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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

  ESTADO DO PARANÁ 

De: Assessoria Técnica e Jurídica – Rosimeire Cássia Cascardo Werneck – Consultora 

Jurídica 

Para: Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu – Sr. Ney Patrício 

Processo GIIG: 1.078/2021 

Requerimento pela Instauração de Processo Ético Disciplinar  

 

 

 

Parecer nº 242/2021 

 

 

 I.Consulta  

 

01. Trata-se de requerimento distribuído por Sheila Ale Ghazzaoui, objetivando a adoção 

de providência quanto as condutas do então vereador Adnan El Sayad. 

02. Acompanhando o expediente encontramos instrumento de procuração outorgada a 

advogado, documentos pessoais, comprovante de endereço da requerente e decisão judicial aplicada 

em desfavor do vereador, impedindo-o da aproximação e de tentar contato, por qualquer meio de 

comunicação, com a representante acima nominada.  

03. Também anexadas uma série de notícias veiculadas por periódico de comunicação local 

que, dentre outras condutas, divulga que o representado, ora vereador, teria recebido financiamento 

de grupos terroristas para a disputa eleitoral.  

04. Aduz que o vereador incorreu em crime de calúnia e difamação, ao se dirigir à mídia 

afirmando que a representante possui uma extensa ficha criminal. 

05. Reforça o procurador da representante que ela e o parlamentar mantiveram uma 

relação amorosa, por aproximadamente três anos, sendo que fatos supervenientes ao término da 

relação estão sob judice, afirmando que o parlamentar vem denegrindo a imagem e a moral da 

representante. 
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06. Por fim, acrescentado que o parlamentar se apresentou em reunião realizada perante o 

Sindicato dos Rodoviários de Foz do Iguaçu como integrante da Comissão de Mobilidade Urbana, 

contudo, segunda a representante, referida comissão sequer foi instituída na esfera desta Câmara 

Municipal.  

07. Após despacho da Presidência da Mesa Diretora, a representação veio para estudo e 

análise desta Assessoria Jurídica, sob a ótica da legislação de regência e preceitos de ordem interna, 

razão pela qual passamos às seguintes considerações. 

 

II. Análise Jurídica: Representação. Infração Político-Administrativa. Rito 

Decreto 201/67. Pressupostos Formais. Tipicidade da Conduta. Subsunção dos 

Fatos e da Conduta à Norma. Princípio da Separação dos Poderes 

 

08. Conforme reiteradamente firmado por esta Assessoria, nas formas democráticas de 

governo, o instituto da representação pode significar um notável instrumento administrativo pelo qual o 

sujeito, denunciando irregularidades, ilegalidade e condutas abusivas oriundas de agentes, reivindica a 

apuração de determinadas posturas e a regularização de situações decorrentes.  

09. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, uma representação, ainda que formulada 

por uma pessoa não afetada pela irregularidade ou abusividade da conduta, significa um meio efetivo 

do exercício da cidadania. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 

26ª ed. rev.; ampl. e atualizada até 31/12/2017. São Paulo Atlas. 2013. p. 957). 

10. De toda forma, irrefutável que o exercício do direito de representação contra qualquer 

cidadão pátrio, entre os quais abrangidos também os vereadores, condiciona-se a ao cumprimento de 

requisitos formais. 

11. Diante do conjunto fático trazido neste expediente, necessária uma abordagem do 

Decreto 201/67, que dispõe sobre o rito do processo de cassação do Mandato do Prefeito e dos 

Vereadores, e enumera as circunstâncias que podem levar à apuração de responsabilidade político-

administrativa do vereador, a saber: 

 



 

 

 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, Foz do Iguaçu, Pr – 85.851 – 490 – Fone: (45) 3521-8100.  
Página 3 de 9 

 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

  ESTADO DO PARANÁ 

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 

 

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de 

improbidade administrativa; 

 

II - Fixar residência fora do Município; 

 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar 

com o decoro na sua conduta pública. 

 

12. Por disposição expressa no §1º do art. 7º do Decreto 201/67, o processo de cassação 

de mandato de vereador segue o rito estabelecido no art. 5º, assim redigido: 

 

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: 

 

I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com 

a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, 

ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão 

processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o 

denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto 

legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o 

quórum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de 

votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 

 

13. Do enunciado acima transcrito, imprescindível que a denúncia exponha todos os fatos 

que pesam em desfavor do representado, bem como indique provas que servirão para a comprovação 

do alegado. 

14. Por seu turno, no âmbito desta Casa Legislativa, as hipóteses típicas elencadas como 

incompatíveis com o decoro parlamentar, aludidas no inciso II do art. 85 do Regimento Interno, 



 

 

 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, Foz do Iguaçu, Pr – 85.851 – 490 – Fone: (45) 3521-8100.  
Página 4 de 9 

 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

  ESTADO DO PARANÁ 

sujeitas, portanto, à perda de mandato, encontram-se estampadas no art. 89, também do Regimento 

Interno: 

Art. 85 Perderá o mandato o Vereador: 

... 

II - cujo procedimento seja declarado incompatível com o decoro 

parlamentar; 

 

Art. 89 Para o efeito do art. 85, II, deste Regimento, considera-se 

procedimento incompatível com o decoro parlamentar: 

 

I – o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros da Câmara ou a 

percepção de vantagens indevidas em decorrência da condição de vereador; 

II – a transgressão reiterada aos preceitos deste Regimento Interno; 

III – perturbação da ordem nas sessões da Câmara ou nas reuniões das 

Comissões;  

IV – uso, em discursos ou Pareceres, de expressões ofensivas a membros do 

Legislativo Municipal;  

V – desrespeito à Mesa e atos atentatórios à dignidade de seus membros; 

VI – comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a 

dignidade do Poder Legislativo Municipal.  

 

15. Deve ser registrado que a imputação de uma infração político-administrativa, a 

exemplo da suposta quebra de decoro parlamentar, é dotada de contornos próprios que exigem a exata 

concretização da conduta ao tipo contemplado na norma. É dizer que a formalização e consequente 

tramitação de um procedimento de índole político-administrativa reclama a subsunção do fato à norma. 

Em outras palavras, a demonstração de que a conduta do agente político se amolda ao conteúdo 

formal descrito pela norma é pressuposto essencial para a instauração de uma denúncia/representação, 

sob pena da mesma vir a ser arquivada por inépcia. 

16. Ora, sabemos que existem determinados comportamentos, erigidos pelo ordenamento 

como condutas antijurídicas. A infração ou ilícito, como categoria jurídica, consiste no 



 

 

 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, Foz do Iguaçu, Pr – 85.851 – 490 – Fone: (45) 3521-8100.  
Página 5 de 9 

 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

  ESTADO DO PARANÁ 

comportamento contrário àquele estabelecido pela norma jurídica, que é pressuposto para a aplicação 

de uma sanção. A infração é causa lógica-jurídica para a imposição da sanção decorrente.  

17. Em suma, existem condutas antijurídicas de diferentes naturezas, a exemplo das 

condutas antijurídicas de natureza penal, condutas antijurídicas de natureza administrativa e condutas 

denominadas ímprobas. Nessa ordem, as sanções correlatas seguem a mesma lógica no sentido de 

serem impostas pela esfera que reconheceu a antijuridicidade na conduta. Para tanto, explica-se: um 

ilícito administrativo consiste em um comportamento voluntário violador de preceito administrativo, 

ensejará a aplicação de uma sanção da mesma natureza pela autoridade que representa o organismo 

administrativo e assim é que se sucede com as sanções civis e penais, que devem ser aplicadas pelas 

esferas jurisdicionais competentes.  

18. De fundamental importância para a compreensão do raciocínio acima exposto, a 

explanação a seguir do reconhecido jurista Celso Antônio de Mello: 

[... ] o fator de distinção entre os ilícitos não reside na qualidade ou gravidade da 

violação à ordem jurídica, porém assim se revela mediante consideração da 

autoridade competente para impor a sanção em cada caso. Isso se presta, ademais, 

para apartar a infração por ato de improbidade administrativa das infrações 

administrativas, sem prejuízo de se assumir a necessidade de manejo das regras e 

princípios do regime jurídico administrativo para o reconhecimento daquela, porém, 

repita-se, pelo Estado-Juiz (como previsto no parágrafo único do art. 12 da Lei 

8.429/1992); e não pelo Estado-Administração. Sintetizando, é a função 

desempenhada pela autoridade que dita tratar-se de infração-sanção administrativa 

ou de natureza diversa. (Curso de Direito Administrativo. 17ª edição. Malheiros. São 

Paulo. 2004. p. 873). 

19.  Dentro do contexto acima, merece destaque a observação do Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques acerca das inter-relações entre as instâncias. Para o jurista: 

 

“A multiplicidade de órgão de controle dotados de competências semelhantes 

ou análogas, para perseguir os mesmos fatos, ainda que sob o fundamento de 

que se trata de bens jurídicos diversos, fragiliza direitos fundamentais e gera 

grave insegurança jurídica. Ao mesmo tempo, é decorrência da separação dos 

Poderes e assegura autonomias institucionais, além de fomentar aplicação das 
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leis sob perspectivas e competências distintas. Há, pois, importante 

complexidade neste tema: 

[...] aos Poderes, órgãos e entes com esferas de abrangência comum como 

interdependentes, é recomendado profícua coordenação ou cooperação 

institucional, emergindo, com singular relevância, o tópico da inteligência 

estatal e da comunicação entre órgãos e Poderes Públicos nas estratégias 

sancionatórias”. (Improbidade Administrativa. Temas Atuais e 

Controvertidos. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2017. p. 97). 

 

20. Na mesma obra, Fabio Medina Osório, ressalta que as peculiaridades de cada caso 

concreto, é que revelariam a efetiva necessidade e o fundamento para mais de uma atuação estatal em 

relação aos mesmos fatos. O jurista mencionado, em estudo sobre a inter-relação das decisões, conclui: 

 

“A independência entre as instâncias civil, penal e administrativa não pode 

justificar automática dupla punição de jurisdicionado ou administrado, com 

quebra da proporcionalidade, ou um conjunto de soluções contraditórias, sob 

pena de afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e à boa-

fé objetiva que se exige permanentemente do Estado, com o que se 

fulminaria, também, a segurança jurídica. (idem p. 111). 

 

21. E prossegue:  

 

“...o princípio do non bis in idem vem ganhando crescente importância, numa faceta 

marcadamente funcional e voltada ao permanente estímulo à coordenação e à 

cooperação entre as diversas instâncias, que inclusive redimensiona o princípio da 

separação dos poderes. Os princípios da legalidade e da tipicidade, à luz do devido 

processo legal punitivo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da interdição à 

arbitrariedade dos poderes públicos, viabilizam o reconhecimento não só da inter-

relação entre os órgãos de controle e as decisões administrativas e judiciais, como 

também do non bis in idem em razão da integridade e da coerência entre as instâncias 

civil, penal e administrativa.” (Improbidade Administrativa. Temas Atuais e 

Controvertidos. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2017. p. 112). 



 

 

 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, Foz do Iguaçu, Pr – 85.851 – 490 – Fone: (45) 3521-8100.  
Página 7 de 9 

 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

  ESTADO DO PARANÁ 

22. Ainda nesse cenário, transcrevemos parte de ensinamento de José Afonso da Silva: 

 
[...] os trabalhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas também 

do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se esses órgãos se 

subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de 

um pelo outro nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que, entre 

eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, 

integra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos.  

 

23.  Conforme anteriormente dito, sublinhe-se que o fator de distinção entre a apuração de 

condutas ilícitas não reside na gravidade da conduta, e sim na autoridade que dita tratar-se de infração 

sujeita à sanção de natureza político-administrativa ou de natureza diversa.  

24. No caso em exame, observamos que umas das razões que servem de embasamento 

para o pedido de providências em desfavor do parlamentar tem como justificativa o fato de o vereador 

figurar no polo passivo de demanda levada ao conhecimento do Poder Judiciário e não porque tenha 

aquele praticado eventual conduta na condição de representante popular.  

25.  Portanto, não haveria que fugirmos, então, da conclusão de que apenas ao Poder 

Judiciário assistiria a competência para analisar a afirmação que recai sobre o parlamentar e reconhecer 

se o vereador incidiu , ou não, em prática de violência contra a mulher para aplicar-lhe as 

medidas/sanção correlatas, nos moldes propagado pela Lei  11.340, de 07/08/2006, Lei Maria da 

Penha. 

26.  Ora, buscar não reconhecer a assertiva acima seria o mesmo que admitir que um 

colegiado administrativo - no caso uma Comissão Processante ou um Conselho de Ética e Disciplina 

- pudesse agir com poderes ilimitados, o que seria uma ideia completamente contraposta ao princípio 

da legalidade, viga mestra do atual Estado de Direito, e do próprio princípio da separação dos poderes, 

elevado à condição de cláusula pétrea pelo sistema constitucional vigente, nos termos que informa o 

inciso III, do §4º, do art. 60, da Constituição Federal.  

27. Assim, em nosso entendimento, o reconhecimento da inépcia da representação reside 

no fato de que esta Casa Legislativa não dispõe de aptidão para aceitar denúncias por supostos crimes 
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comuns imputados aos agentes políticos. Aliás, a ação/medida competente já encontra-se 

regularmente distribuída perante a esfera judicial competente. 

28. Acrescente-se, ainda, que a existência da justa causa e o interesse público são condições 

absolutamente elementares para a instauração de um procedimento administrativo. Há que existir, 

portanto, ao menos uma conjugação entre a motivação e os meios utilizados pelo Estado, sob pena de 

ausência de legitimidade na atuação do Poder Público.  A propósito, a Lei 9.784, de 29/01/1999, que 

regula o processo administrativo, anuncia: 

 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

 

29. Se o interesse público é condição elementar para a deflagração de uma medida pela 

Administração, não havendo interesse público a ser atingido, não há que se falar na necessidade de 

instauração de uma providência na esfera de atuação da Administração. 

30. Ad argumentandum tantum, um dos assuntos que justificaram o pedido de providências, 

reveste-se de conteúdo que reclama a garantia constitucional de proteção à intimidade, matéria com 

tramitação em segredo de justiça, que sequer poderia estar sendo aventada em veículo de imprensa e, 

tampouco, perante esta Casa Legislativa.  

31.  O mesmo se diga em relação às ofensas por injúrias e calúnias lançadas pelo vereador 

em face da representante, cuja tramitação estaria a depender de ação penal privada perante o Judiciário,  

pois o fato de o representado, Sr. Vereador Adnan El Sayed, estar investido em uma cadeira 

parlamentar não tem o condão de atrair nenhuma espécie de prerrogativa para que as eventuais 

responsabilidades de ordem penal ou civil praticadas por aquele venham a ser processadas perante o 

Poder Legislativo Municipal. 

 

 III. Conclusão 

 

32. Sendo estas observações que me competiam, porém, sem usurpar das prerrogativas 

conferidas aos membros desta Casa Legislativa, a presente manifestação é no sentido de que a 
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representação carece de elementos mínimos de processabilidade, em virtude de que as imputações em 

desfavor do vereador não dizem respeito à infração político-administrativa, que levasse à aplicação da 

perda do mandato.   

33. Outrossim, ressalte-se a possibilidade de análise do feito pelo Plenário, para que o 

Conselho de Ética Parlamentar, em expediente específico e observadas as garantias enumeradas no 

art. 5º da Constituição Federal, avalie se os fatos imputados ao parlamentar podem configurar a quebra 

de algum dever ético, nos moldes propagado pela Resolução 163, de 15/12/2020. 

 

 Foz do Iguaçu, 05 de agosto de 2021 

 

 

 Rosimeire Cássia Cascardo Werneck    

 Consultor Jurídico – Matrícula 00.560   
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