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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA __  VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE VILHENA/RO.   

 

 

 

 

 

 

Ângelo Mariano Donadon Júnior ,  brasi le iro, casado,  advogado,  

inscri to regularmente n o CPF sob o n. 260.749.168 -10, residente à Rua 2504, n.  

4139, bairro Jardim Universi tário; Vanderlei Amauri Graebin ,  brasi leiro,  

casado, inscrito regularmente no CPF sob o n. 242.002.122 -34, residente à  Rua 

José de Anchieta, n. 4882, bairro 5° BEC; e, Carmozino Alves Moreira ,  

brasi le iro, casado, inscrito no CPF sob o n. 316.557.932 -68,  residente à Av.  

Mato Grosso, n. 4247, bairro Novo Tempo, todos domicil iados no Município de  

Vilhena/RO, por meio de seu procurador  in f ine  fi rmado,  ut  instrumento de 

procuração em anexo (doc. 01), vêm à conspícua presença de Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 1º, incisos II ,  art igo 5º, incisos XXXVII, LIII,  LIV, 

LXIX, todos da Carta Polí tica Federal ,  conjugados com os dispositivos 

elencados na Lei nº.  12.016/2009 , propor o presente   

MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar ,  

e o faz pela conduta i legal perpetrada pelo Ilmo. Sr.  Presidente da Câmara 

Municipal de Vilhena, Vereador Adilson José Wiebbell ing  de Oliveira  ou quem 

o estiver substituindo, ora autoridade coatora,  cuja pessoa jurídica ao qual  est á  



 

 

vinculada é a Câmara Municipal de Vilhena/RO, devendo ser notificado na sede 

administrativa da Casa de Leis, e  o faz em razão dos fatos e argumentos 

jurídicos a seguir descritos.  

 

1  –  BREVE  ESCORÇO  DOS  FATOS 

1. Os Impetrantes concorreram no ple ito ele itoral de 2016 na 

condição de candidatos  a reele ição ao cargo de vereador do Município de 

Vilhena/RO, todos galgando vitória nas urnas .  

2. Antes da data da diplomação, os Impetrantes foram segregados em 

razão da deflagração de uma operação “policial”  derivada de uma ação cautelar 

preparatória e afastados do exercício de seus mandatos . Mesmo assim, por 

ordem do Eg. TJ/RO foram diplomados e empossados no mandato eletivo de 

vereador,  deixando, apenas, de exerceram os respectivos mandatos  por força da 

medida l iminar.  

3. Nessa mesma época o Parquet  propôs em face dos Impetrantes a  

adequada ação criminal,  estando atualmente na fase de instrução [autos n.  

0003266-08.2016.8.22.0014 e 0003398-65.2016.8.22.0014].  

4. Para lelo a essa movimentação processual,  aportou na sede da 

Câmara de Vereadores uma “denúncia” ofertada por um suposto advogado e 

presidente de uma agremiação pol ítica, autuada sob o n. 011/2017, requerendo a 

abertura de um processo de impeachment  em face dos Impetrantes,  ancorada nos 

mesmos fatos que serviram de base para a propositura da s ações penais acima 

indicadas,  tudo para f ins de obter a cassação de seus mandatos eletivos.  

5. Pois bem. Após o desenvolvimento do  procedimento de 

impeachment ,  a Câmara de Vereadores decidiu cassar os mandatos eletivos dos 

Impetrantes.   



 

 

 6.  Todavia a ceifa de seus mandatos não poderia ter sido levada a 

cabo da forma como ocorreu, eis que o processo de cassação n. 011/2017 está  

eivado de nulidades  formais  insanáveis passíveis de fulminar  todo o 

procedimento ab ovo ,  a saber:  

(i) escoamento do lapso decadencial de 90 (noventa) dias sem que fosse 

concluído o processo desenvolvido pela  Comissão Processante  n. 011/2017,  

conforme impõe o inciso VII do art.  5º do DL n.  201/67;  e,   

(i i)  ausência de intimação do Impetrante Ângelo para a sessão de cassação, bem 

como carência de nomeação de defensor dativo para fazer sua defesa .  

7. Em razão do exposto, não restou alternativa aos Impetrantes senão 

propor o presente instrumento constitucional visando combater ato abusivo e 

i legal praticado pela  autoridade ora coatora .   

 

2 –  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1 –  Dos documentos juntados nesta ação constitucional  

8. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, importante  

esclarecer que os Impetrantes estão trazendo como prova para embasar esta  

petição inicial cópia do procedimento de cassação n. 011/2017, nominado de 

documento “02”.  

9. Todavia , como nele foi  juntada cópia dos processos criminais 

0003266-08.2016.8.22.0014 e 0003398 -65.2016.8.22.0014, causando a di latação 

do processo para mais de três mil  folhas,  documentos estes desnecessários  para 

instruir este mandado de segurança, pois aqui não se discute o mérito da 

cassação, mas tão somente as falhas processuais ocorridas no desenvolvimento 

dos trabalhos da Comissão Processante, foi o que levou os Impetrantes a não 

anexar os processos criminais nesta peça vest ibular , mas tão somente cópia do 



 

 

procedimento de impeachment  propriamente dito, conforme comprova a certidão 

emitida pela Câmara de Vereadores que segue em anexo [doc. 04].  

10. Portanto, os documentos colacionados neste mandado de 

segurança, por si só,  bastam para comprovar a i legalidade do ato coator ora 

impugnado.    

  

2.2 –  Do escoamento do lapso decadencial de 90 (noventa) dias sem que 

fosse concluído o processo de impeachment n. 011/17 (doc. 02), conforme 

impõe o inciso VII do art.  5º do DL n. 201/67  

11. O inciso VII do artigo 5º do DL 201/67, aplicado ao caso por 

imposição do art.  7°, §1°, do mesmo diploma legal,  determina que o processo de 

cassação [ impeachment ]  deva ser encerrado no prazo peremptório de 90 

(noventa) dias a contar da ciência do acusado da deflagraçã o do processo 

político movido contra si , sem qualquer possibilidade de prorrogação .  

Veja-se:  

Art .  5º  Omis s i s  

( . . . )  

VII  -  O processo,  a  que se refere este  ar t igo,  deverá es tar  

concluído dentro em noventa dias,  contados da data em que se  

efetivar  a  noti f icação do acusado.  Transcorr ido o prazo sem o 

julgamento,  o processo será arquivado ,  sem pre ju ízo de  nova  

denúncia  a inda  que sobre  os mesmos fa tos .  

12. Igual previsão possui o Regimento Interno da Câmara de  

Vereadores, em seus §§ 1° e 2° , ambos do art.  58 [doc. 03]:   

Art .  58 .  Omis s i s  

§  1°  O Presidente  da  Câmara ,  no prazo de 48  (quarenta  e  oi to)  hora s  

contado da cr iação da Comissão Par lamentar  de  Inquér i to ba ixa rá  a to 

de sua  const i tu ição,  espec i f icando o fa to  a  ser  invest igado,  o s  

Vereadores  que a  const i tu ir ão e o prazo de sua duração,  que não 



 

 

será superior  a  90 (noventa) d ias,  contados da data em que se  

efetivar  a  not i f icação o  acusado .  

§  2°  Transcorr ido o prazo sem o julgamento,  o processo será  

arquivado,  sem preju ízo de nova denúncia ainda  que sobre os  

mesmos fa tos .  

  13. Todavia, apesar de haver essa previsão normativa contida no 

Regimento Interno da Casa de Leis, que repete ip sis l i t t er is  o que dispõe o DL n.  

201/67, importante ressal tar que há patente erro técnico  na nomenclatura  

disposta na Subseção I da Seção III do Capítulo III, do referido Regimento, ao 

nomear erroneamente  o processo de impeachment  [que visa apurar infração 

poli tica-administrat iva perpetrada por prefeito e /ou vereador] como se 

Comissão Parlamentar de Inquérito  fosse. Veja-se (doc. 03):  

CAPÍTULO III  

DAS COMISSÕES  

( . . . )  

SEÇÃO III  

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS  

( . . . )  

Subseção I  

Da Comissão Par lamenta r  de  Inquér i to  

Ar t .  57 .  A Câmara poderá  const i tu ir  Comissão Par l amentar  de  

Inquér i to –  CPI,  com o f im de  apurar  infrações pol í t ico -

admini s tra t ivas do Prefe i to e/ou Vereadores no desempenho de suas  

a tr ibu ições .  

14. Isso porque a Comissão Parlamentar de Inquérito –  CPI e o 

processo pol ítico de impeachment  são dois institutos jurídicos distintos e que 

não se confundem .   

15. Explica-se . A Comissão Parlamentar de Inquérito tem natureza  

Consti tucional,  possuindo por escopo “a apuração de fa to det erminado e  por prazo 

cer to,  s endo suas conclusões,  se f or o caso,  encaminhadas ao Ministério  Público,  para que 

promova a responsabi l idade c i vi l  ou cr iminal dos inf ratores ”  [ex vi  §3° do art .  58 da 

CF].  



 

 

16. Portanto, pela regra Consti tucional,  a CPI não pode impor 

qualquer penalidade ou condenação aos eventuais infratores  [cassar 

mandato eletivo etc. ] .  Concluídos os trabalhos da comissão,  o Presidente da 

Casa onde ela foi inst ituída encaminha relatório, aprovado por resolução, aos 

chefes dos Ministérios Públicos Federal ou Estadual,  ou a autoridade 

administrativa ou judicial com poder de decisão, para que, existindo elementos 

suficientes, promovam, dentro de sua competência, a responsabi l ização civi l ,  

administrativa e criminal.  

17. A própria Lei que regulamenta a  Comissão Parlamentar de 

Inquérito –  Lei  n.  1.579/52, em seu a rt .  6-A, envereda nesse mesmo sentido.  

Veja-se:  

Art .  6 o -A.  A Comissão Parlamentar  de  Inquéri to  encaminhará  

relatór io c ircunstanciado,  com suas conclusões,  para as  devidas  

providências,  entre outros órgãos,  ao Ministér io Públ ico ou à  

Advocacia-Geral  da União,  com cópia  da  documentação,  para  

que promovam a responsabil idade c iv i l  ou cr iminal  por  infrações  

apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções  

ins ti tucionais .  

18. Além disso, o prazo de duração do processo de CPI poderá 

chegar até 120 dias,  podendo ser prorrogado sem qualquer percalço ,  como 

já decidiu o STF no HC n. 71.193/SP.  

19. Já o processo de impeachment  está regulamentado pelo Decreto -Lei  

n. 201/67, e possui por escopo apurar infração político-administrativa  

perpetrado, em tese, por prefeito e/ou vereador ,  e visa unicamente  cassar o 

mandato eletivo do suposto infrator .  

20. O prazo para a conclusão de seu s trabalhos, ao contrário do 

processo de CPI, é  certo, fatal e improrrogável,  qual seja 90 [noventa] dias,  

sob pena de arquivamento automático do procedimento  [ intel igência do 

inciso VII do art .  5° do DL n. 201/67].  



 

 

21. Isso porque, segundo entendimento pacificado  do C. STJ, ta l  

prazo possui natureza decadencial, portanto não se prorroga ou suspende  

[ex vi  art.  207 do Código Civil ] .  A guisa de i lustração, abaixo segue ementa  

derivada do RMS n. 45955, DJe 15.04.2015, de Relatoria do Ministro Og 

Fernandes,  que bem retrata o quanto antes se argumentou,  in verbis :  

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  

PROCESSO DE CASSAÇÃO DE P REFEITA MUNICIPAL.   

DECRETO-LEI N. 201/67.  PRAZO DECADENCIAL. NOVENTA 

DIAS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. TERMO INICIAL.  

POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO NONAGESIMAL.  

ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO C ARGO.  

1 .  Reves t indo-se  a  cassação de mandato e le i tora l  da  ca racte r í st ica  de  

ato prec ipuamente  pol í t i co,  o  controle  pe lo Judic iár io f ica  re s tr i to à  

perqu is ição de inconst i tuc iona l idade ,  i lega l idade e  inobservância s  

regimenta i s .  

2 .  O processo de cassação de Prefe ito Municipal  deve  transcorrer  

em até 90 (noventa) d ias,  contados da data  da not i f icação do 

acusado,  nos termos do art .  5º ,  VII,  do Decreto -Lei n.  201/67.  

Esse prazo,  por  ser  decadencial ,  não pode ser  suspenso ou 

prorrogado .  P recedente :  REsp 893 .931/S P ,  Re l .  Mini s tro CASTRO 

MEIRA,  SEGUNDA TURMA, DJ  4/10/2007 .  

3 .  Entender  de  modo contrár io ser ia  o mesmo que dar  à  norma 

protetora  de  d ire i tos dos agentes pol í t icos munic ipa i s  su je i tos a  

processo de  cassação uma interpre tação pre judic i a l  àque la s pessoas,  o  

que ser ia  absurdo.  

4 .  É i lega l  a  perda  do mandato da  Prefe i ta  do Munic ípio de  Carmo do 

Rio Cla ro/MG, porquanto ex trapolado o lapso nonages ima l  prev is to  

no ar t .  5º ,  VII ,  do Decreto -Le i  n.  201/67 para  a  conclusão do 

processo de  cassação.  

5 .  I sto porque a  con tagem do refer ido prazo teve iníc io na da ta  da  

apresentação espontânea  da ora  recorrente  (10/9/2012) ,  por  meio de  

advogado,  e  não na da ta  de  sua not i f icação ,  fe i ta  em 8/4/2013 .  O 

termo f ina l ,  por  sua vez ,  ocorreu em 15/6/2013,  com a publ icação do 

ato de perda do mandato .  

6 .  Recurso em mandado de segurança a  que se  dá  provimento para  

dec larar  a  i lega l idade do Decreto -Leg i s la t ivo n .  6 ,  de  15/6/2013 e ,  



 

 

por conseguinte ,  de terminar  o re torno da impetrante  ao cargo de  

Prefe i ta  do Munic ípio de  Carmo do Rio Claro .  

22. Ainda:  

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR.   

DECRETO-LEI 201/67.  PRAZO DECADENCIAL.  

1 .  A regra  d i sposta  no ar t igo 5º  do Decre to -Le i  201/67,  não obstante  

cu idar  de  processo de cassação de mandato de Prefe i to ,  apl ica - se  aos  

vereadores ,  nos termos do ar t igo 7º  desse  d iploma normat ivo .  

2 .  O processo de cassação do vereador deve  transcorrer  em até  

noventa d ias,  contados  da data da not i f icação do acusado,  nos  

termos do art .  5 º ,  inciso VII,  do Decreto -Lei 201/67.  Esse prazo,  

por  ser  decadencial ,  não pode ser  suspenso ou prorrogado .  

Precedentes .  

3 .  Recurso espec ia l  provido.  

(STJ ,  REsp n .  893931,  Rela tor  Mini st ro Cast ro Meira ,  Segunda  

Turma)  

23. Não alheio ao tema ora tratado, o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Rondônia  corrobora com o entendimento acima destacado. A 

guisa de i lustração, abaixo segue ementa de relatoria do Desembargador Eurico 

Montenegro, decano daquele Tribunal .  Veja -se :   

Duplo grau de jur isdição.  Mandado de segurança.  Processo de  

cassação de prefe ito.  Prazo peremptór io de 90 (noventa) d ias.  

Imposs ibil idade da retomada do procedimento após o decurso do 

prazo.  Concessão da ordem. Tem a  Comissão Processante o 

prazo peremptório  de  90  (noventa)  d ias  para a conclusão do 

procedimento de cassação de Prefe ito,  sendo - lhe imposs ível  sua  

retomada após f indado tal  prazo.  

Prazos peremptór ios são aqueles que não se  suspendem ou se 

interrompem, correndo fatalmente até seu término. 1 

24. Na realidade a jurisprudência nacional quanto a esse tema é 

deveras pacífica, não havendo rebeldia de nenhum Tribunal .  A exemplo  pode-se 

                                                 
1 Duplo Grau  d e  Ju r i sd i ção ,  au tos  n .  00 .002846-0 ,  DJ  13 .12 .2000 .  

 



 

 

destacar recentíssima  decisão proferida pelo Eg. TJ/MG, no AI 0601159 -

33.2016.8.13.0000, de Relatoria do Desembargador Edi lson Fernandes, DJe 

06.07.2017 :  

 

MANDADO DE SEGURANÇA -  AGRAVO INTERNO - PROCESSO 

DE CASSAÇÃO DE PREFEITO -  PRAZO DE ENCERRAMENTO -  

ART. 5º ,  VII ,  DO DECRETO LEI N. 201/67 -  NATUREZA 

DECADENCIAL  -  IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO  -  

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  -  

SEGURANÇA CONCEDIDA -  AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO.  

-  O prazo de noventa dias es tabelecido pelo Decreto - le i  n .  

201/67,  para a conclusão do processo de cassação do mandato de  

prefei tos e vereadores,  tem natureza decadencial  e,  portanto,  não 

se suspende nem prorroga,  devendo ser  es tr itamente observada a  

determinação legal  de arquivamento na hipótese de superação do 

prazo.  Precedentes do Super ior  Tr ibunal  de Just iça.  -  Inconteste 

a superação do prazo de noventa  d ias para a conclusão do 

processo de cassação do mandato da Prefe ita do Município de  

Morro do Pilar ,  deve ser  reconhecido o d ire ito l íquido e  certo ao 

arquivamento do fe ito .  -  Segurança conced ida .  Agravo interno 

desprovido .   

25. Porquanto, confrontando-se os dois inst itutos [CPI e impeachment ] ,  

a primeira conclusão que se alcança é que de fato pecou tecnicamente o 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores [doc. 03] em nomear  o processo 

de impeachment  como se uma Comissão Parlamentar de Inquérito fosse.  Todavia,  

o simples nomen iuri s  equivocado, não deveria ser capaz de fazer com que a 

Comissão Processante , de maneira açodada, tratasse o processo poli tico -

administrativo como se fosse uma CPI, como ocorreu na hipótese , já que a 

Câmara de Vereadores possui em seu corpo administrativo pr ofissionais do 

direi to que deveriam orientar a Comissão de forma correta, o que não ocorreu 

na espécie .   

26. A segunda conclusão que se alcança é de que se o processo que 

apurou a infração polít ico-administrativa n. 011/2017, objeto deste mandamus ,  



 

 

possui natureza jurídica de impeachment ,  porquanto regulado pelo DL n. 201/67,  

o prazo da conclusão de seus trabalhos, ao contrário do que entendeu a 

autoridade coatora, é de 90 [noventa] dias, e por ser um prazo 

decadencial, não poderia jamais ser prorrogado par a além desse lapso 

temporal .  

27. Na hipótese ora em estudo, por meio da Portaria n. 059/2017, de 

01.02.2017, a  autoridade coatora inst ituiu a comissão processante para fins de 

apurar “suposta” infração polit ica -administrat iva, perpetrada,  em tese, pelos 

Impetrantes , fixando o prazo de 90 [noventa] dias para a conclusão dos 

trabalhos  [ fls.  24 –  doc. 02].  

28. Os Impetrantes Carmozino, Vanderlei e Ângelo foram notif icados  

em 03.02.2017, 04.02.2017 e 04.02.2017 ,  respectivamente [fls.  29, 30 e 31 –  doc. 

02],  para fins de apresentar a defesa prévia a que se refere o art.  5°, inciso III,  

DL n. 201/67.  

29. Logo, a teor do que esclarece o inciso VII do mesmo diploma 

normativo, a partir de tais datas , deflagrou-se a contagem do prazo decadencial  

de 90 [noventa] dias para que fossem concluídos os trabalhos da Comissão .  

30. Entretanto,  antes de seu escoamento, ou mais precisamente no dia  

03.04.2017 a comissão processante resolveu  numa reunião entre seus membros ,  

ocorrida numa madrugada qualquer, prorrogar indevidamente  o prazo de 

conclusão dos trabalhos para mais 30 [tr inta]  dias,  total izando com isso 120 

[cento e vinte] dias para que fossem concluídos os trabalhos do processo 

politico-administrativo n. 011/2017 ,  prorrogação esta materia l izada por meio 

da Portaria n. 137/2017, datada de 10.05.2017 [fls.  2723 –  doc.  02].  

31. A Comissão Processante concluiu seus trabalhos tempos após 

o escoamento do prazo decadencial de 90 [noventa] dias ,  sendo cassados os 

mandatos eletivos dos Impetrantes tão somente na sessão ocorrida no dia  

01.06.2017  [ fls.  3005 e ss .] ,  quando já transcorridos 119 [cento e dezenove] 



 

 

dias ,  contados da notificação dos Impetrantes para apresentarem a defesa 

prel iminar a que se refere o art.  5°, inciso III, DL n. 201/67 [ 04.02.2017  –  f ls .  

31/doc. 02] .   

32. Se não bastasse tal lambança, não calha a Comissão Processante  

tentar imputar aos Impetrantes a culpa pelo atraso no desenvolvimento d os 

trabalhos da Comissão Temporária, por mais  que tal fato se ja irrelevante  na 

hipótese, pois se trata de prazo decadencial ,  repita -se, fatal e improrrogável ,  

logo desimporta saber quem deu causa ao atraso dos trabalhos.  

33. É que analisando o processo de impeachment  n. 011/2017, que 

culminou na cassação do mandato eletivos dos Impetrantes, denota -se que seu 

processamento mais se assemelhou a um “samba do crioulo doido” do  que num 

processo desenvolvido de maneira normal e efet iva .  

34. A todo o momento a própria Comissão Processante criou 

entraves e praticou atos processuais totalmente desnecessários  que deram 

causa a  extrapolação do prazo decadencial  imposto pela  norma de regência.  Uma 

simples anál ise do processo basta para se chegar a essa conclusão ; al ias, dá a  

entender que a referida Comissão agiu com o intuito exclusivo de causar  

dolosamente falhas procedimentais –  a exemplo da extrapolação de prazo - para 

que o processo pol ítico de cassação fosse anulado em algum momento.   

35. Para ter uma visão geral do panorama dos entraves criados pela  

própria Comissão, abaixo segue uma tabela exemplificativa  de alguns atos 

processuais praticados pela Comissão e seus respectivos prazos:  

Ato processual  Prazo para sua real ização  

Do despacho saneador  ( f ls .  2555) a té  a  pr imei ra  audiênc ia  
(f l s .  2638)  

7 ( se te)  d ia s  

Do despacho que cance lou os in terrogatór ios e  sol ic i tou a  
prorrogação dos traba lhos da Comissão (f l s .  2688) a té  a  
ed ição da Por tar ia  que  au tor izou a  pror rogação (f l s .  2723)  

9  (nove )  d ia s  

Da Portar ia  que au tor izou a  prorrogação (f ls .  2723) a té  o  
despacho que designou audiênc ia  para  o interrogatór io dos 
Impetrantes e  oi t iva  de  uma tes temunha ( f l s .  2733)  

9 (nove )  d ia s  

Do despacho que des ignou audiênc ia  para  o  interroga tór io 
dos Impetrantes e  o i t iva  de  uma te s temunha  (f l s .  2733)  a té  a  
sua  rea l i zação parc ia l  ( f l s .  2757)  

8  (oi to)  d ia s  



 

 

36. Portanto, a Comissão Processante deu causa ao atraso no 

desenvolvimento dos trabalhos em pelo menos 33 [trinta e três] dias, no 

mínimo ,  o que por certo caso fosse observado por e les o princípio da 

eficiência, descambaria para que os trabalhos fossem concluídos dentro do lapso 

decadencial  de 90 dias imposto pelo DL n.  201/67.  

37. Por outro lado, por mais que em alguns momentos do processo 

não tenham os Impetrantes sido encon trados para serem notif icados da práti ca  

de algum ato processual,  tal fato, conforme se insere no referido procedimento,  

não foi causa do cancelamento de nenhuma audiência ou postergação de 

algum ato processual ,  salvo os seus próprios interrogatórios, que ocasionou 

um atraso de 3 [três] dias no procedimento [fls.  2757 –  doc. 02],  e mesmo assim 

foi  devidamente just ificado a ausência  de um dos Impetrantes.  Na realidade,  o 

que se quer afirmar é no sentido de que apesar de ter alguns entraves em relação 

a isso, jamais ocorreu algum atraso relevante no procedimento por conta 

desse fato .  

38. Al ias  a própria prorrogação do procedimento para mais 30 [trinta]  

dias, com base no fundamento para que fosse oportunizado aos Impetrantes o 

devido contraditório e ampla defesa é conclusão vazia de sentido e conteúdo, já 

que após a referida prorrogação, foi  oitivada tão somente uma única 

testemunha ,  cujo depoimento sequer foi uti l izado como fundamento do parecer 

final  da Comissão Processante ,  bem como dispensado o interrogatório dos 

Impetrantes  [fls.  2757 e 2770 - doc. 02].  

39. Na realidade, as testemunhas arroladas pelas partes, deveriam 

ser por elas trazidas a audiência de instrução do processo de cassação, 

conforme disciplina o art. 455 do CPC, salvo se algum das partes 

comprovasse o impedimento contido no §§4° e incisos do art. 455 do 

mesmo Código .  Dessa forma, desnecessário e sem sentido a Comissão ter 

notificado todas as testemunhas e reagendado outras audiências para oitavá -las 

em razão de algumas delas não  comparecerem ao ato processual .  



 

 

40. Era para as testemunhas serem ouvidas numa só assentada, e 

aquelas que as partes não tivessem trazido ou não comprovassem seus 

impedimentos, deveria o presidente da Comissão indeferir nova data de 

oitiva, simples assim .  

41. Isso é o básico de qualquer proce dimento. Todavia, a  Comissão 

Processante agiu em total desrespeito a celeridade do processo, o que 

certamente desaguou na extrapolação do lapso decadencia l imposto pelo DL n.  

201/67.  

42. Porquanto,  por ter sido ultrapassado o prazo decadencial  de 90 

(noventa) dias estabelecido pela  regra federal ,  e pelo fato de prazo decadencia l  

não se prorrogar ou suspender, há latente nulidade devendo, pois ,  o processo de 

cassação em estudo ser anulado de plano.  

 

2.3 –  Da ausência de notificação do Impetrante Ângelo para fins de 

apresentação de defesa oral na sessão que culminou na cassação do 

mandato, e da ausência de nomeação de defensor dativo  

 43. A Câmara de Vereadores ceifou o mandato  elet ivo do Impetrante 

Ângelo em sessão ocorrida no dia 01.06.2017, sem que fosse ele notificado para 

lá comparecer, além da int imação expedida –  e não cumprida [fls.  3001 - doc.  

02] - não constar a possibil idade de ele  efetivar defesa oral ,  pessoalmente ou 

por intermédio de procurador  [doc. 05 –  fls.  14].  Veja-se o teor do mandado 

[fls.  3003 –  doc.  02] :  

MANDADO DE INTIMAÇÃO N. 84/2017/CPI  

( . . . )  

Pe lo d i sposto no inc i so IV do ar t .  5  do Decre to -Lei  n.  201/67 ,  f i ca  

Vossa  Exce lênc ia  in t imada do teor  do Despacho  n .  08/2017 exarado 

pe la  Pres idência  des ta  Comissão ,  a  f im de que tome conhec imento do 

Parecer  Fina l  da  Comissão Par l amentar  de  Inquér i to ,  cu ja  cópia  segue  

em anexa ,  bem como para  convocação da sessão de ju lgamento para  o  



 

 

dia  1 de  junho de 2017,  a  par t i r  d as 13h,  no Plenár io desta  Câmara ,  

conforme Ed ita l  de  Convocação n .  07/2017,  cu ja  cópia  também segue  

anexa .  

44. Portanto, na intimação não constou a advertência da possibil idade 

do Impetrante Ângelo efetivar defesa oral .  E tal fato era de suma importância.  

Ora,  o art igo 250, inciso II,  do CPC, aplicado ao caso por analogia, determina 

que obrigatoriamente deva constar no mandado sua finalidade .  Veja-se :  

Art .  250 .   O mandado que o  of ic ia l  de  just i ça  t iver  de  cumpri r  

conte rá :  

( . . . )  

I I  -  a f inal idade da c itação ,  com todas a s espec if icações constantes  

da  pe t ição inic i a l ,  bem como a  menção do prazo para  contesta r ,  sob 

pena de reve l ia ,  ou para  embargar  a  execução ;  

( . . . )  

IV -  se for  o caso,  a  intimação do c i tando para comparecer ,  

acompanhado de advogado ou de defens or  público ,  à  audiênc ia  de  

conci l iação ou de med iação ,  com a menção do d ia ,  da  hora  e  do lugar  

do comparec imento ;  

45. Ora, a finalidade do mandado de notificação direcionado ao 

Impetrante Ângelo deveria ser, a lém de dar ciência da sessão de julgamento, lhe 

informar que poderia pessoalmente, ou por intermédio de procurador, 

efetivar defesa oral pelo prazo de duas horas ,  conforme previsão contida no 

art.  5°, inciso V, do DL n. 201/67.  

46. Entretanto, conforme  alhures argumentado, não há no mandado  

qualquer referencia a  possibil idade do Impetrante efet ivar a ci tada defesa oral .  

47. Logo, a não observância desses preceitos resulta  em violação aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Importante ressaltar,  també m, 

que, nos termos do artigo 280  do Estatuto Processual Civil ,  "as c i ta ções e as  

int imações serão nulas  quando fe i tas sem observância das pres cri ções l egai s" ,  como 

ocorreu na espécie.  



 

 

48. Relativamente à carência de nomeação de curador ante a ausência  

do Impetrante na sessão que lhe ceifou o mandato eletivo, onde seria 

oportunizada a apresentação de defesa oral, por até 02 horas (ou por 

advogado), cabível e necessária à nomeação de defensor dativo, para 

exercer a defesa do Impetrante, a fim de sanar tal ausência e não acarretar 

em cerceamento de defesa. 

49. Ao anal isar tema semelhante ao ora em discussão, a  respeito da 

ausência de nomeação de defensor dativo para f ins de defender o 

prefeito/vereador na sessão de seu julgamento , derivada de processo de 

impeachment ,  o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia reconheceu a 

nulidade na referida ausência de nomeação.  

50.  Cuidou a hipótese do prefeito cassado do Município de Monte 

Negro, Jair Miotto Júnior, em que apesar de ser intimado da sessão de  

julgamento, não compareceu; a Câmara de Vereadores, ao invés de nomear 

defensor dativo, votou pela cassação de seu mandato, hipótese essa que foi 

reconhecida como inválida pelo Eg. TJ/RO, nos autos da ação cautelar n.  

0010895-46.2014.822.0000, de Relatoria do Desembargador Ro osevelt Queiroz  

Costa. Veja -se parcela de sua fundamentação:  

Nesse entend imento,  ve jo que ass is te  razão ao requerente  no tocante  

à  fa l t a  de  informação na not i f icação env iada para  a  se ssão de  

ju lgamento,  acerca  da  poss ibi l idade de  defesa  ora l  por  duas horas  

naque la  opor tunidade .  Expl ico .   

 

Preconiza  o ar t .  Ar t .  5º ,  inc isos IV e  V,  do DL nº  201/67 o seguinte :  

  

Ar t .5 º  O processo de cassação do mandato de Prefe i to pe la  Câmara ,  

por  infrações def inidas  no a r t igo  anter ior ,  obedecerá  ao seguinte  r i to ,  

se  outro  não for  e stabe lec ido pe la  legi s lação do Estado resp ec t ivo :   

[ . . . ]   

IV -  O denunc iado deverá  ser  in t imado de todos os a tos do processo ,  

pessoa lmente ,  ou na pessoa de seu procurador ,  com a antecedência ,  

pe lo  menos,  de  v inte  e  quatro  horas ,  sendo - lhe  permi t ido a ss i s t i r  a s  



 

 

di l i gênc ia s e  audiênc ia s ,  bem como formular  perguntas e  reperguntas  

às  tes temunhas e  requere r  o que for  interesse  da  defesa .  

V -  Conclu ída  a  ins t rução ,  será  aberta  v i s ta  do processo ao 

denunciado,  para  razões escr i ta s ,  no prazo de 5 (c inco) d ias ,  e ,  após ,  

a  Comissão processante  emi t i rá  parecer  f ina l ,  pe la  procedência  ou 

improcedência  da  acusação ,  e  sol i c i tará  ao Presidente  da  Câmara a  

convocação de sessão para  ju lgamento .  Na sessão de ju lgamento,  

serão l idas a s  peças r equer idas por  qua lquer  dos V ereadores e  pe los 

denunciados ,  e ,  a  segu i r ,  os que dese jarem poderão manife s tar - se  

verba lmente ,  pe lo tempo máx imo de 15 (qu inze )  minutos cada um, e ,  

ao f ina l ,  o  denunciado,  ou seu  procurador ,  terá  o prazo máximo de  2  

(duas)  horas para  produzir  sua  defesa  o ra l ;   

 

Segundo consta  da  documentação dos au tos ,  constata - se  que  o  

requerente  fora  dev idamente  in t imado para  par t i c ipar  das sessões em 

que ser i a  ouvido ,  bem como oi t iva  das te s temunhas (f l s .  131/150) .   

Após ,  encerrada a  instrução,  int imou -se  o requerente  para  

apresentação de suas razões e scr i ta s  no prazo de 5 (c inco) d ia s ,  o qua l  

fo i  tempest ivamente  apresentada (f ls .  171/190) .  Em seguida emi t iu - se  

parecer  da  Comissão Processante  pe la  procedência  da  acusação ( f l s .  

192/237) .   

Finda esta e tapa,  int imou-se  o  requerente para a  sessão de  

julgamento.  Todavia,  o documento de int imação não foi  

exatamente  claro  sobre  o  que ocorrer ia  nesta  sessão,  ou seja,  no 

corpo do documento foi  transcr ito o procedimento do inciso IV 

do art .  5º ,  e  não o  inciso V que deixa  clara  a po ss ibil idade de  

defesa oral  do denunciado ou seu procurador pelo prazo de  2  

(duas) horas ( f ls .  242/244).  

  

Sob es ta perspect iva,  ausente o denunciado,  bem como seu 

representante legal ,  ve jo a ocorrência de v íc io formal  capaz de  

eivar  de nul idade o  julgament o de cassação real izado.  O 

Ministér io Públ ico,  inc lusive,  em seu parecer  pontua o seguinte  

( f l s .  462/463) :  

 

Vindo o impetrante a não comparecer  na sessão de julgamento,  

onde lhe ser ia opor tunizada a apresentação de defesa oral ,  por  

até 02  horas  (ou por  advogado),  embora int imado,  cabível  e  

necessár ia a nomeação de defensor  dat ivo,  para exercer  a  defesa  

do impetrante,  a  f im de sanar  tal  omissão e não acarretar  



 

 

cerceamento de defesa,  conforme pos ic ionamento da Segunda 

Turma do STF em caso análogo .  Conf i ra - se :   

 

Conforme já  assentado pe la  dec i são ora  agravada ,  tendo s ido o  

recorrente  omisso quanto à  apresentação de defesa ,  a  comissão 

processante  cu idou de nomear ,  em subst i tu ição ao advogado of ic iante  

no fe i to ,  um defensor  dat ivo ,  a  f im de que fosse  sanada ta l  o missão.  

[ ¿ ]  (RE 570.496 AgR Rel .  Min.  Mendes,  Gi lmar ,  Segunda Turma,  ju lg .  

28/12/2012 ,  Dje  13/3/2012) .   

 

Apesar  de não haver  qualquer  d ispos ição legal  que determine a  

nomeação de defensor  dat ivo para o acompanhamento das oi t ivas  

de testemunha e demais d il igências,  no caso de o acusado não 

comparecer  aos respect ivos a tos ,  em especial  a  sessão de  

julgamento,  tampouco seu advogado const i tuído,  não se pode 

vis lumbrar  a  formação de uma relação jur ídica vál ida  sem a  

presença,  a inda que meramente potencial ,  de def esa técnica,  

uma vez que a  consti tu ição de  advogado ou de  defensor  dativo é,  

também no âmbito do processo adminis tra tivo -  e  pol i t ico-

adminis trat ivo -  elementar  à  essência da garant ia consti tucional  

do dire ito de ampla defesa,  com os meios  e recursos a ela  

inerentes .  

51.  Se não bastasse tal fato, também pecou a autoridade coatora em 

não determinar que a intimação do Impetrante Ângelo para fins de comparecer a  

sessão de seu julgamento, observasse o regramento legal contido no inciso III 

do art .  5° do DL n.  201/67, que impõe que a notif icação seja efetivada,  em 

casos de ausência do investigado,  por “edital, publicado duas vezes, no órgão 

oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da 

primeira publicação.”  

52. Na hipótese, pois, a única tentativa de notificação do Impetrante 

se deu por meio de AR, e mesmo assim constou a informação de que a carta não 

foi entregue no seu dest inatário [fls.  3001 –  doc. 02],  lembrando que à época ele  

estava acometido de doença  séria e sendo medicado com remédios com tarja  

preta, conforme consta no atestado médico acostado às fls.  2760 do doc.  02.  



 

 

53. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade ora ve nti lada, para 

fins de nulificar o processo de impeachment .   

 

3 -  DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR  

54. A concessão de medida l iminar se faz necessária quando presentes 

indicativos da viabil idade do direi to cuja tutela se busca e da existência de grave 

dano até o término do processo, caso não haja a pronta intervenção jurisdicional  

apta a removê-la.  

55. No caso em apreço está presente a  fumaça do bom direito ,  sua 

plausibil idade, segundo a teoria da correlação, tudo demonstrado de pro fe sso ,  

tendo em vista que os  Impetrantes demonstraram de forma direta e clara que o 

procedimento que lhes afastou do exercíc io legítimo de seus mandatos eletivos, 

encontra-se eivado de nulidade  insanável pelo escoamento do lapso decadencia l  

para a conclusão dos trabalhos, sem olvidar que em relação ao Impetrante 

Ângelo não foi indicado defensor dat ivo na sessão de se u julgamento, afora 

outras nulidades lá apontadas,  referente ao mandado de intimação.   

56. O  perigo de dano  é evidente, aferível objet ivamente, sem 

incursão ao campo fático, uma vez que os Impetrantes foram afastados de seus 

mandatos de forma i legal,  não podendo, pois, postular pela revogação da 

medida penal que lhes afastou do exercício de seus mandatos ,  para que 

possam exercê-lo de maneira legítima,  sem que antes possam obter a nulidade do 

procedimento de impeachment ,  afora o fato de estarem privados de receberem 

os vencimentos derivado do cargo, conforme vinha ocorrendo antes de 

suas cassações .  

57. Analisando a questão por outro prisma,  percebe -se que em caso de 

deferimento da l iminar, não haverá qualquer implicação n egativa, pois eventual  

improcedência da demanda, o s tatus  volta  a sua forma original,  ou seja, há a  

característ ica da reversibi l idade, pois em caso de concessão da medida e 



 

 

posterior revogação,  por ocasião do julgamento de mérito, restaurar -se-á  

plenamente  a situação anterior.  

58. No mais, não se pode olvidar que cuida a questão de afastamento 

de mandato elet ivo que possui data certa de expiração .  A cada dia que 

passa, a cada hora superada, estão os Impetrantes sofrendo os efeitos de 

uma decisão logicamente ilegal, cujos efeitos jamais lhe s poderá ser 

devolvido .  

 

4 -  DOS PEDIDOS  

59. Aponta os Impetrantes como autoridade coatora o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Vilhena/RO, Vereador Adilson José Wiebbell ing de  

Oliveira ou quem o estiver substi tuindo, cuja pessoa jurídica ao qual está  

vinculada é a Câmara Municipal de Vilhena/RO ( ex v i  art.  6° da Lei n° 

12.016/2009), devendo a autoridade ser notificada para prestar as informações 

necessárias, dentro do prazo legal.  

60. Como pedido de concessão de medida liminar ,  requer se digne 

Vossa Excelência em determinar a suspensão dos efeitos do processo de 

cassação n. 011/2017, bem como da 23ª Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal do Município de Vilhena/RO, realizada no dia 01.06.2017 ,  e por 

consequência logica que seja suspenso os efeitos dos Decretos Legislativos n. 

002, 003 e 004, todos de 02.06.2017  (f ls .  3005 usque  3010 –  doc. 02), que em 

01.06.2017 cassou os mandatos de vereadores então pertencentes  aos 

Impetrantes, notificando-se o Presidente da Câmara Municipal ,  ora autoridade 

coatora, visando dar cumprimento a l iminar deferida.  

61. No mérito, que seja confirmada a medida l iminar, bem como seja  

anulado todo o procedimento administrativo n. 011/2017 , inclusive os Decretos 

Legislat ivos n. 002, 003 e 004, todos de 02.06.2017  (f ls .  3005 usque  3010 –  doc.  

02), em razão das nul idades insanáveis apontadas nesta ação .  



 

 

62. Indica-se o endereço constante em nota desta peça para o 

recebimento das comunicações de est i lo.  

63. Depois de recebidas as informações ou expirado o prazo sem 

apresentação destas, que seja ouvido o Ministério Público.  

64. Para f ins de recolhimento de tributos legais ,  dar -se-á ao presente 

o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) .  

Pede deferimento.  

De Porto Velho/RO para Vilhena/RO, 20 de julho de 2017.  

Nelson Canedo Motta  
             OAB/RO 2.721  
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