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PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE 01/2021

Central do Maranhão, 30 de setembro de 2021.

Pedido fomalizado pelo Vereador  LU1S  CLAUDIO
VELOSO GUTERRES  requerendo  a  cassação  do
mandato do  Vereador  JONATAN PAZOLINE FLOR
SILVA ,

devido  à  quebra  de  decoro   parlametar,  por  utilizar  de

palavras de baixo calão, com os seus pares, bem como,
usar vídeos editados em sua rede social da sessão da
Càmara, com participações de outros vereadores, sem a
devida autorização dos mesmos e sem autorização prévia
da Câmara Municipal de Central do Maranhão/MA.

PRESIDENTE : Vereador Manoel de Jesus Diniz Maia
RELATOR: Vereador Ezequiel Pinheiro Viana
SECRETÁRIO: Vereador Jose Maria Silva Araújo

RELATÓRIO:

A Comissão Processante O1/2021, nomeada pela Mesa
Executiva  desta  Casa, em 10 de setembro de 2021,
acatando denúncia do Vereador LUIS CLAUDIO VELOSO
GUTERRES, que requereu a cassação de mandato do
Vereador  JONATAN  PAZOLINE FLOR  SILVA,  pedido
protocolado  no  dia  08  de  setembro  de  2021,  por
suposta  quebra de decoro parlamentar , por utilizar de
palavras de baixo  calão,  com  os  seus  pares,  bem
como, usar  vídeos  editados  em  sua  rede  social  da
sessão  da  Càmara,  com  participações de outros
vereadores, sem a devida autorização dos mesmos e sem
autorização prévia  da Càmara Municipal  de  Central  do
Maranhão/MA,  cometendo,  assim,  a  infração  tipificada
no artigo 88º, III, da Lei 020/97, resolução nº. 00 1/20  11

CMCM  de  07  de  outubro  de 2011.

A denúncia é admitida em 10 de setembro 2021. pelo Voto
favorável de 06 vereadores, registrados em votação pelo
processo nominal. Admitida a denúncia, foi composta a
Comissão Processante, ficando assim constituída: Vereador
Manoel deJesus Diniz Maia (Presidente ). Vereador
Ezequiel Pinheiro Viana (Relator) e Vereador Jose Maria
Silva Araújo (Secretário).

Nos dia 11 de setembro de 2021, ocorre a primeira reunião
da Comissão Processante (Ata de Reunião deliberativa
O1/2021), para analisar o pedido de cassação, onde foi
deliberado que: o pedido de cassação apresentado, foi
fundamento na Lei 020/97 do Município de Central do
Maranhão/MA. em seu Artigo 88, inciso III, e que a conduta
do vereador ao utilizar de palavras de baixo calão, como
burro, e outras, bem como, editar vídeo utilizando filmagem
de outros ,vereadores. sem autorização dos mesmos e sem
autorização previa da Câmara. configurou como modo
incompatível com a dignidade desta Casa Legislativa.

O denunciado Jonatan Pazoline Flor Silva é notificado em
13 de setembro de 2021, por meio do Of. nº O1/2021- CP,
para apresentar defesa no prazo de 10 dias, bem como
indicar provas e arrolar testemunhas.

Em 23 de setembro de 2021, o denunciado, por meio de sua
procuradora, Dra. Luciane Craveiro da Silva Cunha OAB,
MA 14.317, apresenta sua defesa solicitando a suspensão
do processo diante as nulidades apresentadas, no mérito
que seja totalmente rejeitado o pedido de Cassação de
Mandato , por violação da inviolabilidade parlamentar e
inocorrência de quebra de decoro parlamentar, por fim ,
requereu, para efeito de instrução, a oitiva, do denunciado e
perícia na rede social do mesmo.
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No dia 27 de setembro de 2021, às 15hs, ocorre a segunda
reunião da Comissão Processante (Ata de Reunião
deliberativa 02/2021 ), a fim de analisarem a Defesa no
Processo de Cassação O1 2021, apresentada pelo
denunciado, o vereador Jonatan Pazoline Flor Silva,
protocolizada no dia 23. 09 2021.

Na ocasião, deliberou-se pelas seguintes providências:
entrega do Processo de Cassação O1/2021, com ajuntada
da defesa apresentada ao vereador Relator Ezequiel
Pinheiro Viana, para análise da defesa e elaboração de
Parecer.

CONCLUSÕES:

Qualquer juízo de valor feito por esta Comissão somente se
presta para o fim do Julgamento político do vereador
JONATAN PAZOLINE FLOR SILVA, relativamente à quebra
de decoro parlamentar, não produzindo nenhum outro
efeito, seja na esfera administrativa ou na judicial. Nessa
linha, sabendo-se que as esferas administrativa e judicial
são independentes  não  resulta em  ilegalidade ou nulidade
a circunstância de eventualmente vierem a ser proferidas
decisões conflitantes entre si

No campo do julgamento político a valoração dos elementos
de prova constitui campo próprio dos atos,onde a ordem
jurídica conferiu exclusividade ao Legislativo, sendo vedado
ao Judiciário adentrar no exame de mérito da decisão.

O Judiciário não pode substituir o julgamento político-
administrativo da Câmara. Não cabendo ao Judiciário, saber
se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a deliberação
da Câmara, se esta deveria perdoar ou não o acusado, pois
esse juízo é de mérito, e a Justiça não pode substituir a
deliberação da Câmara Municipal por um pronunciamento
de mérito.

Também em face da independência entre as instâncias. a
Casa não precisa aguardar a conclusão de processos
judiciais para só então proceder o julgamento pela quebra
de decoro. A decisão que vier a ser proferida em processos
judiciais não traz nenhuma repercussão neste julgamento
político

 

No que se refere ao julgamento político, é importante ter em
conta que ele é desvinculado, em  muitos aspectos,das
exigências formais e  materiais inerentes aos processos
judiciais em geral.

 

No julgamento técnico, realizado pelo Poder Judiciário, a

presunção de inocência tem maior rigor do que no político,
feito pelo Poder Legislativo, Na lógica do julgamento
político,são admissíveis e consistentes certas presunções
que julgadores técnicos não podem aceitar.

Por essa lógica , não há nenhuma contradição quando
parlamentares cassados por seus membros vêm
posteriormente a ser absolvidos no Judiciário por falta de
provas.

Também o reverso acontece. Alguns parlamentares podem
vir a ser condenados pelo judiciário, embora não venham a
ser cassados pelo Parlamento . Reconhecer que o
julgamento político tem sua lógica própria é importante para
o regular funcionamento das instituições do Estado
democrático . Mais que isso , não atenta minimamente
contra nenhum direito daqueles que foram cassados o fato
de não se admitirem, em juízo, presunções típicas dos
julgamentos políticos.

Em situações como essa estão corretas tanto a cassação
do mandato como a absovição judicial por falta de provas.
Por isso, julgar  tecnicamente  um  julgamento político é tão
equivocado quanto julgar politicamente um julgamento
técnico .

Não se pode admitir a atuação dessa lógica apenas se ela
estiver a serviço de práticas antidemocráticas, como seria a
cassação de mandato com o obJetivo de calar minorias
parlamentares. Enquanto não for esse o caso, o respeito à
lógica  peculiar  do julgamento politico contribui para o
fortalecimento da democracia.

Com base nas premissas do item anterior, passamos a a
nalisar se efetivamente o vereador JONATAN PAZOLINE
FLOR SILVA teria incidido na prática de ato incompatível
com o decoro parlamentar.

A questão é saber se as declarações do denunciado
estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a
inviolabilidade, enquanto espécie qualificada , em relação
aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão". Em
outras palavras, há necessidade de verificar se as
declarações foram dadas no exercício, ou em razão do
exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o
denunciado expressou suas opiniões, sobre questões
relacionadas a políticas governamentais; e se essas
opiniões se ativeram aos parâmetros onstitucionalmente
aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das
imunidades materiais.

Na independência harmoniosa que rege o princípio da
Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são
institutos de vital importância, visto buscarem,
prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício
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de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos
demais poderes; constituindo-se, pois, um direito
instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras
e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de
sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e
processos temerários. Essas imunidades , não dizem
respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele
exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo
ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua
independência perante outros poderes constitucionais.

O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento,
múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa
é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no
ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rei.
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016;
Inq 19 58/AC, Rei. Min. CARLOS VELLOSO, Rei. p/ o
acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006;
RE 576.074 AgR, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
25/5/2011; lnq 3814, Rei. Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR , Rei. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011).

Nessas  hipóteses, a  presença  da cláusula  espacial  ou
cláusula geográfica  consagraria uma inviolabilidade
absoluta. Em seu voto no Inquérito  3.814/2014,  a eminente
Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de
análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a
ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta
Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade
". Com isso não se está a  legitimar a ideia de uma total
irresponsabilidade do mandatário popular, quando
confrontado, na dialética política própria dos parlamentos,
com o teor de suas manifestações. O parlamentar está
sujeito à censura política de seus pares e pode ser
responsabilizado por eventuais excessos pela Casa
Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto
no art. 55, §1°, da Constituição Federal.

A inviolabilidade, civil e penal, dos parlamentares, por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (CF, art. 53,f
put) tem por objetivo garantir aos parlamentares a plena
liberdade de expressão política. É uma instituição
importantíssima, que assegurou o avanço da democracia
representativa no mundo. Inicialmente é preciso dizer que,
na jurisprudência do STF, subsiste a distinção entre ofensas
proferidas dentro e fora da casa Legislativa: em relação
àquelas, a imunidade seria absoluta; em relação a estas,
exige-se nexo de implicação entre as declarações
delineadoras dos crimes contra a honra e o exercício do
mandato.

No caso concreto, o fato de o parlamentar estar na Casa
Legislativa no momento em que proferiu as declarações
pode ser circunstância meramente acidental, se as ofensas

se tomaram públicas por intermédio da internet, meios de
comunicação de massa ou postagens em rede social.

Foi o que ocorreu no caso concreto: após proferir as
declarações na Câmara de Vereadores, o próprio
denunciado as veiculou em sua página pessoal no
Facebook, além de terem sido divulgadas por diferentes
meios de comunicação.

Portanto, expressas as declarações também fora do recinto
legislativo, existem, com maior razão, limites à imunidade
parlamentar. O principal deles decorre da própria finalidade
que justifica a imunidade. É imprescindível que o ato, para
ser tido como imune à censura penal e cível, tenha sido
praticado pelo parlamentar em conexão com o exercício de
seu mandato.

De todo modo, ainda que se entenda que as declarações
guardam conexão com a atividade parlamentar, o Supremo
Tribunal Federal tem ressaltado, cada vez mais
veementemente, que o direito à livre expressão política dos
parlamentares, ainda que vigoroso, deve se manter nos
limites da civilidade. Nós vivemos no Brasil, atualmente, um
momento emblemático. Nós estamos em busca de
igualdade racial; nós estamos em busca de igualdade para
as pessoas independentemente da sua identidade e de
sua condição social.

A liberdade de expressão é um direito fundamental e a
liberdade de expressão dos parlamentares relacionadas às
suas funções é ainda mais extensa. O Parlamento é o local
por excelência para o livre mercado de ideias - não para o
livre mercado de ofensas. É dever de todos nós combater a
intolerância, os discursos de ódio e de exclusão, e qualificar
o debate público. Ninguém pode se blindar na imunidade
material parlamentar para agredir a dignidade alheia ou
difundir discursos de ódio , violência e discriminação.

Diante do exposto, considero que houve extrapolação dos
limites da liberdade de expressão do parlamentar ora
denunciado e concluímos pela
PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO, relativamente à infração
que é imputada ao denunciado , quebra de decoro
parlamentar, contudo, é unânime entre os pares dessa
Comissão Processante, que não se vislumbra no caso
apresentado a sanção de cassação de mandato. E sim de
Suspenção de Atividade, e de Vencimento por 30(trinta
dias), ao vereador JONATAN PAZOLINE
FLOR SILVA, utilizando-se subsidiariamente, devido à falta
de Lei regulamentar especifica , Resolução Federal nº.
25/2001, da Câmara Federal, em seu art. 1O, inciso II.

vereador Manoerct e Jesus Diniz Maia

PRESIDENTE
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Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Central do Maranhão, Estado do Maranhão, do Primeiro ano
Legislativo, da sétima legislatura, realizada em 01 de
Outubro de 2021; às 09h15min(nove horas e quinze
minutos), no Plenário “Luciléa Prazeres” da Câmara
Municipal de Central do Maranhão. Presentes os seguintes
Senhores Vereadores: 1 - VER. JOSÉ MARIA SILVA
ARAÚJO, 2 - VER. MANOEL DE JESUS DINIZ MAIA, 3 -
VER. LUÍS CLAUDIO VELOSO GUTERRES, 4 - VER.
JORGE MÁRIO PAIXÃO, 5 - VER. MARIA CELESTE
COSTA BARBOZA PEREIRA, 6 - VER. EZEQUIEL
PINHEIRO VIANA, 7 - VER. WERBETH MARQUES
VELOSO, 8 - VER. JONATAN PAZOLINE FLOR SILVA e 9
- VER. VALDENIR DE JESUS GONÇALVES PRIVADO em

número de 09 (nove), conforme Livro de presença folha 41,
verso. Havendo quórum legal, o senhor Presidente Ver.
Jorge Mário Paixão, invocando a proteção de Deus, nos
termos regimentais, declarou abertos os trabalhos da
presente Sessão e logo em seguida deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE solicitando ao vereador Manoel
de Jesus Diniz Maia - 1º Secretário, para fazer a leitura da
Ata da 18ª Sessão Ordinária do dia 17/09/2021 que com
aquiescência do Plenário teve sua leitura dispensada, uma
vez que se encontra à disposição na mesa de cada Edil.
Após, o senhor presidente colocou em discussão e votação
a referida Ata que foi aprovada sem alteração. Continuando
os trabalhos, havendo expediente a ser lido o senhor
presidente solicitou ao senhor vereador Manoel de Jesus
Diniz Maia - 1º Secretário para fazer a releitura do
Requerimento que pede a cassação do mandato do senhor
vereador Jonatan Pazoline Flor Silva, pautado e lido na
sessão ordinária do dia 10/09/2021. Em seguida, o senhor
Presidente procedeu com os assuntos concernentes ao
referido processo de cassação, imediatamente passando a
palavra ao Senhor vereador Manoel de Jesus Diniz Maia,
presidente da Comissão Processante que logo passou ao
rito dos trabalhos da Comissão, solicitando ao Senhor
vereador José Maria Silva Araújo, Secretário da Comissão
para fazer a leitura das atas das reuniões da Comissão
Processante que deliberou sobre os trâmites legais no
processo de investigação. Continuando, o senhor presidente
da Comissão passou a palavra ao advogado de defesa do
vereador investigado pelo tempo de vinte minutos. Após, por
igual tempo, manifestou-se em sua defesa o senhor
vereador Jonatan Pazoline Flor Silva. Em seguida, o Senhor
presidente da Comissão Processante solicitou ao Senhor
vereador Ezequiel Pinheiro Viana, Relator do processo de
cassação para fazer a leitura do Parecer, o mesmo leu na
íntegra o Parecer da Comissão Processante nº  01/2021,
datado de 30/09/2021, pedido formalizado pelo Vereador
Luís Claudio Veloso Guterres requerendo a cassação do
mandato do Vereador Jonatan Pazoline Flor Silva, devido à
quebra de decoro parlamentar, por utilizar de palavras de
baixo calão, com seus pares, bem como, usar vídeos

editados em sua rede social da sessão da Câmara com
participação de outros vereadores, sem a devida
autorização dos mesmos e sem autorização prévia da
Câmara Municipal de Central do Maranhão/MA. O referido
Parecer considerou que houve extrapolação dos limites da
liberdade de expressão do parlamentar ora denunciado e
concluiu pela Procedência da Acusação, relativamente à
infração que é imputada ao denunciado, quebra de decoro
parlamentar, contudo, por unanimidade os pares da
Comissão Processante não vislumbraram no caso
apresentado a sanção de cassação do mandato. E sim,
foram unânimes, pela suspensão das atividades
parlamentares e de vencimentos pelo período de 30 (trinta)
dias, ao vereador Jonatan Pazoline Flor Silva. Após a leitura
de referido Parecer, o Senhor vereador Manoel de Jesus
Diniz Maia presidente da Comissão Processante retornou a
condução dos trabalhos da sessão ordinária ao Presidente
da Mesa Diretora Vereador Jorge Mário Paixão, que
imediatamente submeteu à apreciação do Plenário o
Parecer nº 01/2021, de 30/09/2021 da Comissão
Processante, ouvindo o posicionamento de cada vereador
na declaração de seu voto, obtendo os seguintes
resultados: votaram pela suspensão de atividades e de
vencimentos do vereador Jonatan Pazoline Flor Silva,
conforme relatório, os seguintes senhores vereadores:
Ezequiel Pinheiro Viana, José Maria Silva Araújo, Manoel de
Jesus Diniz Maia, Luís Claudio Veloso Guterres, Valdenir de
Jesus Gonçalves Privado e Jorge Mário Paixão, totalizando
06 (seis) votos favoráveis e votaram contra o Parecer os
seguintes senhores vereadores: Maria Celeste Costa
Barboza Pereira e Werbeth Marques Veloso, totalizando 02
(dois) votos contrários ao relatório. Ao final da votação o
senhor presidente, declarou que o senhor vereador Jonatan
Pazoline Flor Silva está suspenso de suas atividades
parlamentares e vencimentos, conforme decisão tomada
nesta sessão por 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) votos
contrários, tendo ainda a prerrogativa de recorrer da decisão
do Plenário, junto à Comissão Processante no prazo de 10
(dez) dias a contar desta data. A íntegra dos trabalhos
encontra-se registrado em áudio desta sessão ordinária nos
Anais desta Casa Legislativa. Não havendo mais nada a
tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente
Sessão Ordinária, de tudo o que, para constar, foi
preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a
qual lida ou dispensada à leitura com aquiescência do
Plenário e achada conforme, vai devidamente assinada pelo
Presidente, pelo Primeiro e Segundo secretários.
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