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PROCESSO Nº 5002271-15.2020.8.13.0338
 
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
ASSUNTO: [Abuso de Poder]
 
IMPETRANTE: LACIMAR CEZARIO DA SILVA 

 
 
IMPETRADO: JOEL MÁRCIO ARRUDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
 
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LACIMAR CEZÁRIO DA SILVA em face de
atos do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA e do PRESIDENTE DA
COMISSÃO PROCESSANTE 02/2020.
 
O impetrante, relativamente a um processo de cassação de mandato de vereador instaurado
contra si, arguiu diversas irregularidades processuais na condução do referido processo
administrativo, assim relatados, em suma:
 
(i) – ofensa ao princípio da publicidade, por descumprimento do disposto no art. 54, § 3º, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna, que impõe a publicação, até as 11h00 do dia
da reunião, das matérias incluídas na Ordem do Dia, por meio de site/intranet da Câmara ou por
meio de cópias impressas;
 
(ii) – cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de prova pericial pretendida pelo
impetrante;
 
(iii) – irregularidade na produção do depoimento de testemunha, inerente à oitiva de Carine
Viana, cujas declarações teriam sido colhidas sob coação a ela;
 
(iv) – ofensa ao devido processo legal, porque faltante intimação da defesa para atos
processuais, a respeito dos quais o impetrante deveria ter previa ciência e deles participar.
 
Tendo em conta esses apontamentos e a possível finalização dos trabalhos da Comissão
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Processante em curto espaço temporal futuro à data da impetração deste writ – havia notícia de
agendamento de votação do relatório final em plenário para o dia 27.05.2020 – assim também
considerando a possibilidade de ineficácia do provimento final neste mandado de segurança, o
impetrante pediu fosse concedida LIMINAR que suspendesse os trabalhos da COMISSÃO
PROCESSANTE 02/2020.
 
Também decorre da narrativa da inicial que o impetrante pretende (pedido implícito) em sede de 
PROVIMENTO FINAL a declaração da nulidade do processo. Isso é o que se infere do conteúdo
da petição ID-116526945, em f. 15.
 
A inicial foi instruída com diversos documentos tendentes a comprovar as alegações do
impetrante.
 
Foi concedida a liminar determinante da SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO
PROCESSANTE 02/2020, em especial a votação do relatório final em plenário, até o julgamento
deste mandado de segurança ou ordem em sentido contrário àquela.
 
Notificadas, as autoridades apontadas coatoras (PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAÚNA e PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 02/2020) apresentaram
conjuntamente as informações constantes no ID-119306969, sustentando a legalidade e a
ausência de irregularidades nos atos impugnados.
 
Também, conforme ID-117576791, foi cientificado o órgão de representação judicial da
pessoa jurídica interessada (PROCURADORIA-GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAÚNA), mas não houve ingresso da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA no processo.
 
Foi noticiada a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de
deferimento da liminar, conforme ID-120138126.
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO exarou parecer pela concessão da segurança.
 
Eis o relatório. DECIDO.
 
Apenas à guisa de mero registro, anoto que, em seara de mandado de segurança, as decisões
liminares se sustentam em exame prévio não-exauriente no que respeita à possibilidade de
ineficácia da medida (a concessão da segurança) acaso deferida ao final do processo, assim de
igual modo quanto à relevância do fundamento que sustenta o pedido em si. Decorre disso a
assertiva assinalada ao tempo daquele exame limar no sentido de que seria até desnecessário
examinar de per si cada qual das possíveis irregularidades apontadas. Lado outro, no momento
atual, em que se procede ao exame final do caso, a profundidade da análise é bem mais
substancial e não se poderá olvidar de perquirir da viabilidade jurídica de TODAS as
impugnações feitas, podendo haver até mesmo decisão contrária daquilo que se determinou
liminarmente.
 
Passo então ao exame das questões, na sequência em que apresentadas na inicial e
relacionadas no relatório desta decisão.
 
Por primeiro – (i) – examino a questão da possível ofensa ao princípio da publicidade, por
descumprimento do disposto no art. 54, § 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Itaúna, que impõe a publicação, até as 11h00 do dia da reunião, das matérias incluídas na Ordem
do Dia, por meio de site/intranet da Câmara ou por meio de cópias impressas.
 
É fato incontroverso nestes autos que a proposição “Pedido de Cassação nº 06/2020” não
constou da ordem do dia da Sessão Ordinária do dia 18.02.2020, na qual foi votada.
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As autoridades impetradas, em suas informações, alegaram que no art. 54 do Regimento Interno
há um rol taxativo de procedimentos que devem constar da ordem do dia, que não relaciona as
proposições/denúncias de cassação.
 
Cediço que “ordem do dia”, nos procedimentos legislativos municipais é a parte da Sessão ou
Reunião dedicada à discussão, debate, esclarecimento e votação das proposições constantes da
pauta e, portanto, a pauta da ordem do dia deverá conter a relação de todas, não algumas mas,
repita-se, todas proposições que serão submetidas à apreciação do Plenário.
 
Em sendo assim, ainda que o art. 54 traga um rol de sequência em que devem ser votadas as
proposições, não se pode concluir que seja um rol taxativo, sob pena de se excluir da
possibilidade de apreciação do Plenário qualquer outro tema que não conste do referido rol. Em
sendo assim, admitindo-se seja possível levar outros temas à apreciação do Plenário (tal como
ocorreu com a proposição de Cassação nº 06/2020), inarredável reconhecer que aquele referido
rol seja meramente exemplificativo (numerus apertus). A leitura do disposto nos §§ 3º e 4º do art.
54 confirma essa conclusão de rol exemplificativo, porquanto se refere à necessidade de se
publicar a ordem do dia, ou seja, com todas as proposições que serão levadas à apreciação do
Plenário.
 
Nada obstante tal conclusão, exceto por efeitos pedagógicos e de prevenção de nulidade em
outros casos futuros, a discussão a tal respeito é estéril para fins deste processo, porquanto o
impetrante não demonstrou que a visível falha na publicação da pauta da ordem do dia (sem
relacionar a proposição “Pedido de Cassação 06/2020”) tivesse trazido a ele qualquer prejuízo. E
não se pode dizer que o vício apontado se traduza em nulidade absoluta por falta de forma
simplesmente.
 
A demonstração do prejuízo é condição sine qua non para o reconhecimento de nulidades, ainda
que absolutas, conforme, aliás, é entendimento manifestado no âmbito da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.
 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o
reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de
demonstração de prejuízo. Precedente.
 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no
processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório
constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual
(Súmula 279/STF).
 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do
CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
 
(STF – Primeira Turma – RE 1228372 AgR – Relator: Ministro Luís Roberto Barroso – julgado
em 20/12/2019 – PROCESSO ELETRÔNICO – Dje-107 – Divulgação: 30.04.2020 –
Publicação: 04.05.2020)
 
Em sendo assim, porque o impetrante não demonstrou prejuízo, aliás, sequer narrou um
possível prejuízo que não fosse o desrespeito à formalidade da publicação, rejeito essa
primeira tese de nulidade do processo administrativo por ofensa ao princípio da publicidade.
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Por segundo – (ii) – o impetrante arguiu cerceamento de defesa, o qual fundamentou no
indeferimento de prova pericial pretendida relativamente ao vídeo juntado ao processo de
cassação.
 
Conforme se colhe das alegações finais apresentadas pelo impetrante no processo
administrativo, a prova serviria para demonstrar que teria havido manipulação do vídeo, de modo
que ele, naquelas condições, seria prova nula a provocar convencimento sobre os fatos. Veja-se
(ID-116526984 – ff. 20/21):
 
PROVA EM ÁUDIO E VÍDEO… OU É ÍNTEGRA OU É NULA!
 
Senhores Julgadores, é bem verdade que a cada dia despontam pelo mundo diversas tecnologias
que surpreendem e facilitam a vida dos amantes das técnicas de áudio e vídeo… Contudo, até
onde se sabe, impossível que um vídeo original venha devidamente equalizado, com a imagem
tratada, flagrantemente editado oportunisticamente e pasmem os senhores, legendado!
 
A toda evidência, o vídeo alicerce da Denúncia formulada contém claras evidências de edição,
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.
 
E incontroversa a questão do indeferimento da prova pericial, tanto que ao tempo do exame
liminar, assinalei esse indeferimento, que se dera nestes termos (ID-116526985 – f. 8):
 
Ao término da oitiva a Defesa [do impetrante] questionou sobre o deferimento ou não acerca do
pedido dela própria de perícia da mídia apresentada pela acusação na inicial, porém o Presidente
indeferiu sob o argumento de não haver recursos técnicos e nem financeiros para arcar com
os custos periciais e ainda em virtude o exíguo prazo de tempo restante para o término dos
trabalhos da Comissão”. – grifei.
 
As autoridades apontadas coatoras, em suas informações, corroboraram esse fundamento. Veja-
se:
 

O tempo para término dos trabalhos da Comissão Processante é de 90 dias, tempo ínfimo,
exíguo, claramente insuficiente para a execução de qualquer perícia. Asseverando que
quando da realização de qualquer perícia, não se suspendem os prazos da Comissão.
 
Por este motivo não se poderia deferir uma perícia no vídeo apresentado pelo
denunciante, por simples falta de tempo para execução dos trabalhos.
 
Caso análogo ocorre nos processos do Juizado Especial, que não comportam a realização de
qualquer perícia que seja, por causa exatamente do seu caráter de celeridade. O mesmo
ocorre com as Comissões Processantes. Não há tempo hábil para a realização de perícias.
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(o negrito ao texto foi acrescentado para efeito de destaque quando da transcrição).
 

Esse fundamento, contudo, é ausente de juridicidade, ou seja, é algo que tangencia (para dizer o
mínimo) uma conclusão absurda sob óptica jurídica e, especialmente, sob o prisma de garantias
constitucionais. A respeito do tema, em abalizada lição, Rosemiro Pereira Leal1 ensina:
 

É por isso que, a pretexto de celeridade processual ou efetividade do processo, não se pode,
de modo obcecado, suprindo deficiências de um Estado já anacrônico e jurisprudencialmente
inviável, sacrificar o tempo da ampla defesa que supõe a oportunidade de exaurimento das
articulações de direito e produção de prova.
 

E completa:
 

A ampla defesa, em qualquer sistema jurídico do moderno Estado Democrático de Direito,
envolve a cláusula do devido processo legal em sentido substancial (substantive due process
), equivalente ao direito material de garantias fundamentais do cidadão, como a do devido
processo em sentido processual (procedural due process), traduzindo a garantia de plenitude
da defesa em tempo e modo suficiente para sustentá-la. (grifei).
 

Nesse contexto, tem-se por verdadeira a afirmativa de que as ações que se desenvolvem no
âmbito dos Juizados Especiais não comportam a realização de perícias, aliás não se admitem
apenas as perícias complexas.
 
Entretanto, isso ocorre porque ali são admitidas somente as causas mais simples ou de pequena
complexidade na discussão e solução, aqueloutras que envolvem discussões mais aprofundadas
são da competência da Justiça Comum, onde são realizadas as necessárias perícias e, pois,
garantida a ampla defesa.
 
Soa estranho, para não dizer desrespeitoso à importância da Câmara Municipal e da edilidade, a
pretensão de comparar um processo administrativo capaz de culminar em cassação de um
mandato outorgado pelo povo a uma causa de menor complexidade, tais aquelas que são
examinadas nos Juizados Especiais, nas quais, exatamente pela baixa complexidade, não se
procede à elaboração de prova pericial.
 
Aliás, cabe registrar, mesmo com as restrições de matérias que podem ser conhecidas no âmbito
dos Juizados Especiais, também lá se respeita o devido processo legal constitucional, com as
garantias do contraditório e da ampla defesa.
 
De todo modo, porque não se permitiu à defesa produzir prova no sentido de demonstrar que o
vídeo fora alterado por edição, tem-se configurado o cerceamento de defesa.
 
No entanto, nas informações prestadas, as autoridades apontadas coatoras, ao alegarem
inexistência de ferimento ao cerceamento de defesa, admitiram a ocorrência da edição do vídeo,
o que seria objeto da prova pretendida pelo impetrante naquele processo administrativo. Veja-se:
 

[…] não há o que se falar em cerceamento de defesa pela falta de perícia no vídeo
apresentado pelo denunciante. A uma por que todas as partes já admitiram que o mesmo
teria sido editado; a duas porque o conteúdo do vídeo foi integralmente confirmado pela
testemunha interlocutora do mesmo, Sra. Carine, em depoimento à Comissão Processante; a
três porque o mesmo não fora tomado como prova para a relatoria, mas somente como
indício para as apurações posteriores.
 

Conforme assinalado, essa nova versão contempla e faz referência ao reconhecimento por todas
as partes de que o vídeo fora efetivamente editado, o que se pode traduzir por “não mais
refletir de forma intocada a essência do fato gravado” porque alterado, quicá em decorrência
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de interesse interpretativo do denunciante.
 
Nesse novo contexto, este mandado de segurança perdeu seu objeto neste ponto, ou seja, aquilo
que o impetrante pretendia demonstrar por meio da perícia – a edição do vídeo – foi admitido
expressamente pelas autoridades apontadas coatoras, de modo que não se há mais dizer de
necessidade da prova pericial, tampouco em cerceamento de defesa a partir dessa admissão.
 
No entanto, mesmo reconhecendo, conforme disseram as autoridades impetradas, a edição feita
no vídeo fora ele mantido como prova efetiva e importante no processo, não um mero indício.
Vejam-se as referências no relatório final:
 

Para provar o fato alegado, o denunciante apresentou um vídeo (fls. 08) onde a sra. Carine
Viana declara explicitamente ao denunciante que entrega o valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) mensais ao vereador Lacimar Cezário da silva, colocados numa gaveta de um
mobiliário na sala do gabinete do vereador, conforme pode ser visto na transcrição do vídeo
colacionado abaixo. (ID-116527948 – f. 9).
 
[...]
 
Quanto à materialidade do ato, há indícios fortes que a senhora Carine Viana Rocha de Faria,
que à época era assessora de gabinete do vereador Lacimar Cezário da Silva, repassava
valores para o vereador. O primeiro indício de materialidade da ação é percebido no vídeo
apresentado como prova da denúncia, onde a assessora de gabinete, sra. Carine Viana
afirma que repassa dinheiro para o vereador Lacimar Cezário da Silva, conforme transcrição
já colacionada acima. (ID-116527948 – f. 12).
 

Essa questão, contudo, da análise do conteúdo do vídeo – mesmo editado – como prova no
processo administrativo não pode ser objeto de exame neste mandado de segurança, seja porque
não foi requerido pelo impetrante, seja porque a prova se destina àqueles julgadores competentes
na seara político-administrativa. Vale dizer, o Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência
no Poder Legislativo e, pois, violar o princípio da separação das funções de estado, não pode
invalidar uma prova que, não obstante reconhecidamente adulterada, foi admitida pelo juiz natural
do caso.
 
Diante disso, declaro prejudicada, por perda de objeto, a questão do alegado cerceamento de
defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial.
 
Em terceiro – (iii) – o impetrante arguiu irregularidade na produção do depoimento de
testemunha, inerente à oitiva de Carine Viana, cujas declarações teriam sido colhidas sob coação
a ela e interferência do denunciante Thiago Aníbal.
 
A esse respeito, as autoridades apontadas coatoras informaram conclusivamente que:
 

Portanto, claramente a alegação de que a testemunha Sra. Carine Viana teria sido ouvida por
coação exercida pelo denunciante além de inverídica, é matéria PRECLUSA, uma vez que o
Impetrante e a Defesa deste tiveram várias oportunidade para alegar a suposta nulidade, não
o fazendo em momento oportuno. Portanto PRECLUSA a alegada nulidade.
 

O impetrante fez juntar a este processo um vídeo contendo a gravação da reunião em que se
procedeu à colheita do depoimento da testemunha Carine Viana e essa prova – pré-constituída
como se exige em mandado de segurança – demonstra claramente as alegações contidas na
inicial.
 
Nesse vídeo está nítido que o denunciante Thiago Aníbal se fazia presente na sala da reunião e
interferiu no depoimento de Carine, constrangendo-a, a ponto de ser determinado a ele que se
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retirasse do recinto após discussão entre ele e a testemunha. A testemunha declarou-se
constrangida e reclamou a respeito dele. Além disso, o vídeo também mostra que, nessa mesma
reunião, o douto Defensor do vereador processado, não tendo recurso administrativo próprio a
seu dispor naquela oportunidade, manifestou protesto quanto à situação havida, o que elidiu a
preclusão da discussão do vício.
 
Diante das imagens contidas no vídeo gravado sobre a reunião na qual foi colhido o depoimento
da testemunha Carine Viana e as alegações do impetrante, há que se distinguir entre um 
constrangimento causado à testemunha quanto à presença de Thiago Aníbal na reunião e a
hipótese de coação, esta que seria capaz de tornar nulo o ato da colheita do depoimento, por
interferente na vontade.
 
Dos fatos exibidos no vídeo, tem-se que Thiago Aníbal estava na sala da reunião desde antes
mesmo do início do depoimento de Carine, que se iniciou aos 32’02” no tempo de gravação. Tem-
se ainda que o depoimento transcorria normalmente, sem nenhum sobressalto, constrangimento
ou coação e a testemunha se mostrava tranquila, até que, a partir do tempo de 51’47” houve a
interferência de Thiago Aníbal, criando um debate entre ele a testemunha. Nesse momento,
houve interveniência do senhor Presidente da Comissão, vereador Joel Arruda, que determinou a
saída de Thiago Aníbal do recinto. Também a partir desse momento, a testemunha se declarou
constrangida com a presença de Thiago. O vídeo mostra a saída de Thiago Aníbal de próximo da
mesa de reunião. O depoimento foi retomado, tendo o Advogado do vereador denunciado, Dr.
Peter Gabriel, insistido por algumas vezes em perguntar à testemunha se ela estava constrangida
e ela respondia que sim. Constatado que Thiago Aníbal estava, no plenário em campo de visão
com o local em que se colhia o depoimento, o Advogado de Defesa pediu a retirada dele, o que
foi prontamente providenciado pelo Presidente da comissão. Thiago Aníbal, então, saiu do local.
 
Todavia, conforme dito, a par do constrangimento, que não tem poder de tornar nulo o ato do
depoimento, não se demonstrou a ocorrência de coação a influir no depoimento da testemunha.
 
No episódio da interferência havida, a atuação do Presidente da Comissão, no exercício do poder
de polícia, se mostrou eficaz, tanto assim que o depoimento da testemunha Carine foi retomado
no ponto 1h17’40”, quando o Advogado de Defesa se declarou expressamente, depois do
indeferimento da invalidação do ato, que “eu vou retomar as minhas perguntas como se o
depoimento tivesse começado agora, porque eu acredito que agora sim nós estamos livres
de qualquer vício procedimental”.
 
Por tais razões, rejeito essa terceira arguição no sentido de invalidade da produção do
depoimento da testemunha Carine Viana.
 
Em quarto – (iv) – consta da inicial a arguição de ofensa ao devido processo legal, sob o
argumento de que faltou intimação da defesa para atos processuais, a respeito dos quais deveria
ter previa ciência e deles participar.
 
Quanto a isso, o impetrante fez juntar a estes autos (ID-116528920) certidão assinada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Itaúna dando conta de que o advogado do impetrante não
fora intimado da reunião da Comissão processante realizada em 18.05.2020, às 13h30min.
Também foi juntada aos autos a ATA da reunião realizada em 18.05.2020, na qual não consta a
presença da defesa.
 
A esse respeito, as autoridades impetradas informaram:
 

Acertadamente a Secretaria Legislativa desta Casa de Leis não intimou a Defesa ou o
Impetrante para o último ato da Comissão Processante, uma vez que sua participação se
encerra com a apresentação de suas Alegações Finais.
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A concordância ou divergência dos membros da Comissão com o relatório apresentado pelo
Relator não pode sequer ser contestada, ou aparteada de qualquer forma pela Defesa.
Sendo ato exclusivo dos membros da Comissão, que neste momento devem ser isentados de
qualquer influência externa.
 
Mas, se V.Exa. entender que também deste ato devem ser intimados o Impetrante e sua
Defesa o saneamento do mesmo seria de fácil execução.
 

Nesse tópico, tem-se que a comissão processante se esqueceu ou descuidou de considerar que
o processo se constitui de um todo, ainda que decomposto em fases. Nesse contexto, a reunião
de apresentação e votação do relatório final, com efeito, é uma fase do processo e, em razão
disso, não se permite a exclusão da participação do impetrante também dessa fase.
 
A nulidade se mostra, pois, flagrante.
 
Sob tal circunstância, acolho a arguição do impetrante no sentido da ocorrência de nulidade
processual pela falta de intimação dela para participar da última fase processual no âmbito da
comissão processante, qual seja, a oportunidade de apresentação e votação do relatório final.
 
Em conclusão: cassar ou não cassar o vereador denunciado, Lacimar Cezário da Silva – o que,
por óbvio não é a tônica deste processo – é questão que cabe aos eminentes edis componentes
da Câmara Municipal de Itaúna na atual legislatura decidir. No entanto, garantir que eles o façam
à luz do devido processo legal constitucional, no qual sejam devidamente respeitados o
contraditório e a ampla defesa, é questão inafastável ao crivo do Poder Judiciário, por decorrência
de direito fundamental.
 
À luz desses fundamentos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e 
CONCEDO A SEGURANÇA para fins de declarar nulo o processo administrativo de cassação nº
06/2020, relativo ao vereador LACIMAR CEZÁRIO DA SILVA, tão somente no que respeita à
falta de intimação da defesa para a reunião da Comissão processante realizada em
18.05.2020, às 13h30min, na qual fora feita a leitura e aprovação do relatório final da
comissão processante, cujo ato, por óbvio, deverá ser repetido.
 
Sob tais circunstâncias, apontados os defeitos e formas de correção deles no processo
administrativo, não há mais necessidade de suspensão dos trabalhos da comissão
processante, de modo que REVOGO A LIMINAR concedida.
 
CUSTAS, pelas CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, isenta de pagamento (art. 10, I, da Lei
Estadual 14.939/03). Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência
(conforme súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
 
Itaúna, 1º de julho de 2020.
 
Alex Matoso Silva – juiz de direito
 
1 – LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 5.ed., São Paulo: Thomson-IOB, 2004,
p. 184.
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