que torna inviável a 

suspensão por tempo indeterminado de todas as atividades necessárias ao funcionamento dos 
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órgãos públicos, bem como as devidas à apuração de irregularidades. Caso assim ocorresse, além 

da crise causada pelo vírus, teríamos verdadeira impunidade dos agentes públicos, a qual se 

mostra latente no País. 

Em terceiro plano, vale citar o julgamento de caso similar pelo Supremo Tribunal 

Federal, nos autos da Reclamação nº 40.561/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que 

se discutia a possibilidade de realização de processo de cassação de mandato por meio virtual, 

em razão da pandemia. O Relator havia proferido liminar para determinar a suspensão do 

processo de cassação que estava sendo realizado por portas fechadas, todavia, após informações 

prestadas pela Câmara de Vereadores, a qual arguiu que fora contratada uma empresa para 

transmitir as audiências ao vivo pela rede social Facebook e que o público poderia acompanhar 

os atos de presencialmente, com limitação de assentos e observância do distanciamento mínimo 

de 2 metros, evitando-se a formação de aglomerações, o Ministro decidiu: “(...) Diante disso, 

ainda em juízo de delibação, verifico que a garantia da presença da população local às 

audiências em que serão realizados os trabalhos da Comissão Processante, observadas as 

restrições impostas pelo Decreto Estadual 55.240/2020, por si só, atendem ao requisito de 

publicidade exigido para a prática do ato, de modo que a transmissão ao vivo das reuniões em 

veículo de mídia revela-se procedimento não essencial ao atendimento da exigência 

constitucional. Sendo assim, não mais subsiste fumus boni iuris suficiente à manutenção da 

medida constritiva, razão pela qual indefiro o requerido pela parte reclamante e suspendo os 

efeitos da decisão liminar por mim deferida nestes autos”. Com isso, reconheceu a possibilidade 

de audiências presenciais em processos de cassação de mandato pela Câmara de Vereadores, 

desde que respeitadas as diretivas sanitárias necessárias à contenção do vírus, tendo em vista que 

é preciso dar publicidade aos atos do processo e a participação popular. 

Por fim, imperioso salientar que, diferentemente do alegado pelo autor, a possível 

mudança na administração municipal não desencadearia necessariamente em prejuízos à 

população local. Não há uma relação direta entre a troca da direção do executivo e a piora das 

políticas públicas desempenhadas para contenção do vírus. De fato, o Tribunal Superior Eleitoral 

vinha decidindo que os Prefeitos cassados poderiam continuar em seus cargos até o fim do ano, 

mesmo quando condenados por compra de votos, em razão da pandemia. Todavia, o TSE mudou 

seu entendimento no julgamento do Agravo em Recurso Especial 47643, realizado em 06 de 

agosto de 2020
3
, passando a permitir a cassação imediata do mandato, com a realização de 

eleições indiretas pela Câmara Municipal, para a escolha dos novos dirigentes. Durante a sessão, 

                                                        
3http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/tse-determina-afastamento-imediato-de-prefeito-e-
eleicoes-indiretas-em-lins-sp 
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o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Renato Brill de Goés, alertou que “não se pode pressupor, 

por exemplo, que o presidente da Câmara seja despreparado para substituir os dirigentes 

afastados ou que a substituição acarrete descontinuidade na administração da saúde, até porque 

ele pode manter o secretário de saúde e sua equipe. O MP Eleitoral entende que é temerário 

para Justiça Eleitoral decidir dessa forma”
4
. Também defendeu que as decisões devem levar em 

conta as circunstâncias sanitárias de cada localidade. Na oportunidade, exemplificou o caso da 

cidade de Iacanga, em São Paulo, cujo Prefeito teve seu mandato mantido com base nessa 

argumentação genérica, apesar de a cidade apresentar uma morte ocasionada por coronavírus. 

Assim, verifica-se que não há plausibilidade nos argumentos trazidos pelo autor, tendo em vista 

a recente mudança paradigmática ocorrida no TSE e levando-se em conta que, conforme o 

próprio alega, a situação do vírus em Brumado estaria controlada. 

 Desse modo, por todos os argumentos apresentados, verifica-se que é possível o 

seguimento de processo de cassação do mandato do autor pela Câmara Municipal, desde que 

respeitadas as diretrizes sanitárias do Ministério da Saúde em relação ao uso de máscara e álcool 

em gel, distanciamento de 2 metros entre as pessoas, dentre outras. Imperioso salientar que esse 

controle deve ser feito pelo Legislativo Municipal nas sessões do processo, a fim de conter o 

alastramento do vírus, possibilitando-se o uso dos meios necessários para efetivar as regras 

sanitárias. Também não restou evidenciado que haveria cerceamento da defesa do autor por 

conta da pandemia. Fora efetivado o prazo processual devido para a sua defesa, a qual fora 

apresentada, conforme se observa dos autos. Ademais, se a pandemia trouxesse prejuízos 

evidentes à obtenção de documentos, realização de audiências e julgamento de processos, as 

atividades do Poder Judiciário e do Ministério Público estariam estagnadas, o que não se 

observa, visto que os órgãos continuam funcionando, mesmo em trabalho remoto. 

3) CONCLUSÃO 

Diante do exposto, como não ficou demonstrada ilegalidade no processo de cassação de 

mandato vergastado, o Ministério Público pugna pela DENEGAÇÃO da segurança pretendida, 

por não se poder condicionar a tramitação do processo, inclusive a realização de audiências, por 

tempo indeterminado, qual seja, até o fim da pandemia causada pela Covid-19. 

Brumado/BA, 12 de agosto de 2020. 

Millen Castro Medeiros de Moura 
Promotor de Justiça 

                                                        
4http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-eleitoral-alerta-para-perigo-de-suspender-afastamento-de-prefeitos-
cassados-em-razao-da-pandemia-de-covid-19 
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