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    LACIMAR CEZÁRIO DA SILVA, brasileiro, casado, filiação: Laci 

Cezario da Silva e Cleuza Maria Rodrigues da Silva, vereador eleito democraticamente 

através do voto popular pelo Município de Itaúna, portador da Carteira de Identidade 

SSP/MG 6.223.722, inscrito no CPF sob o nº 835.638.066-91, residente e domiciliado na 

rua Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna/MG, CEP 35680-037, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e 

da Lei 1.533/51, impetrar o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

 

    Em face de atos praticados pelas autoridades coatoras, Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Itaúna, Vereador ALEXANDRE MAGNO MARTONI 

DEBIQUE CAMPOS, inicialmente e sequenciados pelo Senhor Presidente da Comissão 

Processante nº 02/2020, Vereador JOEL MÁRCIO ARRUDA, ambos com gabinetes 

situados na Av. Getúlio Vargas, nº. 800, Centro, Itaúna/MG, CEP 35680-037, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir expostos: 

 



1. Dos Fatos 

  O Impetrante, na condição de vereador eleito pelo Município de 

Itaúna foi alvo, no curso de seu mandato, de Denúncia oferecida pelo cidadão Itaunense 

Thiago Aníbal Ferreira Ribeiro, no dia 11/02/2020 (data do protocolo), imputando-lhe a 

suposta prática de “Rachadinha”, nomenclatura vulgarmente atribuída ao ato de 

funcionários de determinado agente público renunciarem extraoficialmente a parte de 

seus vencimentos em benefício do detentor do cargo, mediante constrangimento ilegal. 

  No caso dos autos, a Denúncia relata que o vereador Lacimar 

exigiria de seus colaboradores, dentre eles a ex-assessora Carine Viana, a retenção 

sistemática de parte dos pagamentos dos seus salários, mais precisamente da quantia de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, em seu favor. 

  Também de acordo com a Denúncia, a ocorrência da prática 

delituosa estaria comprovada por uma gravação feita pelo Denunciante, no gabinete de 

uma outra vereadora, declaradamente seu desafeto, ocasião em que Carine afirmaria ter 

que fazer um suposto repasse periódico ao vereador sempre que recebesse os salários 

pagos pela Câmara e que achava que da mesma forma, os demais assessores do 

Denunciado deveriam agir. 

  Protocolada a Denúncia, em um ato contínuo presidido pelo Sr. 

Presidente da Casa Legislativa, Vereador Alexandre Magno Martoni Debique Campos, 

primeira autoridade apontada como coatora , foi a mesma lida e votada pelo plenário da 

Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 18/02/2020, sendo que igualmente nesta 

mesma data, foram sorteados os membros da Comissão Processante, ficando a 

presidência dos trabalhos a cargo do Vereador Joel Márcio Arruda, segunda autoridade 

apontada como coatora, a relatoria sob a responsabilidade do vereador Anselmo 

Fabiano Santos e o terceiro componente  sorteado foi o também vereador Antônio de 

Miranda Silva (vide Portaria 07/2020 constitutiva da Comissão Processante). 

  Ressalte-se que as ações supracitadas, praticadas pelo Senhor 

Presidente Alexandre Campos, se deram sem prévia publicação na “Ordem do Dia”, 

afrontando expressa determinação contida no artigo 54, § 3º do Regimento Interno da 

Câmara Municipal local, que reza que a referida pauta das reuniões ordinárias, 



inexoravelmente, devem estar publicadas no site respectivo, no tópico “Ordem do Dia” 

até as 11:00 horas do dia da sessão, não podendo mais serem alteradas. 

  Instaurada a Comissão Processante ao arrepio da lei, passaram os 

trabalhos a serem conduzidos pelo Senhor Vereador Joel Márcio Arruda, sendo que, no 

curso da instrução processual político-administrativa, uma série de atos foram 

praticados de modo a ofender de morte caros princípios constitucionais basilares do 

devido processo legal, mormente o direito ao contraditório e ao pleno exercício da 

ampla defesa, bem como o direito a ser intimado de todos os atos processuais, conforme 

se demonstrará a seguir. 

  Apresentado o relatório final, recomendando a submissão do 

Impetrante ao plenário da Câmara para que seja realizada a derradeira votação pelos 

seus pares, o Impetrante encontra-se às vésperas de ver seu mandato democraticamente 

obtido através da soberana vontade popular, cassado, em razão de erros crassos na 

condução dos trabalhos de uma Comissão que parece ignorar a Justiça e priorizar a 

Política, mesmo quando atua ou deveria atuar como órgão julgador. 

  Irresignado com a situação supracitada, o Impetrante se vale do 

presente remédio constitucional, sendo o Poder Judiciário a única via cabível para 

barrar as ilegalidades aqui observadas. 

 

2. Da tempestividade 

    Inicialmente, cumpre destacar o que dispõe o artigo 23 da Lei 

12.030/2009, sobre a matéria: 

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 

120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato 

impugnado.”  

    Assim, não é demais dizer que o presente remédio mandamental 

está impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na legislação 

pertinente, vez que o primeiro dos atos impugnados se deu em 18/02/2020, conforme 

será demonstrado ao longo deste processado.  



    Portanto, distribuído nesta data, conclui-se que o presente 

Mandado de Segurança é tempestivo. 

 

3. Da ofensa ao princípio da publicidade e da inobservância 

das normas elencadas no regimento interno da Câmara 

Municipal de Itaúna 

    MM. Juiz, conforme relatado no tópico anterior, após Denúncia 

protocolada no dia 11/02/2020, a Câmara Municipal de Itaúna recebeu a denúncia no 

dia 18/02/2020 pela suposta prática de infrações cometidas pelo Impetrante. Ocorre 

que, após a leitura da denúncia, a autoridade coatora colocou em votação nominal a 

criação de uma Comissão Processante para a abertura do devido processo de 

investigação, o qual foi unanemente aprovado, sendo imediatamente realizado sorteio 

para a definição dos membros da comissão processante e, posteriormente, instaurado o 

procedimento administrativo 02/2020, que tem por finalidade a cassação de mandato 

do impetrante, tudo naquela única sessão parlamentar. 

    Todavia, verifica-se que a instauração do processo violou o artigo 

54, § 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, em razão da ausência de 

divulgação, em sítio eletrônico, do Pedido de Cassação nº 06/2020 (atual Processo de 

Cassação 02/2020) no dia 18/02/2020, data da sua discussão em plenário. 

    Sobre o tema, dispõe o dispositivo supracitado: 

    “art. 54 – A apreciação da pauta será feita na seguinte ordem: 

    [...] 

§ 3º A Ordem do Dia deverá ser divulgada obrigatoriamente até as 11 

(onze) horas do dia da reunião ordinária, através de publicação no 

site/intranet da Câmara ou por meio de cópias impressas, sendo vedada 

qualquer alteração na mesma, após esse horário, salvo por requerimento 

de 1/3 (um terço) dos Vereadores ou em virtude de pedido de retirada da 

Ordem do Dia ou de tramitação formulado pelo Autor da proposição”. 

    Percebe-se, portanto, que ao colocar para apreciação a denúncia 

apresentada contra o ora Impetrante, em reunião legislativa ordinária, sem a prévia 



publicação da pauta da ordem do dia da sessão, o Presidente da Câmara Municipal 

violou direito liquido e certo, o que acarreta, por consequência, a nulidade do ato 

administrativo. 

    Registre-se que a referida norma tem propósito de garantir que o 

Legislativo não acabe por desrespeitar o princípio da publicidade das ações de governo, 

pelo qual a população tem conhecimento dos atos que o Poder Público pretende praticar 

e possa acompanhar a sua atuação, agindo, eventualmente, em consonância com seus 

interesses e seus direitos. 

    Sobre o princípio da publicidade, leciona o autor Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

“O Princípio da Publicidade consagra o dever do administrativo de manter plena 

transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado 

Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único 

da CF/88), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam e 

muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma 

medida” (de MELLO, Celso Antônio Bandeira, Direito Administrativo, 10 ed. Pág. 

71, revista, ampliada e revisada, Malheiros editores). 

    No mesmo sentido é a lição de Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires e 

Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 5ª edição, 2010, 

p. 983), segundo a qual: 

“A sessão legislativa extraordinária difere da ordinária não apenas pelas 

peculiaridades que marcam a sua instauração, como, igualmente, pelos assuntos 

que nela se tratam. O ato de convocação extraordinária deve declinar a matéria 

que motiva a convocação e somente sobre ela e sobre medidas provisórias em 

vigor na data da convocação – elas entram em vigor automaticamente na pauta – 

é que poderá haver deliberação”. 

    Essa lição se coaduna com a perspectiva mais profunda que os 

supracitados autores apresentam a respeito do princípio da publicidade, invocando 

Norberto Bobbio, no sentido de que “idealmente, a democracia é o governo do poder 

visível ou o governo cujos atos se desenvolvem em público, sob o controle da opinião 

pública”. 



    Nesse contexto, compulsando os autos, verifica-se da Ata Notarial 

lavrada pelo Serviço Notarial do 1º Ofício da Comarca de Itaúna que, acessado o 

endereço eletrônico da Câmara Municipal de Itaúna em 21/05/2020 e, em consulta a 

ordem do dia nada relacionado ao Pedido de Cassação nº 02/2020 (Processo de 

Cassação 06/2020), na pauta do dia 18/02/2020 (documento anexo). 

    Na oportunidade, o Tabelião de Notas asseverou que “a presente ata 

é feita para surtir efeitos em todas as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, 

Delegacias de Polícia e valerá em Juízo ou fora dele”. 

    Diante disso, conclui-se, que está presente a plausibilidade do 

direito suscitado pelo Impetrante, uma vez que dos documentos colacionados aos autos, 

verifica-se que o Pedido de Cassação nº 06/2020 (atual Processo de Cassação nº 

06/2020) não foi publicado previamente na pauta do dia em que foi apreciado pela 

Câmara Municipal de Itaúna. 

   Ademais, importante destacar que o Impetrado agiu com desvio de 

finalidade, pois deixou de observar a legislação contida notadamente no artigo 54, § 3º, 

do Regimento Interno da Casa. Ora, é certo destacar que o agente público somente 

poderá fazer o que consta na lei, sob pena de nulidade de seus atos. 

No caso em questão, na medida em que o Impetrado não seguiu os 

critérios da lei, acarretou na clássica expressão desvio de finalidade, que nada mais que, 

segundo Meirelles (2014, p. 119): “[...] a violação ideológica da lei, ou por outras palavras, 

a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo 

legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um ato administrativo 

aparentemente legal”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 40 ed. 

São Paulo: Malheiros, 2014). 

    Desse modo, diante da plausibilidade da alegação do Impetrante e 

do seu manifesto receio de ineficácia final da ordem pleiteada, notadamente no que se 

refere ao prazo sabidamente enxuto para a conclusão dos trabalhos da Comissão 

Processante, que já se encaminha para votação em plenário no dia 27/05/2020, 

necessária se faz a concessão da liminar pretendida, a qual, desde já se requer, para 

determinar a Suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 02/2020, instaurada 



pela Portaria nº 07/2020, no âmbito da Câmara Municipal de Itaúna/MG, até ulterior 

deliberação ou o julgamento final do presente remédio constitucional. 

 

DA EXISTÊNCIA DE PARADIGMA IDÊNTICO AO POSTULADO 

PELO IMPETRANTE 

    Importante destacar que na mesma Câmara Municipal de Itaúna, 

uma semana antes dos fatos alegados neste mandamus (11/02/2020), foi lida Denúncia, 

colocada em votação e deliberada a abertura de Processo de Cassação baseada no 

mesmo Decreto-Lei 201/65, desta feita contra o chefe do Poder Executivo Municipal, 

Prefeito Neider Moreira de Faria, sendo que, exatamente pela falta de publicação da 

matéria na ordem do dia da respectiva Sessão Ordinária no sítio eletrônico do Poder 

Legislativo Municipal, foi concedida Liminar para suspender os trabalhos da Comissão 

Processante até deliberação em sentido contrário. 

     Na ocasião, o Relator Desembargador Luis Carlos Gambogi, da 5ª 

Câmara Cível, reconheceu a nulidade do ato praticado pela autoridade coatora 

Alexandre Campos, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna, afirmando que a ausência 

da publicação do Pedido de Cassação na Ordem do Dia, ofendeu o preceito legal 

insculpido no artigo 54, § 3º do Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal, bem 

como ao princípio da publicidade, fundamental em atos praticados pelo Poder Público, 

conforme se depreende da cópia da Decisão exarada nos autos 1.0000.20.029871-9/000 

(decisão anexa). 

    Verifica-se, portanto, tratar-se da mesma matéria, contra a mesma 

Casa Legislativa, contra a mesma autoridade coatora, pelo mesmo motivo, sustentada 

pelo mesmo fundamento legal e princípio jurídico. 

    Certo da coerência do Poder Judiciário, manifesta-se o Impetrante 

pela Concessão da liminar pretendida, por ser esta uma medida apta a alcançar os 

ditames da mais lídima e escorreita Justiça. 

 



4. Do cerceamento de defesa observado ante o indeferimento 

de prova pericial requerida a fim de constatar a integridade 

e autenticidade da gravação sustentáculo do Pedido de 

Cassação e da utilização deste mesmo meio de prova 

viciado como fundamento para basear o relatório da 

Comissão Processante. 

    Eminente Julgador, desde o oferecimento de sua Resposta a 

Acusação (Defesa Prévia), o Impetrante, que nega veementemente a acusação que lhe é 

feita, aponta indícios claros de edição do vídeo clandestino apresentado pelo 

Denunciante como fundamento para a Denúncia e prova da ilicitude teoricamente 

cometida, sugerindo e pugnando a Defesa técnica, desde então, pela realização de perícia 

no supracitado vídeo, a fim de que restassem confirmadas as suspeitas de manipulação 

do conteúdo e distorção do contexto da conversa realizada entre o Denunciante e a ex-

assessora Carine Viana. 

  A toda evidência, o vídeo alicerce da Denúncia formulada contém 

claras evidências de edição, a saber: atribuição de título ao vídeo; inserção de 

legendas (com transcrição semelhante às falas, mas nem sempre exatamente fiéis 

ao seu conteúdo); início do vídeo já no momento da conversa entre os 

interlocutores, não sendo possível verificar como se deu a chegada da ex-

assessora ao cenário da gravação (se atraída para o local ou se espontaneamente, 

etc); interrupção das imagens antes do término da conversa e da retirada da ex-

assessora do local da gravação; claríssima edição de imagens a partir dos 0:55 

(cinquenta e cinco) segundos de gravação onde após a inserção de um efeito, o 

Denunciante antes a direita do vídeo aparece à esquerda, enquanto Carine antes à 

esquerda, surge à direita, havendo ali nítida supressão de parte da conversa, etc -, 

sendo, portanto, fácil a percepção de possibilidade de uso distorcido dos fatos de modo a 

direcionar a prova para o que se quer demonstrar, licitamente ou não. 

    Não desprezemos aqui o policonceito do significante “prova“, bem 

como das diversas funções que as provas cumprem – ou podem cumprir – no processo, 

seja ele judicial ou administrativo.  



    Ainda assim, em linhas gerais, pode-se dizer que as provas são 

mecanismos através dos quais as partes buscam demonstrar as suas alegações e levar, 

ao juiz sentenciante, o conhecimento a respeito de fatos, pessoas e coisas. 

    Desse modo, parece intuitivo que, um meio de prova somente deve 

ser considerado útil quando for absolutamente íntegro, pois se assim não o for, torna-se 

conclusiva a intuição de que os meios de prova total ou parcialmente corrompidos 

podem distorcer a compreensão daquilo que se pretende provar. 

    Não por outra razão, a regra do art. 195, do Código de Processo 

Civil – aplicável por analogia ao processo penal e aos procedimentos administrativos 

com previsão de sanção, como é o caso dos autos, por força do art. 3º, do Código de 

Processo Penal –, estabelece a necessidade de que todo e qualquer ato processual 

(inclusive os probatórios, por evidente) deve ser registrado de forma a manter sua 

autenticidade e integridade: 

Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em 

padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, 

integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que 

tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a 

infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da 

lei. 

    Sobre o tema, a jurisprudência tem inclusive reconhecido a 

imprestabilidade de depoimentos colhidos por meio digital, quando o áudio está total ou 

parcialmente inaudível: 

APELAÇÃO CRIME (…) DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E INTERROGATÓRIO 

COLHIDOS POR MEIO DIGITAL – ÁUDIO PREJUDICADO – 

IMPRESTABILIDADE DA PROVA – DEFEITO CONSTATADO TAMBÉM NA 

CÓPIA DE SEGURANÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECONHECIMENTO, DE 

OFÍCIO, DA NULIDADE DOS ATOS MENCIONADOS – RECURSO PREJUDICADO. 

– g.n. – (TJ/PR – AC 846.578-5, Rel. Raul Vaz da Silva Portugal,  Unânime, 

Julg. 26.4.2012) 

    É que a ausência de manutenção da integridade da prova implica 

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88), razão 

pela qual é imperiosa a necessidade de declaração de nulidade da prova que, aliás, não 

prova nada. 



    Caso idêntico ao que estamos a debater, ocorreu recentemente com 

o ex-Presidente da República, Michel Temer, absolvido sumariamente em razão da clara 

edição das gravações contra a sua pessoa, ocasião em que as provas não foram sequer 

valoradas, eis que violaram critérios básicos de validação já mencionados acima, quais 

sejam, autenticidade e integridade (autos nº 1013633-17.2019.4.01.3400. 12ª Vara 

Criminal Federal da SJDF. Partes: MP Federal x Michel Miguel Elias Temer Lulia Julgador: 

Marcus Vinícius Reis Bastos. Datada de 16 de outubro de 2019. Disponível em 

https://static.poder360.com.br/2019/10/Decisao-temer-dialogos-joesley.pdf). 

    Na ocasião, bem salientou Sua Excelência: “[...] Afirmações 

monossilábicas, desconexas, captadas em conversas com inúmeras interrupções, 

repita-se, não se prestam a secundar as ilações contidas na denúncia. Nesse sentido, tenho 

por caracterizada a hipótese de absolvição sumária a que alude o artigo 397, III, da Lei 

Processual Penal” (grifo nosso).  

    Por fim, vale dizer, provas corrompidas podem implicar em 

distorções e incompreensões fáticas. Logo, a prova deve ser hígida e íntegra, senão 

será nula. 

  Pois bem, em busca do reconhecimento desta nulidade, pugnou o 

Denunciado pela rejeição sumária da Denúncia, ante a sua sustentação em evidente 

prova editada cuja autenticidade e integridade se deve questionar, ao que restou 

decidido inicialmente que tal alegação se confundiria com o mérito e que, em razão disso 

seria apreciada quando da elaboração dos votos de cada um dos Senhores membros 

desta Comissão, sendo que na 6ª Reunião da Comissão Processante, o Presidente Joel 

Márcio Arruda (segunda autoridade coatora), após ser questionado pela Defesa sobre “o 

deferimento ou não acerca do pedido dela própria de perícia na mídia apresentada pela 

Acusação na Inicial [...] indeferiu sob o argumento de não haver recursos técnicos e nem 

financeiros para arcar com os custos periciais e ainda em virtude do exíguo prazo de 

tempo restante para término dos trabalhos da Comissão Processante” (Ata da Reunião 

anexa). 

  Ainda se não bastasse o evidente cerceamento de defesa aqui 

demonstrado, tem-se que o relatório apresentado pela Comissão Processante se baseia 

quase que na sua maior parte no malfadado vídeo, cuja perícia foi negada pelo Vereador 



Joel, e para escárnio das leis, o relatório além de basear-se no vídeo, aponta que embora 

houvesse algumas alterações, o vídeo não estaria fora de contexto: 

 “Alega o acusado, na defesa prévia (fls. 19/28), como única preliminar, a nulidade 

da prova que instrui a inicial acusatória por ser ilegal, pelo motivo de a mídia 

apresentada ter sido aparentemente editada. Tal afirmação não foi acolhida pela 

Comissão Processante, uma vez que a única edição feita no vídeo foi de inclusão 

de texto que auxiliou na compreensão do que foi dito pelas pessoas que 

figuram no vídeo” (Relatório anexo) 

  Veja bem, reconhece-se ao menos parte de uma edição, e mesmo 

assim não se autoriza a perícia? O que ocorre então aos 0:55 (cinquenta e cinco) 

segundos de gravação? Mágica? Edição? Supressão de Conteúdo? Não se sabe... a perícia 

não foi autorizada pelo Presidente da Comissão. 

Imagina-se, Ex.ª., um vereador municipal, eleito democraticamente 

pela população, sofrer com a punição mais grave (cassação) por razão de um vídeo que, 

ao menos, foi oportunizado a realização de perícia, onde se comprovaria a tese defensiva 

que é da edição e supressão de seu conteúdo. Em outras palavras, dentro de um Estado 

Democrático de Direito, negou-se a produção de prova. 

  Percebe-se aqui, não só um, mas dois cerceamentos de Defesa, pois 

além de indeferir a perícia, o Presidente da Comissão se vale do conteúdo editado para 

validar sua pretensão de submeter o Impetrante ao escrutínio da Cassação que terá 

como base relatório baseado em prova não válida, ao contrário, Nula! 

Ademais, ao negar a produção de prova, o Impetrado agiu com 

nefasto abuso de poder, pois, por razões particulares resolveu indeferir o pedido de 

prova, meramente pela suposta razão de custos periciais e pelo exíguo prazo de tempo. 

Por isto, pode-se dizer que o Impetrado atuou contrariamente ao interesse público, 

desviando-se da finalidade pública. 

  Eis porque uma vez mais a intervenção do Poder Judiciário se faz 

necessária, sendo imperiosa a necessidade de concessão da medida liminar para 

suspender a flagrante ilegalidade que estamos a presenciar. 

 



5. Da tomada de depoimento da principal testemunha sob a 

coação do Denunciante 

  Senhor Magistrado, no dia 31 de março de 2020, ocorreu a quarta 

reunião da Comissão Processante 02/2020, sendo que na citada data, foram ouvidas as 

testemunhas arroladas na Denúncia, bem como as testemunhas de Defesa. 

  Dentre as mencionadas testemunhas, encontrava-se a ex-assessora 

Carine Viana. Conforme se depreende do vídeo contendo a íntegra da reunião, a partir 

do minuto 32 (trinta e dois) da gravação, a supracitada declarante dá início ao seu 

depoimento, o qual mostra-se um tanto apreensivo, contraditório, enfim, pouco 

conclusivo. Pelas imagens é possível perceber que Carine (de camisa preta), se senta de 

frente para o Presidente da Comissão (Vereador Joel), do seu lado direito, encontra-se 

este Procurador, enquanto que do seu lado direito se posiciona o vereador Antônio de 

Miranda, também membro da Comissão. Atrás do vereador Joel, igualmente de frente 

para Carine, posiciona-se com a anuência do Presidente, o Denunciante Thiago Aníbal 

Ferreira Ribeiro (autor da gravação clandestina sustentáculo da Denúncia). 

  Tudo parece transcorrer dentro de certa normalidade até que no 

minuto 51’40” (cinquenta e um minutos e quarenta segundos), ao tentar responder um 

questionamento da Defesa, a ex-assessora passa a ser censurada pelo Denunciante, e 

começa um atrito entre ambos, ocasião em que Carine revela incômodo com a presença 

de Thiago cuja retirada do recinto é determinada por membros da Comissão após a 

declarante responder afirmativamente acerca do incômodo com a presença de seu 

confrontante. 

  A discussão segue em relação a uma questão de ordem acerca de 

um suposto sigilo processual imposto ao caso pelo Presidente da Câmara, até que a 

Defesa volta a questionar se Carine se sente constrangida e esta volta a afirmar seu 

constrangimento, não contra o Impetrante, nem contra a Comissão, mas contra Thiago 

Aníbal, ainda presente no recinto mesmo após ser determinada a sua retirada. 

  Aos 59’40’’ (cinquenta e nove minutos e quarenta segundos) a 

Defesa volta a manifestar acerca da presença do Denunciante de modo intimidatório, ao 

que Carine volta a reforçar seu incômodo ante a presença do indivíduo. 



  Diante de tal situação e por entender claramente que o aspecto 

emocional da declarante achava-se por demais comprometido com aquela situação, a 

Defesa ao tempo de 01:04’30’’(uma hora, quatro minutos e trinta segundos) pede a 

palavra e discorre sobre a percepção de que os fatos ali ocorridos maculavam o 

depoimento da declarante, pugnando pela invalidação do depoimento ali prestado e pela 

tomada de outro depoimento em ocasião que lhe fossem garantidas a tranquilidade e 

serenidade da sua fala, sem a pressão ou o constrangimento de terceiros. 

  Reunida a Comissão por alguns instantes, optou por indeferir a 

pretensão defensiva, validando o depoimento que, por sua vez, serviu de base para 

grande parte da argumentação da Comissão para sugerir a Cassação do Impetrante, o 

que nos parece inconcebível, razão pela qual seguiu-se o protesto antipreclusivo. 

  Resta claro que o depoimento encontra-se viciado e sua validade 

merece ser colocada em xeque, cabendo ao Poder Judiciário por ordem aos fatos, 

tornando-o sem efeito, consoante remansoso entendimento jurisprudencial: 

 “Demonstrada a coação de testemunhas cujos depoimentos foram  

preponderantes para a condenação em ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, a sentença deve ser rescindida, julgando-se, 

por consequência, improcedentes os pedidos formulados na ação de 

improbidade administrativa” (TJMG. Ação Rescisória nº 1.0000.19.038980-

9/000. Relator Renato Dresch. Publicado em 15/05/2020). 

  O depoimento da testemunha deverá sempre se dar em ambiente 

de tranquilidade, livre da interferência de terceiros, inclusive de outras testemunhas, 

consoante entendimento legal: 

CPP - Art. 210 - As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo 

que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz 

adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do 

início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços 

separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. 

   A não observância acerca da serenidade do ambiente e do animus 

que circunda o depoimento testemunhal em processos judiciais ou administrativos, 

acarreta não só na nulidade do ato, mas também configura crime praticado por quem 

constrange. Nesse sentido: 



Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse 

próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que 

funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, 

ou em juízo arbitral: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. 

  A menção intimidadora, a postura constrangedora, o modo de se 

impor de maneira a se fazer visto (Estou aqui, hein?! Veja bem o que vai dizer! Olha lá), 

conforme ocorreu no caso dos autos, ações estas precedidas de claro descontentamento 

com o depoimento que estava sendo prestado, caracterizam bem a coação que não só foi 

sentida por Carine, como amplamente exteriorizada por ela ao longo de sua fala, motivos 

suficientes para se pretender a concessão da liminar para o fim de anular os atos 

processuais praticados a partir daquela situação.  

  Em suma, é direito líquido e certo do Impetrante e de todos os 

cidadãos, que lhes sejam garantidos o devido processo legal e a ampla defesa 

 

6. Da ausência de intimação da Defesa para atos processuais 

importantes da Comissão Processante 

  Preceitua o inciso IV do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 201/65: 

“O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, 

pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, 

de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, 

bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que 

for de interesse da defesa”. 

   No caso dos autos, outra grande ofensa ao devido processo legal e 

ao direito ao pleno exercício da ampla defesa foi solenemente perpetrada pela Comissão 

Processante através de seu Presidente, eis que justamente na reunião de encerramento 

dos trabalhos da Comissão, no ato da apresentação do voto de relator, e por 

consequência no momento de adesão ou divergência ao relatório por parte dos demais 

componentes votantes, o Impetrante e esta Defesa técnica foram ignorados, tendo a 

reunião novamente ocorrido longe da publicidade exigida para os atos processuais 



(incluindo aí os processos administrativos), bem como distante da ciência da parte mais 

interessada para o ato. Em suma, não foi o Denunciado intimado! 

  Tal fato, fere de morte a regra constitucional do devido processo 

legal, bem como a norma legal sobre o tema, eis que o Decreto 201/65 é claro ao afirmar 

que o Denunciado será intimado de TODOS (e não de alguns) atos processuais. 

  A fim de demonstrar o alegado, seguem anexos, manifestação em 

quota da Defesa, bem como Certidão da Secretaria Legislativa, atestando o alegado. 

  Nesse contexto, uma vez mais, a concessão da liminar para 

suspender o ato e declarar a nulidade do feito a partir da reunião não informada é 

medida que se impõe, visto que a norma processual existe para ser seguida e a 

presença/ciência da Defesa Técnica e do próprio Impetrante deve ser garantida em 

todos os atos do processo, não cabendo ao diretor da causa escolher os atos ou fatos que 

a seu critério discutível, merecerão a ciência do Acusado e de seu Defensor. 

  Novamente aqui o direito líquido e certo encontra-se substanciado, 

mesmo porque, trata-se também de abuso de poder, pois, por razões particulares, o 

Impetrado decidiu não publicar os atos processuais, pelo manifesto interesse de 

prejudicar o Impetrante, no que acarreta em inobservância as garantias constitucionais 

invocadas, sendo certa a necessidade de concessão da liminar para se fazer valer as 

regras do jogo processual do qual todos, sem exceção, se submetem. 

 

7. Dos motivos para a concessão da liminar e futura 

confirmação da segurança 

    No presente caso, por se tratar de pretensão antecipatória 

mandamental, regulada no inciso III do artigo 7º da Lei nº 12016/2009, os requisitos 

são similares àqueles previstos para a concessão de tutela provisória de urgência. 

    Assim, para o deferimento da liminar, impõe-se verificar a 

existência da plausibilidade jurídica da alegação e do fundado receio de ineficácia final 

da ordem pretendida. 

    Nesse sentido, a lição de Érico Andrade: 



“Na atual linha evolutiva da tutela de urgência, o importante é deixar claro, para a 

concretização da efetividade do processo, que é preciso, sempre, haver uma 

medida de urgência à disposição da parte, a fim de combater os efeitos nocivos 

do tempo de duração da relação processual para atuar o direito material que 

constitui seu objeto. Não se pode prescindir, hoje, das medidas de urgência – 

tutela cautelar ou tutela antecipatória ou sumária antecipatória – para a 

realização dos valores constitucionais do justo e efetivo processo dentro da 

configuração constitucional do justo processo, em qualquer situação de perigo, 

em qualquer momento processual, o direito material deve ser garantido por uma 

medida de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória”. 

    E continua o autor: 

“Em sede de mandado de segurança, em razão da aplicação subsidiária do CPC, 

tem de se deixar clara, claríssima, a possibilidade de o Impetrante postular 

qualquer tipo de medida de urgência necessária a tutelar seu direito, bem como, 

se configurado o direito a tanto, o dever do juiz de deferi-la. E o dever judicial de 

deferir a tutela de urgência importa em expedir a medida jurídico-processual 

adequada para debelar os efeitos da situação de perigo, tendo em vista o direito 

subjetivo postulado na inicial. O juiz deve conferir a tutela de urgência adequada 

para debelar a situação de perigo, não se vinculando ao tipo de medida de 

urgência pleiteada pela parte. Narrados o direito material e a situação de perigo 

que gravita em torno dele, o juiz defere a medida adequada independentemente 

da espécie jurídica de tutela de urgência pleiteada pela parte. Certo, porém, que a 

tutela de urgência não pode ir além do que se poderia deferir em sentença” 

(ANDRADE, Érico. O mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade 

proposta de releitura à luz da efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 528) 

    A partir dos documentos acostados aos autos e de um exame 

perfunctório, sumário, próprio deste momento processual, é possível constatar a 

presença de requisitos legais autorizadores da medida pretendida, pelos argumentos 

que se passa a expor. 

    Em se tratando de processo político-administrativo, deve o 

procedimento se submeter às regras dispostas no Decreto-Lei nº 201/67, naquilo que 

não contraria a Constituição Federal de 1988. 

    Sobre o assunto, oportuna é a lição de Hely Lopes Meirelles: 



“o processo de cassação de mandato pela Câmara é independente  de qualquer 

procedimento judicial, mas pode ser revisto pela Justiça nos seus aspectos 

formais e substanciais de legalidade, ou seja, quanto à regularidade do 

procedimento a que está vinculado e à existência dos motivos autorizadores da 

cassação. O que o Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar justa 

ou injusta a deliberação do plenário, porque isso é matéria interna corporis da 

Câmara e sujeita unicamente ao seu Juízo Político. Mas o Judiciário pode – e 

deve – sempre que solicitado em ação própria verificar se foram atendidas 

as exigências procedimentais estabelecidas pela lei e pelo regimento 

interno e se realmente existem os motivos que embasaram a condenação e 

se estes motivos se enquadram no tipo definido como infração politico-

administrativa do prefeito ou falta ético-parlamentar do vereador. Se 

encontrar ilegalidade na tramitação do processo, bem como inexistência ou 

desconformidade dos motivos com as infrações tipificadas na lei, o 

Judiciário pronunciará a invalidade do procedimento ou julgamento 

impugnado” (Direito Municipal Brasileiro, 13ª ed. Editora Malheiros: São Paulo. 

2003. p. 683). 

    No caso dos autos, importa salientar que o Impetrante aponta uma 

série de irregularidades na condução do processo administrativo, relacionadas a 

denúncia, seu recebimento, e constituição da Comissão Processante, bem como na 

tomada de Decisões que, sem dúvida, ofenderam o constitucionalmente consagrado 

direito a ampla defesa.  

    Cabe, portanto, ao Judiciário o controle da validade e da legalidade 

dos atos administrativos, mormente em se considerando que as violações ofendem 

direito liquido e certo do autor. O perigo de dano está consubstanciado no fato de que o 

prosseguimento do procedimento administrativo poderá culminar com a cassação do 

mandato político do Impetrante.  

    E, diante da plausibilidade da alegação do Impetrante e do 

manifesto receio de ineficácia final da ordem pleiteada, notadamente no que se refere ao 

prazo sabidamente enxuto para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, faz-

se necessária a concessão da liminar pretendida. 

 

8. Dos Pedidos 



    Eminente Julgador, considerando-se as ilegalidades 

apresentadas no bojo desta peça mandamental, relacionadas, inicialmente pela 

inobservância ao que dispõe o artigo 54, § 3º do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, violado em razão da ausência de divulgação, em sítio eletrônico, do 

Pedido de Cassação nº 06/2020 (atual Processo de Cassação 02/2020) no dia 

18/02/2020, data da sua discussão em plenário, fato que caracteriza além de 

ofensa clara a norma legal vigente, mas também evidente desrespeito ao princípio 

da PUBLICIDADE; 

    Considerando-se, outrossim, evidente cerceamento de Defesa 

observado em razão do indeferimento da prova pericial pretendida e 

demonstradamente necessária no presente caso; 

    Considerando-se a observância de mais do que um desrespeito 

ao direito constitucional a ampla defesa, mas do aproveitamento de prova 

inválida, eis que o relatório em muito se sustenta na gravação cuja perícia foi 

requerida; 

    Considerando-se que a outra grande base do relatório é o 

depoimento da ex-assessora, flagrantemente prestado sob coação, fato 

inconcebível num devido processo legal; 

    Considerando-se, ademais, a falta de intimação da Defesa para 

ato importante da Comissão Processante, a saber, a apresentação dos votos e 

conclusão do relatório final e encerramento dos trabalhos; 

    Pugna o Impetrante LACIMAR CEZÁRIO DA SILVA pelo 

DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, eis que demonstrada a 

plausibilidade do direito, bem como o risco de prejuízo ante os prazos fixados 

para o fechamento dos trabalhos da Comissão Processante que poderão culminar 

com a cassação de seu mandato eletivo, democraticamente conquistado pelo voto 

popular, a fim de que seja determinada a SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DA 

COMISSÃO 02/2020, instaurada pela Portaria 07/2020, no âmbito da Câmara 

Municipal de Itaúna/MG, até ulterior deliberação ou o julgamento final do 

presente remédio constitucional; 



    Concedida a liminar, que determine Vossa Excelência, a 

notificação das Autoridades Coatoras para, querendo, prestar as informações que 

julgarem necessárias, no prazo legal; 

    Prestadas as informações ou transcorrido, in albis o prazo para 

prestá-las, sejam os autos remetidos ao Ilustre Representante do Ministério 

Público, para oferecimento de parecer; 

    No mérito, pugna ao final pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, 

confirmando-se, na sua integralidade, os pedidos requeridos nesta Exordial.  

Por Fim, requer autorização deste D. Juízo para que seja 

protocolizado, em secretaria, o CD contendo os vídeos dos fatos narrados nesta 

demanda, considerando que são tipos de arquivos que não podem ser inseridos no 

sistema do PJe; 

    Atribui à presente demanda o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

apenas para efeito de alçada. 

    Nestes Termos, 

    Pede deferimento. 

Itaúna/MG, 21 de Maio de 2020. 

 

PETER GABRIEL GONÇALVES DE ANDRADE 

OAB/MG 119.171 

     


