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MANDADO DE SEGURANÇA 4ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.19.102647-5/000 SÃO LOURENÇO 
IMPETRANTE(S) CELIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI 

FREITAS LIMA PREFEITO(A) 
MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO  

IMPETRADO(A)(S) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
LOURENÇO  

IMPETRADO(A)(S) PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PROCESSANTE Nº 001/2019 - 

AGILSANDER RODRIGUES DA SILVA  
 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CELIA 

SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA contra ato atribuído ao 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE Nº 001/2019, 

AGILSANDER RODRIGUES DA SILVA, consistente na emissão de 

parecer pelo prosseguimento da denúncia e indeferimento da arguição 

de suspeição/impedimento. 

A impetrante argumenta que é Prefeita do Município de São 

Lourenço/MG e que, em razão de denúncia apresentada por cidadãos, 

foi instaurada a Comissão Processante nº 001/2019, para a apuração 

de irregularidades que decorreriam de três circunstâncias: “a) 

realização de descontos de contribuição previdenciária, supostamente 

indevidos, contrariando matéria pacificada pelo STF; b) contratação do 

escritório Amaral & Barbosa Advogados, através de inexigibilidade de 

licitação em desrespeito aos artigos 25 e 26 da Lei nº. 8.666/93, sendo 

aplicáveis as sanções previstas no artigo 89 do referido diploma legal, 

e ainda, configurando atos de improbidade administrativa previstos nos 

artigos 9º e 11 da Lei nº. 8.429/92, e; c) efetivação de compensações 

previdenciárias unilateralmente sem prévia autorização do INSS”. 

Alega que após a sua notificação por Edital apresentou defesa prévia, 

dentro do prazo previsto no Decreto nº 201/67, arrolando testemunhas 

e pugnou pela produção de provas, mas a Comissão Processante se 

reuniu na data de 12 de julho de 2019 e emitiu parecer pelo 
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prosseguimento da denúncia e desenvolveu seus trabalhos em 

desrespeito ao procedimento preconizado pelo Decreto-Lei 201/67, 

com violação ao direito de defesa da impetrante e ao devido processo 

legal. Informa que teve seu mandato cassado anteriormente no 

Processo Político Administrativo nº 01/2018, com recondução ao cargo 

em razão de decisão proferida em mandado de segurança que 

reconheceu a nulidade do Processo Político Administrativo. Sustenta a 

possibilidade de controle dos atos do Poder Legislativo municipal, 

relativos à cassação de mandatos, pelo Poder Judiciário, notadamente 

quanto à observância do devido processo legal, que no presente caso 

não foi observado com a realização de audiências de oitivas de 

testemunhas sem a intimação regular da denunciada ou de seu 

advogado, em descumprimento ao art. 5º do Decreto-Lei 201/67. 

Afirma que a intimação da denunciada ocorreu por meio de suposto e-

mail e em relação a seu advogado, por carta com AR e por meio do 

Diário Oficial da Associação dos Municípios Mineiros. Afirma que 

sequer foi nomeado defensor dativo nas audiências para oitiva de 

testemunhas. Além do prejuízo à defesa técnica decorrente da 

ausência de nomeação de defensor dativo, afirma que a denunciada 

não foi ouvida no processo de cassação, o que viola o seu direito à 

autodefesa, conforme previsto no art. 5º, III, do Decreto-Lei nº 201/67. 

Requer a concessão de medida liminar, para que se suspenda o 

Processo Político Administrativo nº 01/2019, pelos seguintes 

fundamentos: “(a) ausência de intimação pessoal da denuncia 

(intimação por e-mail); intimação irregular do advogado constituído, por 

e-mail, pelo Diário Oficial da AMM sem o número de inscrição na OAB 

e pelo correio com aviso de recebimento recebido por terceiros; (b) 

realização de audiência sem a presença da denunciada, de seu 

advogado e sem a nomeação de defensor dativo, e; (c) encerramento 

da instrução sem a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e sem 

a realização de perícia”. 
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Ao final, requer a concessão da segurança, “reconhecendo as 

ilegalidades perpetradas pelas autoridades coatoras, tudo com base 

nos fundamentos jurídicos constantes da presente impetração, 

declarando a nulidade do procedimento.” 

Decido. 

Em razão da alegação de dano iminente justifica-se a análise do 

pedido de liminar sem oitiva prévia da parte contrária. 

Anoto que a impetrante ajuizou Mandado de Segurança 

anteriormente (nº 1.0000.19.081511-8/000) no qual busca a nulidade 

do Processo Político Administrativo nº 01/2019, por vício procedimental 

em razão da emissão de parecer pelo prosseguimento da denúncia e 

indeferimento da arguição de suspeição/impedimento, cuja liminar foi 

indeferida. 

Da liminar em Mandado de Segurança 

O mandado de segurança é meio processual adequado à 

proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser 

violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, cuja comprovação não dependa de 

dilação probatória. 

O direito líquido e certo, por sua vez, deve ser entendido como 

aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos 

restarem comprovados documentalmente na inicial. 

A liminar no mandado de segurança consiste em um remédio 

jurídico para que o chamado direito líquido e certo, ameaçado ou 

lesado, não se frustre até a decisão final, pelo comprometimento ou 

mesmo extinção do direito, o que tornaria a prestação jurisdicional 

inócua e formalmente insubsistente pela ineficácia da ordem decisória. 

Destarte, por ser a ilegalidade do ato impugnado pressuposto 

essencial para a concessão da segurança, especialmente em sede de 

provimento liminar, deve ficar evidenciada a relevância do pedido e o 
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justo receio de irreparabilidade, com o objetivo de suspensão do ato 

que deu origem ao pedido. 

Do processo de cassação do Prefeito 

De início deve ser acentuado que o processo de cassação tem 

natureza político-administrativa, de modo que a intervenção 

jurisdicional se limita apenas à análise da 

legalidade/constitucionalidade do procedimento de cassação que é de 

competência do Poder Legislativo. 

Discute-se neste mandado de segurança a violação de direito 

líquido e certo da impetrante, Prefeita do Município de São Lourenço, 

em razão do cerceamento de seu direito de defesa e violação ao 

devido processo legal, pela ausência de regular intimação dos atos 

praticados no Processo Político Administrativo nº 01/2019. 

O processo de cassação de mandato de Prefeito observará o rito 

estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 e, conforme 

disposto no inciso III: 

III - Recebendo o processo, o Presidente da 
Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, 
notificando o denunciado, com a remessa de cópia da 
denúncia e documentos que a instruírem, para que, 
no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por 
escrito, indique as provas que pretender produzir e 
arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver 
ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, 
publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo 
de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira 
publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão 
processante emitirá parecer dentro em cinco dias, 
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da 
denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao 
Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, 
o Presidente designará desde logo, o início da 
instrução, e determinará os atos, diligências e 
audiências que se fizerem necessários, para o 
depoimento do denunciado e inquirição das 
testemunhas. 

Como já afirmado, o controle jurisdicional do processo de 

cassação de Vereador se restringe à análise dos aspectos formais, 
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observando o cumprimento do rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 

201/1967 e a garantia do devido processo legal. 

Embora alguns princípios contidos no Código de Processo Civil 

se apliquem ao procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/67, o 

processo de cassação de Prefeito possui fundamentos distintos, 

conforme destaca José Nilo de Castro: 

Respeitados, por conseguinte, os termos do Decreto-
lei n. 201/67 (art. 5º e seus incisos), que prescrevem 
o modus faciendi da cassação de mandatos eletivos 
municipais, qualquer remissão ou invocação a 
disposições ou normas do Código de Processo Civil 
ou do Código de Processo Penal, a despeito de ser 
desarrazoada, é tão impertinente quanto ilegítima. 
(Direito municipal positivo. 6. Ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. P. 505/506) 

Por esta razão, o que se deve observar é a garantia do direito de 

defesa e ao contraditório, não havendo que se cogitar da aplicação do 

CPC nos casos em que o procedimento já se encontrar previsto no 

Decreto-lei nº 201/1967, porque aquele se aplica apenas 

subsidiariamente. 

No caso dos autos, conforme ata da 20ª Reunião Ordinária 

ocorrida em 24 de junho de 2019 (ordem 40/42), a denúncia 

apresentada contra a impetrante foi recebida por 9 votos a favor e 4 

votos contra, constituindo-se a comissão processante. 

Pelo que se infere das certidões de ordem 43, p. 2-4, restaram 

frustradas as tentativas de notificação pessoal da denunciada, que não 

se encontrava na sede do Município de São Lourenço. 

Assim, a notificação ocorreu por meio de edital publicado no 

Diário Oficial do Município, atendendo ao inciso III do art. 5º do 

Decreto-lei nº 201/1967, além do envio de e-mail para o endereço 

oficial da Prefeita (ordem 43, p. 5-14). 

Verifica-se que a intimação atingiu seu objetivo, uma vez que a 

denunciada apresentou defesa prévia (ordem 43, p. 17-19 e ordem 44). 
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Com a apresentação da defesa evidencia-se o conhecimento da 

investigada na demanda. 

Em ato subsequente, a Comissão Processante emitiu parecer 

pelo prosseguimento da denúncia e determinou a oitiva das 

testemunhas, dos denunciantes e, ainda, da denunciada, em data 

posterior a ser definida pela própria denunciada (ordem 46). 

Intimada para justificar a necessidade da produção de prova 

pericial, inspeção in loco e diligências, na pessoa de seu advogado, por 

meio de notificação em seu endereço profissional e encaminhamento 

dos documentos por e-mail, além de publicação no Diário Oficial dos 

Municípios Mineiros, a denunciada não se manifestou (ordem 47, p. 8-

11). 

Procedeu-se, ainda, à notificação do advogado da denunciada, 

via e-mail e publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, sobre 

a realização das audiências para oitiva de testemunhas (ordem 47, p. 

19-20). A notificação por e-mail foi informada à secretária do escritório 

do advogado da denunciada, que acusou o seu recebimento (ordem 

49, p. 1). O conhecimento da intimação restou evidenciado. 

Ressalte-se que em relação a algumas testemunhas elencadas 

pela denunciada, cuja intimação para comparecimento para prestar 

depoimento restou inviabilizada pela não localização no endereço 

informado, ocorreu a redesignação da data audiência. 

O que se verifica, portanto, é a tentativa da comissão 

processante de informar a denunciada sobre o andamento do Processo 

Político Administrativo e garantir o exercício de seu direito de defesa, 

embora verificados obstáculos em sua localização e na localização de 

seu procurador. 

Não se pode olvidar que o processo político administrativo tem 

prazo de 90 dias para a sua conclusão, contados da data em que se 

efetivar a notificação do acusado, conforme inciso VII do art. 5º do 

Decreto-lei nº 201/1967, razão pela qual não se pode exigir excessivo 
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rigor formal na realização de seus atos, cumprindo, ademais, aos 

interessados, a colaboração para a instrução do feito e a apuração dos 

fatos narrados na denúncia. 

Se a denunciada é intimada para marcar a data em que realizará 

sua autodefesa e não se pronuncia, demonstrando intenção em 

protelar o andamento do feito, não há que se cogitar o cerceamento de 

seu direito de defesa. 

Conclui-se, assim, que não há probabilidade do direito ou 

relevante fundamento a amparar a concessão da liminar para fins de 

suspensão dos trabalhos da comissão processante. 

Diante do exposto, indefiro a liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo legal. 

Notifique-se a Procuradoria do Município de São Lourenço/MG 

para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 

12.016/09. 

Colha-se posterior manifestação da Procuradoria-Geral de 

Justiça. 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2019. 

 

DES. RENATO DRESCH 
Relator 

 
 


