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ILUSTRÍSSIMO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GILBUÉS-PI 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO  

 

 

 

   LEONARDO DE MATOS MORAIS, brasileiro, casado, RG nº 2.054.630 

SSP/PI, CPF nº 647.954.623-72, Residente e domiciliado na Rua Avenida Zeferino Vieira, nº 

295, Bairro São Benedito - Gilbués, atualmente ocupando o cargo de Prefeito do Município de 

Gilbués pelo MDB, eleito pelo povo deste Município, vem, face de publicação de intimação 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, no último dia 30 de abril de 2019, proveniente da 

presidência desta Casa, com a devida vênia, até a presença de V. Exa., apresentar a sua DEFESA 

à denúncia apresentada por Eleitor, a qual fora recebida pela Câmara Municipal, em sessão, no 

último dia 10 de Abril de 2019 por cinco votos a favor e três contra, nos termos dos substratos 

fáticos e jurídicos a seguir expendidos. 

I - PREAMBULARMENTE 

O Denunciado refuta peremptoriamente, e de forma categórica, todas as acusações 

que lhes foram imputadas na peça de denúncia que deu origem ao presente processo.     

A denúncia em causa, oferecida imediatamente após aflorar à sociedade o 

afastamento político do grupo do vice-prefeito com o denunciado. 
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Feita às pressas, sem nenhuma preocupação com a técnica jurídica a aludida 

peça de denúncia é carente de provas, contendo apenas acusações genéricas, não 

apontando a suposta infração político administrativa do denunciado, anexando, inclusive, 

prova ilícita. 

Trata-se, Srs. Vereadores, de uma verdadeira aberração jurídico-política, pois se 

encontra eivada de inúmeras ilegalidades, o que tornou o procedimento, desde o seu nascedouro, 

inconstitucional, nulo de pleno direito. 

Antes, porém, de indicar ponto a ponto, os fundamentos em que se sustentam as 

afirmações acima o Denunciado registra a tempestividade de sua DEFESA, pois os prazos, 

neste tipo de processo, segundo o ilustre Doutrinador Tito Costa, contam-se da seguinte forma: 

“Não se exige fórmula especial para a notificação, que pode ser feita por ofício ou carta, 

acompanhada de cópia da denúncia e de todos os documentos que a instruírem, a fim de 

que o acusado tenha elementos para produzir sua defesa, no prazo de dez dias. 

Para a contagem desse prazo aplicam-se, a nosso ver, as regras do Código 

de Processo Civil....”1    

O recebimento da notificação se deu por intimação no diário oficial dos municípios 

em 30 de abril de 2019, sendo 01 de maio de 2019 feriado nacional, iniciando a contagem dia 02 

de maio de 2019, apresentando a defesa em 13 de maio de 2019, portanto, dentro do prazo de 

10 (dez) dias. 

Destaca-se, inclusive uma aberração realizada com a publicação em diário oficial 

dos municípios de documentos protegidos pelo sigilo, fato que será apreciado adiante, bem como 

será encaminhado aos órgãos competentes, para apuração de crime entabulado no art. 153 do 

Código Penal. 

II – PRELIMINARMENTE 

                                                 
1 TITO COSTA, Responsabilidade de prefeitos e vereadores. 4 ª Edição Revista, Atualizada  e Ampliada – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. Pg. 274 
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II.1 – DA DERROGAÇÃO EM PARTE DO INCISO II, DO ART. 5º DO DECRETO LEI 

201/67 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO QUE TANGE AO QUORUM DE 

RECEBIMENTO DA DENUNCIA EM FACE DO PREFEITO 

 Deve realmente o presidente optar pelo arquivamento do presente processo por 

uma questão de absoluta relevância, mas que não foi observada, que é a necessidade de se ter 

pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos da câmara para a aprovar o recebimento de denúncia 

desta natureza. 

No presente caso, a ata da câmara do dia 10 de abril de 2019 é clara ao demonstrar 

que na sessão realizada, o recebimento da denúncia fora acatada por 05 (cinco) votos a 03 (votos). 

O fato de somente 05 (Cinco) e não 06 (seis) dos 8 (oito) possíveis votantes, face a 

impossibilidade do Presidente votar neste tipo de votação, terem se manifestado a favor do 

recebimento da denúncia em questão não conferia o direito à Casa de dar andamento ao 

presente processo, tendo feito isso de forma equivocada, sem a observância da normas 

constitucionais pertinentes, tornando, por conseguinte, o presente processo NULO 

desde o seu nascimento.   

Neste momento os nobres edis devem estar se perguntando: Mas como pode a 

defesa afirmar isso se o texto do inciso II, do art. 5 º, do Dec. Lei 201/67, fala que é preciso 

apenas o voto da maioria dos presentes em plenário para o recebimento da denúncia? 

Caso o questionamento tenha sido este se nota que os legisladores não se ativeram 

ao que determina a Constituição Federal de 1988, pois esta reza de forma diferente, o que leva 

a conclusão de que este dispositivo legal, nesta parte, não fora recepcionado pela Carta Magna, 

não tendo mais aplicabilidade prática. 

Este entendimento é unânime na Doutrina e na Jurisprudência pátria, para provar 

isto se traz, inicialmente, à baila o ensinamento do Prof. Luiz Antonio Soares Hentz, que ensina: 

“Uma falha comum nos processos de cassação de prefeitos e vereadores diz respeito ao 

quorum para o recebimento da denúncia pela Câmara de Vereadores. 
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A questão é a seguinte: hoje é necessária a aprovação por dois terços dos 

membros da Câmara, não "voto da maioria dos presentes" como consta do 

art. 5º, II, do Decreto-lei nº 201/67. Trata-se de aplicação do art. 52, 

parágrafo único, e art. 86, ambos da Constituição Federal, e que alteraram, 

nesse aspecto, a menção do antigo texto.  

A CF/88, no parágrafo único do art. 52, refere-se à perda do cargo de Presidente da 

República dizendo que a condenação "somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado 

Federal", e no art. 86, que a acusação somente será admitida "por 2/3 da Câmara dos 

Deputados". 

A Constituição Estadual de São Paulo, de 1989, no art. 49 repete que, em relação ao 

Governador, a acusação será admitida "por dois terços da Assembléia Legislativa".Diante 

das disposições constitucionais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a 

inconstitucionalidade do aludido preceito do Decr.-lei 201/67 (de modo a prevalecer a 

exigência constitucional federal e estadual de voto de dois terços dos membros da Câmara 

também para os municípios), na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 26.279-0/2, j. 

em 30.08.1995 pelo Tribunal Pleno, Relator Des. CUNHA BUENO, por votação 

unânime, que tinha por objeto dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cubatão-SP. 

2 

Seguindo a mesma linha de pensamento o Prof. MAURÍCIO BALESDENT 

BARREIRA, também acentua que: 

 "...o princípio da simetria impõe tratamento igual ao que dispensa o art. 86 

da CF/88 ao Presidente e as Constituições Estaduais aos Governadores, 

                                                 
2 Publicado no Juris Síntese nº 31 - SET/OUT de 2001, Luiz Antonio Soares Hentz 

Juiz de Direito aposentado -Advogado em Ribeirão Preto (SP) Mestre e Doutor em Direito - 

Professor e atual Diretor da UNESP em Franca (SP) 
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carecendo de deliberação de 2/3 dos Vereadores e não de maioria dos 

presentes como consignado no decreto-lei.”3 

Já o Professor ANTONIO TITO COSTA, a respeito, expõe, na sua obra 

Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores o seguinte4: 

"É IMPORTANTE LEMBRAR QUE O QUORUM PARA VOTAÇÃO DO 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA TEM DE SER DE DOIS TERÇOS DOS 

MEMBROS DA CÂMARA, e não maioria absoluta dos presentes como dizia 

o Dec.-lei 201/67. E assim há de ser por duas razões, entre outras: em 

primeiro lugar, para que se cumpra a simetria entre situações semelhantes 

no âmbito federal e no estadual. O Município não pode, nesse particular, ter 

comportamento diferenciado, em desfavor da garantia do acusado. A 

Constituição, no art. 52, par. ún., assim no art. 86, exige o quorum de dois 

terços para a declaração de perda de mandatos federais. As Constituições dos 

Estado contemplam de maneira igual a exigência. Não haverá de ser diferente no âmbito 

municipal. O modelo federal impõe aos demais níveis dos poderes estaduais e municipais o 

paralelismo das formas, em decorrência da necessidade de rigoroso cumprimento das 

regras constitucionais. 

Bem por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de ação direta de 

inconstitucionalidade de preceito inserido em lei orgânica municipal, assim deixou 

decidido: "...patente que o Dec.-lei 201/67 só foi recepcionado pela Constituição Federal 

vigente no tocante ao quorum da condenação. Quanto ao necessário para o recebimento da 

denúncia, vale aquele de dois terços previsto constitucionalmente". 

Continua o afamado TITO COSTA, sustentando a necessidade de quorum de 2/3: 

"Em segundo lugar, porque não se pode aceitar que para a cassação final se 

exija quorum qualificado de dois terços dos membros da Câmara, enquanto 

                                                 
3 Direito Municipal Aplicado, Ed. Del Rey, 1997, p. 172 
4  Ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1998, p. 249 e ss. 
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o recebimento da denúncia, momento crucial para deflagrar-se o processo 

cassatório, possa dar-se por maioria ocasional dos presentes à sessão. 

A incoerência, nesse particular, da lei de exceção, está sendo corrigida, agora, pela nova 

Constituição, sob o prestigiamento de julgados de nossos mais importantes tribunais 

judiciários." 

O nobre Doutrinador termina, acrescentando: 

"Até mesmo por razões de segurança política dos acusados, que, assim sendo, ficariam 

sujeitos à deliberação muitas vezes apressada e equivocada de eventual maioria simples de 

parlamentares presentes à sessão." 

Também outros autores que tratam da defesa de Prefeitos e Vereadores por infração ao 

Decreto-lei nº 201/67 referem-se à inconstitucionalidade da aludida "maioria simples 

dos membros da Câmara". 

Entendendo da mesma forma o Prof. José Nilo de Castro – Presidente do IBDM - 

Instituto Brasileiro de Direito Municipal - preleciona que: 

"...para validamente ser instaurado processo político-administrativo contra o Prefeito, 

impõe-se a deliberação de dois terços dos vereadores à Câmara Municipal, de vez que, no 

particular, a maioria simples prevista no destino art. 5º, II, do Decreto-lei nº 201/67, não 

se compadece do texto constitucional federal (art. 86, par. ún.) e tampouco do texto 

constitucional estadual (art. 91, § 3º -- na CE-SP, art. 49, caput). É a aplicação do 

princípio de simetria com o centro."5 

O mesmo Professor rememora o que acima já fora dito, mas que é importante 

ressaltar, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ADIn nº 25.279-0/2 - j. 30.08.1995, 

por votação unânime, em sessão plenária), fixou o entendimento de que a aprovação para 

recebimento de denúncia por crime de responsabilidade de Prefeito deve ser dada por pelo 

                                                 
5 A defesa dos Prefeitos e Vereadores, Ed. Del Rey, 1995, p. 105-6 
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menos 2/3 dos membros da Câmara dos Vereadores, nos exatos limites traçados pelas 

Constituições Federal e Estadual, destacando: 

"Assim, patente que o Decreto-lei nº 201/67 só foi recepcionado pela 

Constituição Federal vigente no tocante ao quorum de condenação. 

"QUANTO AO NECESSÁRIO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 

VALE AQUELE DE 2/3 PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE". 

O Professor informa, em sua obra “A Defesa dos Prefeitos e Vereadores em face 

do Decreto – Lei N º 201/67, 5 ª Ed., ver., ampl. e atual., de acordo com a Lei de 

Respondabilidade Fiscal e a Lei de Crimes Fiscais”, que o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, Apelação Cível 168.262-5/00, 1 ª Câmara, julg. Em 2/06/2000, pronunciou-se 

pela obrigatoriedade do quorum qualificado de 2/3 para o recebimento de denúncia 

contra Prefeito, em razão da simetria com as normas insertas na Constituição de 1988. 

Nesta mesma obra o nobre catedrático roga o seguinte:  

“A matéria é inequivocamente de Direito Constitucional, não é de direito processual, pela 

sua própria natureza e em razão dos princípios federativo e da separação de poderes, a 

estear-se no system of cheks and balances (a regra dos pesos e contrapesos, que alberga as 

relações entre poderes, de que cogita o art. 2 º da CR).”    

... 

“É importante o registro: qual a razão de ser desta identidade de quorum 

para o processo e o julgamento, em nível local, com o disposto em nível 

federal? É a satisfação ao princípio constitucional da simetria com o centro, 

que informa nossa federação, a satisfação ao princípio do equilíbrio 

federativo e ao da divisão dos poderes. É o interesse nacional na 

uniformidade do direito punitivo, sancionatório e de seu processo.” 

... 
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“Porquanto, todos os princípios da Constituição expressos, estabelecidos, implícitos e seus 

desdobramentos, são de observância compulsória pelos Estados e Municípios (arts. 25 e 29 

da Carta Magna), a despeito do unicameralismo dos Estados e Municípios.6    

Todos estes ensinamentos podem se resumir se dizendo que como a 

Constituição Federal afirma ser necessário 2/3 dos votantes aceitarem um denúncia ou 

uma representação para se processar o Presidente da República, a mesma regra deve ser 

seguida para Governadores e Prefeitos. 

Como 2/3 de 9 (nove) são 06 (seis) e não 05 (cinco), o presente processo é NULO 

DE PLENO DIREITO, pois na sessão que apreciou a denúncia formulada contra o ora 

Suplicado apenas 05 (cinco) Vereadores votaram a favor do recebimento, fato que torna o 

recebimento nulo e vicia todo este procedimento administrativo.      

Este é o entendimento da Doutrina: 

“Visto isso, é imperioso que se reconheça que os prefeitos municipais e 

vereadores processados nas Câmaras Municipais sem que o recebimento da 

denúncia tenha se dado pela maioria de dois terços dos vereadores, estão 

submetidos a processo de cassação de mandato eivado de mácula 

intransponível, qual seja a inconstitucionalidade.”7 

Assim se conclui que o presente procedimento se encontra eivado de nulidades 

absolutas que devem ser reconhecidas pela comissão processante por uma questão de direito, 

por uma questão de JUSTIÇA.    

                                                 
6 A Defesa dos Prefeitos e Vereadores em face do Decreto – Lei N º 201/67, 5 ª Ed., ver., ampl. e atual., de acordo com a 

Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Crimes Fiscais. 110-115 
7 Publicado no Juris Síntese nº 31 - SET/OUT de 2001, Luiz Antonio Soares Hentz 

Juiz de Direito aposentado -Advogado em Ribeirão Preto (SP) Mestre e Doutor em Direito - 

Professor e atual Diretor da UNESP em Franca (SP) 
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II.2 - DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – OFENSA À RITUALÍSTICA DEFINIDA EM LEI 

FEDERAL 

Sr. Presidente, de plano, observa-se uma ofensa grave ao rito prescrito no Decreto 

Lei 201/67, notadamente o art. 5º, II, o qual prescreve que, após recebimento da denúncia, na 

mesma sessão será constituída a Comissão Processante, com três vereadores sorteados entre os 

desimpedidos, in verbis: 

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: 

... 

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. 

Entretanto, tal macha processual não fora obedecida, pelo que, merece, de plano, 

ser chamado o feito a ordem a fim de anular todos os atos posteriores ao recebimento da 

denúncia. 

Até porque, tanto a Lei Orgânica do Município (art.72 e seguintes) e o Regimento 

Interno da Casa (art. 68) remetem à Lei Federal, o procedimento de cassação de chefe do 

executivo. 

Em matéria de cassação de chefe do executivo pelo poder legislativo é sempre bom 

trazer a baila as jurisprudências do E. TJMG 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES INSTAURAÇÃO 
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DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA 

QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR POR VEREADOR -

INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI 

FEDERAL 201/67 - NULIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - 

MANUTENÇÃO. Nos termos da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal 

Federal, as normas de processo e julgamento de infrações político-administrativas 

praticadas por agentes políticos se inserem no âmbito da competência legislativa 

privativa da União. Nestes termos, os processos administrativos instaurados 

para fins de apuração de mencionadas infrações, dentre as quais a quebra de 

decoro parlamentar, devem seguir as regras estabelecidas no Decreto-Lei 

Federal 201/67, sob pena de nulidade. Sentença confirmada, no reexame 

necessário.  (TJMG -  Remessa Necessária-Cv  1.0000.16.086518-4/002, 

Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

02/08/2018, publicação da súmula em 03/08/2018) 

Neste norte, sem maiores delongas, urge pelo reconhecimento da nulidade acima 

ventilada e, por conseguinte, a anulação de todos os atos posteriores ao recebimento da 

denúncia, devendo, inclusive, ser ofertado novo prazo ao denunciado para apresentar defesa e 

requerer o que for de interesse, tendo em vista que a presente peça se limitará a questões 

meramente processuais, tendo em vista a flagrante ofensa à ritualística prevista em lei federal. 

II.3 – DA NECESSÁRIA EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS DO BOJO DO 

PROCESSO – POSSÍVEL COMETIMENTO DE CRIME PELO DENUNCIANTE – 

PUBLICIDADE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS SEM AUTORIZAÇÃO 

Excelência, observa-se na notificação realizada pelo Diário Oficial dos Municípios 

do dia 30 de abril de 2019, que fora publicado todo os documentos constantes do processo 

instaurado pela denuncia já referida. Às páginas 286/288, do referido diário, constam 

informações do Imposto de Renda de Pessoa Física do ora denunciado, tendo sido dado ampla 

publicidade de documento sigiloso. 
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O C. STF tem entendimento pacificado sobre a inutilização de provas ilícitas, 

notadamente a utilização de documentos sigilosos sem autorização, tendo o Ministro Cezar 

Peluso, em seu voto8 assim se manifestado: 

“Se é certo que têm, as partes, poder jurídico, caracterizado como ônus, de requerer e 

produzir todas as provas que reputem necessárias ou convenientes à apuração da verdade, 

não menos o é que o objeto último sobre o qual recai esse poder encontra 

limite intransponível no seu eventual caráter ilícito, que a Constituição da 

República não tolera, subtraindo-lhe toda eficácia retórica e conseqüente 

uso processual. Prova ilícita, obtida de forma ilícita, escusaria dizê-lo, não 

é prova; e não-prova. 

A ostensiva ilicitude da prova, consistente em documentos presuntivamente 

sigilosos de pessoa jurídica, de que, sem autorização dela, se lhe apoderou ex-

ato funcionário, sob acusação de criminoso abuso de confiança, para favorecer a 

ex-companheiro de empresa, autor de reclamatória trabalhista contra esta, 

reconheceu-a o juiz do inquérito, com conhecimento pleno do representante do 

Ministério Público, o qual não lhes alegou nem deu nenhuma prova da 

existência da necessária autorização da titular para uso por parte de 

terceiro. 

(...) 

Ora, permitir, para efeito de consideração jurídica a titulo de fonte ou 

suporte de opinio delicti e de convicção judicial, a juntada, em inquérito, de 

copia integral dos autos de reclamação trabalhista onde estão copias de 

documentos de presumida origem ilícita que instruíram o pedido doutro 

inquérito, é autorizar a produção, por viés, de prova em princípio ilícita, da 

qual para nada, em termos jurídicos, antes de lhe provar a licitude, pode 

                                                 
8 (STF, 2a. Turma, HC 82.862, Min. Cezar Peluso, relator, j. 19/02/2008) 
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valer-se o impetrante, que, aliás, dela não precisa para estimar ou investigar 

a prática dos supostos crimes”. 

 

Tal fato, além de constituir em prova ilícita que deve ser excluída do processo 

imediatamente, incide em crime previsto no art. 153, §1º-A do Código Penal, in litteris: 

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular 

ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja 

divulgação possa produzir dano a outrem: 

... 

§ 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim 

definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados 

da Administração Pública: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa 

 Destarte, urge a exclusão dos documentos sigilosos do denunciante (declaração 

de imposto de renda) do presente processo e, por consequência, o encaminhamento ao 

Ministério Público para apurar a prática, em tese, de crime. 

Soma-se ainda a imprestabilidade da prova, vez que se trata de declaração de 

imposto de renda do ano de 2016, sendo que, em referido, sequer o denunciado era Prefeito. 

IV – DA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA  

O Prefeito Denunciado é acusado de supostamente desempenhar função em 

empresa privada, o que, no entender do denunciante, configuraria em afronta ao art. 72, §1º da 

Lei Orgânica do Município. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm%23art2
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Contudo, com a devida vênia, resta completamente equivocada tal ilação, na 

medida que, desde o início do mandato de Prefeito do Município de Gilbués, o denunciado não 

desempenha função em empresa privada. 

A saber, o denunciado, realmente era sócio de empresa, mas, antes inclusive de 

registro de sua candidatura, saiu do quadro societário da empresa, ainda no mês de abril de 2016 

Contudo, como de conhecimento, nos termos do art. 1003, parágrafo único, do 

Código Civil, até dois anos após a saída de quadro societário, o sócio responde solidariamente 

perante a sociedade e terceiros, veja 

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do 

contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à 

sociedade. 

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, 

responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e 

terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. 

 Devido a isto, e em decorrência do declínio da empresa, inclusive sem poder 

participar de licitações e firmar contrato com a administração pública, sem existir qualquer 

movimentação financeira nos anos subsequentes à saída do denunciado do quadro societário da 

empresa, aliado ao acúmulo de débitos trabalhistas e pela solidariedade mesmo longe da 

empresa, o denunciado teve que voltar formalmente somente para assinar cartas de prepostos 

para participação da empresa em audiências trabalhistas. 

Acrescente-se que, logo após a resolução dos problemas trabalhistas, o denunciado 

saiu dos quadros societários, não subsistindo, sequer, a continuidade do fato. 

Repisa-se: 1- não houve movimentação financeira quando o denunciado retornou 

ao quadro societário da empresa; 2 - o denunciado mesmo sem estar no quadro social, respondia 

solidariamente por todas as obrigações da empresa, por 02 anos; 3 – o retorno ao quadro social 

se deu apenas para providenciar a quitação de débitos trabalhistas; 4 – atualmente não figura 

mais no quadro social.   
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Ora, o próprio Tribunal de Contas do Estado, em relatório apresentado pelo 

denunciante, ressalta que sequer consta no IRPF do denunciado o recebimento de valores de 

citada empresa. Acrescente-se ainda a inexistência de qualquer prova do desempenho regular 

da atividade empresarial, como aduz o denunciante. 

Ademais, sequer a situação subsiste, conforme documentação em anexo, 

tendo o denunciado deixado o quadro societário de referidas pessoas jurídicas, 

ocasionando, portanto, em perda superveniente do objeto. 

V – DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, roga-se pelo acolhimento das preliminares ventiladas nos 

moldes assacados acima, mas em caso de superadas, pelo princípio da eventualidade, roga-se 

pela adoção do rito previsto na lei federal, permitindo ao denunciado acompanhar todos os atos 

do processo. Ao final, requer o arquivamento da denúncia. 

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, como a oitiva do 

denunciante, do denunciado, das testemunhas a seguir arroladas, pugnando pela juntada 

posterior de documentos e pelas diligências declinadas. 

- DILIGÊNCIAS  

1 – encaminhamento de ofício à Prefeitura Municipal de Teresina-PI, para que apresente a 

relação de notas fiscais da empresa UP MED DO BRASIL LTDA – EPP, CNPJ Nº 

06.256.576/0001-09, dos anos de 2017, 2018 e 2019. 

2 – encaminhamento de ofício para Junta Comercial do Estado do Piaui para que apresente cópia 

do atual contrato social da empresa UP MED DO BRASIL LTDA – EPP, CNPJ Nº 

06.256.576/0001-09; 

3 -  encaminhamento de expediente à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí para que 

apresente a relação de notas fiscais da empresa UP MED DO BRASIL LTDA – EPP, CNPJ Nº 

06.256.576/0001-09, dos anos de 2017, 2018 e 2019. 
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   Termos em que  

   Pede Deferimento 

   Gilbués-PI, 09 de Maio de 2019  

 

LEONARDO DE MATOS MORAIS 

 

 

 

 

 ROL DE TESTEMUNHAS 

1. Nome: Leandro Ribeiro de Sousa, inscrito no CPF:002.100.463-33, residente e domiciliado 

na Rua Santa Teresinha, n. 4642, Bairro Satélite, Teresina- PI 

2. Nome: Flávio Henrique Andrade Correia Lima, CPF 462.536.703-44, Endereço: Rua 

Bartolomeu de Vasconcelos, n. 5, Bairro Ilhotas, Teresina-PI. 

3. Nome: Flavio Henrique Rocha de Aguiar , CPF: 239.432.463-53, Endereço: Rua Coronel 

César 1739, Morada do Sol. 

4. Nome: Everton Ribeiro Gomes, CPF. 667.629.443-53, Rua Desembargador João Pereira, n. 

4177, Condomínio Jardins do são Cristóvão: bloco: E ap: 401 Santa Isabel, Teresina- Pi 

5. Jalbas Rodrigues de Souza, CPF: 245336613-00, Av. Zeferino Vieira, 310, Gilbués 

6. Neemias da Cunha Lemos, CPF- 719887771-00, RG-2019927 SSP-DF, Rua Adolf John 

Terry, 1219, Corrente - Piauí 
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7. Letícia Mascarenhas Lustosa Lemos, CPF-004755263-84, RG-2319737 SSP-PI, Rua Adolf 

John Terry, 1219, Corrente - Piauí 

8.Davinelsonn Sousa Soares Rosal, brasileiro, casado, CPF n° 831.747.616-20, Rua Demerval 

Lobão n° 194, Centro, Monte Alegre do Piauí 

9. Esdras Avelino, Ex prefeito de Santa filomena 

10. FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR, brasileiro, casado, CPF n° 

341.218.463-20, residente e domiciliado na Avenida Luiz Brandão, n° 89, Centro,  Monte Alegre 

do Piauí 


