-181:B um ponto de vista pessoal. não de or~
dem jurídica. DUII5 qUe orienta o pensamento.
Estou de acôrdo com o eminente Relator. rejeitando a argüição de inconstitucionalidade da Lei n 9 2.462. de 22-8-62, do
Estado de Alagoas.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: Julgaram improcedente a argüição
de inconstitucionalidade da Lei n' 2.462,
de 22-8-62. do Estado de Alagoas, contra
os votos dos Ministros Prado Kel1y, Luís

PREFEITO -

Gallotti, Gonçalves de Oliveira e HaluIemann Guimarães.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Ribeiro da Costa. Relator. o Exmo. Sr. Ministro Vitor Nunes Leal. Tomaram parte
no julgamento os Exmos. Srs. Ministros
Aliomar Baleeiro. Carlos Medeiros, Prado
Kelly. Adalicio Nogueira, Evandro Lins e
Silva. Hermes Lima, Pedro Chaves, Vitor
Nunes Leal, Gonçalves de Oliveira, VillasBoas, Cândido Mota Filho. Luis Gallotti,
Hahnemann Guimarães. Impedido o Exmo.
Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro. Ausente,
justificadamente. o Exmo. Sr. Ministro Lafayette de Andrada.

IMPEACHMENT

- O legislador federal é competente para legislar sôbre o
peachment dos Prefeitos Municipais.

lffi-

Interpretação da Lei n.O 3.528, de 1959.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Alberto Brizzola versus Câmara Municipal de Indaiatuba
Rec.urso de mandado de segurança n9 11.622 -

Relator: Sr. Ministro

"

CÂNDIDO MOTA FILHO
ACÓRDÃO

O mandado foi indeferido em I' grau e
confirmado o indeferimento pelo C. Tribunal de Alçada. que diz à fi. 68:

Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal. em sessão plenária. à unanimidade. negar provimento ao recurso. ut
notas taquigráficas anexas.

"Esta última Lei (n' 3.528), principalmente o invocado art. 49 , não padece do
vicio da inconstitucionalidade. uma vez que
emanada do Poder Legislativo Federal, órgão competente para legislar sôbre matéria criminal e crimes de responsabilidade
(Constituição federal), art. 59, XV, letra
a. Os Estados e Municipios, a respeito, não
têm podêres concorrentes. Aliás pode-se
afirmar que a questão da inconstitucionalidade da lei, que previu o impeachment der
Prefeito, está superado diante da manifestação do E. Tribunal Pleno no Tribunal de
Justiça do Estado".

Vistos. etc.

Brasilia, 24 de marçO de 1966. - A. M.
Ribeiro da Costa, Presidente. - Cândido
Mota Filho. Relator.
RELATÓRIO

o

Sr. Ministro Cândido Mota Filho Alberto Brizzola. ex-prefeito de Indaiatuba. foi afastado dêsse cargo por impeachment. Impetrou segurança por sustentar a
inconstitucionalidade do art. 49 da Lei n9
3.528. de 1959, que deu fôrça legal ao seu
impedimento.

Dai o recurso ordinário, onde sustenta a
usurpação do poder federal a respeito.

-182 A Câmara Municipal de Idaiatuba impugnou o recurso, que está, por sua vez,
desamparado pelo parecer da Procuradoria-Geral, que à fI. 95 diz:
"Ex-prefeito do município de Indaiatuba, afastado do cargo em virtude de impeachment decretado pela Câmara Municipal, impetra mandado de segurança, argüindo a inconstitucionalidade do art. 4'
da Lei n· 3.528, de 1959, e, por via de conseqüência, do ato que nêle se fundou.
O Tribunal de Justiça de São Paulo
confirmou a decisão de primeira iilstância,
consagrando a validade da apI:cação d:l
norma legal que faz incidir, nos crimes de
responsabilidade dos prefeitos municipais,
as regras da Lei n" 1.079, de 1950.
Opinamos, data venia, pela manutenção
do acórdão. O poder legislativo federal é
o único competente para legislar sõbre
matéria criminal e para definir a ccmpetencla no proecsso e julgamento dos crimes de
responsabilidade, nos têrmos do art. 5', inciso XV, da Constituição feder .. l."
É o relatório.
VOTO

O Sr. Ministro Cândido Mota Filho (Relator) - Já tive ocasião de sustentar, no
caso de Alagoas, que a matéria de crime
de responsabilidade há de ser tratada dentro da descentralizada competência federativa, isto é, tendo em conta a organização
política dos Estados na forma do art. 18

da Constituição. E dizia que, se o Estadomembro tem, pela sua autoncmia, poder de
auto-organização, tem êle ccnseqüentemente de prever sõbre tudo que se refira à
sua responsabil:dade específica, inerente à
sua razão de ser.
E, de outra feita, sustentei () mesmo ponto de vista.
.
Porém, fui reiteradamente vencido. O poder federal. como peder substancial da República, que hoje se estende aos municípios, foi considerado ccmpetente. E assim
não se pode mais proclamar qualquer inconstitucionalidade na Lei n' 3.528, de
1959.
Nego provimento

ao recurso.

DECISÃO

Como consta da ata, a deci.são foi a seguinte: Negou-se provimento em decisão
unânime.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro A. M.
Ribeiro da Costa. Relator, o Exmo. Sr. Ministro Cândido Mota Filho. Tomaram parte
no julgamento os Exmos. Srs. Ministros
Carlos Medeiros, Aliomar Baleeiro, Prado
Kelly, Adalicio Nogueira, Evandro Lins e
Silva, Hermes Lima, Pedro Qaves, Gonçalves de Oliveira, ViIlas-Boas, Cândido
Mota Filho, Luis Gallotti, Hahnemann Guimarães e Lafayette de Andrada. Ucenciado, o Exmo. Sr. Ministro Vitor Nunes
Leal. Impedido, o Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro.

VEREADOR - CASSAÇÃO DE MANDATO

- O fato de cassação de mandato de vereador compete ao plenário da Câmara com observância das formalidades legais e regimentais.
TRIBUNAL DE ALÇADA DE SAO PAULO
Juizo ex officio versus A1ziro Brandão
Recurso ex officio n' 71.757 -

Relator: Sr. Desembargador

MEDEIROS JÚNIOR
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ex oEticio n9 71.757, da co-

marca de Piracaia, em que é recorrente o
Juizo ex offido e recorrido Alziro Brandão: Acordam, em Quinta Câmara Civil
do Tribunal de Alçada, por votação unã-

