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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCLUSÕES ( DO VOTO)

Nos termos da representação oferecida a esta Casa Legislativa, é de reconhecer a
falta grave da conduta do vereador representado Enfermeiro Vilmar Emilio Heming.

o Código de Ética e Decoro Parlamentar (Res. 4 de 19 de Outubro de 2001) estabe-
lece os princípios éticos e as regras basilares de decoro e que devem nortear a conduta dos par-
lamentares no exercício do seu cargo, além de trazer o procedimento disciplinar e as penalida-
des aplicáveis no caso de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar.

Nos exatos termos do referido dispositivo, o art. 2° dispõe que deve o edil se pautar
pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e prevalência do inte-
resse público, atendendo as prescrições constitucionais, legais, regimentais aplicáveis. Uma vez
descumpridos tais preceitos, incidirão a medidas disciplinares aplicáveis, conforme o disposto
no art. 6° e seguintes da Res. 06 de 2015 em vigência.

No caso concreto, o comportamento do representado é de todo reprovável, na
medida em que fere não apenas a boa-fé dos eleitores e a moralidade pública, como também
afronta todo o sistema jurídico eleitoral e penal, pela dificuldade do representado com vistas a
atender seus interesses pessoais em detrimento dos interesses públicos da coletividade de Novo
Hamburgo, como se o interesse do mandato de vereador fosse um direito pessoal divorciado
dos interesses públicos coletivos.

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 396 PROCEDo :
RONDÔNIA RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA AUTOR(A/S)(ES) :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA PROC.(A/S)
(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA RÉU(É)(S) : NATAN DONADON ADV(A/S) : BRUNO
RODRIGUES ADV(A/S) : MAURÍCIO CORRÊA ADV(A/S)
MAURO MACHADO CHAIBEN Decisão: O Tribunal, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, resolveu a questão de ordem no
sentido de que, determinada a cassação dos direitos políticos, tanto a
suspensão quanto a perda do cargo são medidas decorrentes e
imediatamente exeqüíveis após o trânsito em julgado da condenação
criminal, sendo desimportante para a conclusão o exercício ou não de
cargo eletivo no momento do julgamento, nos termos do voto da
Relatora. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 26.06.2013.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Zavascki. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel
Santos. pl Luiz Tomimatsu Assessor-Chefe do Plenário

Sendo assim, perda do mandato parlamentar decorre em virtude do desvalor
atribuído à conduta pelo ordenamento jurídico brasileiro e de sua incompatibilidade com o
exercício do mandato.

Outrossim, a Constituição Federal, no seu art. 55, inciso lI, disciplina a hipótese de
perda do mandato eletivo por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. O presente
dispositivo, por força do princípio da simetria, é plenamente aplicável aos entes municipais, in-
cidindo aos membros do Poder Legislativo local.

Nesse sentido:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que irifringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anteri-
or;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro par-
lamentar;
111- que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça par-
te das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou
missão por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta
Constituição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julga-
do.

Outrossim, cabe ao parlamento a decisão acerca da perda do cargo do representado:

No caso específico dos parlamentares, esta relação natural entre sus-
pensão dos direitos políticos eperda do cargo público (....) não se esta-
belece como consequência natural. E a Constituição, no art. 55, ~2,
diz claramente que, nesses casos, a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por (...) maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido po-
lítico representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
(AP 565, rei. mino Carmem Lúcia, voto do mino Teori Zavascki,j. 8-8-
2013, P, DJE de 23-05-2014)

O art. 25 da Lei Orgânica do município de Novo Hamburgo, em consonância com a
Carta Magna, dispõe, claramente a perda do mandato ao vereador que não proceder de modo
compatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

De acordo com o disposto no art. 17 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
perderá o mandato de Vereador que incidir em quaisquer das circunstâncias do art. 25 da Lei
Orgânica.

Página 5 de 7
Doe sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA. (Lei Municipal N" 31/98, de 19 de maio de 1998)

Contribua com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Lei Municipal N° 1.180/2004, de 13 de outubro de 2004)
Doe Medula Óssea, San e do Cordão Umbilical e Placentário - PRÓ-MEDULA Lei Munici aI N° 2.31012011 de 08 de a osto de 2011



~

~

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Da mesma forma, dispõe o art. 16, inciso IV do Código de Ética desta Casa
Legislativa que o assédio sexual considera-se transgressão grave à ética parlamentar e o art. 9°,
inciso II do seu Regimento dispõe que tal transgressão importa na perda do mandato do
vereador representado.

Da leitura dos dispositivos supracitados, verifica-se que o representado incidiu nos
preceitos legais, regimentais e constitucionais vigentes, o que acarreta a perda dos seus direitos
políticos.

Registra-se, outrossim, que os fatos noticiados pelo Inquérito Policial em face do
representado, reproduz condutas graves e provas cabais do delito praticado por este. Tais fatos
traduzem uma imagem negativa e de descrédito ao legislativo e a seus membros.

De acordo com o aludido na Representação endereçada a esta Casa Legislativa, são
corroboradas condutas gravíssimas imputadas ao representado.

Não podemos nos omitir neste momento, sob pena de desrespeitar e faltar com a
confiança dos eleitores depositadas em nós.

Além de prevenir a ocorrência, incentivando as vítimas a denunciarem os assédios,
cabe esta Casa Legislativa apurar e punir as violações denunciadas. É importante que seja
rompido o silêncio do assédio sexual, visto que tal conduta alimenta o agressor e pode
contribuir para que aconteça mais vezes.

Assim sendo, voto pela perda do mandato do vereador acusado, fulcro o art. 9°,
inciso II do Regimento Interno do Código de Ética combinado com o art. 16, inciso IV do
Código de Ética.

Tendo o referido conhecimento legal, o Representado está plenamente ciente da pe-
nalidade a ser aplicada, não tendo fundamentos para questionar a mesma.

CONCLUSÃO FINAL (VOTO DA RELATORA)

Por todo o exposto neste relatório e o constante dos autos, alvidro pela procedência
da representação e a perda de cargo de Vereador Vilmar Emílio Heming, nos termos art. 55,
inciso II da Constituição Federal, art. 25, inciso III da Lei Orgânica de Novo Hamburgo c/c art.
17 do Regimento Interno da Câmara Municipal (Res. 08/15L/2009), art. 6°, inciso III e art. 9°,
inciso II da Res. n° 6 de 2015. Por fim, requer que seja remetido cópia deste parecer para
análise em plenário.
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Novo Hamburgo, 27 de Maio de 2020.

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da CâmaraMunicipal de Novo Hamburgo.

4:~Semilda l\?ie(tlera~Santos
Vereadora/Relatora
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