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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUPÃ/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcio Aparecido Plácido Murini, brasileiro, divorciado, professor, portador do 

R.G. nº 22.421.779-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.610.998-88, portador do 

Título de Eleitor nº 2416 0752 0132, Zona 143, Seção 0143, residente e domiciliado à Av. 

Tabajaras, n.º 625, Centro, Tupã/SP,  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 

 

DENÚNCIA PARA A CASSAÇÃO DO MANDATO C. C. COM  

PEDIDO DE AFASTAMENTO IMEDIATO DAS FUNÇÕES 

 

do Prefeito Municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, JOSÉ 

RICARDO RAYMUNDO, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 9.441.693, inscrito 
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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 

 

Após as eleições municipais ocorridas em outubro de 2016, por meio de 

conversas informais, iniciou-se uma conversação entre o denunciante, o Prefeito eleito José 

Ricardo Raymundo e também, com membros da coligação PV/PSD que auxiliaram na 

campanha eleitoral, para uma possível composição no governo municipal. 

Nessas conversas, o denunciante, senhor Márcio Murini, foi, durante muito 

tempo, sondado para compor um dos cargos do primeiro escalão, como Secretário 

Municipal de Esportes.  

Entretanto, esse acordo não prosperou, pois, segundo o grupo do Partido Verde, 

o denunciante não tinha o perfil de “honestidade” para participar do governo, uma vez que, 

o mesmo era proprietário de uma empresa que possuía débitos com a empresa “Lajes 

Tamoyo”, empresa tal que o Prefeito é um dos sócios proprietários. 

Já no início do ano de 2017, o Prefeito Ricardo Raymundo convidou o 

denunciante para uma conversa em sua casa, surgindo uma proposta, por parte do Prefeito, 

para que o denunciante trabalhasse a imagem do denunciado através da rede social 

FACEBOOK. Caso o denunciante aceitasse, seria uma forma de ir abatendo o débito  

supracitado. Porém, o denunciante não aceitou e logo em seguida, o Prefeito alegou que 

também não daria certo por negativa do vice-prefeito Caio Aoqui.  

Devido a essas divergências, conversas paralelas e justificativas controversas 

para a não participação do denunciante no governo, sempre desqualificando o caráter do 

denunciante, o próprio chamou o prefeito para uma conversa e decidiu fazer uma gravação 

da mesma, acreditando que o Prefeito apontaria o nome da pessoa ou do grupo que tinha a 
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restrição quanto ao nome do denunciante. Salientando que, o denunciante foi um grande 

defensor da candidatura de Ricardo Raymundo, sempre o defendendo em mídias sociais, 

exaltando sua honestidade, capacidade laborativa e liderança, dando-lhe a certeza de que o 

Prefeito diria a verdade. 

No entanto,  para surpresa do denunciante, nessa conversa gravada, o Prefeito 

José Ricardo Raymundo propôs ao  denunciante que negociasse com o senhor Oliver Amato, 

então assessor parlamentar do vereador Tiago Matias, para que ambos fizessem um acordo 

e “rachassem” os valores dos salários.  

Isto porque, o vereador Tiago Matias, em acordo político com o Prefeito, iria 

indicar o senhor Oliver Amato para assumir a Secretaria Municipal da Juventude. Assim, o 

mesmo iria perceber um salário de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais). 

Como o denunciante, não mais iria assumir um cargo de Secretário, que era o 

que todos esperavam, a proposta do Prefeito foi que assumisse um cargo de Diretoria 

dentro da mesma Secretaria, percebendo salário menor.  

Então a proposta do Prefeito foi de que somassem seus salários e “rachassem” 

os valores em partes iguais para os dois. Toda a conversa encontrava-se gravada em 

aparelho celular. 

Pois bem Excelências, a história dessa proposta passou despercebida aos olhares 

fiscalizadores de Vossas Excelências, vereadores. Até que o denunciante realizou uma 

postagem em suas redes sociais, narrando o fato. 

Então Excelências, uma denúncia anônima, enviada pelo grupo “Cidadãos 

Tupãenses” levou tal fato ao conhecimento do Ministério Público local, que já está 

instaurando procedimento para averiguação. Razão pela qual solicitou a este denunciante, 

que comparecesse à 2ª Promotoria de Tupã para prestar esclarecimentos. 

Ocorre que, o denunciante não mais detinha a prova de que o prefeito Ricardo 

Raymundo havia feito essa proposta de “racha” de valores. Sendo que somente contava com 

seu depoimento pessoal, pois seu aparelho celular usado para realizar a gravação teve 
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problemas técnicos o que ocasionou à perda do áudio, consequentemente, à perda da 

prova. 

Entretanto, Excelências, para não passar por “mentiroso”, e nem responder, 

eventualmente, por processo de calúnia, difamação ou injúria, o denunciante obteve nova 

prova. Explico. 

Assim, o denunciante convidou o Prefeito para uma reunião, na qual gravou a 

conversação. E no áudio que segue anexo a esta representação, podemos ouvir claramente, 

o próprio Prefeito confirmando o fato anteriormente ocorrido. E ainda foi além, cometeu 

mais dois fatos novos e tão ilícitos quanto o anterior. “In verbis”: 

TEMPO CONTEÚDO DO ÁUDIO 

1:28 Márcio – Eu queria zerar dois assuntos com você. 
Ricardo – Sim. 
Márcio – Graças a Deus aquele lance da dívida a gente matou no acordo. 
Ricardo – Hã hã. 
Márcio – Mas tem duas situações, uma inclusive eu te passei por whattsap, que o 
pessoal do governo falando que eu era estuprador. Lembra que eu te falei por 
whattsap? 
Ricardo – Ah, você comentou mesmo. 
Márcio – Duas vezes nós conversamos sobre minha possível ida. Pra ajudar vocês. 
Ricardo – Hum. 
Márcio – Uma foi na sua casa, você falou pra mim assim: Márcio ó, tem nosso 
problema lá, o pessoal acho que não aceita muito, mas vou acertar com você 
porque você me ajudou na internet. 
Ricardo – Hum hum. 
Márcio – Aí o Caio foi e falou pra você não por, e a segunda foi o que nós 
conversamos na área aqui, o Matias tinha a Secretaria de Juventude, o Oliver ia ser 
o secretário e eu viria na coordena... na Diretoria, até você falou assim pra mim: 
viu, o salário é igual, mas faz um, conversa com o Oliver, vê se vocês. aí depois que 
eu vi que o Matias tinha um comportamento meio duvidoso, eu falei, não vou, não 
vou aceitar. Então foi as únicas duas vezes que a gente tentou que eu pudesse 
participar do governo, Ricardo, né? 
 

8:28 Márcio – Aquele dia, aquele dia que você falou pra mim aqui em casa: Oh Márcio, 
vem e tal, você. As vezes as pessoas não te conhecem direito, meu grupo tem essa 
restrição por causa da dívida, e tal, mas vc vai aí e racha com o Oliver e tal. Você 
não fez aquilo para me testar, né Ricardo? 
Ricardo – Não, não, não. É que eu queria dá solução mesmo. Você domina a parte 
de informática.  Eu tava precisando eu já coloquei o Murilo tava me dando uma 
mão. Na parte de facebook, né. 
Márcio – Hã, hã. 
Ricardo – Mas o que eu queria era, já que tinha que trazer, pra trazer parceiro. 
Ajudar, né? Daria para resolver o problema. 
Márcio – Hum. 
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Ricardo – Já tinha resolvido. 
Márcio – Já tinha resolvido.  
Ricardo – Você paga um tanto, abate, é um ganho a mais pra mim,  eu vou 
acertando a dívida. Eu acertava lá com meu irmão, né. Para não ter problema lá. 
Mas aí deu esses rolos do Tiago com o Oliver, pra traz. Pedindo tudo aí. 
Márcio – Eu não aceitei por causa disso, Ricardo. Eu até liguei pro Moacir, falei, 
Moacir não vou. Por causa disso, disso. Cantei a bola, antes de acontecer. 
 
 

Nota-se, claramente, pelo teor da conversação, que o Prefeito Ricardo 

Raymundo confirma as declarações que o  denunciante faz a respeito do ocorrido na 

oportunidade da proposta inicial: “Márcio – Aquele dia, aquele dia que você falou pra mim 

aqui em casa: Oh Márcio, vem e tal, você. As vezes as pessoas não te conhecem direito, meu 

grupo tem essa restrição por causa da dívida, e tal, mas vc vai aí e “racha” com o Oliver e 

tal. Você não fez aquilo para me testar, né Ricardo? 

Ricardo – Não, não, não. É que eu queria a solução mesmo. Você domina a parte 

de informática.  Eu tava precisando já que o Murilo tava me dando uma mão. Na parte de 

facebook, né.” Aqui, fica claro que o Prefeito fez a proposta quando confirma, inclusive 

explicando a sua intenção que era de “querer a solução” para a situação do senhor Marcio 

Murini. 

E ainda foi mais além. Justifica que seria uma boa oportunidade de o 

denunciante quitar a dívida que tinha com o irmão do Prefeito, vez que, com o “racha” o 

denunciante aumentaria sua renda e sobraria dinheiro para pagar a dívida. In verbis: 

“Ricardo – Você paga um tanto, abate, é um ganho a mais pra mim,  eu vou acertando a 

dívida. Eu acertava lá com meu irmão, né. Para não ter problema lá. Mas aí deu esses rolos 

do Tiago com o Oliver, pra traz. Pedindo tudo aí.” 

E ainda, há outra razão para requerer a presente investigação para apuração de 

suposto crime de responsabilidade. Outro fato apurado, ouvindo-se o áudio, é a manobra de 

influência política para conseguir apoio dos clubes de serviço e outros grupos, para 

pressionarem o vereador Eduardo Akira Edamitsu, conhecido como “Shiguero”.  
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Ouvindo o áudio, fica claro que o prefeito sugere que estaria buscando apoio de 

empresas, lojas, e clubes de serviço, como o Rotary, inclusive firmando convênio com o 

Baisebol de Tupã e a ACERT.  

Ressaltando que todos os citados mantem relação com o vereador Eduardo 

Edamitsu, por meio da “Colônia Japonesa” e o Rotary Vanuíre. Assim, está claro que o 

Prefeito iria solicitar aos mesmos que procurassem o vereador para cobrarem uma postura 

durante as votações aos projetos do interesse da administração, notadamente, da 

admissibilidade da denúncia realizada pelo advogado André Braga, votada e admitida essa 

semana nesta Casa de Leis. 

TEMPO CONTEÚDO DO ÁUDIO 

10:20 Ricardo – O pessoal tá bem assim na cidade, eu gostei, começou mostrar agora 
quem tá comigo, a união. De empresa, de loja. Os cara, tão bem movimentado, o 
Rotary tudo, não tão se conformando. É bom que eles estão vendo um pouco 
quem é o Shiguero. Querem conversar com o Eduardo. Porque, tão contra. Nós 
tava fazendo, fazia muitos anos que não fazia um convênio com o Baisebol. Estão 
fazendo convênio com o Baisebol. Fora as outras categorias da ACERT. Mas é 
muita sacanagem. 

  

Assim Excelências, é nítido e claro que o Prefeito José Ricardo Raymundo está 

fazendo uso da máquina administrativa, firmando convênios e parcerias, para conseguir 

pressionar o vereador Eduardo Edamitsu (Shiguero), citado no áudio, para que o mesmo 

votasse de acordo com os seus interesses. 

Por esses motivos muito graves, acreditamos que o Prefeito José Ricardo 

Raymundo cometeu crimes de responsabilidade e crimes contra a dignidade e a probidade 

administrativa, cujos fatos precisam ser investigados por esta H. Casa de Leis.  

 

2. DO DIREITO 

 

Da Cidadania do Autor da Denúncia 
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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 

 

Apontados indícios de prática de infração político-administrativa, caberá à 

Câmara de Vereadores processar e julgar o Prefeito, conforme as disposições do art. 5o do 

Decreto-lei nº 201, de 1967: “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”. 

Trata-se, portanto, de julgamento eminentemente político, já que compete ao 

órgão Legislativo Municipal. Meirelles (2006, p. 700) explana: 

Na cassação o plenário decide se o titular do mandato deve perde-lo, ou 
não, em face da falta cometida ou da situação de fato que se apresente em conflito com 
as disposições legais que regem o exercício do cargo ou função eletiva;(…) 

Para a cassação há necessidade de quórum e observância da tramitação 
legal e regimental estabelecida para essa deliberação (…)   

 

No mesmo sentido, Edilene Lôbo (2003) aclara que o julgamento político, assim 

como o jurídico, é extremamente vinculado, não deixando margem à discricionariedade, não 

se admitindo, portanto, atos e procedimentos à margem da lei. 
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Só porque político, não se pode admitir a parcialidade,  a arbitrariedade, nem a 

injustiça. Assim como o judicial, o julgamento político deve ser fundamentado. É da 

fundamentação que se extraem os motivos, os argumentos que demonstrem, com base nas 

provas, que o réu tenha praticado a conduta imputada (LÔBO, 2003, p. 141).  

José Nilo de Castro (2006, p. 480) explica que a cassação de mandato eletivo, por 

ser ato vinculado, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário no que diz respeito à formalidade 

do procedimento de cassação e à legalidade intrínseca dos elementos internos do ato ou 

fato motivadores da medida punitiva. Mas conclui: 

O que, entretanto, é interdito, subtraído ao Judiciário é invadir o campo 
próprio dos atos interna corporis, valorando função política que a ordem jurídica 
conferiu ao Legislativo, com exclusividade, indo ao mérito da cassação, revisando-a por 
esse motivo. O Judiciário não pode substituir o julgamento político-administrativo da 
Câmara pelo seu. A teoria dos motivos determinantes se impõe aqui, no particular, pela 
qual todo ato, quando tiver sua prática motivada, fica vinculado ao motivo exposto. Daí 
não se busca no Judiciário, saber se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a 
deliberação da Câmara, se esta deveria perdoar ou não o acusado, pois este juízo é de 
mérito, e a Justiça não pode substituir a deliberação da Câmara Municipal por um 
pronunciamento de mérito do Judiciário (CASTRO, 2006, p. 480-481). 

 

Pelos termos do que vem disposto no art. 1º, caput, do Decreto Lei 201/67, 

quando assevera que a apuração pelo Poder Judiciário desta matéria não se confunde com o 

controle político interno ou externo do Executivo, resta claro que tal ocorrerá 

independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, tanto que o diz 

textualmente também na dicção do art. 4º, no sentido de ali prever as infrações político-

administrativas que sujeitam o chefe do executivo municipal a julgamento pela Câmara de 

Vereadores, com sanção de cassação do mandato. Não poderia ser diferente, até pelo fato 

de constituir tais condutas delitos de ordem pública incondicionada. 

Em face disto, é que a jurisprudência nacional evolui seu conceito restrito de 

configuração típica destes comportamentos à compreensão de que se afiguram compatíveis 

com aqueles previstos pela Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e isto 

porque, enquanto que o Decreto-Lei n. 201/67, trata sua responsabilidade por delitos 

funcionais (art. 1º), e por infrações político-administrativas (art. 4º), a Lei n. 8.429/92 prevê 
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sanções civis e políticas para os atos ímprobos. “Sucede que, invariavelmente, algumas 

condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e 

invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme for o caso”. 

 

No âmbito municipal, a cassação do Prefeito é tratada pela Lei Orgânica do 

Município em seu artigo 64, incisos   IV e VI, 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) 

 

Neste caso, o Prefeito de Tupã, José Ricardo Raymundo incorreu no crime de 

responsabilidade, previsto no artigo 64 da Lei Orgânica do Município, inciso IV, ao praticar 

atos que atentam contra a Probidade Administrativa, realizando proposta de suposto 

“racha” entre possíveis contratados pela Administração Municipal, para convencê-los a 

aceitar fazer parte do “GRUPO POLÍTICO” liderado pelo chefe do executivo municipal. 

Além disso, também deixa de cumprir a lei, fato previsto no inciso VI do mesmo 

dispositivo, uma vez que comete, supostamente, o crime de corrupção e fere outros 
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dispositivos, como os previstos no Código Penal e lei  LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, 

com competência para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Configurada aqui, sua primeira afronta às leis. 

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

1990, em seu artigo 105, inciso III, senão vejamos: 

 

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) 

 

Ainda, Excelências, além das hipóteses de cassação previstas na Lei Orgânica e 

legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais políticos-

administrativos e crimes de responsabilidades 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: 
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Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 

julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento 

da Câmara dos Vereadores: 

(...) 

Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, 

rendas ou serviços públicos; 

(...) 

Aqui Excelências, está clara a transgressão do chefe do executivo municipal, 

senhor Ricardo Raymundo, ao inciso II do Artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, uma vez que, ao 

fazer o uso da máquina administrativa, como narrado acima, para compor parcerias e fazer 

convênios com clubes de serviços e entidades, com a finalidade única de interferir no voto 

político do vereador Eduardo Edamitsu, o prefeito fere frontalmente esse dispositivo, sendo 

necessária a Admissibilidade da denúncia para apuração profunda, e sendo necessária, 

também a averiguação de eventuais casos semelhantes. 

E ainda, segue-se o rol de transgressões às regras legais, cometidas pelo Prefeito 

Ricardo Raymundo com essas propostas ao denunciante. 

O artigo 4º  do Decreto Lei nº 201/67 também foi um dos dispositivos alcançados 

pelas práticas delituosas do chefe do executivo, senão vejamos:  

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais 

sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a 

cassação do mandato: 

(...) 

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 

omitir-se na sua prática; 

(...) 

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 
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A flagrante afronta ao texto legal aqui apontado dispensaria quaisquer 

comentários, mas apenas por amor ao debate, seguimos o discurso. 

O prefeito José Ricardo Raimundo, feriu o maior princípio resguardado pela 

legislação enquanto se trata de administração pública, que é a PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA.  

Quando o chefe do executivo se presta a realizar reuniões na “calada da noite”, 

seja em sua residência, seja nas residências dos “negociantes”, para realizar o tipo de 

propostas contidas neste áudio anexo, age com a mais profunda vontade de praticar atos de 

improbidade. 

”Hodiernamente, doutrina contemporânea se debruça na fundamentalidade do direito à 
probidade administrativa, traduzindo um pensamento perspicaz, além de tecnicamente correto e 
apto a concretizar aludido valor. 
 
Em meio a intermináveis séries de crises políticas e jurídicas, o cidadão brasileiro leigo se vê 
desprotegido, a despeito da existência de leis protetivas – notadamente a Lei n°. 8.429/1992 – e 
de mandamentos constitucionais dirigidos a tutelar a probidade no ambiente da Administração 
Pública, de que é exemplo o artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal. 
 
Nesse aspecto, é preciso firmar que a impunidade ou ao menos a sensação dela resultante, tem 
origem exatamente em tais circunstâncias, teóricas ou práticas, que enfraquecem os efeitos 
necessários ao enfrentamento do ato ímprobo, em qualquer esfera de proteção (administrativa, 
civil, penal, etc.). 
 
Além disso, a própria Lei 8.429/199 possui interpretações doutrinárias e jurisprudenciais nos 
mais diversos sentidos, o que, em alguns casos, finda por diminuir a sua necessária incidência ou 
por alterar a maneira como deveria ser aplicada, a fim de que a probidade administrativa 
permanecesse preservada ou restabelecida. 
 
Assim, em uma primeira conclusão, alçar a probidade administrativa à categoria de direito 
fundamental é uma solução concreta para que o combate à improbidade seja fortalecido. 
 
Em decorrência disso, reconhece-se ao cidadão o direito fundamental à probidade 
administrativa, sendo este detentor de uma prerrogativa que lhe confere autoridade para exigir 
(em sentido amplo) uma Administração Pública boa, honesta, leal, moral, indesviável.” BULOS, 
Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Neste diapasão, ao entendimento das leis propostas, segue-se que o  Prefeito 

Ricardo Raymundo feriu, ao mesmo tempo, a Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, 

incisos  IV e VI, o  Decreto-Lei n° 201/67 em seus artigos 1º, inciso II, e 4º incisos VII e X. 
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DO AFASTAMENTO 

Como descreve, claramente, o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, o Prefeito 

ficará suspenso de suas funções quando estiver sendo investigado por crimes de 

responsabilidade, assim que for instaurado o processo na Câmara Municipal. In 

verbis: 

Art. 66. O Prefeito ficará suspenso de suas funções: 

I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo 

Tribunal de Justiça de Estado; 

II – nos crimes de responsabilidade, após instauração de processo pela Câmara 

Municipal. 

Assim, Excelências, ao afrontar a Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, 

incisos  IV e VI, o  Decreto-Lei n° 201/67 em seus artigos 1º, inciso II, cometendo, nos dois 

casos, supostos crimes de responsabilidade, deve ser afastado, imediatamente de suas 

funções, assim que admitida a denúncia por esta casa. 

Até porque, caso permaneça no cargo, poderá continuar a fazer uso indevido da 

máquina administrativa para impedir ou dificultar as investigações, como já deixou 

demonstrado que o faz, no áudio anexo. In verbis: 

Áudio: “Ricardo – O pessoal tá bem assim na cidade, eu gostei, começou mostrar 

agora quem tá comigo, a união. De empresa, de loja. Os cara, tão bem 

movimentado, o Rotary tudo, não tão se conformando. É bom que eles estão 

vendo um pouco quem é o Shiguero. Querem conversar com o Eduardo. Porque, 

tão contra. Nós tava fazendo, fazia muitos anos que não fazia um convênio com 

o Baisebol. Estão fazendo convênio com o Baisebol. Fora as outras categorias da 

ACERT. Mas é muita sacanagem.” 
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Certo ainda, de que, mesmo que os fatos que ensejaram esta denúncia, também 

foram apresentados ao Ministério Público do Estado de São Paulo, não há que se falar em 

duplicidade de julgamento, uma vez que esta E. Casa de Leis tem legitimidade para 

julgamento político-administrativo e ao Tribunal de Justiça o julgamento dos crimes comuns. 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE PREFEITO MUNICIPAL. LEI N. 8.429/1992. 
CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI N. 201/1967. DUPLO REGIME DE 
RESPONSABILIZAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO 2.138/DF. EFEITOS 
INTER PARTES. NÃO APLICAÇÃO A TODOS OS AGENTES POLÍTICOS POR  AUSÊNCIA DE 
IDENTIDADE MATERIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há qualquer antinomia 
entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e 
vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento 
pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 2. Recurso conhecido e provido. DIREITO 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE 
POLÍTICO. APLICABILIDADE. É Certo que o pleno do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da Reclamação n. 2.138, definiu que agentes políticos sujeitos a processo de 
impeachment (crimes de responsabilidade) não podem ser processados por prática de 
atos de improbidade administrativa. Embora esse posicionamento seja prejudicial aos 
valores republicanos e aos princípios da Administração Pública, não se deve tomá-lo 
como uma posição consolidada do STF, a ponto de influenciar o julgamento dos demais 
órgãos do Poder Judiciário. A uma, porque alguns dos votos, que compuseram o 
acórdão, foram dados à época do julgamento por Ministros, que, hoje, não mais 
compõem o Supremo Tribunal Federal. A duas, porque, com a atual composição, o pleno 
do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a petição 3.923/SP, em que o requerente, 
condenado por prática de improbidade administrativa, postulava que o processo fosse 
encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, visto ter sido eleito Deputado Federal, 
indeferiu, de forma unânime, o pedido e assumiu posição contrária à firmada na 
reclamação n. 2.138, ao decidir que não há prerrogativa deforo para ação de 
improbidade. Ressalte-se que os votos dos Ministros Joaquim Barbosa, relator, Ricardo 
Lewandowski, Carlos Ayres Britto e Carmem Lúcia Antunes Rocha, adotaram o 
entendimento de que os agentes políticos estão sujeitos ao processo por ato de 
improbidade administrativa e sem o direito a foro especial. 

 

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 probidade que devem 

permear a conduta do Administrador Público. 
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Regras escritas, Leis e princípios têm 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: 

1) Dos documentos que acompanham a presente denúncia; 

2) Os que esta E.  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; 

3) Mídia em CD-ROM contendo áudio de 14min e 40 seg.  

4) Desde já, fica à disposição para perícia, do aparelho de celular 

que fora utilizado para a gravação do áudio. 

 

5. REQUERIMENTO 

Diante todo o exposto REQUER: 

1) O recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário 

na primeira sessão da Câmara, após protocolo da mesma, como determina a 
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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, por total afronta à a Lei 

Orgânica do Município em seu artigo 64, incisos IV e VI (crimes de 

responsabilidade), o  Decreto-Lei n° 201/67 em seus artigos 1º, inciso II 

(crimes de responsabilidade imprópria), e 4º incisos VII e X (crimes de 

responsabilidade própria). 

 

2) O Afastamento, imediato, das funções do prefeito JOSÉ RICARDO 

RAYMUNDO, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Tupã 

– SP. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Tupã, 4 de abril de 2019 

 

______________________________________________ 
Marcio Aparecido Plácido Murini 

Título de Eleitor nº 2416 0752 0132 
CPF/MF sob o nº 204.610.998-88 

DENUNCIANTE 


