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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA-SP 
 
 
 
 
 
 
 

BELARMINO DEBASTIANI NETTO, brasileiro, comerciante, 

portador da cédula de identidade (RG) n. 4.692.033, e do CPF n. 538.686.098-49, 

residente e domiciliado à Rua Bom Jesus, n. 1204, nesta cidade de Itaporanga-SP, 

quite com a justiça eleitoral, vem, com fulcro no Art. 7o, III e  § 1º, e  no Art. 5o, I, do 

Decreto-Lei n. 201/67, requerer a formação de Comissão Processante a fim de que 
seja processado e julgado o Sr. Vereador JOSIVAM PEREIRA DIAS, em razão de 
ter ele faltado com o devido decoro no exercício de seu mandato, mais 
especificamente pela prática de CRIME,  tendo sido CONDENADO pelas duas 
instâncias da Justiça de São Paulo. Conforme de demonstrará, é indigna a presença 

do vereador entre os nobres representantes do povo, por tratar-se de CRIMINOSO 
CONDENADO por prática infame e cujos fatos, após decisão de 2ª instância, não 

podem ser mais negados. Vejamos: 

 
 
DOS FATOS 
 
 

Conforme consta de denúncia oferecida pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo à 32a Vara Criminal da Capital (anexo), no dia 17 de maio de 

2017, por volta das 03h00min – frisa-se (três horas da manhã), na Rua Professor 

Otávio Ferrari, altura do nº 10, Bairro Morumbi, São Paulo - SP, JOSIVAM PEREIRA 
DIAS, adulterou placa veicular (sinal identificador de veículo automotor), para proveito 
próprio, e em razão de função pública que exerce. 

 

Segundo o apurado, nas condições de tempo e espaço 

supramencionadas, JOSIVAM PEREIRA DIAS, vereador eleito para mandato 

legislativo no município de Itaporanga–SP, estacionou o veículo GM/Celta, placas 

originais ASQ-5875, no local dos fatos. Em seguida, JOSIVAM PEREIRA DIAS 

“cobriu” as placas originais do veículo que conduzia, alocando placas oficiais 
da Secretaria Municipal da Saúde de Itaporanga, número “001”, que somente 
tinha acesso em razão de seu cargo eletivo (função pública). 
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Importante frisar, nesse sentido, que o próprio acusado informou, em 

sede policial, que estava em São Paulo para uma reunião no Palácio do Governo, ou 

seja, encontrava-se no exercício de suas funções. 

 

De antemão, é impossível entender o que um vereador de um 

município do interior fazia às 3h da madrugada nas ruas do Morumbi, região 

notadamente conhecida pela presença não só do Palácio dos Bandeirantes, mas 

também pelo Estádio do Murumbi, bares, restaurantes e casas noturnas com prática 

de prostituição, especialmente nas proximidades da favela Paraisópolis. Causa 

estranheza, no mínimo, que um vereador transitasse com placa de Itaporanga, levando 

o bom nome da cidade, em um veículo particular seu, madrugada à dentro.  

 

Obviamente, às 3h da madrugada, não há agenda alguma no Palácio 

dos Bandeiras. 

 

Após regular tramitação do processo, JOSIVAM PEREIRA DIAS foi 
CONDENADO CRIMINALMENTE tanto em primeira quanto em segunda instância 
(em 2018), tendo sua responsabilidade criminal sido reconhecida (conforme 

acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo anexo). Tal fato foi objeto de ampla 

divulgação, inclusive na mídia escrita (conforme anexo).  

 

É de se salientar, ainda, que, com a condenação em segundo 

instância, não é mais possível ao condenado recorrer para rediscutir matéria 
fática, de modo que a conclusão do Poder Judiciário acerca da ocorrência do 
fato criminoso não pode mais ser alterada, de forma que, se tivesse sido imposta 
a pena de reclusão, o vereador-denunciado iria imediatamente para a prisão. 

 

Em vista do exposto, é evidente que o Sr. JOSIVAM PEREIRA 
DIAS É, AGORA, UM CONDENADO DA JUSTIÇA, sem que lhe possa mais ser 
creditado o benefício da dúvida! 

 
 Tendo o crime sido cometido (2017) e reconhecido durante o 

exercício do atual mandato (2017-2020). Portanto, não resta qualquer dúvida de 
que o condenado não tem mais qualquer condição de honrar a sua nobre função 
edilícia, sendo sua participação na honrada e digna Câmara de Itaporanga uma 
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verdadeira afronta aos cidadão de bem do município, que se veem 
representados por um condenado por crime perante a Justiça. 

 

Num momento em que toda a nação brasileira clama por 

representantes políticos honestos, éticos e cumpridores da lei - o que ficou claro nas 

Eleições Gerais de 2018 - é inadmissível que um vereador condenado nas duas 
instâncias da Justiça Paulista - ficha suja - permaneça a exercer a função de 
representante político do povo. Sobretudo, por um crime de falsidade, o que 

denota o oportunismo, fraqueza ético-moral e má vontade para com o cumprimento 

das leis. 

 
 
DO DIREITO 
 

Dispõe o Decreto-Lei n. 201/67 que, Art. 7º A Câmara poderá cassar 

o mandato de Vereador, quando: III - Proceder de modo incompatível com a 
dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 

 

Conforme preceitua o Art. 58, I, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Itaporanga "Perderá o mandato o vereador: (...) II - cujo procedimento 
for declarado incompatível com o decoro Parlamentar ou atentatório às 
instituições vigentes." 

 

Decoro parlamentar é um termo jurídico que caracteriza a conduta 

ou postura individual que uma pessoa com cargo ou mandato político deve adotar no 

exercício do seu mandato. Este tipo de conduta deve ser adotada por todos os 

representantes eleitos e espera-se que ela seja exemplar, seguindo as normas morais 

da sociedade, como a honradez, a decência, a honestidade, etc. 

 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaporanga apresenta 

algumas hipóteses de quebra de decoro, deixando de especificar todos os casos nos 

quais há quebra de decoro parlamentar. Desse modo, é tarefa dos vereadores 

preencher a lacuna deixada pelo regimento, decidindo caso a caso se houve ou não 

quebra do devido decoro parlamentar. 

 

No caso em exame, é óbvio que houve quebra do referido dever de 

decoro, pois ao praticar uma conduta criminosa o denunciado passou longe do que se 
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espera de um honesto representante do povo, dando inequívocas provas de que não 

se importa com os anseios populares por representantes honestos. 

 
É por demais indigno e inadmissível colocar em um veículo de 

sua propriedade, um CELTA/GM, placa oficial de Itaporanga e transitar 
madrugada à fora pelas ruas de São Paulo. Ressalta-se que a placa oficial 
evitaria multas, permitiria transitar em faixas exclusivas de ônibus, etc. Não 
fosse a diligencia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que conduziu o 
vereador à Delegacia de Polícia, o povo de Itaporanga jamais ficaria sabendo das 
desventuras de seu vereador pela madrugada paulistana, com uso de placa que 
leva o nome de Itaporanga. 

 

Não suficiente, salienta-se que o denunciado encontrava-se, no 

momento do flagrante delito, em exercício de suas funções, tendo em vista que, vide 

o confessado em sede policial, teria ido a São Paulo para uma reunião no Palácio de 

Governo (anexo). Ou seja, a fim de desempenhar uma missão oficial, cometeu um 
crime.  

 

Dessa forma, sua conduta encontra também enquadramento na 

própria previsão do Regimento Interno (Art. 58 (...)§ 6º É incompatível com o decoro 
Parlamentar: III - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato 
ou de encargos dele decorrente).  

 

É importante notar que, conforme leciona RODOLFO DE CAMARGO 

MANCUSO, ao tratar da impossibilidade da revisão da matéria de fato nos recursos 

extraordinário e especial, "eles não se prestam para o reexame de matéria de fato; 

presume-se ter esta sido dirimida pelas instâncias ordinárias, quando procederam à 

tarefa da subsunção do fato à norma de regência. Se ainda nesse ponto fossem 

cabíveis o extraordinário e o especial, teríamos o STF e o STJ convertidos em novas 

instâncias ordinárias, e teríamos despojado aqueles recursos de sua característica de 

excepcionalidade, vocacionados que são à preservação do império do direito federal, 

constitucional ou comum" (cf. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, São Paulo, 

2003, ed. Revista dos Tribunais, 8ª ed., pp. 130 e 131). 

 

Ou seja, agora (após a decisão de segunda instância por um 
colegiado de experientes desembargadores), não é mais possível que seja 
alterada a conclusão de que houve, de fato, crime cometido pelo vereador 
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denunciado (o que, ademais, está lastreado na palavra de dois honrados 
policiais militares).  

 
Portanto, não paira mais qualquer dúvida sobre a 

responsabilidade criminal do Sr. JOSIVAM PEREIRA DIAS. Isso porque, como 

exposto, os únicos recurso que se podem manejar (extraordinário e especial) não mais 

rediscutem matéria fática. Ou seja, o fato de que o crime ocorreu é uma decisão 

definitiva. 

 

Finalmente, não se pode olvidar, ainda, que, a partir de agora, o Sr. 

JOSIVAM PEREIRA DIAS, por ter cometido crime contra a fé pública (Art. 311 do 
Código Penal), encontra-se, nos termos da alínea 'e' do Art. 1o da Lei 
Complementar n. 64 de 1990: INELEGÍVEL.  

 

(Art. 1º São inelegíveis: e) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos 

após o cumprimento da pena, pelos crimes: 1. contra a economia 

popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio 

público;)  
 

Ou seja, está o denunciado enquadrado nos termos da Lei da 
Ficha Limpa. Ainda, em outras palavras, o denunciado é reconhecido pela 
própria lei como FICHA SUJA! 

 

A honrada população de Itaporanga não merece esperar pelo dia 31 

de dezembro de 2020 para que JOSIVAM PEREIRA DIAS NUNCA MAIS VOLTE À 
CÂMARA MUNICIPAL NA CONDIÇÃO DE VEREADOR.  

 
Sua presença afronta a dignidade de sua gente honesta que não 

aceita ver um CONDENADO POR CRIME PELA JUSTIÇA – ainda mais por ter 
usado placa de Itaporanga em seu carro particular para andar pelas ruas de São 
Paulo – sentar-se como vereador, usar da tribuna e receber salário (dinheiro 
público, oriundo dos impostos pagos com sacrifício pelo povo de Itaporanga). 

 

Pelo exposto, é dever da Câmara Municipal de Itaporanga instaurar 

Comissão Processante a fim de reprimir a inadmissível conduta do denunciado 
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condenado, que, ostentando, já, problemas com a Justiça Criminal (por fatos 
anteriores), voltou, agora no próprio exercício do mandato, a praticar um novo 
crime, afastando qualquer dúvida sobre sua má vontade em relação ao 
cumprimento das leis e, portanto, aos deveres inerentes ao cargo de vereador.  

 

Caso fique impune, a mensagem à população itaporanguense 
será a de que a Câmara Municipal não tem qualquer compromisso com a ética, 
com a ordem e com o cumprimento das leis. Pelo contrário, demonstrará que o 

Poder Legislativo itaporanguense é condescendente com condutas comprometedoras, 

do jaez da empreendida pelo denunciado. 

 

Cada vereador é representante do povo. E precisa levar ao seu povo 

uma mensagem que age em nome da sua gente, não em nome de amizades com um 

vereador condenado. 

 

Há um precedente que serve de exemplo a ser seguido. A Câmara 

Municipal de Barra Bonita - SP, que, demonstrando comprometimento com a 
Justiça, com a ética e com as virtudes, não admitiu a continuidade do mandato 
de um vereador criminoso: "A Câmara de Barra Bonita (SP) cassou o mandato do 

vereador José Jairo Meschiato, condenado pela Justiça1”.  

  

No precedente citado, a Câmara cassou um mandato pelo 

cometimento de um crime culposo (sem intenção) antes mesmo do mandato, em clara 
sinalização do elevado padrão de moralidade e probidade que se espera de um 
mandatário público. No caso de Itaporanga, há gravidade ainda mais severa, uma 
vez que o crime foi cometido durante o exercício do mandato e contra 
Administração Pública e com clara intenção.  O vereador, ao transitar pelas ruas 
de São Paulo com placa oficial de Itaporanga, tinha clara intenção de beneficiar 
a si próprio. 

 
 Quem ganhava com a essa atitude era o vereador JOSIVAM 

PEREIRA DIAS. Quem perdia era o povo, pois tinha o nome de sua cidade 
transitando madrugada à fora.  

 

                                                             
1 http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2015/09/vereador-tem-mandato-cassado-apos-
ser-condenado-por-homicidio-culposo.html 
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Por sorte a Polícia Militar agiu e tudo foi desmascarado. 

 

Em suma, o comportamento do vereador denunciado, condenado 

pela Justiça, evidenciou seu verdadeiro estado espírito imbuído de má-fé e de descaso 

para com a vida pública. Alguém que por sua posição, acha-se acima da Lei. Urge 
que a Câmara Municipal de Itaporanga imponha a esse indecoroso representante 
do povo a adequada reprimenda. 

 
DO PEDIDO 

 
Ante o exposto, requer: 

 

1. O recebimento e análise da presente petição com seus anexos, os 

quais provam o alegado. 

 
2. A votação e a instauração de Comissão Processante a fim de 

processar e o Sr. Vereador JOSIVAM PEREIRA DIAS pelos fatos narrados, tendo em 

conta o fato novo (condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça – 2ª 
instância) nos termos do Art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 201/67. 

 

3. Que seja declarado o impedimento do Sr. Vereador JOSIVAM 
PEREIRA DIAS para participar da votação de deliberação do recebimento da 
denúncia, convocando-se suplentes, tendo em visto que é obviamente interessado no 

resultado, sob pena de nulidade. 

 

4.  Que, após o trâmite do processo no âmbito da Comissão, seja o 

relatório posto à deliberação do Plenário, a fim de que seja aplicada a devida 

penalidade de cassação. 
 

 Itaporanga, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

BELARMINO DEBASTIANI NETTO  
CPF 538.686.098-49 

 


