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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE TUPÃ/SP. 

 

 

 

“todo o cidadão tem direito subjetivo ao governo 
honesto.” (Hely Lopes Meirelles) 

 

 

 

 

 

ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO, brasileiro, 

casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o número 161.963, portador do 

R.G. nº 23.963.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.594.298-32, 

portador do Título de Eleitor nº 1945162601-16, Zona 143, Seção 0079, 

residente e domiciliado na Rua México, n.º 217, Bairro Jardim América, 

Tupã/SP, atuando em causa própria, vem mui respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, com fulcro no Decreto Lei Nº 201, De 27 De 

Fevereiro De 1967, artigo 4º, incisos VII, VIII e X, artigo 64, inciso IV e 

seguintes da Lei Municipal Nº 3.070, De 4 De Abril De 1990 e artigo 106-A 

e seguintes, da RESOLUÇÃO MUNICIPAL Nº 1, DE 10 DE SETEMBRO DE 

1990  oferecer 
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DENÚNCIA PARA A CASSAÇÃO DO MANDATO 

 

do Prefeito Municipal de Tupã, Estado de São Paulo, JOSÉ 

RICARDO RAYMUNDO, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 

9.441.693, inscrito no CPF nº 043.398.018-44, com endereço na Praça da 

Bandeira, nº 800 – Centro  Contato: (14) 3404-1000, endereço eletrônico 

prefeito@tupa.sp.gov.br, pelos motivos de fato e de direito que passa a 

expor: 

 

1 - DOS FATOS 

 

A cidade de Tupã vive um colapso total, notadamente no que 

concerne à administração pública (poder executivo). 

O chefe do executivo perdeu totalmente o controle do comando e 

das execuções de atribuições de atividades básicas, deixando de promover 

o bem-estar dos seus habitantes, que deveria ser a função do prefeito. 

Assim como promover bem-estar dos cidadãos, de acordo com 

os preceitos Constitucionais e Administrativos, o prefeito deve desenvolver 

as funções sociais da cidade, proteger o patrimônio histórico-cultural, 

pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, promover o 

desenvolvimento urbano, buscar benefícios e auxílios para o município, 

zelar pelo meio ambiente assim como pela limpeza, manter em boas 

condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches, entre 

outras tantas atribuições para que alguém seja considerado um prefeito 

minimamente capacitado.  
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Para exemplificar a falta de comando e execução destas poucas 

atividades básicas mencionadas, citam-se os seguintes fatos atuais, os 

quais são validados por simples observação, relatos em redes sociais/ 

imprensa e notificações nos órgãos competentes: infestação de 

escorpiões, incluindo a morte de uma criança; enchentes 

ocasionadas pela falta de realização das obras de macro 

drenagem; ruas intransitáveis com buracos gigantescos; falta de 

medicamentos básicos na rede municipal de saúde; epidemia de 

dengue e ações na justiça estadual, as quais serão detalhadamente 

explicadas neste petitório e demonstradas por reportagens e documentos 

que acompanham este petitório. 

Desta maneira, para ser um bom politico, o chefe do executivo 

também deve ser bom gestor e, como todo bom gestor, viver em 

harmonia com toda sua gestão, influenciar decisões e agir de forma 

proativa e empática.  

A população necessita de tais competências, uma vez que, ao 

votar, entrega a confiança não só de dias melhores, mas de qualidade de 

vida condizente com o que se entende como viver dignamente, com a 

esperança de alcançar o previsto no Constituição Federal como 

supraprincípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Também de responsabilidade de um gestor, atribui-se a 

capacidade de utilizar os recursos financeiros de forma eficiente, sabendo 

planejar a distribuição dos mesmos de forma que a população enxergue o 

retorno de seus impostos, estes pagos com o suor de seus trabalhos, na 

esperança de viver com o mínimo que uma cidade possa lhe oferecer, 

contudo, a população vê seu gestor dedicado a efetuar a compra de uma 

caminhoneta nova para seu gabinete, sem nenhum motivo que justifique 

a necessidade, além de seu próprio bem estar e vaidade, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil Reais) – conforme resumo de edital publicado em 21 

de março de 2019 – no diário oficial (em anexo); demonstrando, mais 
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uma vez, a incapacidade de pensar no coletivo, desrespeitando as 

necessidades de uma população que confiou em dias melhores, 

subestimando a inteligência dos eleitores e negligenciando o valor da vida 

daqueles que necessitam da manutenção dos serviços básicos.  

Cabe citar a dívida da prefeitura que gira em torno de R$ 

13.559.969,76 (TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE 

MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS 

CENTAVOS) se somar empenhos mais restos a pagar, isso na data de 

13/03/2019, conforme inclusa tela extraída do portal de transparência do 

site da prefeitura municipal de Tupã que acompanha este petitório.  

Cidades bem governadas não levam o povo ao 

descontentamento. Ciente do fato claro da falta de necessidade, ainda 

insiste na aquisição do bem, levando a um resultado indevido, incoerente 

com uma postura administrativa decente e mostrando assim sua 

incapacidade de reconhecer o próprio erro resultante de sua habilidade 

distorcida pela incompetência. 

O descontentamento atingiu níveis nacionais, onde alguns 

cidadãos, representando a opinião de muitos outros, viraram notícia na 

imprensa, ao abordar os problemas municipais com humor, como no caso 

do “surfista da Rua Marília”, do “pescador da Vila Abarca” e da “sereia do 

Rio Feio”.  

Uma gestão que desencadeia esse tipo de conduta, criando uma 

situação onde os cidadãos se veem obrigados a este tipo de exposição 

para serem ouvidos, não mais detém de confiança no seu governo. 

A atual administração não só perdeu a confiança da população, 

mas também o fizeram perder a esperança de estarem em mãos 

competentes. Não há mais motivos que validam a capacidade 

administrativa e a habilidade de representar o senso comum no 

administrador. 
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Todas suas decisões ineficientes, dotadas das faltas de 

compreensão humanitária, de importâncias básicas e de planejamento 

consciente causaram uma onda de descontentamento, de desesperança e 

de angustia em quase toda uma cidade. Estamos vivendo um momento 

que a garantia de serviços básicos é vista como um favor, cedido após 

muita luta e não como a obrigação que deveria ser. 

A Estância Turística de Tupã não é mais reconhecida por sua 

capacidade agrícola, por sua estrutura educacional, por seus atrativos 

turísticos, pelo seu acervo indígena e histórico; mas sim pelos seus 

buracos, por uma certeira epidemia de dengue, por sua infestação 

de escorpiões e pela compra de bens fúteis como a famosa 

caminhonete do Prefeito.  

Vemos assim, a transformação de uma cidade promissora em 

um município decadente e desvalorizado. Seus cidadãos merecem uma 

administração coerente com os valores que cercam qualquer sociedade 

digna. 

A incapacidade de um não deve condenar mais de 75.990 

(setenta e cinco mil e novecentos e noventa) habitantes, demonstrando 

assim, que uma má gestão não é só corrupção, mas também 

INEFICIÊNCIA!  

Ainda assim, o poder executivo insiste em se omitir, bem como 

cometer diversas ilegalidades, tendo que ser contidas pelo poder 

judiciário. 

Finalizando, o Sr. Prefeito é campeão absoluto em Inquéritos 

Civis e Ações Públicas em comparação com todos os outros prefeitos que 

já administraram essa cidade, só de inquéritos civis, até a data de 

26/03/2019, SÃO 16  somados a mais 08 Ações Civis Públicas.  
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Esta mais que demonstrada a INCOMPETÊNCIA 

ADMINISTRATIVA DO SR. PREFEITO, DEVENDO SER CASSADO DO CARGO 

PARA O BEM DO DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DA CIDADE DE 

TUPÃ, Estado de São Paulo. 

Passar-se-á a abordar os casos de má gestão que mais se 

destacaram nesses poucos anos de mandato do Prefeito Municipal da 

Estância Turística de Tupã: 

 

1.1 – Dos Cargos Comissionados 

Em 12 de dezembro de 2017, primeiro ano de mandato do 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística de Tupã, foi 

publicada a Lei Complementar nº 338/2017, criando diversos cargos de 

comissão, a saber: 

 

“Diretor de Departamento de Gestão de Gabinete”, “Diretor 

de Departamento de Gestão de Secretários”, “Diretor de 

Departamento de Administração Financeira”, “Assessor da 

Secretaria de Administração”, “Diretor de Departamento de 

Agricultura”, “Diretor de Departamento de Meio Ambiente”, 

“Assessor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente”, 

“Diretor de Departamento de Administração Social”, “Diretor 

de Departamento de Gestão Social”, “Assessor da Secretaria 

de Assistência Social”, “Assessor da Secretaria de Assuntos 

Jurídicos”, “Diretor de Departamento de Cultura”, “Assessor 

da Secretaria de Cultura”, “Diretor de Departamento de 

Desenvolvimento Econômico”, “Assessor da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior”, 

“Departamento de Administrativo da Educação”, “Assessor 

da Secretaria de Educação”, “Assessoria da Secretaria 
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Municipal de Esportes e Recreação”, “Diretor de 

Departamento de Gerenciamento Executivo”, “Chefe de 

Setor de Comunicação de Governo”, “Assessor da Secretaria 

de Governo”, “Diretor de Departamento de Juventude”, 

“Assessor da Secretaria de Juventude”, “Diretor de 

Departamento de Almoxarifado”, “Diretor de Departamento 

de Obras”, “Diretor de Departamento de Trânsito”, “Assessor 

da Secretaria de Obras e Trânsito”, “Chefe de Setor de 

Relações Institucionais”, “Assessor da Secretaria de Relações 

Institucionais”, “Assessor da Secretaria de Saúde”, “Diretor 

de Departamento de Turismo”, “Assessor da Secretaria de 

Turismo”, “Chefe de Setor de Serviço de República”. 

 

Os cargos comissionados foram criados de maneira 

INCONSTITUCIONAIL, porém, mesmo assim, o Excelentíssimo Prefeito de 

Tupã insistiu na Lei Complementar supramencionada. 

Com a entrada em vigor de diploma legal citado foram 

“contratadas” várias pessoas. 

Em 04 de julho de 2018 a Procuradoria-Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 2137210-35.2018.8.26.0000, pleiteando a ilegalidade dos cargos. 

Desta feita, em 30 de janeiro do corrente ano o Tribunal de 

Justiça de São Paulo julgou INCONTITUCIONAIS os cargos, conforme o r. 

Acórdão anexo. 

Insta destacar todo o transtorno causado por esses cargos, com 

ênfase do enorme prejuízo financeiro causado aos cofres públicos. 

 

1.2 – Dos animais peçonhentos e da dengue 
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Tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tupã/SP, a Ação 

Civil Pública nº 1001837-44.2019.8.26.0637, interposta pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Ação essa que teve a decisão do M.M. 

Juiz de Direito, Dr. GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO, 

determinado providências urgentes por parte da Municipalidade. 

Cita-se um pequeno trecho da decisão: 

 

Munícipes estão passando por um verdadeiro 
calvário em razão da infestação de escorpiões. 
Conforme se colhe a f. 54, em depoimento prestado 
pela Sra. Alana Jaqueto, o IPT tornou-se criadouro do 
animal, aduzindo a munícipe que uma criança de 
apenas 04 (quatro) anos de idade encontrou um 
exemplar deste perigoso aracnídeo. 

 

Com os resultados do último final de semana (27 positivos) a 

cidade agora conta com 195 casos. 

Em mais uma situação de epidemia de dengue a cidade de Tupã 

tem contabilizado 195 casos da doença, sendo 2 casos importados. 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) é 

considerado epidemia para municípios entre 10.000 a 99.999 habitantes 

com uma incidência de 300 casos/100.000 habitantes. Hoje a cidade está 

com 294,22/100.000, com mais 4 casos confirmados chegaria a 

300/100.000. 

A conta: casos x 100.000 : 65.596 (população estimada de 

Tupã). 
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Essa onda de animais peçonhentos e doenças transmitidas por 

mosquitos, principalmente o aedes aegypti, poderia ser evitada se a 

municipalidade, através do chefe do Poder Executivo e suas secretarias, 

realizassem o mínimo necessário para limpeza e conscientização da 

população. 

O ápice deste problema que assola nossa municipalidade foi o 

óbito de uma criança de apenas quatro anos causado pela picada de um 

escorpião, deixando toda a cidade em luto. 

 

1.3 – Das 504 Câmeras de Segurança 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Inquérito 

Civil nº 14.0462.0000053/2019-6 (2ª Promotoria de Justiça de 

Tupã/SP) está investigando suposto SUPERFATURAMENTO na licitação 

que contratou a empresa para instalação dessas câmeras. 

Também esta em curso na 3ª Vara Cível de Tupã/SP, processo 

nº 1000707-19.2019.8.26.0637, onde o M.M. Juiz deferiu liminar para 

que as câmeras não sejam instaladas nas salas de aula, conforme trecho 

abaixo da r. decisão: 

 

Além do mais, não se deve instalar câmeras de 
monitoramento eletrônico nas salas de aula, por dois 
motivos: a) a autoridade e a vigilância da sala de aula 
estão a cargo do professor, cabendo a este, e às 
direções escolares, adotar medidas pedagógicas para 
coibir práticas antiéticas e ilegais no seu interior; b) o 
interior da sala de aula é um espaço privado e íntimo 
de professores e alunos, portanto, protegido pelo 
direito à intimidade, à preservação da imagem e à vida 
privada. 



  10 

 

Assim, mais uma vez foi necessária a intervenção da Justiça para 

coibir abusos e ilegalidades cometidas pelo Sr. Prefeito. 

A intervenção judiciária, no tocante ao local da instalação das 

câmeras, seria evitada, mais uma vez, caso o chefe do Poder Executivo 

municipal tomasse as cautelas mínimas, através de pesquisa para 

constatar os lugares apropriados e legais para a instalação dos 

dispositivos. 

 

1.4 -  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) 

 

Outra celeuma que vem se arrastando há anos é AUTO DE 

VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) dos PRÉDIOS PÚBLICOS e 

locados pela municipalidade. 

O chefe do executivo local não tem capacidade para fazer rodar 

a máquina pública sem que seja impulsionado POR DECISÕES JUDICIAS, 

sempre é necessária a intervenção da Justiça para que OBRIGUE o Sr. 

Prefeito a fazer o trabalho que deveria ser realizado sem maiores 

esforços, fazendo com que o poder executivo não consiga exercer sua 

autonomia. 

Também foi necessária a interposição de uma Ação Civil Pública 

nº 1001340-30.2019.8.26.0637 pelo Ministério Público Paulista para 

que obrigasse a Prefeitura a realizar o procedimento para obtenção do 

AVCB, documento necessário para a manutenção da segurança dos 

prédios públicos. 
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Insta destacar todo o problema e sanções, inclusive multa, aos 

particulares que não possuem AVCB, cuja fiscalização cabe ao Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar e a Prefeitura Municipal, contudo, a própria 

municipalidade não cumpre com esse requisito mínimo de funcionamento. 

A Prefeitura só “anda” através de ordens judicias. O Sr. Prefeito 

mostrou nesses dois anos de mandato que NÃO ESTÁ CAPACITADO 

PARA OCUPAR CARGO DE TAMANHA RESPONSABILIDADE! 

 

1.5 – Das Casas Terapêuticas 

 

Os escândalos e irregularidades advindos da péssima gestão do 

Sr. Prefeito são diários, na data de 25/03/2019 foi criada uma CPI na 

Câmara Municipal de Tupã para apurar supostas irregularidades. 

Aduzem as referidas denúncias que coordenadores das 

residências terapêuticas estariam fazendo uso indevido dos benefícios 

concedidos pelo INSS aos residentes egressos dos hospitais psiquiátricos. 

Pelas denúncias que estão em posse dos vereadores, as práticas 

utilizadas por alguns coordenadores seriam a de compras de produtos e 

serviços realizadas com dinheiro dos residentes, mas que não eram 

destinados aos mesmos, além de empréstimos que também não eram 

destinados a eles. 

Não bastasse isso, esse denunciante ingressou com Ação Popular 

nº 1007539-39.2017.8.26.0637 junto a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Tupã, contestando a ILEGALIDADE dos 05 (cinco) cargos comissionados 

de CHEFES DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. Ação esta que conta com 

parecer favorável do Ministério Público Paulista pela sua procedência e que 

está em fase de sentença. 
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Mais uma vez ficará demonstrada a ilegalidade de mais cargos 

comissionados criados pelo Sr. Prefeito Municipal, deixando nítida sua 

ineficiência. 

 

1.6 – Do estado deplorável das ruas da Estância Turística 

de Tupã 

 

Não é novidade que o Sr. Prefeito perdeu totalmente “as rédeas” 

da administração, pois nunca na história desta cidade as ruas estiveram 

em tamanho mal estado de conservação, causando prejuízos materiais 

para os donos de veículos, bem como graves acidentes em virtude das 

enormes crateras no pavimento asfáltico. 

Inúmeras são as matérias e as reclamações nas mídias sociais 

sobre o assunto em tela, e o prefeito o que faz? COMPRA UMA 

CAMINHONETE, provavelmente para poder transitar na cidade que deixou 

“as traças”. 

As “crateras” deixadas nas ruas municipais trouxeram VÁRIAS 

reclamações da população, principalmente através do ineficaz canal de 

atendimento criado pela administração atual, porém todas foram em vão. 

Somente após casos icônicos como “surfista da Rua Marília”, “o 

pescador da Vila Abarca” e “a sereia do Rio Feio”, chamaram a tão 

preciosa atenção do Prefeito Municipal atual, todavia, quando “tamparam” 

os buracos fizeram de maneira desastrosa, mal feita e com material de 

péssima qualidade, que eram “abertos” após a primeira chuva, causando, 

dessa forma, mais uma vez, prejuízo aos cofres públicos. 

Não obstante, para tentar “salvar a cidade” o prefeito resolveu 

recapear o trecho das Ruas Aimorés e Marília, vias essa que estavam em 
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perfeito estado para o trânsito, porém, com essa “maravilhosa” ideia, 

tornaram-se vias intransitáveis, que somente será possível o trânsito com 

a tão sonhada caminhoneta que será adquirida pelo Prefeito.  

 

1.7 – Da enchente da Vila Marajoara (Macrodrenagem) 

 

É certo que o problema das enchentes devido a não retomada 

das obras de macrodrenagem é antiga, mas o Sr. Prefeito simplesmente 

“fechou os olhos” para o assunto, em momento algum procurou resolver 

esse grave problema de Tupã que, semanas atrás, destruiu casas na Vila 

Marajoara, levando para o “ralo” os sonhos e a dignidade dos moradores. 

Palavras não são suficientes para expressar todo o transtorno e 

sofrimento causado às famílias nessa enchente. 

Diante disso, seguem algumas fotos para ilustrar o ocorrido: 
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Imagens, às vezes, falam mais do que palavras. 
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1.8 Dos Computadores Destinados a Secretaria Municipal 

de Educação 

Por fim e não menos absurdo, houve o Pregão Presencial nº 

53/2017, o qual, resultou no contrato nº 270/2017, no valor de R$ 

1.001.250,00 (um milhão, um mil, duzentos e cinquenta reais), objto 

inclusive de inquérito civil no Ministério Público, além de processo no 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que apontou IMPROPRIEDADE 

NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

Tal atitude corrobora a total falta de comprometimento com o 

erário público e inobservância da Lei. 

2. DO DIREITO 

 

Da Cidadania do Autor da Denúncia 

 

Como é cediço, com fundamento no artigo 5º, inciso I, do 

Decreto Lei Nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve 

como supedâneo ao desencadeamento do processo de cassação pode ser 

feita POR QUALQUER ELEITOR. 

A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento 

anexo, comprova que o autor da presente denúncia está alistado e 

encontra-se em dia com suas obrigações eleitorais. 

 

DO CABIMENTO DO PEDIDO – FUNDAMENTOS LEGAIS 
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Abstraída a origem histórica mais remota que não agrega valor a 

esta denúncia, é cediço que no Brasil, o Decreto-Lei n° 201/67 foi 

publicado no dia 27 de fevereiro de 1967 e retificado no Diário Oficial da 

União em 14 de março de 1967, sendo fundamentado no Ato Institucional 

n° 04, que datava do ano de 1966. 

A Carta Constitucional de 1967, no artigo 181, inciso II, do Ato 

das Disposições Transitórias, trouxe à baila a discussão sobre a validade 

dos atos do Executivo Federal, que tinham como base os Atos 

Institucionais. 

Com fundamento na Súmula 496 do Supremo Tribunal Federal, 

vaticinou-se: “São válidos, porque salvaguardados pelas disposições 

constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-

lei expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967.”. 

Portanto, o mencionado decreto restou recepcionado pela ordem 

constitucional de 1967. 

Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, novas 

discussões foram travadas acerca da constitucionalidade do referido 

normativo. Hoje, todavia, não remanesce qualquer dúvida acerca da 

recepção do dispositivo legal, com as alterações provocadas pelo sistema 

constitucional em vigor. 

JOSÉ NILO DE CASTRO esclarece que o Decreto-lei nº. 201/67 

foi recepcionado pela nova ordem constitucional, cabendo o julgamento 

das infrações político-administrativas à Câmara Municipal, com base nesse 

diploma legal: 

 

[...] A vigência dos arts. 4º e 5º do Decreto-lei indigitado, 
em toda a sua latitude e extensão, sustenta-se no princípio 
da predominância do interesse nacional da uniformidade do 
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direito sancionatório Tratando-se de crimes, a competência 
privativa da União é expressa para legislar sobre a espécie 
(art. 21, I, da CF).                  Cogitando-se das infrações 
político-administrativas (...) também o é, eis que em sua 
natureza jurídica se mesclam, como necessárias, 
características punitivas, sancionatórias, reveladoras, 
portanto, da competência privativa da União. (...) Além do 
mais, em respeito ao princípio da simetria com o centro, que 
informa a nossa Federação, para os agentes da República e 
dos Estados - no paralelismo crimes de responsabilidade, 
com julgamento pelos Legislativos Federal e Estadual, do 
Presidente da República e dos Governadores -, existe 
legislação especial, a saber: a Lei Federal n. 1.079, de 10 de 
abril de 1950, enquanto em suas infrações penais comuns 
são julgadas, pelo Judiciário, essas autoridades federal e 
estadual. (...) Por que então afastar a lei federal no definir 
as infrações político-administrativas dos Prefeitos? (in 
DIREITO MUNICIPAL POSITIVO, Editora Del Rey, 2006, pp. 
484/485). 

 

Colhe-se da lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

ALEXANDRE MORAES: 

 

[...] Assim, compete ao Poder Judiciário processar e julgar 
os crimes (comuns e de responsabilidades impróprios) 
praticados pelos prefeitos Municipais (art. 29, X, da CF). No 
tocante, porém, às infrações político-administrativas (crimes 
de responsabilidade próprios), a competência para 
julgamento é da Câmara Municipal, uma vez que se trata de 
responsabilidade política do chefe do Poder Executivo local, a 
ser devida e politicamente apurada pelo Poder Legislativo 
Municipal". (in DIREITO CONSTITUCIONAL, São Paulo: Atlas, 
2003, pp. 278/279). 

 

Os Municípios não dispõem de competência para legislar sobre 

essa matéria, que é privativa da União (Constituição Federal, artigos 15, 

caput, 22, I e XIII, e 24, XI), incumbindo-lhe tão somente observar as 

prescrições emanadas no Decreto-Lei nº 201/67, recepcionado pela nova 
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ordem constitucional. Foi assim que assentou, em mais de uma ocasião, o 

Supremo Tribunal Federal (HC n.° 69.850-6/RS, DJ 27.5.94, HC n° 

70.671-PI, j. em 13.4.1994, DJU de 19.5.1994, p. 13.993, apud Tito 

Costa, em Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, São Paulo, RT, 

1998, p. 30). 

Assim também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

 

ADMINISTRATIVO - PREFEITO MUNICIPAL - INFRAÇÃO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - JULGAMENTO PELA CÂMARA 
MUNICIPAL. 

1. O Decreto-lei 201/67 estabeleceu de forma sistemática 
quais as infrações consideradas como crimes de 
responsabilidade (art. 1º) e infrações político-administrativas 
(art. 4º). 

2. Também ficou definido no Decreto-lei 201/67, como 
corolário constitucional, que à Câmara Municipal cabe tão-
somente o julgamento das infrações político-administrativas, 
enquanto os crimes de responsabilidade só podem ser 
processados e julgados pelo Poder Judiciário.(REsp 
606.230/PA, 2ª. Turma, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ 
14/06/2004). 

 

Ainda do Supremo Tribunal Federal colhe-se manifestação 

precisa no sentido de sustentar a vigência do Decreto-lei 201/67 sob os 

seguintes argumentos, que elenca Edilene Lôbo a partir dos Habeas 

Corpus 69.850-RS, de 1993 e 70.671-PI, de 1994: 

 

O ordenamento anterior validou a integridade não só dos 
atos institucionais baixados pelo governo militar, como 
acervo normativo produzido por aqueles atos, com base no 
art. 181, III da EC de 1969 e 173, III, da Carta de 1967. 
Assim, a inconstitucionalidade do Decreto-lei em tela foi 
editada com os dispositivos colacionados; 
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Mesmo versando tipos penais, na sistemática constitucional 
extinta era possível que decretos leis assim o fizessem; 

Os vícios são menos do texto do Decreto-lei em exame do 
que da sua época. Seria muito o que na jurídica ordinária 
teria que ser derrubado, em homenagem à Carta de 1988, 
se se fizesse por causa da gênese dos textos e não pelo seu 
conteúdo; 

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 496, que 
declara: “são válidos, porque salvaguardados pelas 
Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1967, os 
decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março 
de 1967 (LÔBO, 2003, p. 93). 

 

No âmbito municipal, a cassação do Prefeito é tratado en passant 

pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, incisos III e IV, in verbis: 

 

Art. 64.  São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito 
que atentarem contra esta Lei Orgânica e especialmente: 

I – a existência da União, do Estado e do Município; 

II – o livre exercício do Poder Legislativo; 

III – o exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais; 

IV – a probidade na administração; 

V – a Lei Orçamentária; 

VI – o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Parágrafo único.  Esses crimes serão definidos em Lei 
Complementar, que estabelecerá as normas de processo e 
julgamento.(grifos nossos) 

 

 Em consonância com a RESOLUÇÃO MUNICIPAL Nº 1, DE 10 DE 

SETEMBRO DE 1990, em seu artigo 105, inciso III, senão vejamos: 
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Art. 105.  A Comissão Processante, composta por três 
Vereadores, será constituída com as seguintes finalidades: 
(Redação dada pela Resolução Municipal nº 4, de 2007)  

I - apurar infrações político-administrativas do Prefeito e dos 
Vereadores, no desempenho de suas funções, nos termos da 
legislação em vigor e deste Regimento; 

II - destituição dos Membros da Mesa, nos termos da 
legislação em vigor e deste Regimento; 

III - cassação ou declaração de perda de mandato do 
Prefeito e Vereadores, nos termos da legislação em vigor e 
deste Regimento. (grifos nossos) 

 

Por isso, além das hipóteses de cassação previstas na Lei 

Orgânica e legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos 

infracionais políticos-administrativos trazidos pelo Decreto-Lei 201/67. 

 

DO DECRETO LEI 201/67 

 

O Decreto-Lei n° 201/67 relaciona em seu artigo 4º as infrações 

político-administrativas: 

 

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos 
Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos 
Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; 
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II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e 
demais documentos que devam constar dos arquivos da 
Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 
municipais, por comissão de investigação da Câmara ou 
auditoria, regularmente instituída; 

III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os 
pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e 
em forma regular; 

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e 
atos sujeitos a essa formalidade; 

V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em 
forma regular, a proposta orçamentária; 

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício 
financeiro, 

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua 
competência ou omitir-se na sua prática; 

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, 
rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à 
administração da Prefeitura; 

IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao 
permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem 
autorização da Câmara dos Vereadores; 

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o 
decoro do cargo. 

 

Como será historiado doravante, o denunciado vem, durante o 

exercício de seu mandato, praticando atos de sua competência em frontal 

colisão com os ditames legais e principiológicos. 

Os tipos abstratos infracionais narrados neste petitório, não 

exaurem a totalidade de atos ilegais praticados pelo denunciado à frente 

da Administração Municipal.  
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DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

A administração pública nada mais é que o conjunto de 

instituições que exercem a chama função pública em prol do interesse da 

coletividade. O principal objeto da administração pública é sempre atender 

o interesse público, ou seja, todo e qualquer ato expedido no exercício da 

função administrativa deve sempre atender as necessidades dos cidadãos, 

uma vez que o interesse público é superior ao interesse privado, 

diferentemente do quem ocorrendo com a atual administração do Sr. 

Prefeito. 

A administração estatal é rígida por princípios fundamentais 

explícitos no artigo 37 da Constituição Federal. In verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)”.(grifos nossos) 

 

Dentre os princípios supramencionados, cabe destacar o da 

Eficiência que não é muito abordado nos dias atuais, muito menos 

utilizado na prática pelo nobre Prefeito Municipal, pois, conforme já 

alinhavado em linhas pretéritas, ESSA PÍFIA ADMINISTRAÇÃO SÓ 

DEMONSTRA SUA TOTAL INEFICIÊNCIA. 

 Eficiência significa, poder, capacidade de ser efetivo; 

efetividade, eficácia, agir com produtividade e competência. No âmbito da 
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gestão pública é fundamental ser eficiente, pois os serviços públicos 

devem atender de maneira satisfatória a coletividade, sobrepujando-se 

aos interesses particulares dos agentes públicos, o que não ocorre no 

caso! 

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo: 

 

Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre 
ele. Trata-se, evidentemente, de algo mais do que 
desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e de tão difícil 
controle ao lume do Direito, que mais parece um simples 
adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma 
aspiração dos que burilam no texto. De toda sorte, o fato é 
que tal princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é 
demais fazer ressalvas obvias) senão na intimidade do 
princípio da legalidade, pois jamais suma suposta busca de 
eficiência justificaria postergação daquele que é o dever 
administrativo por excelência. Finalmente, anote-se que este 
princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais 
amplo já superiormente tratado, de há muito, no Direito 
italiano: o princípio da ‘boa administração’.  

 

O princípio da eficiência é o mais recente dos princípios 

constitucionais da Administração Pública brasileira, tendo sido adotado a 

partir da promulgação, da Emenda Constitucional nº 19, de 1998 

(Reforma Administrativa). 

Quando se fala em eficiência na administração pública, significa 

que o gestor público deve gerir a coisa pública com efetividade, 

economicidade, transparência e moralidade visando cumprir as metas 

estabelecidas. 

Feita esta breve explanação, salta aos olhos de qualquer um do 

povo que o Sr. Prefeito feriu mortalmente tal princípio, devendo, portanto, 

SER CASSADO DO CARGO! 
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3. CONCLUSÃO 

 

Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nesta 

peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, 

moralidade e a EFICIÊNCIA que devem permear a conduta do 

Administrador Público. 

Regras escritas, Leis e princípios tem sido violados 

diuturnamente pelo denunciado. 

A moralidade há de ser reconduzida ao centro do poder tupãense 

e tal somente poderá se operar com o acolhimento da presente denúncia 

e a imposição da perda do mandato ao denunciado. 

As práticas escamoteadas, tergiversadas, enviesadas não 

escusam o denunciado.  

 

4. INDICAÇÃO DAS PROVAS 

 

Requer-se a juntada dos documentos que acompanham a 

presente denúncia, bem como que esta H. Casa de Leis, ao recebê-la, 

produza através de ofícios requisitórios outras provas que achar 

pertinentes para total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda 

e apoio deste denunciante. 
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5. REQUERIMENTO 

 

Requer-se o recebimento da presente denúncia e sua leitura em 

plenário na primeira sessão da Câmara, como determina a Lei, 

procedendo-se à votação para seu recebimento, constituindo-se, na 

sequência, Comissão Processante, seguindo-se a instauração do 

contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, 

culminando por julgá-la procedente para o fim de condenar JOSÉ 

RICARDO RAYMUNDO à perda do cargo de Prefeito Municipal de 

Tupã/SP. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Tupã, 25 de março de 2019. 

 

 

ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO 

 


