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PED.CONC.SUSP.AP.CV Nº 1.0000.20.442427-9/002 - COMARCA DE 
ITAÚNA - REQUERENTE(S): LACIMAR CEZARIO DA SILVA - 
REQUERIDO(A)(S): JOEL MÁRCIO ARRUDA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

 

Vistos. 

Trata-se de pedido formulado por LACIMAR CEZÁRIO DA 

SILVA de suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos do 

Mandando de Segurança nº 5002271-15.2020.8.13.0338, impetrado 

em face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA e do 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 02/2020, que revogou 

a liminar anteriormente deferida e concedeu parcialmente a segurança 

para fins de declarar nulo o processo administrativo de cassação nº 

06/2020, relativo ao impetrante, tão somente no que diz respeito 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. 

O peticionário sustenta (Ordem nº 04), em síntese, que o objeto 

do writ é o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de 

cassação nº 06/2020, em razão das seguintes irregularidades: a) 

ofensa ao princípio da publicidade, por descumprimento do disposto no 

art. 54, § 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna; b) 

cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de prova 

pericial pretendida pelo impetrante; c) vício na produção do 

depoimento de testemunha, cujas declarações teriam sido colhidas sob 

coação; d) 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. 
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Relata que inicialmente foi concedida medida liminar 

determinando a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 

02/2020, em especial a votação do relatório final em plenário, até o 

julgamento do mandado de segurança. 

Pontua que apenas a irregularidade relativa à ausência de sua 

intimação para a reunião da Comissão processante realizada em 

18/05/2020 foi acolhida pelo Julgador, o qual acabou revogando a 

liminar anteriormente concedida. 

Informa que houve o retorno dos trabalhos da Comissão 

Processante nº 02/2020, de modo que o processo administrativo 

continuou com os apontados vícios, sendo utilizada prova ilegal para 

cassar o seu mandato como vereador. 

Argumenta que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao 

recurso, diante da possibilidade de ineficácia do provimento 

jurisdicional e dos prejuízos decorrentes do afastamento ilegal de um 

vereador democraticamente eleito pelo povo. Frisa que a legislatura 

atual termina em 31/12/2020. Reforça que há probabilidade do direito, 

considerando as irregularidades já apontadas. 

Isto posto, requer a suspensão da sentença até, ao menos, o 

recebimento do recurso de apelação. 

É, em síntese, o relatório. 

Conforme é cediço, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, 

estabelece que “a apelação terá efeito suspensivo”. O parágrafo 

primeiro, todavia, elenca hipóteses nas quais a decisão produzirá 

efeitos imediatamente após a sua publicação, dentre as quais está a 

que condena a pagar alimentos. 

O parágrafo quarto, por sua vez, prevê que a eficácia pode ser 

suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de 

provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, 

houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 
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Saliente-se que o parágrafo terceiro, do citado dispositivo legal, 

possibilita a formulação de pedido direcionado ao Tribunal de Justiça 

antes mesmo de distribuída a apelação, situação em que o relator 

designado ficará prevento para o julgamento do recurso, sendo este o 

caso em exame. 

Na espécie versada, verifica-se que foi impetrando o presente 

mandamus com o objetivo de que fosse reconhecida a nulidade do 

processo administrativo de cassação do vereador LACIMAR CEZÁRIO 

DA SILVA (processo nº 06/2020). 

Inicialmente, cumpre ponderar que os atos praticados pelo 

Poder Legislativo no exercício de suas prerrogativas institucionais 

(interna corporis), não são passíveis de controle judicial no que 

concerne ao seu mérito, tendo em vista o princípio constitucional da 

separação dos poderes.  

Não obstante, se o ato é praticado em desconformidade com a 

Constituição, lei ou regimento interno e causa lesão a direito subjetivo, 

estará sujeito à análise pelo Poder Judiciário. 

Na hipótese em comento, é fato incontroverso 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. 

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. 

Contudo, é 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 as proposições que serão submetidas à 

apreciação do Plenário. 
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Nesta toada, por ora, vislumbro uma possível inobservância 

formal do devido processo legal, no procedimento de cassação do 

mandato do peticionário. 

Além disso, impende considerar que se deve exigir lisura nos 

procedimentos que visam à perda de mandatos eletivos, 

especialmente se considerada a supressão da vontade da população 

municipal na escolha, por meio do voto, de seus representantes. 

No caso em apreço, restou evidenciada, a princípio, ofensa à 

norma inserta no art. 54 do Regimento Interno, de modo que, em sede 

de análise perfunctória da matéria, própria deste momento processual, 

vislumbro probabilidade do direito alegado pelo Impetrante. 

 Ressalte-se que somente quando do exame do Apelo é que 

será analisado, de forma definitiva, se a existência do referido vício 

formal é suficiente para macular a higidez do ato de cassação de seu 

mandato de Vereador. Não obstante, por ora, tenho por presente a 

plausibilidade do direito afirmado pelo impetrante. 

Ademais, também se afigura presente o periculum in mora, 

porquanto a cassação do mandato importa, além do não exercício do 

cargo para o qual fora eleito, na ausência de recebimento do 

respectivo subsídio, verba essa de indiscutível caráter alimentar. 

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO, para atribuir 

efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos de nº 5002271-

15.2020.8.13.0338, até o seu julgamento por esta col. Turma 

Julgadora. 

Comunique-se ao Magistrado Primevo acerca do conteúdo da 

presente decisão. 

Aguarde-se a remessa e julgamento do recurso de Apelação. 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020. 

 
DES. WILSON BENEVIDES 

Relator 
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