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Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

45417
761

10/05/2021 22:31 Petição Inicial Petição Inicial

45417
762

10/05/2021 22:31 MS CALVET FILHO Petição

45417
763

10/05/2021 22:31 Comprovante de Pagamento - Custas Documento Diverso

45417
764

10/05/2021 22:31 CUSTAS - MS - JOSE NITON P CALVET FILHO Documento Diverso

45417
765

10/05/2021 22:31 Procuração Procuração

45418
795

10/05/2021 22:31 Resposta - Calvet Filho - Câmara Documento Diverso

45417
766

10/05/2021 22:31 Ata relatorio final e intimacao Calvet Filho Documento Diverso

45417
774

10/05/2021 22:31 Parecer Final Documento Diverso

45418
810

10/05/2021 22:31 Pedido de Desistência dos Denunciantes Documento Diverso

45418
781

10/05/2021 22:31 Protocolo de Desistência via e-mail Documento Diverso

45418
782

10/05/2021 22:31 Pedido de Suspensão de Julgamento Documento Diverso

45418
785

10/05/2021 22:31 Carta a Punho Advogado dos Denunciantes Documento Diverso

45418
787

10/05/2021 22:31 Regimento Interno Documento Diverso

45420
877

11/05/2021 00:13 Petição Petição

45420
879

11/05/2021 00:13 inicial denuncia Documento Diverso

45420
880

11/05/2021 00:13 PROCESSO 1 CAMARA ROSARIO Documento Diverso

45420
891

11/05/2021 00:13 PROCESSO-2-CAMARA-ROSARIO_compressed Documento Diverso

45420
881

11/05/2021 00:13 https_cmrosario.ma_.gov_.br_wp-
content_uploads_2021_03_portaria015-mesclado

Documento Diverso

45420
882

11/05/2021 00:13 parecer Documento Diverso



45420
890

11/05/2021 00:13 ata da sessão Documento Diverso

45420
889

11/05/2021 00:13 ata sessão do dia 23 de abril de 2021 Documento Diverso

45420
888

11/05/2021 00:13 parecer previo Documento Diverso

45420
887

11/05/2021 00:13 DEFESA-PREVIA-CALVET-FILHO Documento Diverso

45420
885

11/05/2021 00:13 DEFESA_PREVIA_-_CLAUDIA_ANCELES-
ASSINADO

Documento Diverso

45472
061

11/05/2021 16:43 Decisão Decisão

45483
705

11/05/2021 16:56 Intimação Intimação

45483
706

11/05/2021 16:56 Intimação Intimação

45507
298

12/05/2021 08:54 Diligência Diligência

45507
305

12/05/2021 08:54 Scan_2021-05-12-080134736 Diligência

45565
151

12/05/2021 17:22 HABILITAÇÃO Petição

45566
189

12/05/2021 17:36 Petição Petição

45566
196

12/05/2021 17:36 INICIAL. MANIFESTAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA

Documento Diverso

45566
204

12/05/2021 17:36 PROCURAÇÃO CAMARA Procuração

45566
207

12/05/2021 17:36 TERMO DE POSSE E MESA DIRETORA Documento Diverso

45566
205

12/05/2021 17:36 RG - PRESIDENTE DA CÂMARA Documento de Identificação

45566
202

12/05/2021 17:36 COMPROVANTE DE RESIDENCIA Documento Diverso

45566
199

12/05/2021 17:36 PORTARIA DE NOMEAÇÃO - PROCURADOR Documento Diverso

45566
211

12/05/2021 17:36 ata-sessao-extraordinaria-no04.2021 Documento Diverso

45566
217

12/05/2021 17:36 certidao-juntada-desistencia Documento Diverso

45566
222

12/05/2021 17:36 certidao-juntada-parecer Documento Diverso

45566
223

12/05/2021 17:36 despacho-presidente Documento Diverso

45567
026

12/05/2021 17:36 Convocação sessão extraordinaria dia 13 de maio Documento Diverso

45572
265

12/05/2021 19:20 Petição Petição

45572
270

12/05/2021 19:20 Descumprimento Liminar - Jose Nilton x Camara de
Rosario

Petição

45573
933

12/05/2021 19:20 Documento - Ata de Sessao Extraordinaria -
Convocacao

Documento Diverso

45573
939

12/05/2021 19:20 Documento - Convocacao de Sessao Extra Documento de Identificação

45573
934

12/05/2021 19:20 ata-sessao-extraordinaria-no04.2021 Documento Diverso

45573
948

12/05/2021 19:20 certidao-juntada-parecer Documento Diverso

45573
935

12/05/2021 19:20 part1 Documento Diverso

45573
936

12/05/2021 19:20 part2 Documento Diverso

45573
937

12/05/2021 19:20 part3 Documento Diverso

45581
532

13/05/2021 06:36 Decisão Decisão

45582
832

13/05/2021 07:06 Intimação Intimação



45582
833

13/05/2021 07:06 Intimação Intimação

45582
834

13/05/2021 07:06 Intimação Intimação

45592
675

13/05/2021 10:11 Diligência Diligência

45595
403

13/05/2021 10:11 Scan_2021_05_13_08_51_35_463 Diligência

45658
369

14/05/2021 07:48 Petição Petição

45658
371

14/05/2021 07:48 ATA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 13 de maio Documento Diverso

45657
421

14/05/2021 08:26 Ato Ordinatório Ato Ordinatório

45660
030

14/05/2021 08:29 Intimação Intimação

45890
561

18/05/2021 16:52 Informações Prestadas Informações Prestadas

45890
568

18/05/2021 16:52 Suspensão de Liminar Documento Diverso

45890
574

18/05/2021 16:52 0808408-59.2021.8.10.0000_10486948 Documento Diverso

45627
168

19/05/2021 14:37 cota ministerial Petição

45956
092

19/05/2021 14:40 Parecer de Mérito (MP) Parecer de Mérito (MP)



 

MS E DOCUMENTOS EM ANEXO.
 
 
 
 
 
PROCESSO:
 
AUTUAÇÃO: [FELIPE MENDES DE SOUZA] x []
 
ASSUNTO: []
 
 
 
PETICONANTE: FELIPE MENDES DE SOUZA
 
 
 
 
 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
 
 
 
 
 

DO(S) FATOS(S)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO(S) FUNDAMENTO(S)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO(S) PEDIDO(S)
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 

COMARCA DE ROSÁRIO-MA.  

 

PEDIDO LIMINAR 

 

 

 

 

 

 

JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO brasileiro, portador do 

documento de identidade nº 1156158998 - SSP/MA, CPF nº 964.791.243-91, 

residente e domiciliado a Rua do sapoti, nº10, Jardim Recreio CEP: 65150.000, 

Matadouro, Rosário MA., vem, respeitosamente, V. Exª com espeque nas disposições 

do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e da Lei nº. 12.016/2009, impetrar o 

presenteperante impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR Em face dos atos praticados pelo Exmo. Vereador PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, Senhor CARLOS ALBERTO SERRA 

DA COSTA, podendo ser citado na Câmara Municipal, com endereço à Praça Getúlio 

Vargas, Rosário - MA, 65150-000, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. 

 

I - DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

É cediço que cabe a impetração de mandado de segurança contra ato desde 

que eivado de ilegalidade ou abuso manifesto e seja causador de prejuízo irreparável ou 

de difícil reparação, bem como não possa ser corrigido de forma eficiente pela via 

recursal, ou seja, mediante recurso com efeito suspensivo, como no presente caso. 

  

O mandado de segurança é um instrumento consagrado no rol constitucional 

dos direitos fundamentais de proteção mais célere de direitos líquidos e certos, isto é, 

demonstráveis de plano por meio de prova documental, pré-constituída, contra 

ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública. É um instrumento  
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processual de eficácia potenciada pela Constituição. Daí seu cabimento contra ato 

judicial, desde que se demonstre de plano a existência de um direito ameaçado ou 

lesado por ilegalidade da decisão não recorrível ou impugnável por recurso incapaz de 

proteger o direito, por não ser dotado de efeito suspensivo – donde exsurge o interesse 

de agir (necessidade) da impetração. 

 

Esse é o escólio da doutrina e da jurisprudência.  

 

Na mesma linha, veja-se o ensinamento de Celso Agrícola Barbi, que traça 

breve histórico da evolução do entendimento a respeito: 

 
Limitações da Súmula 267 A Lei 1.533/51, que regula atualmente o 

mandado de segurança, dispõe em seu art. 5º: "Não se dará mandado 

de segurança quando se tratar: I - (...); II - de despacho ou decisão 

judicial quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser 

modificado por via de correição". Essa limitação, nesses mesmos 

termos, prevaleceu durante muito tempo na jurisprudência do STF, o 

qual terminou cristalizando-a na Súmula 267, verbis. "Não cabe 

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 

correição". 5. Insuficiência dessa Súmula A insuficiência dessa 

concepção pode ser demonstrada facilmente, bastando, para isso, 

lembrar que, quando o recurso cabível tiver efeito suspensivo, não há 

necessidade do uso do mandado, porque a interposição do recurso 

normal impede a violação do direito. Mas, quando o recurso carecer 

daquele efeito suspensivo, e se não houver outro meio ordinário à 

disposição do litigante, a aplicação da jurisprudência da Súmula 

deixará desprotegido o direito do indivíduo. […] O grande marco 

dessa nova posição da Suprema Corte é o julgamento do RE 76.909-

RS, em sessão plenária de 05.12.1973, relator o Min. Xavier de 

Albuquerque.  

Provocado por um magnífico memorial apresentado pelo Prof. Galeno 

Lacerda, o relator fez uma completa, exaustiva análise da 

jurisprudência anterior daquela Corte, assim como da doutrina. Após 

reconhecer a necessidade do uso do mandado em determinados casos, 

fixou que o cabimento deverá ocorrer quando surgirem duas 

condições: a) a não suspensividade do recurso cabível; b) 

irreparabilidade do dano real, caracterizada pela impossibilidade  
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objetiva da reparação. […] Esse julgamento, a nosso ver, tornou 

superada a Súmula 267, e constitui o leading case do assunto. A 

análise dos vários votos mostra que, com exceção do Min. Djacy 

Falcão, todos entenderam admissível o Mandado mesmo que coubesse 

recurso contra o ato, desde que lhe faltasse o efeito suspensivo.  

 

A segunda condição é a irreparabilidade do dano real, ou, como quer mais 

liberalmente o Min. Thompson Flores, a dificuldade da reparação. 8. Acerto dessa 

orientação e tendência a novas restrições. O acerto dessa nova orientação do STF é 

inegável, porque, ao mesmo tempo em que socorre os direitos lesados e que não 

encontram outro meio eficiente de defesa, limita o campo de ação aos casos em que a 

execução ato acarreta dano irreparável, ou de reparação tão difícil que equivalha à 

irreparabilidade. Além disso, a alta fonte de onde promana essa jurisprudência levava a 

crer que o assunto tinha sido solucionado definitivamente. Todavia, em alguns 

Tribunais de Justiça e de Alçada, vem surgindo uma tendência a exigir que, se o ato 

impugnado for recorrível, o mandado só poderá ser concedido se o impetrante tiver 

interposto tempestivamente aquele recurso, mesmo que o recurso usado não tenha efeito 

suspensivo. […] Ao final desse breve estudo, cabe lembrar que o processo só tem uma 

finalidade, que é a efetivação do direito substancial. A interpretação de suas normas 

deve ter sempre em vista essa finalidade. Desde que assegurada às partes a ampla 

discussão e prova dos fatos, as normas do processo não devem ser interpretadas em 

sentido capaz de impedir a proteção do direito da parte, por amor apenas a princípios  

gerais nem sempre bem compreendidos ou que têm destinação diversa. 

 

Sabe-se que segundo o artigo 1º da Lei de Mandado de Segurança, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-

la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. A norma tem caráter constitucional, pois repete disposição do inciso LXIX, do 

artigo 5º, da CF/88.  
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No caso em tela, debate-se o direito líquido e certo da impetrante de ver 

respeitado o devido processo legal previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, uma vez que 

no caso concreto, como se verá melhor adiante, a autoridade coatora não respeitou 

regras básicas do devido processo legal tampouco o procedimento estabelecido no 

Decreto-Lei nº 201/1967.  

 

Ressalte-se que aqui não se busca discutir o mérito do objeto da denúncia 

por prática de ilícito político-administrativo, cuja análise é sabidamente de competência 

exclusiva do legislativo municipal, mas sim elemento relacionados às regras processuais 

de cabimento e processamento que deveriam ser observadas na espécie. 

  

 Ademais, como o ato coator fora praticado por vereador integrante da 

Câmara Municipal, a competência para julgamento deste Mandado de Segurança é do 

MM. Juízo de Primeira Instância. Todos os fatos destacados nesta demanda são de 

conhecimento público e estão devidamente comprovados pelos documentos juntados, 

havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo da Impetrante.  

 

Por conseguinte, verifica-se que a hipótese dos autos se amolda à previsão 

do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo cabível o Mandamus para proteger direito 

líquido e certo da Impetrante. Quanto à tempestividade, destaque-se que a lesão ao 

direito líquido e certo foi gerado pelo ato coator ocorrido em sessão extraordinária nº 

003/2021 em 25 de março de 2021, estando dentro do prazo decadencial de 120 dias 

previsto no art. 23 da Lei 12016/09.  

 

Cabível o manejo da Segurança, portanto. 

 

II – FATO SUPERVENIENTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

 

Excelência, em que pese a presente Comissão Especial Processante – CEP 

do Município de Rosário – MA ter admitido a presente denúncia no dia 10 de maio de 

2021 em sessão extraordinária realizada às 09:00hs da manha pelos membros que 

compõe a referida comissão com a marcação de sessão de julgamento para o dia  
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12/05/2021, tal ato não deverá prosperar, conforme se vê a seguir. 

 

Na mesma data supra, destaca-se que no período vespertino, os signatários  

da denúncia, protocolaram pedido de desistência da presente ação, conforme se vê nos  

documentos acostados. 

 

Cumpre destacar que o presente protocolo ocorreu de modo eletronico 

encaminhado para os e-mails oficiais da Câmara de Rosário, quais sejam: 

comissaoprocessante.cmr@hotmail.com; contato@cmrosario.ma.gov.br; 

camara_rosario@hotmail.com; camararosarioma@outlock.com.br, comunicando tal 

decisão de arquivamento da presente ação. 

 

Destaca-se Nobre Julgador, que apesar do protocolo via e-mail já resguardar 

o arquivamento dos fatos ora elencados, o signatário dos denunciantes procurou a 

câmara no dia supra que se negou de modo sumário à realizar protocolo de modo físico, 

descumprindo de forma abrupta as normas regimentais da própria Câmara Municipal. 

 

Apenas a título de conhecimento do presente descumprimento, 

transcrevemos trecho do presente, in verbis: 

 
“... no dia 10 de maio de 2021, compareceu às 16:29hs para 

protocolizar o pedido de desistência da peça acusatória na Câmara 

Municipal de Rosário – MA, não sendo aceito pelo Chefe de 

Gabinete, o Senhor Francimar Oliveira, retornando novamente a 

Egregia casa em horário  

da sessão ordinária, horário 18:37hs, para realizar o feito e não 

obtendo êxito, mas testemunhados pelos seguintes vereadores 

presentes...”   

 

Nobre Julgador, resta claro que a própria Câmara Legislativa eximi-se do 

seu papel democrático a realizar manobra ardilosa com finalidade diversa a que foram 

legitimamente eleitos. 
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O presente ato mostra de forma clara e evidente o tom político a presente 

ação, visto que as presentes alegações buscam tão somente engessar a nova legislatura e 

com a esperança de que os palanques políticos de novembro de 2020 permanecam  

 

levantados com bandeiras que desprezam a mínima sensatez do impetrado. 

 

Dessa forma, mediante fato superveniente, tendo por base legal o artigo 342, 

I, CPC, que nos diz: 

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas 
alegações quando: 

I - relativas a direito ou a fato superveniente; 

Nesse diapasão, resta claro e evidente que a presente lide fora alcançada 

pela perda de objeto, visto que sem o presente interesse processual no andamento da 

referida demanda, não existe motivação jurídica para o seu regular processamento. 

 

Sendo assim, em virtude de fato superveniente, requer o arquivamento dos 

autos por seus fatos e argumentos tragos à baila. 

 

III - DO ATO ILEGAL E ABUSIVO E DO PREJUÍZO IRREPARÁVEL 

 

  No presente caso, os autores da denúncia pediram a desistência do 

processamento da ação quando já marcada a sessão de julgamento em CPI da Câmara 

de Rosário, o que pode fulminar o mandato do prefeito Calvet Filho, ora impetrante. 

Ocorre que com o pedido de desistência, há clara necessidade da manifestação da 

câmara para decidir sobre o pedido dos autos o que é incompatível com a transformação 

da sessão de julgamento já agendada em uma sessão híbrida. 

   

  Explico. 

 

  No caso dos autos, foi instaurada CPI após denúncia subscrita por Leonel 

Oliveira e Bruno Kelvin Marques. Foi determinada sessão específica para a câmara 

julgar o recebimento da denúncia, na forma do art. 5º inciso II do Decreto-Lei 201/67.  
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Após o recebimento, foi aberto prazo para os denunciados apresentarem suas defesas 

com posterior sessão de instrução e finalmente, sessão para leitura de relatório final e 

encaminhamento para sessão de julgamento. 

 

  Hodiernamemte os denunciantes apresentaram pedido de desistência do 

processo por, após instrução processual, se convencerem da fragilidade do conjunto 

probatório que eles ofertaram nos autos. Com isto, seguindo o rito do próprio art. 5º 

inciso II do Decreto-Lei 201/67, se a câmara decide sobre o recebimento da denúncia, 

deve a câmara decidir sobre o recebimento e acolhimento ou não do pedido de 

desistência em sessão apartada, no mesmo molde da primeira sessão haja vista a 

finalidade do ato ser o mesmo, a procedibilidade ou não da denúncia, ou, neste último 

caso, da desistência da denúncia. 

 

  De outra banda, o próprio regimento interno da Câmara requer que cada 

sessão extraordinária verse sobre um tema específico, a chamada ordem do dia, tendo a 

convocação para a sessão do dia 12/05/2021 já ter acontecido, conforme notificação dos  

advogados em anexo, e esta tratar especificamente sobre julgamento do relatório final 

da denúncia. 

 

  Assim dispõe o art. 113 e 114 do Regimento Interno da Câmara de 

Rosário: 
Art. 113 – A sessão será convocada pelo Presidente de ofício, ou por 
deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Vereador, 
aprovado por maioria simples. 
 
§ 1º - As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora 
e dia, diurnas ou noturnas, inclusive nos domingos e feriados. 
§ 2º - As sessões poderão ser convocadas em sessão ou fora dela. 
§ 3º - Quando feita fora da sessão, a comunicação será levada ao 
conhecimento dos Vereadores pelo Presidente, através de 
informação pessoal ou escrita, com antecedência mínima de 
24(vinte e quatro) horas. 
§ 4º - Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão. 
 
Art. 114 – A sessão extraordinária terá todo o tempo destinado à 
Ordem do Dia. 
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No §3º do art. 113 do Regimento da Câmara está previsto que para cada 

sessão extraordinária o prazo de convocação dos vereadores é de 24 horas. Tendo a 

câmara já disparado as notificações, conforme inclusive já notificara os advogados das 

partes, o tema da sessão é exclusivamente a sessão de julgamento. 

 

O protocolo da petição de desistência atribui um fato novo no curso 

procedimental, interferindo sobretudo na ordem do dia para qual a câmara foi 

convocada. Neste ponto, há a necessidade de nova convocação para sessão específica de 

votação sobre o recebimento e acolhimento ou não do pedido de desistência. 

 

Neste peculiar aspecto, deve a sessão de julgamento ser suspensa para 

que seja remarcada a uma outra data de modo que o próximo ato da câmara seja 

convocar Sessão Extraodinária na forma do art. 113 §3º do Regimento Interno cuja 

Ordem do Dia seja votar sobre a petição de desistência dos denunciantes na forma do 

art. 114 deste diploma, pois este é o rito que se impõe pelo procedimento apontado no  

Regimento Interno da Camara Municipal, sendo procedimento contrário absolutamente 

revestido de ilegalidade dotado de insegurança jurídica.  

 

Desta forma, ante o fato do pedido de desistência dos denunciantes, 

imperioso a correção procedimental em vista ao cumprimento e efetivação do princípio 

do devido processo legal na forma prevista no art. 113 §3º e art. 114 do regimento 

interno da camara e no art. 5, inciso II do Decreto lei 201/67 para haver a suspensão da 

sessão de julgamento do dia 12/05/2021 e o presidente da câmara realizar uma nova 

convocação para sessão extraordinária específica que verse sobre a votação do 

recebimento e acolhimento ou não do pedido de desistência, com a remarcação da 

sessão julgamento para dia diferente do inicialmente agendado. 

 

IV - CONTEXTO FÁTICO DA DENUNCIA. 

                         

O Impetrante foi eleito para o cargo de Prefeito do Município de Rosário 

MA, nas eleições municipais ocorridas em novembro de 2020, para o quadriênio 2021-

2024, conforme comprova a consulta na página eletrônica do Tribunal Superior  
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Eleitoral.  

                 O Impetrante assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2021, sendo 

integralmente ocupada a Chefia do Executivo pelo Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet 

Filho.  

 

                Logo no início da gestão, após ter ocorrido uma transição precária, fora 

ofertada uma Denúncia em face do impetrante que, em síntese, sustenta os pontos 

específicos:  
1. Suposta ausência de justa causa na elaboração do Decreto nº 

240/2021 

2. Ausência de resposta a expediente da Câmara 

3. Suposta desobediência ao Decreto Legislativo nº 001/2021, o qual 

instituiu diretrizes a serem seguidas pelo Executivo. 

4. Suposta negligência com os bens, rendas, direitos ou interesses do 

município opor proceder a dispensa de licitações. 

 

De plano, em poucos meses de gestão, resta provada o caráter de 

perseguição política contra o atual gestor na medida em que restará claro e evidente uma 

ardilosa tentativa de transpor ilegalidade ao decreto de emergência em que nada mais é 

do que um ato praticado pela atual gestão baseou-se por uma norma que fora instituída 

em todo país através do governo federal, bem como pelo próprio Estado do Maranhão. 

 

Acerca dos primeiros atos apresentados na presente denúncia, cabe 

apresentar os fatos e documentos que comprovam cabalmente a inexistência de qualquer  

ilegalidade, senão vejamos: 

 

IV.1 - SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ELABORAÇÃO DO 

DECRETO Nº 240/2021 

 

Nota-se que o primeiro ponto, diz respeito acerca da justificava no tocante 

ao falta de justa causa na elaboração do referido decreto. 

 

Inicialmente, vale mencionar que o impetrante não é ordenador de despesa,  
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não possuindo qualquer ligação, vide que a falta de ligação com as presentes condutas, 

conforme documento em anexo. 

 

Dessa forma, nota-se que o impetrante alega que não é parte legítima para 

figurar no polo da presente denúncia, possuindo fundamentação em síntese, nos termos  

 

do parágrafo único do art. 70 da CF/88, sendo  o dever de prestar contas não recai sobre 

a pessoa física, mas sim sobre a pessoa jurídica destinatária das verbas públicas. 

 

Nesse modo, tendo a base da presente documento comprobatório, restando 

claro que inexiste qualquer conduta irregular. 

 

IV.2 -  AUSÊNCIA DE RESPOSTA A EXPEDIENTE DA CÂMARA 

 

 A despeito da ausência de resposta a expediente da Câmara, tal fato não 

condiz com a realidade sobretudo porque respondeu o prefeito a notificação que recebeu 

do legislativo conforme prova juntada nos autos, conforme documento em anexo, não 

restando qualquer óbice acerca da matéria. 

 

Apesar de ter cumprido com suas obrigações que lhe foram atribuídas, de 

modo impensável, o impetrante responde por uma conduta que fora tempestivamente 

cumprida. 

 

Em que pese o fiel cumprimento de suas obrigações, mesmo que não 

houvesse a resposta do referido expediente, este por si só, não seria capaz de gerar a 

responsabilização do impetrante por qualquer ilegalidade. 

 

Nesse diapasão, não possui fundamentação legal para tal item prosperar, 

vide o seu cumprimento integral do que fora solicitado pelo Poder Legislativo de 

Rosário – MA. 

 

 

Num. 45417762 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: FELIPE MENDES DE SOUZA - 10/05/2021 22:30:59
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051022305906700000042573582
Número do documento: 21051022305906700000042573582



 

Avenida Colares Moreira, Ed. Business Center, 2º andar, Sala 220, Renascença II, 
CEP: 65075441 Fones: (98) 3199-0740  E-mail: mendeselobatoadvogados@gmail.com 

 

 

IV.3 -  SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO DECRETO LEGISLATIVO Nº 

001/2021, O QUAL INSTITUIU DIRETRIZES A SEREM SEGUIDAS PELO 

EXECUTIVO. 

 

No tocante ao presente decreto legislativo, é evidente a existência acerca da 

extrapolação dos limites constitucionais da Câmara no que diz respeito às licitações, 

sendo que resta claro a tentativa de transpor a aparência de ilegalidade por meras ilações  

 

desprovidas de comprovações, tudo isto esmiuçado no próprio decreto ora em análise. 

 

Vale ressaltar que o presente ato fora baseado em questões técnicas para que 

existisse a justificativa plausível ora apresentada no presente decreto. 

 

Destaca-se que meras ilações acerca de atos ilegais praticados não possuem 

qualquer amparo legal com o impetrante, vide que os atos em debate dizem respeito a 

pautas referentes a Saúde, devendo ser responsabilizado quem de fato praticou, caso 

exista algo aplicado fora do presente ato. 

 

As demais questões tratadas na denúncia, especialmente no que concerne à 

ilegalidade da expedição de decreto emergencial, contratações com dispensa de licitação 

e negativa de prestação de informações ao legislativo são todas imputadas ao prefeito 

José Nilton Pinheiro Calvet Filho não merecem prosperar primeiro, pois o mesmo não é 

ordenador de despesas, vide documento em anexo. 

 

Após o protocolo da denúncia, apesar de em sessão extraordinária nº 

003/2021  ocorrida em 25 de março de 2021, a Câmara Municipal de Rosário-MA levou 

a minuta ao Plenário, havendo votação conjunta e recebimento desta, a fim de se 

permitir o prosseguimento do processo e a apuração dos fatos.  

 

Como já dito, a Impetrante é apenas Vice-Prefeita Municipal, jamais tendo 

assumido o efetivo exercício da chefia do executivo municipal. Não bastasse, não fora 

investida em nenhum outro cargo ou função no município, ocupando apenas a posição  
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de Vice-Prefeita, de modo que fora incluída na denúncia essencialmente por ser 

detentora desta função institucional. Nessa condição, a Impetrante em momento algum 

esteve envolvida nos processos licitatórios do município, nem de contratação de 

servidores ou ordenação de despesas de qualquer tipo. Portanto, não praticou nenhum 

ato de gestão que possa ser apurado como infração político-administrativa perante a E.  

Câmara Municipal. 

 

V - DO DIREITO. 

V.1 - DA FALTA DE FATO DETERMINADO PARA INSTAURAÇÃO DA 

COMISSÃO. 

 

A Constituição Federal dispõe no em seu artigo 58, § 3° nos ensina:  
 

"Art.58 

§ 3° - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros 

previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 

separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, 

para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 

conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para 

que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores." 

(Grifo nosso) 

 

Vale destacar que fato determinado, é uma exigência constitucional, é 

precisamente aquilo que vai ser objeto da apuração, não fato ou fatos indeterminados, 

referências soltas, genéricas, pulverizadas em um requerimento, lotérica mente 

objetivando geração de fatos determinados no curso da investigação. Não se pode criar 

CPI para apurar se houve fato ou fatos. Mas, ao oposto, deve-se criá-la a partir de fatos 

existentes, precisos, que permitam promover as investigações devidas. 

 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente exigido 

a determinação dos fatos a serem apurados, a fim de garantir a eficiência dos trabalhos 

da própria comissão parlamentar de inquérito e a preservação dos direitos fundamentais  
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do contraditório e da ampla defesa. 

 

Ilustra a presente argumentação supra a decisão do Ministro Gilmar Mendes 

no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança SS 3591 AgR/SP: 

“Cumpre salientar que a Constituição, ao determinar que a CPI tenha por objeto fato 

determinado, tem por escopo garantir a eficiência dos trabalhos da própria comissão e a 

preservação dos direitos fundamentais. Ficam impedidas, dessa forma, devassas 

generalizadas. Se fossem admitidas investigações livres e indefinidas, haveria o risco de 

se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades fundamentais. 

Somente a delimitação do objeto a ser investigado pode garantir o exercício, pelo 

eventual investigado, do direito à ampla defesa e ao contraditório. Acusações vagas e 

imprecisas, que impossibilitam ou dificultam o exercício desses direitos, são proscritas 

pela ordem constitucional.” 

 

Em juízo de mera delibação, próprio dos incidentes de contracautela, é 

razoável entender que o ato instituidor da mencionada CPI veicula apenas enunciados 

genéricos, não apontando sequer um fato concreto e individualizado que possa dar 

ensejo ao exercício, pelo Poder Legislativo municipal, de sua função fiscalizadora.  

 

Por fim, não é ocioso reafirmar a natureza excepcional das medidas de 

contracautela, cujo deferimento se condiciona à efetiva demonstração de ofensa à 

ordem, saúde, segurança e economia públicas. A aferição da ocorrência desses 

pressupostos não se faz, contudo, de forma totalmente apartada da análise das questões 

jurídicas suscitadas na ação principal, pois somente a partir dessa análise, ainda que 

superficial, pode-se, de fato, constatar a ocorrência de lesão a um dos interesses 

públicos protegidos”. (SS 3.591-AgR, Rel. Min. Presidente, decisão monocrática, 

julgamento em 14-8-08, DJE de 20-8-08.) 

 

Neste sentido, observa-se que os assuntos contidos no requerimento, além 

de serem vagos e genéricos, não guardam conexão entre si. Se analisado em conjunto, o 

enunciado evidencia que a intenção dos autores é promover uma investigação 

generalizada da atuação Prefeito e do Vice Prefeita na atual gestão, o que confirma a  
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natureza político-eleitoral do pedido. 

 

As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentou relatório de seus 

trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por uma apuração de fatos, sem que 

houvesse qualquer individualização de conduta praticada pelo impetrante. 

 

Excelência, caso existam diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão 

dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação 

dos demais. 

 

Neste sentido, observa-se que os assuntos contidos no requerimento, além 

de serem vagos e genéricos, não guardam conexão entre si. Se analisado em conjunto, o 

enunciado evidencia que a intenção dos autores é promover uma investigação 

generalizada da atuação do Prefeito e da Vice Prefeita, o que confirma a natureza 

político-eleitoral do pedido. 

 

Destarte, os temas indicados no Requerimento não são determinados nem 

concretos. Tampouco estão individualizados. Trata-se de mero ajuntamento de assuntos 

esparsos e desconexos. Dessa forma, é cediço que “constitui verdadeiro abuso instaurar-

se inquérito legislativo com o fito de investigar fatos genericamente enunciados, vagos 

ou indefinidos. O objeto da comissão de inquérito há de ser preciso. 

 

O Requerimento não traz indicação mínima de atos irregulares que teriam 

sido cometidos. Claramente, não há especificação ou delineamento concreto: não se 

sabe onde teriam ocorrido, quando teria ocorrido, quem o teria praticado. Enfim, mera 

alegação abstrata, sem individualização, distante da exigência constitucional de “fato 

determinado”. A situação configura, portanto, enunciado genérico incapaz de dar ensejo 

à investigação parlamentar de inquérito. 

 

Recorda-se que o STF tem entendido que o “poder de investigar não é um 

fim em si mesmo, mas um poder instrumental ou auxiliar relacionado com as  
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atribuições do Poder Legislativo”. Não podem as comissões parlamentares de inquérito 

servirem para investigação de fatos genéricos, plúrimos e desconexos, o que ocorre de 

forma evidente no presente caso. 

  

Nesse sentido, a investigação deve estar irrestritamente vinculada a um fato 

determinado original, sob pena de desvio e esvaziamento de finalidade e consequente 

ineficácia das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, além de violação dos  

dispositivos constitucional, legal e regimental. 

 

Portanto, admitir uma investigação com vários temas desconexos –e 

indeterminados –representa uma clara violação ao propósito constitucional de definir 

balizas para a apuração das comissões parlamentares de inquéritos. 

 

Isto posto, resta evidenciado que o Requerimento contém acusações 

vagas,imprecisas e desconexas, afrontando o devido processo legal, o contraditório e a 

ampla defesa e, dessa forma, afronta inexoravelmente o texto constitucional. 

 

VI - DA INÉPCIA DA INICIAL DA DENUNCIA 

 

No presente caso observa-se que houve por parte do impetrado confusão 

quanto ao processamento de sua denúncia na medida em que escolheu via inadequada 

para obtenção de sua pretensão sobretudo pela carência de provas suficientes a ensejar 

persecução politico administrativa para os fatos apontados. 

 

Explico. 

 

O impetrado falha na demonstração das supostas ilegalidade pois não traz 

provas do que seriam os vícios procedimentais, bem como apenas lança genericamente 

inúmeras suspeitas de ilegalidade sobre a conduta do prefeito. 

 

Como se não bastassem as alegações genéricas, escolhe meio inidôneo para 

processamento de sua denúncia pois escolhe a câmara como instituição investigadora,  

Num. 45417762 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: FELIPE MENDES DE SOUZA - 10/05/2021 22:30:59
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051022305906700000042573582
Número do documento: 21051022305906700000042573582



 

Avenida Colares Moreira, Ed. Business Center, 2º andar, Sala 220, Renascença II, 
CEP: 65075441 Fones: (98) 3199-0740  E-mail: mendeselobatoadvogados@gmail.com 

 

 

confundindo o papel da casa política disposto no art. 4º do Decreto Lei 201/67. 

 

É bem verdade que a Câmara possui competência de processamento para as 

infrações político administrativas, no entanto, a abertura deste procedimento não se dá 

de qualquer forma, sendo necessário que a denúncia apta a instauração do processo de 

cassação contenha descrição minuciosa da conduta considerada típica com a indicação 

da prova da suposta ilegalidade, onde a conduta do gestor deva ser grave de modo a  

 

apresentar-se incompatível com a continuidade do seu mandato, o que não há aqui em 

nenhum momento. 

 

No presente caso, além da denúncia carecer da descrição minuciosa dos 

fatos que seriam as supostas infrações do art. 4º do referido decreto, deixando de 

inclusive demonstrar o amoldamento perfeito ao tipo legal, não cabe ocupar o 

legislativo municipal de investigação preliminar por base em uma inconstitucional 

presunção de ilegalidade. 

 

O que se observa da denúncia é que ela levanta suspeitas sobre as ações do 

prefeito por mera presunção de ilegalidade contrariando toda a ordem constitucional, 

atrapalhando o regular andamento do trabalho da câmara pois apenas deu causa a um 

processo de perseguição política sem cumprir nenhum requisito formal para o 

processamento do feito nesta casa legislativa. 

 

Afinal, diversas são as atribuições de um Chefe do Poder Executivo, não se 

admitindo a instauração leviana de sucessivos procedimentos político-administrativos 

por infração, baseados em fatos isolados e que configurem mera irregularidade, ou ainda 

que, embora possam configurar aparente omissão, possam contar com plausível 

justificação. 

 

As infrações arroladas no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967 são punidas com 

a cassação do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, eleito pelo povo. A 

instauração de procedimento político-administrativo em razão de qualquer uma dessas  
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infrações exige a descrição minuciosa da conduta considerada típica, com indicação de 

provas contundentes, e a conduta deve ser grave e apresentar-se incompatível com a 

continuidade do mandato do Prefeito, sob pena de ausência de tipicidade, e inadmissão  

do próprio procedimento político-administrativo - por ausência de causa jurídica hábil à 

sua instauração. 

 

Nesse modo, não se apresenta como conduta tipificada no artigo 4º, VII do  

Decreto-Lei 201/1967 as meras alegações genéricas e sem qualquer individualização da 

conduta de qualquer agente público. 

 

Destaca-se que diversas são as atribuições de um Chefe do Poder Executivo, 

não se admitindo a instauração leviana de sucessivos procedimentos político-

administrativos por infração, baseados em fatos isolados e que configurem mera 

irregularidade, ou ainda que, embora possam configurar aparente omissão, possam 

contar com plausível justificação. As infrações arroladas no art. 4º do Decreto-Lei 

201/1967 são punidas com a cassação do mandato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, eleito pelo povo. A instauração de procedimento político-administrativo em 

razão de qualquer uma dessas infrações exige a descrição minuciosa da conduta 

considerada típica, com indicação de provas contundentes, e a conduta deve ser grave e 

apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do Prefeito, sob pena de 

ausência de tipicidade, e inadmissão do próprio procedimento político-administrativo - 

por ausência de causa jurídica hábil à sua instauração. E aqui não se trata de inserção no 

âmbito da discricionariedade do Poder Legislativo, que tem a competência para 

examinar as alegações e as provas produzidas pelas partes, para ao final emitir o 

julgamento político, no sentido da efetiva ocorrência da infração político-administrativa 

pelo Prefeito. 

  

Uma vez que as infrações são tipificadas na lei, e ao Poder Judiciário 

incumbe o exame da legalidade do procedimento, integra o seu âmbito de competência 

ao exame da legalidade do próprio ato que dá início ao procedimento, ou seja,a 

denúncia. 
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Cumpre lembrar que em se tratando de imposições punitivas, "devem ser 

interpretadas restritivamente e aplicadas tão-só aos fatos típicos de sua incidência, 

observado o devido processo legal." (HELY LOPES MEIRELLES,obra citada, p. 680). 

 

Ressalto ainda que incumbe ao Poder Legislativo o exercício do poder de 

fiscalização dos atos do Executivo, devendo-se apresentar excepcional a instauração de  

procedimento político-administrativo para a cassação do mandato deste último. Aliás, 

antes da instauração de um procedimento deste jaez, a cautela recomenda que se instale 

uma comissão de investigação,para que não se submeta o Chefe do Poder Executivo a 

tantos e quantos processos de cassação quantas forem as suspeitas sobre seus atos e 

condutas, desviando o Prefeito do exercício do seu múnus para se dedicar à defesa do 

próprio mandato, em sucessivos procedimentos. 

 

A função fiscalizadora da Câmara deve ser exercida antes da instauração 

deum procedimento destes. Recorrendo mais uma vez à lição de Hely Lopes Meirelles: 

"Essa função fiscalizadora da Câmara pode ser exercida individualmente por seus 

membros, por comissão permanente designada para esse fim (...) ou por comissões 

especiais de investigação,..." (obra citada, p. 589).  

 

Ademais, dada a função do Poder Legislativo de controle e fiscalização dos 

atos do Executivo, devo manifestar meu entendimento de que o art. 5º, I do Decreto-Lei 

201/1967, ao dispor que a denúncia deverá conter a "indicação" das provas, tal 

expressão tem o sentido de que a denúncia deve conter a" apresentação" das provas. 

 

E, tais condutas de perseguição por parte dos vereadores municipais, que 

não se confundem com exercício de fiscalização, em nada contribuem para o 

desenvolvimento do Município, mas ao contrário, atrapalham a administração 

municipal. 

 

A jurisprudência se manifesta-se sobre o assunto da seguinte maneira: 
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO - CASSAÇÃO DE PREFEITO - DENÚNCIA - 

FATO TÍPICO - INÉPCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. A  
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denúncia apta à instauração de procedimento político-administrativo,  

objetivando à cassação de mandato de Prefeito Municipal, deve 

descrever minuciosamente a conduta considerada típica, com 

indicação de provas contundentes, se possível pré-constituídas, e a 

conduta deve ser grave e apresentar-se incompatível com a 

continuidade do mandato do Prefeito, sob pena de nulidade do 

procedimento por inépcia da peça de instauração. 

V.V.P.  (TJMG -  Mandado de Segurança  1.0000.07.466250-3/000, 

Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , Relator(a) para o 

acórdão: Des.(a) Maurício Barros , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/05/2008, publicação da súmula em 25/07/2008)  

 

Nesta linha, não havendo a inicial trazido de forma esmiuçada onde estaria 

cada ponto de infração político administrativa praticada pelo denunciado, não merece 

prosperar o presente feito, sob pena de se cometer contra o prefeito abuso de autoridade 

por parte dos vereadores na medida em que forçariam o processamento de denúncia 

manifestamente inepta, devendo ser arquivado o presente procedimento. 

 

Antes exposto verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular a autorizar a continuidade do processo. 

 

VI - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

 

As infrações político administrativas acham-se preconizadas no rol taxativo 

do art. 4º do Decreto-Lei 201/67 cabendo a denúncia apresentar de modo específico a 

infração imputada ao gestor inclusive sob pena de caracterizar cerceamento de defesa, 

devendo na forma do art. 5º, inciso I do mesmo decreto apresentar a exposição dos fatos 

e indicação das provas, não sendo admitidas alegações genéricas. 

 

Assim, a denúncia deve ser dotada de justa causa, sendo a descrição dos 

fatos clara e precisa de modo a propiciar o exercício da ampla defesa e ao contraditório. 

No caso dos autos o denunciante tão somente narra fatos que estariam relacionados a 

suposta infração legal mas sem apontar o seu amoldamento as infrações politico  
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administrativas do art. 4º do Decreto-lei 201/67. 

 

Não basta a simples alusão ao dispositivo citado quando efetivamente não 

há a ocorrência de quaisquer ilícito, uma vez que as supostas ilegalidades expostas no  

 

texto não se amoldam ao que a lei propõe como infração politico administrativa.  

 

Dos fatos o que se percebe é que o denunciante pretende apenas inaugurar 

um procedimento de cassação de mandato eletivo que foi consubstanciado na soberania 

popular, sem descrever pelo menos de forma concisa a forma de participação e 

colaboração por parte do gestor no cometimento de infrações politico administrativas, 

devendo a denúncia ser arquivada. 

 

VII - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR (“FUMUS 

BONI IURIS” e “PERICULUM IN MORA”). 

 

A Lei n. 12.016/12 prevê no seu artigo 7º: 
 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

[…]  

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. 

 

Verifica-se, MM. Juiz, que a situação do Impetrante atende perfeitamente a 

todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, pelo que se  

busca, antes da decisão do mérito em si, a ordem judicial. 

Para tutelar situações como esta, em que há evidente perigo de dano, o CPC 

prevê em seu artigo 300, §2º a possibilidade de deferimento liminar de tutela de 

urgência:  

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver  
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo  

§ 1 Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada 

se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.  

§ 2 A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia  

Daí porque a concessão da liminar pleiteada se impõe, permissa venia. 

Nesse sentido, a lição do Desembargador CÂNDIDO DINAMARCO, para quem a 

tutela antecipatória consiste: 

 
"em oferecer rapidamente a quem veio ao processo pedir determinada 

solução para a situação que descreve, precisamente aquela solução 

que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter medida que 

impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a 

possibilidade de exercê-lo no futuro. Na prática, a decisão com que o 

juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo 

do dispositivo da sentença que concede a definitiva e sua concessão 

equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial -- com 

a diferença fundamental representada pela provisoriedade". 

 

Em outras palavras, se quer dizer que deve surgir um juízo suficiente para a 

decretação de uma medida sumária de concessão da liminar, e, como também ficou 

evidenciado, desde logo, temos a existência do periculum in mora, ante a urgência de tal 

medida, que aflora como a medida mais correta e adequada aos princípios básicos 

legalidade , boa-fé e ética-política-partidária. 

 

No que concerne ao “periculum in mora”, a instauração de comissão 

parlamentar de inquérito para apurar fatos indeterminados e não individualizados 

envolvendo coloca em risco a segurança das instituições, dificulta o exercício do direito 

de defesa, além de poder servir para o sensacionalismo e a espetacularização política. 

. 
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De outra banda, ante o fato do pedido de desistência dos denunciantes, 

imperioso a correção procedimental em vista ao cumprimento e efetivação do princípio  

do devido processo legal na forma prevista no art. 113 §3º e art. 114 do regimento 

interno da camara e no art. 5, inciso II do Decreto lei 201/67 para haver a suspensão da  

sessão de julgamento do dia 12/05/2021 e o presidente da câmara realizar uma nova 

convocação para sessão extraordinária específica que verse sobre a votação do 

recebimento e acolhimento ou não do pedido de desistência, com a remarcação da 

sessão julgamento para dia diferente do inicialmente agendado. 

 

Assim dispõe o art. 113 e 114 do Regimento Interno da Câmara de Rosário: 
Art. 113 – A sessão será convocada pelo Presidente de ofício, ou por 
deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Vereador, 
aprovado por maioria simples. 
 
§ 1º - As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora 
e dia, diurnas ou noturnas, inclusive nos domingos e feriados. 
§ 2º - As sessões poderão ser convocadas em sessão ou fora dela. 
§ 3º - Quando feita fora da sessão, a comunicação será levada ao 
conhecimento dos Vereadores pelo Presidente, através de 
informação pessoal ou escrita, com antecedência mínima de 
24(vinte e quatro) horas. 
§ 4º - Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão. 
 
Art. 114 – A sessão extraordinária terá todo o tempo destinado à 
Ordem do Dia. 

   

No §3º do art. 113 do Regimento da Câmara está previsto que para cada 

sessão extraordinária o prazo de convocação dos vereadores é de 24 horas. Tendo a 

câmara já disparado as notificações, conforme inclusive já notificara os advogados das 

partes, o tema da sessão é exclusivamente a sessão de julgamento. 

 

O protocolo da petição de desistência atribui um fato novo no curso 

procedimental, interferindo sobretudo na ordem do dia para qual a câmara foi 

convocada. Neste ponto, há a necessidade de nova convocação para sessão específica de 

votação sobre o recebimento e acolhimento ou não do pedido de desistência. 

 

Neste peculiar aspecto, deve a sessão de julgamento ser suspensa para 

que seja remarcada a uma outra data de modo que o próximo ato da câmara seja 

convocar Sessão Extraodinária na forma do art. 113 §3º do Regimento Interno cuja  

Num. 45417762 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: FELIPE MENDES DE SOUZA - 10/05/2021 22:30:59
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051022305906700000042573582
Número do documento: 21051022305906700000042573582



 

Avenida Colares Moreira, Ed. Business Center, 2º andar, Sala 220, Renascença II, 
CEP: 65075441 Fones: (98) 3199-0740  E-mail: mendeselobatoadvogados@gmail.com 

 

 

Ordem do Dia seja votar sobre a petição de desistência dos denunciantes na forma do 

art. 114 deste diploma, pois este é o rito que se impõe pelo procedimento apontado no  

Regimento Interno da Camara Municipal, sendo procedimento contrário absolutamente 

revestido de ilegalidade dotado de insegurança jurídica.  

 

Finalidades estas distintas do poder de fiscalização conferido às comissões 

parlamentares de inquérito. 

 

Ademais, a criação de comissão parlamentar de inquérito não pode 

pretender uma devassa na Prefeitura prejudicando a imagem e, inclusive, o 

funcionamento do Município.  

 

No mesmo sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo: "A  

comissão de inquérito criada por Câmara Municipal somente pode ter por objetivo a 

apuração de fatos determinados, e não o de pretender uma devassa no Poder Executivo" 

(RT 543/83). 

   

VIII - DOS PEDIDOS  

Ante o exposto, requer à Vossa Excelência: 

 

I. Que seja concedida medida liminar inaudita altera pars, em face da 

relevância dos fundamentos apresentados e a presença de inconteste perigo na demora, a 

fim de suspender com relação ao Impetrante, a tramitação do processo de cassação por 

infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário - MA; 

 

II. Que seja determinada a notificação do Presidente da Câmara Municipal, 

enquanto autoridade coatora para, no prazo legal, prestar as informações que entender 

necessárias; 
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III. Que ao final, sejam confirmados os efeitos da liminar, 

reconhecendo a nulidade do ato de recebimento da denúncia do processo de cassação 

por infração político-administrativo com relação à Impetrante, ante sua flagrante 

ilegitimidade passiva, bem como a suspensão da Câmara Municipal para prosseguir 

�processo de cassação por infração político administrativa em face do Prefeito que não 

tenha substituído, ainda que temporariamente, a chefia do executivo municipal; 

 

IV. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que, 

ainda em sede de liminar, seja determinada a supensão da sessão de julgamento do dia 

12 de maio de 2021 por flagrante ilegalidade de modo formal demonstrada na presente 

peça; 

 
V. Que seja notificado do insigne Órgão Ministerial para cumprimento de 

sua função institucional.  

 

VI. Seja notificado o Município de Rosário-MA, com sede na Rua Urbano 

Santos, nº 970, Centro, Rosário-MA, CEP: 65150-000, Telefone: (98) 3345-3682, em 

cumprimento ao artigo 7º, inciso II, da Lei nº. 12.016/2009.  

 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

         

Confia no Deferimento 

         São Luís - MA, 05 de Maio de 2020. 

 

Américo Lobato Neto, Advogado    Felipe Mendes de Souza, Advogado 

OAB/MA Nº 7.803     OAB/MA nº 9.148 

 

          Iradson de Jesus Souza Aragão, Advogado 

          OAB/MA nº 12.933 
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DOCUMENTOS EM ANEXO: 

 

- Procuração 

 - Resposta a Câmara Municipal; 

- Relatório Final; 

- Notificação dos Advogados; 

- Pedido de Desistência via e-mail; 

- Pedido de suspensão da sessão de julgamento;  

- Pedido de Desistência – Advogado a punho; 

- Regimento Interno da Câmara. 
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10/05/2021 Email – Iradson Aragão – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZmM4LTFjNjQtMDACLTAwCgBGAAADBdpq%2FcFm70OUyx%2B87uGykwc… 1/1

Pedido de Desistência

Rodrigo passinho passinho Azevedo <rodrigopassinho@hotmail.com>
Seg, 10/05/2021 16:47
Para:  comissaoprocessante.cmr@hotmail.com <comissaoprocessante.cmr@hotmail.com>; contato@cmrosario.ma.gov.br
<contato@cmrosario.ma.gov.br>; camara_rosario@hotmail.com <camara_rosario@hotmail.com>;
camararosarioma@outlook.com.br <camararosarioma@outlook.com.br>; layonan@gmail.com <layonan@gmail.com>;
iradson00@hotmail.com <iradson00@hotmail.com>; mendeslobatoadvogados@gmail.com
<mendeslobatoadvogados@gmail.com>

1 anexos (546 KB)
CamScanner 05-10-2021 15.52.pdf;

Excelen�ssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rosário - MA
Ref.: Comissão Processante nº 01/2021

Venho através deste e-mail encaminhar pedido de desistência por parte dos denunciantes.

Segue documento em anexo.

atenciosamente;

Dr. Rodrigo Passinho
OAB -MA 7713
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Rua dos Ipês / 29 / Qd.29 / 65075-200 - Renascença I São Luís I MA 

(98) 3304-3200 / 3303-8252 / escritorio@bfbadvogados.adv.br 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO - MA.  

 

Comissão Processante 001/2021 

  

  

  

  

 

  

 

JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, prefeito municipal 

da cidade de Rosário, já qualificado nos autos, vem, por intermédio de seu advogado, ante 

a petição protocolada via e-mail pelos denunciantes LEONEL OLIVEIRA e BRUNO 

KELVIN MARQUES MARTINS, requerer a SUSPENSÃO DA SESSÃO DE 

JULGAMENTO DA CPI agendada para o dia 12/05/2021, haja vista pedido de 

desistência protocolado pelos autores. 

     

ROSÁRIO, 10 de maio de 2021. 

 

 

Iradson de Jesus Souza Aragão 

OAB/MA 12.933 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Iradson De Jesus Souza Aragao. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 60FF-5BB1-700D-C667.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as 

assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/60FF-5BB1-700D-C667 ou vá 

até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 60FF-5BB1-700D-C667

Hash do Documento 
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2021 é(são) :

IRADSON DE JESUS SOUZA ARAGÃO - 013.152.373-26  em 
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Tipo: Certificado Digital
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/90 
 
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, ESTADO DO MARANHÃO 
 
FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, QUE A CÂMARA APROVOU E 
A MESA PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:  
 

TÍTULO I 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. – A Câmara Municipal é o Poder Legislativo do Município e se compõe de 13 vereadores, nos 
termos das Constituições da República e do Estado e da Lei Orgânica do Município. 
 
Art. 2º - A Câmara tem funções legislativas, julgadoras, administrativas e exerce, ademais, a fiscalização 
externa, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. 

 
§ 1º. – São funções legislativas da Câmara a elaboração das Leis, Decretos Legislativos e resoluções 
sobre todas as matérias da competência do município. 

 
§ 2º. – A função fiscalizadora externa exercida com auxílio do Tribunal de Contas dos municípios e 
compreende: 
 
I   - Apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo poder Executivo; 
 
II  - Acompanhamento das atividades financeiras do município; 
 
III – Julgamento da regularidade das contas a que se refere o inciso anterior. 

 
§ 3º. – A função de controle se exerce sobre as autoridades do poder Executivo; Mesa da Câmara e 
Vereadores, excluindo-se, apenas, os agentes administrativos sujeitos à ação da hierarquia. 
 
§ 4º. – A função de assessoramento consiste na sugestão de medidas do interesse público ao Poder 
Executivo, mediante indicações. 
 
§ 5º. – A função administrativa é restrita à sua organização e funcionamento, bem como a estruturação 
dos seus serviços auxiliares. 
 
§ 6º. – A função julgadora decorre da aplicação das disposições legais referentes às responsabilidades 
do Prefeito e Vereadores. 

 
Art. 3º - As Sessões da Câmara serão realizadas obrigatoriamente, na sede do poder, exceto as solenes, 
que poderão ocorrer em local previamente designado. 

 
§ 1º. – Comprovada a impossibilidade de acesso à sede da Câmara ou outra causa impeça sua 
utilização, a mesa designará outro local para a realização das sessões, proibida a realização de 
atividades estranhas à sua finalidade. 

 
Art. 4º. – A Câmara Municipal se reunirá anualmente na sede do Município de Rosário de 15/02 a 30/06 e 
de 01/08 a 15/12. 
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CAPÍTULO II 
DA INSTALAÇÃO DA CÂMARA 

 
Art. 5º - No dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á em Sessão 
Solene da instalação, sob a Presidência do Vereador mais idoso ou o mais votado, em caso de recusa do 
primeiro, para a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora, com mandato de dois anos, proibida 
a reeleição para o mesmo cargo na eleição subseqüente. 
 
Art. 5º. – No dia 1º de janeiro, do primeiro ano da legislatura a Câmara Municipal de Rosário – MA, reunir-
se-á em Sessão Solene de Instalação, sob a Presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes para 
a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora com mandato de 02 (dois) anos, permitida a 
reeleição para o mesmo cargo e pelo mesmo período na eleição imediatamente subsequente. 
 
§ 1.º- Os Vereadores presentes, após a entrega dos diplomas respectivos ao Presidente da Sessão de 
instalação prestarão o seguinte juramento; 
“PROMETO MANTER FIELMENTE, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES DO PAÍS E DO 
ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, AS DEMAIS LEIS EMANADAS DESTE PODER TANTO 
QUANTO EM MIM COUBER, PREITEANDO SEMPRE EM FAVOR DO BEM PÚBLICO E A 
PRÓSPERIDADE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO”. 
 
Ato contínuo, os demais Vereadores responderão, de pé; 
ASSIM O PROMETO. 
 
§ 2.º- Na hipótese de a posse não se verificar nessa data, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias a 
contar de 1.º de janeiro, salvo motivo justo aceito pela Câmara.  
 
§ 3.º- Durante o recesso as posses ocorrerão perante o Presidente da Câmara com o restante da Mesa. 
 
§ 4.º- O Suplente convocado presta o compromisso somente a primeira vez. 
 
§ 5.º - O nome parlamentar de escolha do Vereador será comunicado à Mesa, para os acertos devidos. 
 
Art. 6.º- Na Sessão Solene de instalação poderão fazer uso da palavra um representante de cada bancada 
e o Presidente da Mesa. 
 
Art. 7.º- A Mesa da Câmara compor-se-á de um Presidente, um Vice-Presidente, um 1.º Secretário e um 2º 
Secretário e a ela compete; 
 
I     - Sob a orientação do Presidente, dirigir os trabalhos em plenário; 
 
II   - Propor, dentre outros projetos, aqueles que versem sobre licença do Prefeito, do Vice–Prefeito para 
afastamento dos cargos respectivos. 
 
III   - Autorização para ausentarem – se  do Município o Prefeito e o Vice – Prefeito, por tempo superior a 
10 dias; 
 
IV   - Julgamento das contas do Prefeito; 
 
V  - Propor projetos de resolução dispondo sobre licenças aos Vereadores para afastamento do cargo, 
criação de Comissões Especiais de Inquérito de outras Comissões com atribuições diferentes das 
Comissões Técnicas; 
 
VI  - Elaborar e expedir a discriminação analítica das dotações orçamentárias, bem como alterá-la, quando 
necessário; 
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VII – Suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observando o limite de 
autorização constante na Lei Orçamentária, desde que os recursos para a sua cobertura sejam 
provenientes de anulação, total ou parcial, de suas dotações orçamentárias; 
 
VIII – Devolver a Secretaria da Fazenda do Município o saldo existente na câmara ao final do exercício; 
 
IX – Enviar ao Prefeito, até o dia 15 de abril, cada ano as contas do exercício anterior, para fins de 
encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios; 
 
X – Assinar autógrafos dos Projetos destinados à sanção ou promulgação pelo Chefe do Poder Executivo; 
 
XI – Autorizar a publicação de pronunciamentos exceto aqueles considerados ofensivos às instituições 
nacionais, propaganda de guerra, subversão da ordem, preconceitos de quaisquer natureza, ou 
incitamento à pratica de crimes; 
 
XII – Encaminhar ao Prefeito somente pedidos de informação sobre matéria legislativa com tramitação da 
Casa. 
 
Parágrafo Único – qualquer componente da Mesa, isoladamente ou a sua totalidade, poderá ser destituído 
pelos votos de dois terços da câmara, depois de apurados, em procedimento regular, as causas que 
motivaram a decisão. 
 
ART. 8º - Compete, à Mesa, no caso de procedimento incompatível com o decoro parlamentar ou 
atentatório às instituições vigentes, aplicar ao Vereador as seguintes sanções; 
 
I – advertência; 
II – censura; 
III – inquérito; 
IV – prisão em flagrante, encaminhando-se o auto respectivo à autoridade competente: 
V – perda do mandato. 
 
Art. 9º. Substituição do Presidente na sua falta ou impedimentos, o Vice - Presidente. 
E estes serão substituídos na ordem dos cargos de direção da Mesa. 
 
Parágrafo Único – As funções dos membros da Mesa cessarão pela renúncia, cassação ou extinção do 
mandato do titular do cargo. 
 
Art. 10º - E vedado somente ao Presidente fazer parte de Comissões Técnicas. 
 
Art. 11º - A Mesa reunir – se - á ordinariamente uma vez por mês para deliberar sobre assuntos de sua 
competência e extraordinariamente tantas quantas sejam as convocações feitas pelo Presidente. 
 

TITULO II 
DOS ORGÃOS DA CÂMARA 

CAPÍTULO I 
DA MESA DIRETORA 

 

Art. 12 – A Mesa da Câmara será eleita no primeiro dia da Sessão Legislativa correspondente, 
considerando-se automaticamente empossada. 
 
Parágrafo Único – À exceção da eleição de que trata o Artigo 12, a eleição subseqüente será procedida 
em horário regimental, no início do ano legislativo correspondente. 
 
Art. 13 – A eleição da Mesa se dará por maioria absoluta dos membros da Câmara, em votação secreta, 
mediante cédulas impressas, mimeografadas ou manuscritas, com a indicação dos nomes dos candidatos 
e cargos respectivos. 
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Parágrafo Único – O Presidente em exercício, com direito a voto, fará a leitura dos votos para cada cargo, 
e proclamados os eleitos, dará posse imediata. 
 
Art. 14 – Na hipótese de não se realizar a sessão ou a eleição por falta de número legal, quando do início 
da legislatura, o Presidente permanecerá na direção dos trabalhos e convocará tantas sessões quantas 
forem necessárias até que haja número para deliberar. 
 
Art.15 – Dando-se vaga de qualquer cargo da Mesa, no primeiro ano do mandato, será eleito o sucessor 
nos termos previstos neste Regimento. 
 

SEÇÃO I 
DO PRESIDENTE DA MESA 

 
Art.16 – O Presidente da Câmara é o seu representante legal nas relações externas cabendo-lhes 
ainda as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas, competindo-lhe 
privativamente: 
I - Quanto às atividades legislativas: 
 
a - comunicar os Vereadores, por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, a convocação de Sessão 
Extraordinária, quando esta ocorrer fora da sessão normal; 
 
b - determinar ao requerimento de autor, a retirada de proposições que ainda não tem parecer da 
Comissão em havendo lhe seja contrário; 
 
c - não aceitar substitutivo ou emenda que não seja pertinente à proposição inicial;  
 
d - declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou aprovação de outra com o mesmo objetivo; 
 
e - presidir a Sessão de eleição da mesa no período seguinte e dar-lhe posse; 
 
f - zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como daqueles concedidos ao Prefeito e às Comissões; 
 
g - nomear os membros das Comissões Especiais criadas por deliberação da Câmara e designar-lhes, os 
substitutos; 
 
h - fazer publicar os atos da Mesa e da Presidência, quais sejam Portarias, Decretos, Resoluções e Leis 
promulgadas pela Câmara; 
 
i - deferir os pedidos dos Vereadores e justificar as ausências por motivo de saúde ou interesse particular; 
 
j - executar as deliberações do plenário; 
 
k - dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que não hajam sido empossados no primeiro dia da 
instalação da legislatura; 
 
l - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos casos previstos em Lei; 
 
m - substituir o Prefeito, nos casos previstos na Lei Orgânica; 
 
n - representar sobre a inconstitucionalidade de leis, observado o que, a respeito, dispuserem a 
Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município;  
 
o - interpelar judicialmente o Prefeito, ou adotar quaisquer outras medidas de direito, quando este deixar 
de colocar à disposição da Câmara as quantias requisitadas ou os recursos a ela destinados; 
 
p - pedir a intervenção no Município, nos casos previstos na Constituição do Estado e na Lei Orgânica; 
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q  - determinar a publicação de informações e dados não oficiais constantes do expediente; 
 
r  - determinar que as publicações oficiais sejam feitas por extenso, ou em resumo, ou somente na Ata; 
 
s – reiterar os pedidos de informações ao Prefeito; 
 
t – dirigir com suprema autoridade a política da Câmara e fazer, a qualquer momento, comunicação de 
interesse público ao plenário. 
 
II – QUANTO ÁS SESSÕES: 
a – convocar, presidir, abrir, encerrar. Suspender ou prolonga-las; observando e fazendo observar este 
Regimento e as Leis do Município; 
 
b – determinar ao Secretário que faça a leitura da Ata e do expediente 
 
c – determinar, por oficio ou requerimento de qualquer Vereador, em qualquer fase dos trabalhos, a 
verificação do número de presenças; 
 
d – declarar a hora destinada ao expediente ou à ordem do dia e os prazos facultados aos oradores; 
 
e – organizar e anunciar a ordem do dia; 
 
f – conceder ou negar a palavra aos vereadores, e não permitir divulgações ou apartes estranhos ao 
assunto em discussão;  
 
g – interromper o orador que se desviar na questão em debate, que tenha seu tempo esgotado, ou que 
falar sem o respeito devido à câmara ou qualquer de seus membros, advertindo-o, chamado-o à ordem e, 
em caso de insistência, cassar a palavra, suspender a sessão ou encerrá-la definitivamente; 
 
h – estabelecer o ponto da questão sobre o qual devem ser feitas as votações; 
 
i – anunciar o que se haverá de discutir ou votar, e dar o resultado das votações; 
 
j – votar nos casos previstos na legislação municipal; 
 
k – anotar em cada documento a decisão do plenário; 
 
l – resolver, soberanamente, qualquer questão de ordem; 
 
m – mandar anotar em livros próprios os precedentes regimentais, para a solução de casos análogos; 
 
n – manter a ordem no recinto da Câmara, advertir os assistentes, podendo pedir força militar para 
evacuação da galeria em casos de ameaça à boa marcha dos trabalhos; 
 
o – anunciar o termino das sessões, os editais, as portarias e o expediente da Câmara; 
 
III – QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA; 
 
a – mediante Resolução nomear, promover exonerar, remover, readmitir, reclassificar, comissionar, 
conceder gratificações, licença, abono, férias, demitir e aposentar nos termos da Lei, os servidores da 
Câmara Municipal, promovendo- lhes, ademais, as responsabilidades administrativas, civil ou penal; 
 
b – superintender o serviço da Secretaria da Câmara, autorizar nos limites do orçamento as suas despesas 
e requisitar o numerário ao Poder Executivo; 
 
c – fixar no quadro de aviso, até o dia 30 de cada mês, o balanço orçamentário e financeiro; 
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d – proceder às licitações para compras, obras e serviços da Câmara, na forma da legislação pertinente; 
 
e – rubricar os livros destinados aos serviços da câmara e de suas secretarias; 
 
f – providenciar, nos termos da Constituição Federal, a expedição de certidões que lhe forem solicitadas, 
relativas a despachos, atos, ou informações a que expressamente se referiam os requerentes; 
 
g – fazer, no fim de sua gestão, o relatório dos trabalhos da câmara; 
 
h – convocar a mesa; 
 
i – dar andamento aos recursos interpostos contra os seus atos, da Mesa ou do Plenário; 
 
j – expedir os processos às Comissões e incluí-los na pauta; 
 
k – assinar toda a correspondência da câmara, quaisquer que sejam os níveis das autoridades a que se 
destinem; 
 
IV – QUANTO ÀS RELAÇÕES EXTERNAS DA CÂMARA: 
 
a – dar audiência pública na câmara nos dias e horas designados; 
 
b – superintender e censurar a publicação dos trabalhadores da câmara, não permitindo expressões 
vedadas pelo regime; 
 
c – manter, em nome da câmara, todos os contatos de direito com o Prefeito e demais autoridades; 
 
d – representar a câmara em juízo, ex-ofício ou por deliberação do plenário; 
 
e – encaminhar ao Prefeito os pedidos de informações formulados pela câmara; 
 
f – promulgar as Resoluções e Decretos Legislativos, bem como as emendas à Lei Orgânica do Município; 
 
Art. 17 – É vedado ao Presidente decidir em questões expressamente definidas como da competência do 
Plenário. 
 
Art. 18 – Ao Presidente é facultado o direito de apresentar proposições à consideração do Plenário, mas 
para discuti-las deverá passar a presidência ao seu substituto legal. 
 
Art. 19- O Presidente da câmara ou o seu substituto legal só terá direito a voto nos  seguintes casos: 
I – eleição da Mesa Diretora; 
II – quando houver empate de qualquer votação no plenário; 
III – nos casos decididos por escrutínio secreto; 
IV – na votação das emendas à Lei Orgânica. 
 
Art. 20 – É vedado interromper ou apartear o Presidente, senão com sua expressa anuência. 
 
Art. 21 – Para efeito de “quorum”, o Presidente em exercício dos trabalhos será sempre considerado para 
votação em plenário. 
 

SEÇÃO II 
DO VICE- PRESIDENTE 

 
Art. 22 – Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora regimental, no inicio dos trabalhos, será 
substituído pelo 1º Vice- Presidente e, na ausência deste, pelo 1º Secretario; e na ausência dos membros 
da Mesa, o Vereador mais idoso assumirá a presidência, conforme o disposto do §  2º do Art. 26 da Lei 
Orgânica do Município. 
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Parágrafo único – Quando o Presidente, por qualquer motivo, tiver necessidade de deixar a cadeira, será 
substituído pelo 1º Vice- Presidente; na ausência do Vice; assume o 1º secretário. 
 
Art. 23 – no caso de ausência, vacância ou impedimento do Presidente, será substituído pelo 1º Vice- 
Presidente, na plenitude de suas funções. 
 

SEÇÃO III 
DOS SECRETÁRIOS 

 
ART.24 – compete ao 1º Secretario; 
I – redigir e transcrever as Atas das sessões secretas; 
 
II – ler o expediente do Prefeito e de diversos, bem como as proposições e demais papéis que devam ser 
do conhecimento do Plenário; 
 
III – auxiliar a presidência na inspeção dos serviços da secretaria e na observância deste regimento; 
 
IV – colaborar na execução do Regimento Interno, do Regulamento e do Regimento dos órgãos; 
 
V – assinar, com o Presidente e 2º Secretário, as Atas, Resoluções, Projetos de Lei aprovados pela 
Câmara, assim como as folhas do pagamento; 
 
VI – Determina a entrega, aos Vereadores, dos avulsos impressos relativos à matéria da Ordem do Dia; 
 
Art. 25 – complete ao 2º Secretário: 
 
I – superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão, assumindo- a, juntamente com o 
Presidente e o 1º Secretário; 
 
II – fazer a inscrição de oradores; 
 
III – fiscalizar a publicação dos debates e organização dos canais ou boletins; 
 
IV – anotar o tempo do orador na tribuna, quando for o caso bem como as vezes que desejar usá-las;  
 
V – controlar a organização da folha de freqüência dos vereadores e assiná-la; 
 
VI – substituir o 1º Secretário em suas ausências e impedimentos; 
 
VII - ler a ata; 
 
VIII – coordenar os serviços da Sessão de Taquigrafia e de Gravação; 
 
IX – constatar a presença dos vereadores ao abrir- se a Sessão, confrontando-a com o livro de presença, 
com causa justificada ou não, e consignar outras ocorrências sobre o assunto, assim como encerrar o 
referido livro ao final da sessão; 
 
X – fazer a chamada dos vereadores nas ocasiões determinadas pelo Presidente. 
 
Art. 26 – são atribuições do 2º Secretario, alem das previstas no art. 11: 
 
I – exercitar as delegações que lhes forem concedidas pela Mesa; 
 
II – propor à Mesa a designação e a dispensa do pessoal dos seus gabinetes, obedecidas às normas 
estabelecidas neste Regimento. 
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CAPITULO II 
DAS COMISSÕES  

SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 27 – As comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios membros da câmara, destinados 
em caráter permanentes, ou transitório a proceder estudos, emitir pareceres especializados, realizar 
investigações e representar o Legislativo. 
 
Parágrafo Único – as comissões serão: 
 
I – permanentes, as que subsistem através da legislatura; 
 
II – temporais, as que são constituídas com finalidades especiais ou de representação, a se extinguirem 
com término da legislatura ou antes dela, quando preenchidos os fins a que foram constituídas. 
 
Art.28 – Assegurar–se-á nas Comissões, tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos 
que participem da Câmara Municipal. 
 
Art. 29 – Poderão participar dos trabalhos das Comissões, como membros credenciados e sem direito a 
votos, técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades idôneas que tenham legitimo 
interesse no esclarecimento de assunto submetido à apreciação das mesmas. 
 
§ 1º - Essa credencial será outorgada pelo Presidente da Comissão, por iniciativa própria ou por 
deliberação da memória dos seus membros. 
 
§ 2º - Por motivo justificado, o Presidente da Comissão poderá determinar que a contribuição dos membros 
credenciados seja efetuada por escrito. 
 
§ 3º - No exercício de suas atribuições, as Comissões poderão convidar pessoas interessadas, tomar 
depoimentos, solicitar informações e documentos e proceder a todas as diligências que julgarem 
necessárias. 
 
§ 4º - Poderão as Comissões solicitar ao Prefeito, por intermédio do Presidente da Câmara, após 
deliberação do Plenário, todas as informações que julgarem necessárias, ainda que não se refiram às 
proposições entregues à sua apreciação, mas desde que o assunto seja de competência das mesmas. 
 
§ 5º - Sempre que a Comissão solicitar informações ao Prefeito ou audiência preliminar de outra Comissão 
exarar o seu parecer. 
 
§ 6º - O prazo não será interrompido quando se tratar de Projeto com prazo fatal para deliberação; neste 
caso, a Comissão que solicitou as informações poderá completar seu parecer até 48 (quarenta e oito) 
horas após as respostas do Executivo, desde que o Projeto ainda se encontre em tramitação no Plenário. 
Cabe ao Presidente diligenciar junto ao Prefeito para que as informações sejam atendidas no menor 
espaço de tempo possível. 
 
§ 7º - As Comissões da Câmara diligenciarão junto às dependências, arquivos e repartições municipais, 
para tanto solicitadas pelo Presidente da Câmara, ao Prefeito, as providências necessárias ao 
desempenho de suas atribuições regimentais. 
 

SEÇÃO II 
DAS COMISSÕES PARMANENTES 

 
Art. 30 – As Comissões Permanentes têm por objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame, 
manifestar sobre eles a sua opinião e preparar, por iniciativa própria, ou indicação do Plenário, Projetos de 
Resolução, de Decreto Legislativo atinentes à sua especialidade. 
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Art. 31 – As Comissões Permanentes são 05 (cinco), compostas cada uma de 03 (três) membros e 01(um) 
suplente, com as seguintes denominações; 
 

a) - Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final. 
 

b) – Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal; 
 

 
c) – Educação, Cultura, Saúde, Assistência, Social e Trabalho; 

 
d) – Transporte, Comunicação, Energia, Segurança e Defesa do Consumidor; 

 
e) – Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. 

 
Art. 32 – Compete à Comissão de Contribuição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e 
Redação Final, manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto 
constitucional, legal ou jurídico, assuntos municipais e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, quando 
solicitado ao seu parecer por imposição regimental ou por deliberação do Plenário. 
 
§ 1º - Concluindo as Comissões de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assunto Municipal e 
Redação Final, pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um Projeto, deve o Parecer ir a Plenário para 
ser discutido e, quando rejeitado o Parecer, prosseguirá o processo sua tramitação, devendo, porém ser 
proclamado a rejeição da matéria quando o Parecer for aprovado pelo “quorum” exigido. 
 
§ 2º - A Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação 
Final, compete manifesta-se sobre o mérito das seguintes proposições: 

a) – organização administrativa da Câmara e da Prefeitura; 
 

b) – contratos; ajustes, convênios e consórcios; 
 

c) – licença ao Prefeito e Vereadores. 
 
Art. 33 - Compete à Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio 
Municipal, emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiros e, especialmente sobre: 
 
I    - proposta orçamentária (anual e plurianual); 
 
II  -  prestação de contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, mediante o parecer prévio do Conselho de 
Contas dos Município, concluído por Projeto de Decreto Legislativo e Projeto de Resolução 
respectivamente; 
 
III – proposições referentes à matéria tributaria, abertura de créditos adicionais, empréstimos públicos e 
às que, direta ou indiretamente alterem a despesa ou a receita do município, acarretem 
responsabilidade no erário municipal ou interessem ao crédito público; 
 
IV – proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo, os subsídios e a verba de representação 
do Prefeito e a remuneração dos Vereadores; 
 
V – as que, direta ou indiretamente, representam mutação patrimonial do município. 
 
§1º - Compete ainda à Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio 
Municipal, emitir parecer sobre todos os processos atinentes a realizações sobre obras e execução de 
serviço pelo município, autarquias, entidades paraestatais e concessionárias de serviços públicos de 
âmbito municipal, quando haja necessidade de autorização legislativa. 
 
§ 2º - É obrigatório o Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e 
Patrimônio Municipal, sobre as matérias enumeradas neste artigo, em seus incisos I e V, não podendo 
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ser submetidas à discussão e votação do plenário, ressalvado o disposto no art. 54, § 3º deste 
regimento. 
 
§ 3º - Cabe à comissão de Orçamento, Finanças, Obras Publicas, Planejamento e Patrimônio Municipal 
fiscalizar a execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). 
 
Art. 34 – Compete à Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, e Trabalho, emitir 
Parecer sobre os processos referentes, higiene, saúde pública e obras assistências. 
 
Art. 35 – Compete à comissão de Transporte, Comunicação, Energia, e Segurança, dar parecer sobre 
as proposições de interesse da segurança pública, transporte, comunicações e opinar sobre os 
problemas relativos às fontes energéticas. 
 
Art.36 – A comissão de Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo compete opinar sobre os 
problemas econômicos do Município, da agricultura, pecuária, industria, comércio e turismo em geral. 
 
Art. 37 – A comissão de Defesa ao Consumidor compete opinar sobre os problemas que viabilizem a 
proteção ao consumidor. 
 
Art. 38 – As Comissões Permanentes serão nomeadas pelo Presidente da Câmara, por um biênio da 
Legislatura. 
 
§1º - nenhum Vereador poderá fazer parte, como membro efetivo, de mais de duas comissões. 
 
§ 2º - cada uma das Comissões Permanentes terão uma gratificação, que será estipulada através de 
Projeto de Resolução. 
 
§ 3º - o preenchimento das vagas nas comissões, nos casos de impedimento e renúncia, será apenas 
para completar o biênio do mandato. 

SEÇÃO III 
DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 
Art. 39 – Às Comissões Permanentes, logo que constituídas, reunir–se-ão para eleger os respectivos 
Presidentes e deliberar sobre os dias, hora de reunião e ordem dos trabalhos, deliberações estas que 
serão consignadas em livro próprio. 
 
Art. 40 – Compete aos Presidentes das Comissões Permanentes: 
 
I – convocar reuniões extraordinárias; 
 
II – presidir as reuniões e zelar pela ordem dos trabalhos; 
 
III – receber a matéria destinada à Comissão e designar - lhe o Relator; 
 
IV – zelar pela observância dos prazos concedidos à Comissão; 
 
V – representar a Comissão nas relações com a mesa e o Plenário; 
 
VI – conceder vista de proposições aos membros da Comissão, a qual não poderá exceder a 48 horas 
para as proposições em regime de tramitação ordinárias; 
 
VII – solicitar à Presidência da Câmara substitutos aos membros da Comissão. 
 
§1º - O Presidente da Comissão Permanente poderá funcionar como relator e terá direito a voto, em 
caso de empate; 
 
§ 2º - Dos atos do Presidente da Comissão Permanente cabe, a qualquer membro, recurso ao plenário. 
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Art. 41 – Quando duas ou mais Comissões Permanentes apreciarem proposições ou qualquer matéria 
em reunião conjunta, a presidência dos trabalhos caberá ao mais idoso Presidente das Comissões 
dentre os presentes, se desta reunião conjunta não estiver participando a Comissão de Constituição, 
Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, hipótese em que a direção 
dos trabalhos caberá ao Presidente desta Comissão. 
 
Art. 42 – Os Presidentes das Comissões Permanentes reunir–se-ão, mensalmente, sob a direção do 
presidente da Câmara, para examinar assuntos de interesse comum às comissões e assentar 
providências sobre o melhor e mais rápido andamento das proposições. 
 

SEÇÃO IV 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 43 – As Comissões Permanentes reunir–se-ão, ordinariamente no edifício da Câmara, nos dias e 
hora previamente fixados, quando de sua primeira reunião. 
 
§ 1º - As reuniões extraordinárias serão sempre convocadas com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, avisando-se, obrigatoriamente, a todos os integrantes da Comissão, prazo este 
dispensado se contar, no ato da convocação, com a presença de todos os membros. 
         
§ 2º - As reuniões, ordinárias e extraordinárias, durarão o tempo necessário para seus fins, salvo 
deliberação em contrário pela maioria dos membros da Comissão. 
 
Art. 44 – As reuniões, salvo deliberação em contrário, pela maioria dos membros da Comissão, serão 
públicas. 
 
Parágrafo Único – As Comissões Permanentes poderão reunir- se no período de Ordem do Dia das 
Sessões da Câmara salvo para emitirem Parecer em matéria sujeita à tramitação de urgência, ocasião 
em que serão suspensas as Sessões. 
 
Art. 45 – As Comissões Permanentes somente deliberarão com a presença da maioria de seus 
membros. 
 

SEÇÃO V  
DAS AUDIÊNCIAS DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 
Art. 46 – Ao Presidente da Câmara compete dentro do prazo improrrogável de 03 (três) dias, a contar 
da data do recebimento das proposições, encaminhá-las às Comissões competentes para examinarem 
pareceres. 
 
§ 1º - Os Projetos de Lei de iniciativa do Prefeito, com solicitação de urgência, serão enviados às 
comissões Permanentes pelo Presidente, dentro do prazo de 03 (três) dias da entrada da Câmara, 
após a leitura no Expediente da Sessão. 
 
§ 2º - Recebido qualquer processo, o Presidente da Comissão designará relator, independentemente 
de reunião, podendo reservá-lo a sua própria consideração. 
 
§ 3º - O prazo para a Comissão exarar parecer será de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento 
da matéria pelo Presidente da Comissão. 
 
§ 4º - O Presidente da Comissão terá o prazo improrrogável de 02 (dois) dias para designar o relator, a 
contar da data do recebimento do processo. 
 
§ 5º - O relator designado terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de Parecer. 
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§ 6º - Findo o prazo, sem que o parecer seja apresentado, o Presidente da Comissão avocará o 
processo e emitirá o parecer. 
 
§ 7º - Quando se tratar de Projeto de Lei, de iniciativa do Prefeito, ou de iniciativa de pelo menos 1/3 
(um terço) dos Vereadores, em que tenha sido solicitada urgência, observa –se –á o seguinte: 
 
a – o prazo para a Comissão exarar parecer será de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da matéria 
pelo seu Presidente; 
 
b – o Presidente da Comissão terá prazo de 24 (vinte quatro) horas para designar relator, a contar da 
data do seu recebimento; 
 
c – o relator designado terá o prazo de 03 (três) dias para apresentar parecer, findo o qual, sem que o 
mesmo tenha sido apresentado, o Presidente da Comissão avocará o processo e emitirá parecer; 
 
d – findo o prazo para a Comissão designada emitir o seu parecer, o processo será enviado a outra 
comissão ou incluído na Ordem do Dia, sem o parecer da Comissão faltosa. 
 
§ 8º - Caso a proposição não deva ser objeto de deliberação, o Presidente da Câmara determinará o 
seu arquivamento. 
 
Art. 47 – Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma Comissão, a cada qual dará seu 
parecer separadamente sendo a Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, 
Assuntos Municipais e Redação Final - ouvida sempre em primeiro lugar e a de Orçamento, Finanças, 
Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal, em último. 
 
§ 1º - O processo sobre o qual deva pronuncia-se mais de uma Comissão será encaminhado 
diretamente de uma para outra, feitos os registros aos protocolos competentes. 
 
§ 2º - Quando um Vereador pretender que uma Comissão manifeste – se sobre determinada matéria, 
requerê-lo-á por escrito, indicando obrigatoriamente e com precisão, a questão a ser apreciada, sendo 
o Requerimento submetido à votação do Plenário sem discussão. O pronunciamento da Comissão 
versará no caso, e exclusivamente, sobre a questão formulada.  
 
§ 3º - Esgotados os prazos concedidos às Comissões, o Presidente da Câmara, de oficio ou de 
requerimento de qualquer Vereador, independente do pronunciamento do Plenário, designará um 
Relator Especial, para emitir parecer dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. 
 
§ 4º - Findo o prazo previsto no Parágrafo anterior, a matéria será incluída na Ordem do Dia, para a 
deliberação com ou sem parecer. 
 
§ 5º - Por entendimento entre os respectivos Presidentes, duas ou mais Comissões poderão apreciar 
matéria em conjunto, respeitando o disposto no Art. 48 deste Regimento. 
 
Art. 48 – É vedado a qualquer Comissão manifestar-se:  
 
I – sobre a constitucionalidade ou legalidade da proposição, em contrário ao parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final; 
 
II – sobre a convivência ou a oportunidade de despesas, em oposição ou parecer da Comissão de 
Orçamento Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal; 
 
III – sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar as proposições submetidas a seu 
exame. 
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SEÇÃO VI 
DOS PARECERES 

 
Art. 49 – Parecer é o pronunciamento da Comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. 
 
Parágrafo Único – o Parecer será escrito e constará de 3 ( três ) partes: 
 
I     - exposição da matéria em exame; 
 
II    - conclusões do relator, tanto quanto possível sintéticas, com sua opinião 
         Sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria e, quando for o caso, 
oferecendo-lhe substitutivo ou emenda; 
 
III   - decisão da Comissão, com a assinatura dos membros que votarem a favor 
ou contra. 
 
Art. 50 – Os membros das Comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do Relator, mediante 
voto. 
 
§ 1º - O relatório somente será transformado em parecer se aprovado pela maioria dos membros da 
Comissão. 
 
§ 2º  - A simples oposição da assinatura, sem qualquer outra observação, implicará concordância total 
do signatário com a manifestação do Relator. 
 
§ 3º – Para efeito de contagem de votos emitidos, serão ainda considerados como favoráveis os que 
trouxerem, ao lado da assinatura do votante, a indicação com restrições ou pelas conclusões. 
 
§ 4 – Poderá o membro da Comissão exará voto em separado, devidamente fundamentado; 
 
I - pelas conclusões, quando, favorável às conclusões do Relator, lhes dê outra e diversa 
fundamentação; 
 
II - aditivo, quando, favorável às conclusões do Relator, acrescente novos argumentos à sua 
fundamentação;  
 
III – contrário, quando se oponha frontalmente às conclusões do Relator. 
 
§ 5º – O voto em separado, divergente ou não das conclusões do Relator, desde que acolhido pela 
maioria da Comissão, passará a constituir seu parecer. 
 
Art. 51 – O Projeto de Lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as Comissões a 
que foi distribuído, será considerado rejeitado.   
 

SEÇÃO VII 
DAS ATAS DAS REUNIÕES 

 
Art.52 – Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão atas, com o sumário do que durante elas houver 
ocorrido. 
 
Parágrafo Único – Lida e aprovada, no início de cada reunião, a ata anterior será assinada pelo Presidente 
da Comissão. 
 
Art. 53 – A Secretária, incumbida de prestar assistência às Comissões além da redação das atas de suas 
reuniões, caberá manter protocolo especial para cada uma delas. 
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SEÇÃO VIII 
DAS VAGAS, LICENÇAS E IMPEDIMENTOS 

 
Art. 54 – As vagas das Comissões verificar-se-ão: 
 
I - com a renúncia; 
 
II - com a perda do mandato de Vereador. 
 
Parágrafo Único – O Presidente da Câmara preencherá as vagas verificadas nas Comissões, de acordo 
com o partido a que pertencer o substituído. 
 
Art. 55 – No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das Comissões Permanentes, caberá 
ao Presidente da Câmara a designação do substituto. 
 

SEÇÃO IX 
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
Art. 56 – As Comissões Temporárias poderão ser: 
 
I - Comissões Especiais; 
II   - Comissões Especiais de Inquérito; 
III  - Comissões de Representação; 
IV  - Comissões de Investigação e Processante; 
V   - Comissão Representativa, no recesso; 
 
Art. 57 – Comissões Especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de 
problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância. 
 
§ 1º - As Comissões Especiais serão constituídas mediante apresentação do Presidente. 
 
§ 2º - Ao Presidente da Câmara caberá indicar os Vereadores que comporão a Comissão Especial, 
assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária. 
 
§ 3º - O primeiro signatário do Projeto de Resolução que a propôs, obrigatoriamente fará parte da 
Comissão Especial, na qualidade de seu Presidente. 
 
§ 4º- Concluindo seus trabalhos, a Comissão Especial elabora parecer sobre a matéria e o Presidente 
comunicará ao Plenário a conclusão de seus trabalhos. 
 
§ 5º- Sempre que a Comissão Especial julgar necessário consubstanciar o resultado de seu trabalho numa 
proposição, deverá apresentá-la em separado, constituindo parecer a respectiva justificativa, respeitada a 
iniciativa privada do Prefeito, Mesa e Vereadores, quanto a Projetos de Lei, caso em que oferecerá tão 
somente a proposição com sugestão, a quem de direito. 
 
§ 6º- Se a Comissão Especial deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará 
automaticamente extinta, salvo se o Plenário houver aprovado em tempo hábil, prorrogação de seu prazo 
de funcionamento através de Projeto de Resolução de iniciativa de todos os membros da Comissão, cuja 
tramitação obedecerá ao estabelecido no § 2º deste Artigo. 
 
§ 7º- Não caberá constituição de Comissão Especial para tratar de assuntos de competência de qualquer 
das Comissões Permanentes. 
 
Art. 58- As Comissões Especiais, de Inquérito constituído nos termos da Lei Orgânica dos Municípios, 
destinar-se-ão a examinar irregularidade ou fato determinando que se inclua na competência Municipal. 
 

Num. 45418787 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: FELIPE MENDES DE SOUZA - 10/05/2021 22:30:59
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051022305971900000042574707
Número do documento: 21051022305971900000042574707



16 

 

 
GRÁFICA GMULTCOPIAS (991691917) 

 

 

§ 1º- O requerimento de constituição de Comissão Especial de Inquérito deverá contar, no mínimo com a 
assinatura de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. 
 
§ 2º-Recebido o requerimento, a Mesa elaborará Projeto de Resolução ou de Decreto Legislativo, 
conforme a área de atuação, com base na solicitação inicial segundo a tramitação e os critérios fixados 
nos Parágrafos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º do artigo anterior. 
 
§ 3º- A conclusão a que chegar a Comissão Especial de Inquérito na apuração de responsabilidade de 
terceiros, terá o encaminhamento de acordo com recomendações propostas. 
 
Art. 59 - As Comissões de Representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de 
caráter social. 
 
§ 1º- As comissões de representação serão constituídas pelo Presidente. 
 
§ 2º- Na Constituição das Comissões de Representação assegurar-se-á, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos nacionais que participem da Câmara. 
 
§ 3º- O Presidente da Câmara, quando tiver que representar a Câmara fará, desde que comprovado o 
convite oficial, independente de manifestação do Plenário. 
 
Art. 60- As Comissões de investigação e Processante serão constituídas com a seguinte finalidade: 
 
I - apurar infrações político-administrativas dos Prefeitos e dos Vereadores, no desempenho de suas 
funções e nos termos fixados na Legislação Federal Pertinente. 
 
Art. 61- Aplicam-se, subsidiariamente as Comissões Temporárias, no que couber e desde que não 
colidentes com os desta Seção, os dispositivos concernentes às Comissões Permanentes. 
 
Art. 62- Durante o recesso Parlamentar haverá uma comissão Representativa da Câmara, com atribuições 
plenas, na forma da Lei Orgânica.  
 

CAPITULO III 
DO PLENÁRIO 

 
Art. 63- O plenário é o órgão deliberado e soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião de 
Vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecidos neste Regimento. 
 
§ 1º- O local é o recinto de sua sede. 
 
§ 2º- A forma legal para deliberar é a sessão, redigida pelos dispositivos referentes à matéria, estabelecido 
neste Regimento.  
 
§ 3º - O número é o “quorum” determinado em lei ou neste Regimento para realização das sessões para 
deliberações. 
 
Art. 64 - As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples, maioria absoluta ou maioria de 
2/3 (dois terços) conforme as determinações deste Regimento. 
Parágrafo único- Sempre que não houver determinação explicita às deliberações serão por maioria 
simples. 
 
Art. 65 – O Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da 
votação, se seu voto for decisivo. 
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CAPITULO VI 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Art. 66 - Os servidores administrativos da Câmara far-se-ão através de sua Secretaria Executiva, por 
portaria ou Ordem de Serviço, baixada pelo Presidente. 
 
Parágrafo único - Todos os servidores da Secretaria Executiva serão dirigidos e disciplinados pela 
Presidência da Câmara, que poderá contar com o auxilio dos Secretários. 
 
Art. 67 - A nomeação, admissão e exoneração, demissão e dispensa dos servidores da Câmara competem 
à Presidência. 
 
Art. 68 - Todos os Servidores da Câmara, que integram a Secretaria- Executiva, serão criados, 
modificados ou extintos por Leis; a criação ou a extinção de seus cargos, bem como a fixação de seus 
respectivos vencimentos serão por Lei, de iniciativa de qualquer Vereador ou da Comissão da Câmara.  
 
Art. 69 - Compete à Secretaria-Executiva coordenar os trabalhos das diretorias, sendo estas subordinadas 
àquela. 
 
Art. 70 - A correspondência oficial da Câmara será elaborada pela Secretaria-Executiva, sob 
responsabilidade da Presidência. 
 
Art. 71- Os atos administrativos de competência da Mesa e da Presidência. 
 
I - Da Mesa. 
Ato, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: 
 
1- Elaboração e expedição da discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem 
como alteração, quando necessárias; 
 
2- Suplementação das dotações do Orçamento da Câmara observando o limite da autorização 
constante da Lei Orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes da 
anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias; 

 
3- Abertura de sindicância e processos administrativos e penalidades; 
 
4- Outros casos como tais definidos em Lei ou Resolução. 
 
II - Da Presidência: 
 
a- Ato, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:  
 
1- Regulamentação dos serviços administrativos;  
 
2- Nomeação de Comissões Especiais, especiais de inquérito de representação; 
 
3- Assunto de caráter financeiro;  
 
4- Designação de substitutos nas Comissões; 
 
5- Outros casos de competência da Presidência e que não estejam enquadrados com Portaria; 
 
6- Provimento e vacância dos cargos da Secretaria-Executiva, bem como promoção, 
comissionamento, concessão de gratificação, licenças, reclassificação, disponibilidade e aposentadoria de 
seus funcionários, nos termos da Lei; 

 
b- Portaria, nos seguintes casos:  
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1- Remoção, readmissão, férias, abono de faltas dos funcionários da Câmara; 
 
2- Outros casos determinados em Lei ou Resolução. 
 
Parágrafo Único - A numeração de atos da Mesa e da Presidência, bem como das portarias obedecerá ao 
período de legislatura. 
 
Art. 72 - As determinações do Presidente aos Servidores da Câmara serão expedidas por meio de 
instruções, observado o critério do Parágrafo Único do artigo anterior. 
 
Art. 73 – A Secretaria-Executiva, mediante autorização expressa do Presidente, fornecerá a qualquer 
munícipe, que tenha legitimo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias, certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição 
no mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz. 
 
Art.74 - A Secretaria-Executiva terá livros e fichas necessários aos seus serviços e especialmente, os de: 
 
I- Termo de compromisso e posse do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e da Mesa; 
 
II- Declaração de bens; 
 
III- Registros de Leis, decretos legislativos, resoluções atos da Mesa e da Presidência, portarias e 
instruções; 
 
IV- Cópia de correspondência oficial; 
 
V- Protocolo, registro e índice de papéis, livros e processos arquivados; 
 
VI- Protocolo, registro e índice de proposições em andamentos e arquivados; 
 
VII- Licitações e contratos para obras e serviços; 
 
VIII- Termo de compromisso e posse de funcionários; 
 
IX- Contratos em geral; 
 
X- Contabilidade e finanças; 
 
XI- Cadastramentos dos bens imóveis. 
 
§1º - Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Presidente da Câmara, ou por funcionário 
designado para tal fim. 
 
§2º- Os livros por ventura adotados nos serviços da Secretaria Executiva poderão ser substituídos por 
fichas ou outro sistema convenientemente autenticados. 

 
 

TITULO III 
DOS VEREADORES 

CAPITULO I 
DO EXERCÍCIO DO MANDATO 

 
Art. 75 - Os Vereadores são agentes políticos, investidos do mandato legislativo municipal para uma 
legislatura, pelo sistema partidário e de representação proporcional, por voto secreto e direto. 
 
Art. 76 - compete ao Vereador; 
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I- participar de todas as discussões  e deliberações do Plenário; 
 
II- votar na eleição da Mesa; 
 
III- apresentar proposições que visem ao interesse coletivo; 

 
IV- concorrer aos cargos da Mesa; 
 
V- participar de Comissões Temporárias; 
 
VI- usar da palavra em defesa em oposição às proposições apresentadas à deliberação do Plenário. 
 
Art. 77 - São obrigações e deveres do Vereador (a): 
 
I- fazer declaração pública de bens, no ato da posse; 
II- comparecer decentemente trajado às sessões, com paletó e gravata na hora prefixada; 
III- exercer  as atribuições enumeradas no artigo anterior; 
IV- cumprir os deveres  do cargo para os quais for eleito ou designado; 
V- votar as proposições submetidas a deliberação da Câmara, salvo quando ele próprio tenha 
interesse pessoal na mesma sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo; 
VI- comporta-se em Plenário com respeito, não conversando em tom que perturbem os trabalhos; 
VII- obedecer as normas regimentais quanto ao uso da  palavra; 
VIII- propor a Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do Município e à 
segurança e bem estar dos munícipes, bem como impugnar as que lhe pareçam contrárias ao interesse do 
público. 
 
Art. 78 - Se qualquer Vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso que deve ser reprimido, a 
Mesa da Câmara conhecerá o fato e, em sessão secreta especialmente convocada, o relatara à Câmara, 
devendo ser aplicado ao Vereador as sanções do Art. 88 deste Regimento. 
 
Parágrafo Único - Para manter a ordem no recinto da Câmara, o Presidente pode solicitar a segurança da 
Casa. 
 
Art. 79 - O Vereador não poderá, desde a posse; 
I- firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, ou com suas empresas concessionárias de serviços públicos, salvo o quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes. 
II- Aceitar cargo, emprego ou função de âmbito da administração pública, direta ou indireta municipal, 
salvo mediante aprovação em concursos públicos. 
III- Exercer outro mandato eletivo; 
IV-  Patrocinar causas contra o Município ou suas entidades descentralizadas; 
V- Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública, direta ou indireta do Município, de que 
seja exonerável “ad nutum”, salvo o cargo de Secretário Municipal, desde que se licencie do exercício do 
mandato. 
VI- Ser processado sem licença da Câmara. 
       
§1º- Para o Vereador que, na data da posse, seja servidor público federal estadual ou municipal, da 
administração direta ou indireta, obrigatoriamente serão observadas as seguintes normas: 
 
a- Existindo compatibilidade de horário; 
1- Exercerá o cargo, emprego ou função juntamente com o mandato; 
2- Receberá cumulativamente as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo das 
remunerações a que faz jus. 
b- não havendo compatibilidade de horários; 
1 - exercerá apenas o mandato, afastando-se do cargo, emprego ou função; 
2 - o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoções com 
merecimento. 
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Art. 80 - À Presidência da Câmara compete tomar as providências necessárias à defesa dos direitos dos 
Vereadores, quanto ao exercício do mandato. 

 
 

CAPITULO II 
DA POSSE, DA LIDERANÇA E DA SUBSTITUIÇÃO. 

 
Art. 81- Os Vereadores tomarão posse nos termos do artigo 5º deste Regimento. 
§ 1º- Os Vereadores que não comparecem ao ato de instalação, bem como os suplentes, quando 
convocados, serão empossados pelo Presidente da Câmara, em qualquer fase da Sessão a que 
comparecerem devendo aqueles apresentarem o respectivo diploma. Em ambos os casos, apresentarão 
declaração pública de bens e prestarão compromisso regimental. 
§ 2º- Os suplentes, quando convocados, deverão tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, da data do 
recebimento da convocação. 
§ 3º- A recusa do Vereador eleito, quando convocado a tomar posse, importa em renúncia tácita do 
mandato, devendo o Presidente, após o decurso do prazo estipulado pelo Art. 5º,§ 4º deste Regimento, 
declarar extinto o mandato e convocar o respectivo suplente. 
§ 4º- Verificada as condições de existência de vaga ou licença de Vereador, a apresentação do diploma e 
a demonstração de identidade, não poderá o Presidente negar posse ao Vereador ou suplente, sob 
nenhuma alegação, salvo a existência de caso comprovado de extinção de mandato. 
§ 5º- Em caso de vaga, não havendo suplente, o Presidente comunicará o fato, dentro de 48(quarenta e 
oito) horas, ao Tribunal Regional Eleitoral. 
 
Art.82 - O Vereador poderá licenciar-se:  
a – por motivo de saúde; 
b- para tratar de interesses particulares; 
c- para desempenhar missões temporárias de caráter cultural, de  interesses do Município ou da Câmara. 
§ 1º- Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador licenciado nos termos das 
alíneas “a” e “c”. 
§ 2º- a apresentação dos pedidos de licença será feita diretamente ao presidente, que julgará sua 
procedência. 
 
§ 3º- A Mesa somente convocará o suplente do Vereador licenciado se a licença for concedida por período 
igual ou superior a 120 dias, salvo se o Vereador for investido no cargo de Secretário Municipal ou, por 
força da lei, de Prefeito. Renovada a licença por período igual, continuará convocado o suplente. 
§ 4º- O suplente de Vereador, para licenciar-se precisa antes, assumir e está no exercício do cargo. 
§ 5º- Ao Vereador nos termos de das alíneas “a” e “c” do art.82, a Câmara poderá determinar o pagamento 
no valor que estabelecer, na forma que especificar, ao auxilio doença ou do auxílio especial, por 
Resolução Mesa Diretora. 
§ 6º- A diária concedida aos Vereadores que estejam desempenhando missões temporárias, de caráter 
cultural, de interesse do município ou da Câmara, será fixada em Resolução da Câmara. 
§ 7º- Quando em recesso, as licenças serão concedidas através de resolução da Mesa Diretora. 
§ 8º - O Vereador afastado do exercício do mandato não poderá integrar Comissão de Representação da 
Casa ou de grupo de Vereadores. 
§ 9º- O Vereador investido no cargo de Secretario Municipal poderá optar pela remuneração deste ou 
daquele cargo.  

 
CAPITULO III 
DAS VAGAS 

 
Art. 83 - As vagas na Câmara dar-se-ão: 
I- por extinção do mandato; 
II- por cassação  
§ 1º - Compete ao Presidente da Câmara declarar a extinção do mandato nos casos estabelecidos pela 
legislação federal e pelas determinações deste Regimento. 
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§ 2º - A cassação de mandato dar-se-á por deliberação do Plenário, em votação secreta nos casos 
previstos pela legislação federal na forma desta. 

 
SEÇÃO I 

DA EXTINÇÃO DO MANDATO 
 
Art.84 - Extinção do mandato verificar-se-á quando: 
I- ocorrer falecimento  por escrito, cassação dos direitos políticos, ou condenação por crime funcional 
ou eleitoral. 
II- Deixar de tomar posse sem motivos justo, aceito pela Câmara dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
III- Deixar de comparecer sem que esteja licenciado, ou autorizado pela Câmara em missão fora do 
Município, ou ainda por motivo de doença comprovada, à terça parte das sessões ordinárias realizadas 
dentro do ano legislativo respectivo. 
IV- Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato estabelecido em lei, e não se 
desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes, no prazo fixado pela lei ou pela Câmara. 
V- Incidir no caso previsto no Art.8º. 
§ 1º- Para os efeitos do inciso III deste artigo, consideram-se sessões ordinárias as que devem ser 
realizadas nos termos deste Regimento, computando-se a ausência dos Vereadores, mesmo que não se 
realize a sessão por fala de “quorum”, excetuados aqueles que comparecerem e assinarem o respectivo 
livro de presença, assim como os que estiverem licenciados por outros casos previstos nesse Regimento. 
§ 2º- As sessões solenes, convocados pelo Presidente da Câmara, não são consideradas sessões 
ordinárias pra o efeito do disposto no art. 8º, inciso III, do Decreto-Lei federal nº201/67. 
 
Art. 85 - Para os efeitos do §1º do artigo anterior, entende-se que o Vereador compareceu às sessões 
efetivamente participou dos seus trabalhos. 
Parágrafo Único- Considera-se não comparecimento se o Vereador apenas assinou o livro de presença e 
ausentou-se, sem participar da sessão. 
 
Art. 86 - A extinção do mandato torna-se efetiva pela só declaração do ato ou fato pela Presidência, 
inserida em ata, após a sua ocorrência e comprovação. 
Parágrafo Único- O Presidente que deixa de declarar a extinção ficará sujeito às sanções de perda de 
cargo e proibição de nova eleição para cargo de Mesa, durante a Legislatura. 
 
Art. 87 - A renúncia do Vereador far-se-á por ofício dirigido à Câmara, reputando-se aberta a vaga, 
independente de votação, desde que seja lido em sessão pública e conste de ata. 

 
SEÇÃO II 

DA CASSAÇÃO DO MANDATO 

Art. 88- A Câmara poderá cassar o mandato do Vereador quando: 
I- utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa; 
II- fixar residência fora do Município; 
III- proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta 
pública. 
 
Art. 89- O processo de cassação do mandato de Vereador obedecerá ao rito estabelecido na legislação 
federal. 
 
Parágrafo Único – A perda do mandato torna-se efetiva a partir da publicação da Resolução de cassação 
do mandato. 

 
SESSÃO III 

DA SUSPENÇÃO DO EXERCÍCIO 
 
Art. 90- Dar-se-á a suspensão do exercício do mandato do vereador; 
I- por incapacidade civil e absoluta, julgada por sentença de interdição; 
II- por condenação criminal que impuser pena de  privação de liberdade e enquanto durarem seus 
efeitos. 
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Art. 91- A substituição do titular, suspenso do exercício do mandato pelo respectivo suplente, dar-se-á até 
ao final da suspensão  

 
CAPÍTULO IV 

DOS LÍDERES E VICE-LÍDERES 

 
Art. 92- Líder é o porta-voz de uma representação partidária e o intermediário autorizado entre ela e os 
órgãos da Câmara. 
§ 1º - A indicação dos Líderes será feita em documento subscrito pela maioria absoluta dos membros de 
cada representação política à Mesa, dentro de 10 (dez) dias, contados no inicio da sessão legislativa. 
§ 2º- Os Líderes indicarão seus respectivos Vice-Líderes, dando conhecimento à Mesa da Câmara dessa 
designação. 
§ 3º- Sempre que houver alterações nas indicações, deverá ser feita nova comunicação à Mesa. 
§4 º- Os Líderes serão substituídos, das suas faltas, impedimentos e ausências ao recinto, pelos 
respectivos Vice-Líderes. 
§ 5º- Os Líderes votarão antes dos liderados. 
 
Art. 93- É facultado aos Líderes, em caráter excepcional e a critério da Presidência, a qualquer momento 
da sessão, salvo quando estiver procedendo à votação ou houver orador na tribuna, usar da palavra tratar 
de assunto que, com sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara. 
§1º- A juízo da presidência poderá o líder, se por motivo ponderável; não lhe for possível ocupar 
pessoalmente a tribuna, transferir a palavra a um dos seus liderados. 
 
§ 2º- O orador que pretende usar da faculdade estabelecida neste artigo não poderá falar por prazo 
superior a 02 (dois) minutos. 
 
Art. 94- A reunião de Lideres, para tratar de interesse geral, realizar-se-á por proposta de qualquer deles 
ou por iniciativa do Presidente da Câmara. 

TÍTULO IV 
DAS SESSÕES 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 95 - As sessões da Câmara serão Preparatórias, Ordinárias, Extraordinárias, Solene, e serão públicas, 
salvo deliberação em contrário do Plenário, tomada pela maioria simples. 
 
Art. 96 - As sessões Preparatórias reger-se-ão pelo disposto do Capitulo II, Titulo I deste Regimento. 
 
Art. 97- As sessões da Câmara, com exceção das Solenes, só poderão ser abertas com a presença da 
maioria absoluta dos Vereadores. 
 
Art. 98 - Será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, facilitando-se o trabalho da imprensa, 
publicando-se a pauta e o resumo dos trabalhos. 
 
Art. 99 – Durante as sessões, somente os Vereadores poderão permanecer no recinto do Plenário. 
§ 1º- A critério do Presidente serão convocados os funcionários da Secretaria-Executiva, necessários ao 
andamento dos trabalhos. 
§ 2º- A convite da Presidência, por iniciativa própria ou sugestão de qualquer Vereador, poderão assistir 
aos trabalhos no recinto do Plenário autoridades públicas Federais Estaduais e Municipais, personalidades 
homenageadas, credenciados da imprensa e do rádio, que terão lugar reservado para esse fim. 
§ 3º - Os visitantes recebidos no Plenário, em dias de sessão poderão usar da palavra para agradecer a 
saudação que lhes for feita pelo legislativo. 

 
 
 
 
 

Num. 45418787 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: FELIPE MENDES DE SOUZA - 10/05/2021 22:30:59
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051022305971900000042574707
Número do documento: 21051022305971900000042574707



23 

 

 
GRÁFICA GMULTCOPIAS (991691917) 

 

 

SEÇÃO I 
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS 

 
Art. 100- As Sessões Ordinárias começarão às 17 (dezessete) horas e terão duração máxima de 2 (duas) 
horas, nos dias úteis, às segundas-feiras, ficando designados os dias  de terças  e sextas-feiras para 
reuniões das Comissões Permanentes. 

§ 1º - Após 2 (duas) horas da sessão Ordinária, será considerada Extraordinária. 
 

Art. 101- As Sessões Ordinárias da Câmara constarão de: 
I- Pequeno expediente com duração de 5 (cinco) minutos por orador; 
II- Ordem do Dia, com duração de 80 (oitenta) minutos; 
III- Grande expediente com, duração de 15 (quinze) minutos por orador; 
IV- Explicação pessoal. 

 
Art. 102- À hora do início dos trabalhos, verificada pelo 1º Secretário ou seus substitutos a presença dos 
vereadores pelo respectivo livro e havendo número legal que alude o Art. 98, deste Regimento, o 
Presidente declarará aberta a sessão proferindo as seguintes palavras: 
 
“SOB A PROTEÇÃO DE DEUS INICIAMOS OS NOSSOS TRABALHOS” 

 
SUBSEÇÃO II 

DO PEQUENO EXPEDIENTE 

    
Art. 103 – O Pequeno Expediente será reservado: 
a- A leitura e aprovação da ata 
b- A leitura do expediente 
c-     Pronunciamento dos Vereadores inscritos em livro próprio, durante a sessão, para apressarem 
sobre assunto de livre escolha, não podendo cada orador exceder o prazo de 5 (cinco) minutos, proibido 
dos apartes. 
 
Art. 104- Abertos os trabalhos, o 2º Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Finda a leitura da 
mesma, o Presidente submetê-la-á imediatamente, à discussão do Plenário, declarando-a aprovada, se 
sobre ela não houver nenhuma reclamação. 
 § 1º- No caso de reclamação o 2º, Secretário prestará os esclarecimentos que julgar convenientes. A 
Mesa julgará da procedência da retificação, cujo resultado será consignado na ata seguinte. 
§ 2º- Sobre a ata o Vereador só poderá falar para retificá-la somente uma vez, nunca por mais de 3 (três) 
minutos. 
§ 3º- A ata aprovada será encaminhada à sessão de anais e extraída a cópia para arquivo na 2º 
Secretaria. 
 
Art. 105- Terminada a leitura da ata e do expediente será dada a palavra aos Vereadores, nos termos da 
letra “c” do Art. 103. 
§ 1º - O Vereador, que inscrito para falar, não se achar presente à hora que lhe foi dada a palavra, perderá 
a vez. 
§ 2º- O Vereador só poderá falar uma vez durante o Pequeno Expediente. 
§ 3º- Nos discursos do Pequeno Expediente não poderá ser feita a transcrição de documentos que foram 
lidos. 
§ 4º- No Pequeno Expediente não será admitido requerimento de presença nem Questão de Ordem. 
§ 5º- O prazo reservado ao Pequeno Expediente é improrrogável. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA ORDEM DO DIA 
 

Art. 106 – Esgotado o tempo reservado ao Pequeno Expediente passar-se-á à Ordem do dia. 
§ 1º - Efetuada a chamada regimental, a sessão.  Esse prosseguirá se estiver presente a maioria absoluta 
dos Vereadores. 
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§ 2º - Não se verificando o “quorum” regimental, o Presidente declarará encerrada a sessão. Esse 
procedimento será adotado bem qualquer fase da Ordem do Dia. 
 
Art. 107- Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na Ordem 
do Dia, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do início das sessões. 
 
Art. 108- A Ordem do Dia será organizada pela Mesa e constará de: 
I      - discussão, votação de regimento, indicações, e pareceres de projetos: 
II     - 1ª e 2ª discussões de projetos e respectivas votações; 
III  - leitura e aprovação da redação final. 
Art. 109 - A Ordem estabelecida do artigo anterior poderá ser alterada ou interrompida: 

I - para posse de Vereador; 
II - assunto urgente; 
III – adiantamento dos trabalhos; 
IV – em caso de preferência; 

 
Art. 110- Cinco minutos antes de encerrar-se a Ordem do Dia, é facultado a qualquer Vereador ou ao 
Presidente solicitar a prorrogação dos trabalhos, por tempo determinado, para ser ultimada a discussão do 
assunto de que estiver tratando, sendo a solicitação submetida à deliberação do Plenário. 
§ 1º - Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do Plenário na Ordem do Dia, o Presidente 
anunciará, sumariamente a pauta dos trabalhos da próxima sessão. 
§ 2º - Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada a Questão de Ordem atinente à matéria que esteja 
sendo aparecida na ocasião. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DO GRANDE EXPEDIENTE 
 

Art. 111 – Finda a Ordem do Dia, seguir-se-á o Grande Expediente. 
§ 1º - O Grande Expediente se destina aos oradores inscritos em livro especial, com antecedência de até 
30 (trinta) minutos antes da sessão, para versarem sobre assunto de sua livre escolha, com duração de 15 
(quinze) minutos para cada orador. 
§ 2º - O orador que não estiver presente, quando chamado a ocupar a tribuna, poderá a vez. 
§ 3º - No Grande Expediente não será admitido requerimento da verificação de presença nem Questão de 
Ordem. 
§ 4º - O prazo reservado ao Grande Experiente não poderá ser prorrogado. 
 
Art. 112 - Explicação pessoal é destinada à manifestação de Vereador sobre atitudes pessoais, assumidas 
durante a sessão ou no exercício do mandato. 
§ 1º - A inscrição para falar em explicação pessoal será solicitada durante a sessão e anotada 
cronologicamente, pelo 2º Secretário, que encaminhará ao Presidente. 
§ 2º - Não havendo mais oradores para falar em explicação pessoal, o Presidente declarará encerrada a 
sessão, ainda que antes do prazo regimental de encerramento. A sessão não poderá ser prorrogada para 
uso da palavra em explicação pessoal. 
 

SUBSEÇÃO V 
DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

 
Art. 113 – A sessão será convocada pelo Presidente de ofício, ou por deliberação da Câmara, a 
requerimento de qualquer Vereador, aprovado por maioria simples. 

§ 1º - As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora e dia, diurnas ou noturnas, 
inclusive nos domingos e feriados. 

§ 2º - As sessões poderão ser convocadas em sessão ou fora dela. 
§ 3º - Quando feita fora da sessão, a comunicação será levada ao conhecimento dos Vereadores 

pelo Presidente, através de informação pessoal ou escrita, com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) 
horas. 

§ 4º - Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão. 
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Art. 114 – A sessão extraordinária terá todo o tempo destinado à Ordem do Dia. 
 

SEÇÃO II 
DA SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 

 
Art. 115 – A Câmara poderá ser convocada extraordinária durante o recesso, pelo Prefeito e para apreciar 
matéria de interesse publico relevante e urgente a deliberar. 
§ 1º - As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 3 (três) dias e nelas não 
se poderá tratar de assunto estranho à convocação, salvo matéria de relevante interesse interno da 
Câmara. 
 
Parágrafo Único – As convocações, durante o recesso serão remuneradas de acordo com o Art. 4º, Item III 
da Lei Orgânica Municipal, do Ato das Disposições Transitórias. 
 

SEÇÃO III 
DAS SESSÕES SOLENES 

Art. 116 – As sessões solenes serão convocadas pelo Presidente ou por determinação da Câmara, para o 
fim específico que lhe for determinado, podendo ser para posse e instalação de legislação de legislatura, 
bem como para solenidades cívicas e oficiais. 
Parágrafo Único – Essas sessões poderão ser realizadas fora recinto da Câmara e nelas não poderão ser 
tratados assuntos estranhos à convocação. 

 
SEÇÃO IV 

DAS SESSÕES SECRETAS 
Art. 117 – A Câmara realizará sessões secretas, por deliberação tomada pela maioria simples, quando 
ocorrer motivo relevante. 
§ 1º - Deliberada a sessão secreta, ainda que para realizá-la deva-se interromper a sessão pública, assim 
como aos funcionários da Câmara e representantes da imprensa; determinara também, que interrompam 
gravação dos trabalhos, quando houver. 
§ 2º - Iniciada a sessão secreta, a Câmara deliberará preliminarmente, se o objeto deve continuar a ser 
tratado secretamente, caso contrário a sessão tornar-se-á pública. 
§ 3º - A Ata será lavrada pelo 1º. Secretário e lida e aprovada na mesma sessão; será lacrada e arquivada, 
com rótulo datado e rubricado pela Mesa. 
§ 4º - As Atas lacradas só poderão ser descobertas para exame em sessão secreta, sob pena de 
responsabilidade civil e criminal. 
§ 5º - Será permitido ao Vereador que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito, para 
ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão. 
 
 
Art. 118 – A Câmara poderá deliberar sobre qualquer proposição, em sessão secreta. 

 
TÍTULO V 

DAS PROPOSIÇÕES E SUA TRAMITAÇÃO 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 119 – Proposição é toda matéria sujeita à deliberação ou encaminhamento do Plenário. 
§1º - As proposições poderão consistir em; 

a – projetos de Lei; 
b – projetos de Decreto Legislativo; 
c – projetos de Resolução; 
d – indicações; 
e – requerimentos; 
f – substitutivos; 
g – emendas ou subemendas; 
h – pareceres; 
i – vetos; 
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j – moções. 
§ 2º - As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e, quando sujeitas à leitura, 
exceto as emendas e subemendas, deverão conter ementa de seu assunto. 
 
Art. 120 – A Presidência deixará de receber qualquer proposição: 

I – que versar assuntos alheios à competência da Câmara e contrariarem dispositivos das 
Constituições do Brasil e do Maranhão, da Lei Orgânica do Município ou deste Regimento. 

II – que delegar a outro Poder atribuições privativas do Legislativo; 
III – que aludindo a Lei, Decreto, Regulamento ou a qualquer outra norma legal, não se faça 

acompanhar de seu texto; 
IV – que, fazendo menção à cláusula de contratos ou de convênios, não os transcreva por extenso; 
V – que seja apresentado por Vereador ausente à sessão, salvo requerimento de licença por 

moléstia devidamente comprovada; 
VI – que seja inconstitucional ilegal ou anti- regimental; 
VII – fizerem alusões pessoais, ou tiverem expressões ofensivas a quem quer que seja, ou 

suscitarem idéias odiosas; 
VIII – que tenha sido rejeitada ou não sancionada. 

 
Parágrafo Único - Se o autor da proposição dada como inconstitucional ou anti-regimental não se 
conformar com a decisão, poderá requerer ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais, e Redação Final que, se discordar da decisão, 
restituirá a proposição com parecer, o qual será votado, pelo plenário. Caso seja aprovado, a proposição 
voltará a despacho do Presidente, para o devido trâmite. 
 
Art. 121 – Considerar-se-á autor da proposição, para efeitos regimentais, no seu primeiro signatário. 
§ 1º - São de simples apoio as assinaturas que se seguirem à primeira. 
§ 2º - As assinaturas que se seguem à do autor serão consideradas de apoiamento, implicando a 
concordância dos signatários com o mérito da proposição subscrita. 
§ 3º - As assinaturas de apoiamento não poderão ser retiradas após a entrega da proposição à mesa. 
 
Art. 122 – Quando, por extravio ou retenção indevidos, não for possível o andamento de qualquer 
proposição, vencidos os prazos regimentais, a Presidência determinará a sua constituição, por deliberação 
própria ou a requerimento de qualquer Vereador. 
 
 
Art. 123 – As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - URGÊNCIA 
II - PRIORIDADE 
III - ORDINÁRIA. 

 
Art. 124 – A URGÊNCIA é dispensa de exigências regimentais: interstício e Pareceres. 

I - A Urgência de qualquer matéria, oriunda do Executivo ou da Câmara, só será concedida 
se aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara. 

II - O requerimento de Urgência não sofrerá discussão, mas a sua votação poderá ser 
encaminhada pelo autor, que falará ao final, e um Vereador de cada Bancada; terá prazo improrrogável de 
3 (três) minutos para seu pronunciamento. 
 
Art. 125 – Tramitação em REGIME DE URGÊNCIA as proposições sobre: 

I - matéria emanada do Executivo, quando solicitado na forma da lei. 
II - matéria emanada da Câmara, na forma do art. 130, item I. 

 
Art. 126 – Tramitação em REGIME DE PRIORIDADE as proposições sobre: 

I - Orçamento Anual e Orçamento Plurianual de Investimentos; 
II - matéria emanada do Executivo, quando solicitado prazo; 

 
Art. 127 – A tramitação Ordinária aplica-se às proposições que não estejam sujeitas aos regimes de que 
tratam os artigos 130, 131, 132 deste Regimento. 
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Art. 128 - As proposições idênticas, ou versando matérias correlatas, serão anexadas a mais antiga, desde 
que seja possível o exame em conjunto. 

Parágrafo Único – A anexação, far-se-á por deliberação do Presidente da Câmara, ou a 
requerimento de Comissão, ou do autor de qualquer das proposições consideradas. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROJETOS 

 
Art. 129 – A Câmara exerce sua função legislativa por meio de: 

I - PROJETOS DE LEI; 
II - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO; 
III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO. 

 
Art. 130 – Projetos de Lei é a proposição que tem por fim regular toda matéria de competência da Câmara 
e sujeita à sanção do Prefeito. 

§ 1º - A iniciativa dos Projetos de Lei será: 
I - de Vereador; 
II - do Prefeito; 
III - da Comissão da Câmara; 
IV - da Mesa Diretora; 
V - da iniciativa popular. 
 

§ 2º É da competência exclusiva do Prefeito a iniciativa do Projeto de Lei que: 
a -  disponham sobre a matéria  financeira; 
b - criem cargos, funções ou empregos públicos e aumentem vencimentos ou vantagens dos 
servidores; 
c - importem em aumento de despesa ou diminuição da receita; 
d - disciplinem o regime jurídico de seus servidores ou concedam subvenção ou auxilio; 
e - disponham sobre o Orçamento do Município. 
 
§ 3º - Mediante solicitação expressa do Prefeito, a Câmara apreciará o Projeto de Lei respectivo dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contados de seu recebimento na Secretaria-Executiva. 
 
§ 4º - A fixação de prazo deverá sempre ser expressa e poderá ser feita depois da remessa do Projeto, em 
qualquer fase de seu andamento, considerando-se a data do recebimento desse pedido como termo inicial. 
 
§ 5º - Os prazos fixados neste artigo não correm nos períodos de recesso da Câmara. 
 
§ 6º - O disposto no § 3º não é aplicável à tramitação dos Projetos de condificação. 
 
§ 7º - Nos Projetos cuja iniciativa seja de exclusiva competência de Prefeito, não serão admitidos emendas 
de que decorra aumento de despesa global ou de onde cada órgão fundo, Projeto ou programa, ou que 
vise a modificar-lhe o montante, a natureza ou o objetivo. 
 
§ 8º - É da competência exclusiva da Câmara a iniciativa dos Projetos de Lei que; 
a - autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais no orçamento, através da anulação 
total ou parcial de dotação da Câmara; 
b - criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos; 
c - disponham sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. 
 
§ 9º - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista nos Projetos sobre organização 
dos serviços administrativos da Câmara. 
§ 10º - Nos Projetos de Lei que criem cargos na Câmara, somente serão admitidas emendas que, de 
qualquer forma, aumentam as despesas ou número de cargos previstos, quando assinadas no mínimo, 
pela metade dos seus membros. 
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§ 11º - A lei que cria cargos nos serviços da Câmara será aprovada pela maioria absoluta e votada em dois 
turnos, com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre eles, salvo se for solicitada urgência e 
esta aprovada pela maioria absoluta. 
 
Art. 131 – O projeto de lei que receber Parecer contrário, quanto ao mérito de todas as Comissões e a que 
foi distribuído, será considerado rejeitado. 
 
Art. 132 – A matéria constante de projeto de lei, rejeitado ou não sancionado, somente poderá constituir 
objeto de novo projeto da mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
da Câmara.  
 
Art. 133 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição destinada a regular matéria que exceda os limites 
de economia interna da Câmara, de sua competência privada e Não sujeita a sanção  do Prefeito, sendo, 
promulgado pelo Presidente da Câmara. 

 
§ 1º - Constituir matéria de Projeto de Decreto Legislativo; 
a - fixação dos subsídios e verba de representação do Prefeito  e Vice- Prefeito; 
b - aprovação ou rejeição das contas do Prefeito; 
c - concessão de licença ao Prefeito e Vice-Prefeito; 
d - autorização do Prefeito para ausentar-se do Município por mais de 10 (dez) dias 

consecutivos; 
e - criação  de comissão  especial  de inquérito, sobre o fato determinado  que se inclua na 

competência Municipal, para apuração de irregularidade estranha à economia interna da Câmara; 
f - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem e 

personalidades nacionais que reconhecidamente, tenham prestado serviços considerados relevantes; 
g - cassação do mandato do Prefeito e Vice-Prefeito; 
h - demais atos que independem da sanção do Prefeito e como tais definidos em leis. 
 
§ 2º - Será de exclusiva competência da Mesa da Câmara a apresentações dos projetos de 

decretos legislativos a que se referem as letras “c”, “d” e “e” do parágrafo anterior. 
 
Art. 134 - Projeto de Resolução é proposição destinada a regular assuntos de economia interna da 
Câmara, de natureza político-administrativa, e versará sobre sua secretaria- Executava, a Mesa e  os 
Vereadores. 

§ 1º - Constituir matéria de Projeto de Resolução; 
a - perda de mandato de Vereador; 
b - fixação de remuneração dos Vereadores, para vigorar na legislatura seguinte; 
c - elaboração e reforma no Regimento Interno; 
d - julgamento dos recursos de sua competência; 
e - concessão de liderança ao Vereador; 
f - constituição de Comissão especial de inquérito, quando o fato referir-se a assuntos de 

economia interna, nos termos deste Regimento; 
g -constituição de Comissão Especial; 
h - organização dos serviços administrativos, sem criação de cargos; 
i - demais atos de sua economia interna. 
 
§ 2º - Os projetos de resolução e de decreto legislativo, elaborados pelas Comissões Permanentes, 

Especiais ou Especiais de Inquérito, em assunto de sua competência, serão incluídos na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte ao da sua apresentação, independentemente de parecer, salvo requerimento de 
Vereador para que seja ouvida outra Comissão, discutido e aprovado pelo Plenário. 
 
Art. 135 – Lido projeto pelo 1º Secretário no Expediente ressalvado os casos previstos neste Regimento, 
será encaminhado às Comissões Permanentes, que por sua natureza, devem opor sobre o assunto. 
 
Parágrafo Único – Em caso de dúvida, consultará o Presidente sobre quais Comissões devam ser ouvidas, 
podendo qualquer medida ser solicitada pelos Vereadores. 
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Art. 136 – São requisitos dos projetos; 
I - emenda de seu objetivo; 
II - conter tão-somente a enunciação da vontade legislativa; 
III - divisão em artigos numerados, claros e concisos; 
IV - menção da revogação das disposições em contrário, quando for o caso; 
V - assinatura do autor; 
VI - justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a 

adoção da medida proposta. 
 
Parágrafo Único – Sempre que o projeto se ache indevidamente redigido, a Mesa o devolverá a seu autor, 
a fim de que este o ajuste às prescrições regimentais. 
 
Art. 137 – Terminada a Leitura do Projeto, o Presidente o determinará, a Comissão competente. 
 
Art. 138 – Dentro de 10 (dez) dias após o recebimento, a Comissão emitirá parecer sobre o projeto, 
devolvendo-se à Presidência, para inclusão na Ordem do Dia. 

§ 1º - Se a Comissão, para emitir o parecer, julgar escasso o prazo de 10 (dez) dias, solicitará à 
Câmara prorrogação desse prazo, o qual não excederá a 5 (cinco) dias. 

§ 2º - Se as Comissões não houver apresentado seu parecer, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
sem solicitar prorrogação, será o Projeto incluído na Ordem do Dia, independentemente de parecer, ouvida 
a Câmara previamente, sem discussão. 

 
§ 3º - Se, na hipótese do parágrafo anterior se julgar que a matéria não pode prescindir de parecer, 

o Presidente nomeará uma Comissão Especial, composta de três membros, para estudar o assunto e 
opinar, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
Art. 139 – Todo Projeto poderá ser substituído na primeira discussão, e alterado por emendas, na 
segunda. 
 

§ 1º - As emendas poderão alterar, gramatical ou substancialmente o assunto do projeto a que se 
refere, não podendo, todavia, conter matéria estranha à natureza de que se discute. 

 
§ 2º - As emendas aprovadas não poderão ser destacadas dos Projetos a que pertencem, para 

constituírem outros projetos especiais. 
 
Art. 140 - Na falta de deliberação dentro dos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica dos Municípios, cada 
projeto será incluído automaticamente na Ordem do Dia, em regime de urgência, nas dez sessões 
subseqüentes, em dias sucessivos, se ao final dessas, não for apreciado, considerar-se-á definitivamente 
aprovado. 

 
CAPÍTULO III 

DAS INDICAÇÕES 

 
Art. 141 – Indicação é a proposição em que o Vereador sugere medida de interesse público aos poderes 
competentes. 

Parágrafo Único – Não é permitido dar a forma de indicação a assunto reservados por este 
Regimento, para constituir objeto de requerimento. 
 
Art. 142 – As indicações serão lidas no Expediente e encaminhadas a quem de direito, independentemente 
de deliberação do Plenário. 

Parágrafo Único – No caso de entender o Presidente que a indicação não deva ser encaminhada, 
dará conhecimento da decisão ao autor e solicitará o pronunciamento da Comissão competente, cujo 
parecer será discutido e votado no Expediente. 
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CAPÍTULO IV 
DOS REQUERIMENTOS 

 
Art. 143 – Requerimento, é todo pedido verbal ou escrito, feito ao Presidente da Câmara ou por seu 
intermédio, sobre qualquer assunto, por Vereador ou Comissão. 

Parágrafo Único - Quando à competência para decidi-los, os requerimentos são de duas espécies; 
a - sujeitos apenas  despacho do Presidente; 
b - sujeitos à deliberação do Plenário; 

 
Art. 144 – Serão de alçada do Presidente da Câmara os requerimentos verbais que solicitem; 

I - a palavra ou desistência dela; 
II - permissão para falar sentado; 
III - leitura de qualquer matéria para conhecimento do Plenário; 
IV - retirada pelo autor, de requerimento verbal ou escrito, ainda não submetida à deliberação 

do Plenário; 
V - observância de disposição regimental; 
VI - verificação de presença ou de votação; 
VII - informações sobre os trabalhos ou a pauta da Ordem do Dia; 
VIII - requisição de documentos, processos, livros ou publicações existentes na Câmara, 

relacionados com a proposição em discussão no Plenário; 
IX - preenchimento de lugar em Comissão; 
X - declaração de voto; 
XI - retificação de ata. 

 
Art. 145 – Serão de alçada do Presidente da Câmara, os requerimentos escritos que solicitem; 

I - renúncia de membro da Mesa; 
II - audiência de Comissão, quando pedido for apresentado por outra; 
III - designação de Relator Especial, nos casos previstos nesse Regimento; 
IV - juntada ou desentranhamento de documentos; 
V - informações em caráter oficial, sobre atos da Mesa da Presidência ou da Câmara; 
§ 1º - A presidência é soberana, os requerimentos citados neste e no artigo anterior, salvo os que, 

pelo próprio Regimento, devam receber a sua simples anuência; 
§ 2º - Informando a Secretaria haver pedido anterior, formulado pelo mesmo Vereador sobre o 

mesmo assunto e já respondido, fica a Presidência desobrigada a fornecer novamente, a informação 
solicitada. 
 
Art. 146 – Serão de alçada do Plenário, verbais e votados sem perceber discussão e sem 
encaminhamento de votação, os requerimentos que solicitem; 

I - prorrogação da sessão; 
II - destaque da matéria para votação; 
III  - encerramento de discussão, nos termos do art. 174, inciso III deste Regimento. 

 
Art. 147 – Dependem de deliberação do plenário, sem discussão, podendo ser aprovados por maioria 
simples os requerimentos escritos, que solicitarem; 

I - publicação da sessão; 
II - inserção, em ata, de votos de pesar ou regozijo público, protesto ou repúdio. 

 
Art. 148 – Dependem de deliberação do Plenário, devendo ser aprovado por maioria absoluta, os 
requerimentos escritos, que sugerirem ou solicitarem; 

I - informações ao Prefeito; 
II - retirada de proposição, substitutivo ou emendas de projeto de Lei Orçamentária; 
III - dispensa de interstício e pareceres; 
IV - discussão e votação de proposição em capítulos, grupo de antigos ou de emendas; 
V - Comissão de Inquéritos; 
VI - votação por determinado processo; 
VII - Preferência; 
VIII - Urgência para matéria que esteja na Ordem do Dia; 
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IX - Audiência de uma Comissão; 
 X - Convocação do Prefeito, Secretário ou Diretores. Presidentes de Sociedade de Economia 

Mista; 
XI - Inscrição nos Anais, de documentos ou publicações não-oficiais; 
XII - Informações solicitadas a entidades públicas; 
XIII - Fazer a Câmara sugestões ou apelos às autoridades ou ao Poder Público. 

 
Art. 149 – Os requerimentos constarão na Ordem do Dia, exceto os que se referem a assuntos de urgência 
ou de prorrogação de hora. 

§ 1º - cabe ao Presidente da Câmara indeferir a assuntos estranhos às atribuições da Câmara, ou 
não estiverem propostos em termos adequados. 

§ 2º - É facultado a cada Vereador a apresentação de até três requerimentos, por sessão. 
§ 3º - Os requerimentos em pauta, que não forem votados no prazo de 48 (quarenta oito) horas, 

serão arquivados por determinação do Presidente. 
§ 4º - O aditivo só será incorporado ao requerimento com a aquiescência do autor. 
§ 5º - Nenhuma Matéria será apreciada sem a presença do autor no Plenário. 

 
Art. 150 – Os requerimentos em petições de interessados não Vereadores serão lidos no Expediente e 
encaminhados pelo Presidente ao Prefeito ou às Comissões, se assim julgar conveniente. 
 
Art. 151 – As representações de outras edilidades, solicitando a manifestação da Câmara sobre qualquer 
assunto, serão lidas no Expediente e encaminhadas às comissões competentes, independente de 
apreciação do Plenário. 

Parágrafo Único – O parecer da Comissão será votado na Ordem do Dia da sessão em cuja pauta 
for incluído o processo. 
 

CAPÍTULO V 
DAS MOÇÕES 

 
Art. 152 – Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre determinado 
assunto, aplaudindo, hipotecando solidariedade ou apoio. 
 
Art. 153 – Subscrita no mínimo por 1/3 (um terço) dos Vereadores a Moção, depois de lida, será 
despachada à pauta da Ordem do dia da Sessão Ordinária seguinte, independentemente de parecer da 
Comissão, para ser apreciada em votação. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS SUBSTITUTIVOS, EMENDAS E SUBEMENDAS. 

 
Art. 154 – Substitutivo é o Projeto de Lei, de Decreto Legislativo ou de Resolução, apresentado por um 
Vereador ou Comissão, para substituir outro já apresentado sobre o mesmo assunto. 

Parágrafo Único – Não é permitido ao Vereador ou Comissão, apresentar substitutivo parcial ou 
mais de um substitutivo a um mesmo projeto. 
 
Art. 155 – Emenda é a proposição apresentada como assessoria da outra. 

§ 1º - As emendas podem ser: SUPRESSIVAS, SUBSTITUTIVAS, ADITIVAS E MODIFICATIVAS. 
§ 2º- Emenda supressiva é a que manda suprimir, em parte ou no todo o artigo, parágrafo ou inciso 

do Projeto. 
§ 3º - Emenda substitutiva é a que deve ser colocada em lugar do artigo, parágrafo ou inciso do 

projeto. 
§ 4º - Emenda aditiva é a que deve ser acrescentada aos termos do artigo, parágrafo ou inciso do 

projeto. 
§ 5º - Emenda modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo ou inciso, sem 

alterar a sua substância. 
 
Art. 156 - A emenda, apresentada a outra emenda, denomina-se SUBEMENDA. 
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Art. 157 – Não serão aceitos substitutivos, emendas, ou subemendas que não tenham relação direta ou 
indireta com a matéria da proposição principal. 

§ 1º - O autor do Projeto que receber substitutivo ou emenda, estranhos ao seu objeto terá o direito 
de reclamar contra a sua admissão, competindo ao Presidente da Câmara decidir sobre a reclamação, 
cabendo recurso ao Plenário da decisão do Presidente. 

§ 2º - Idêntico direito de recurso ao Plenário, contra ato do Presidente, que refutar a proposição, 
caberá a seu autor. 

§ 3º - As emendas que não se referirem diretamente à matéria do Projeto serão destacadas para 
constituírem projetos em separados, sujeitos à tramitação regimental. 

§ 4º - Só serão admitidas emendas em qualquer projeto, quando da sua segunda discussão. 
 

CAPÍTULO VII 
DA RETIRADA DE PROPOSIÇÃO 

         
Art. 158 – O autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada de sua 
proposição. 
 
Art. 159 – No início de cada Legislatura, a Mesa ordenará o arquivamento de todas as proposições 
apresentadas na Legislatura anterior, que estejam sem parecer ou com Parecer contrário da Comissão de 
Justiça e Redação, e ainda não submetidas à apreciação do Plenário. 
 
Parágrafo Único – O disposto deste artigo não se aplica aos projetos de Lei de Resolução ou de Decreto 
Legislativo, com prazo fatal para deliberação, cujos autores deverão preliminarmente, ser consultados a 
respeito. 

CAPÍTULO VIII 
DA PREJUDICABILIDADE 

 
Art. 160 – Na apreciação pelo Plenário, consideram- se prejudicados; 

I - a discussão ou votação de qualquer Projeto idêntico a outro que tenha sido aprovado ou 
rejeitado na mesma sessão legislativa, ressalvado a hipótese prevista no art. 138 deste Regimento; 

II - a discussão ou votação de proposição anexa, quando aprovada e a rejeitada forem 
idênticas; 

III - a proposição original, com as respectivas emendas ou subemendas, quando tiver 
substitutivo aprovado; 

IV - a emenda ou subemenda da matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada; 
V - o requerimento com a mesma finalidade, já aprovado. 

 
TÍTULO  VI 

DOS DEBATES DAS DELIBERAÇÕES 
CAPÍTULO I 

DAS DISCUSSÕES 
 

Art. 161 – Discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em Plenário. 
§ 1º - Terão discussão única todos os projetos de Decreto Legislativo e de Resolução; 
§ 2º - Os projetos de lei que disponham sobre: 
a - concessão de auxílios e subvenções; 
b - convênios com entidades públicas, e consórcios com outros Municípios;  
c - alteração de denominação de próprios vias e logradouros públicos; 
d - concessão de utilidade pública e entidades articulares terão todos discussão única. 
§ 3º - Estarão sujeitas ainda à discussão as seguintes proposições: 
a - requerimentos sujeitos a debates pelo Plenário, conforme disposto no art. 154 deste 

Regimento; 
b - indicações, quando sujeitas a debates, nos termos do art. 148, Parágrafo único deste 

Regimento; 
c - pareceres emitidos sobre circulares de Câmaras Municipais e outras entidades. 
d - o veto. 
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§ 4º - Serão votadas em dois turnos e aprovadas pela maioria absoluta, com intervalo mínimo de 48 
(quarenta e oito) horas, entre elas, as proposições relativas à criação de cargos da Câmara, assim como 
os projetos oriundos do Executivo Municipal, salvo se solicitada e aprovada a urgência. 

§ 5º Havendo mais de uma proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem, 
cronológica de apresentação. 
  
Art. 162 – Os debates deverão realizar-se com dignidade, ordem, cumprindo ao Vereador atender às 
seguintes determinações regimentais: 
I - exceto o Presidente, deverá falar em pé, salvo quando, enfermo, solicitar autorização para falar 
sentado; 

II - dirigir-se sempre ao Presidente da Câmara, voltado para a Mesa, salvo quando responder 
a apartes; 

III - não usar da palavra sem solicitar e sem receber consentimento do Presidente; 
IV - referir-se a outro Vereador pelo tratamento de sua excelência. 

 
Art. 163 – O Vereador só poderá falar: 

I - para apresentar retificação da Ata; 
II - no Pequeno Expediente, quando escrito na forma do art. 109, letra “c” deste Regimento; 
III - para discutir matéria em debate; 
IV - para apartear, na forma regimental; 
V - pela ordem, para apresentar questão de ordem na observância de disposição regimental 

ou solicitar esclarecimentos da Presidência sobre a ordem dos trabalhos; 
VI - para encaminhar a votação, nos termos do art. 178 § 1º deste Regimento; 
VII - para justificar requerimentos de urgências; 
VIII - para justificar o seu voto, nos termos do art. 84, deste Regimento; 
IX - para Explicação Pessoal, nos termos do art. 118 deste Regimento; 
X - para apresentar requerimento, nas formas dos artigos 150, 151, 152, 153 deste 

Regimento. 
§ 1º - O Vereador que solicitar a palavra deverá inicialmente, declarar a que títulos os itens deste 

Artigo pede a palavra e não deverá: 
a - usar da palavra com finalidade diferente da alegada para solicitar; 
b - desviar-se da matéria com debate; 
c - falar sobre matéria vencida; 
d - usar de linguagem imprópria; 
e - ultrapassar o prazo que lhe competir; 
f - deixar de atender às advertências do Presidente. 
§ 2º - O Presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria ou a pedido de qualquer vereador, que 

interrompa o seu discurso, nos seguintes casos: 
a - para leitura de requerimento  de Urgência; 
b - para comunicação importante à Câmara;  
c - para recepção de visitantes; 
d - para votação de requerimento de prorrogação da sessão; 
e - para atender a pedido de palavra pela ordem, para propor questão de ordem regimental. 
§ 3º Quando mais de um Vereador solicitar a palavra, simultaneamente, o Presidente concedê-la-á, 

obedecendo à seguinte ordem de preferência: 
a - ao autor; 
b - ao relator; 
c - ao autor do substitutivo, emenda ou subemenda; 
d - ao membro da Mesa. 
§ 4º - Cumpre ao Presidente dar a palavra, alternadamente, a quem seja pró ou contra a matéria 

em debate, quando não prevalecer a ordem determinada no parágrafo anterior. 
 

SEÇÃO I 
DOS APARTES 

 
Art. 164 – Aparte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em 
debate. 
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§ 1º - O aparte deve ser expresso em termos corteses e não pode exceder a 1 (um) minuto. 
§ 2º - Não é permitido apartes paralelos, sucessivos ou sem licença do orador.  
§ 3º - Não é permitido apartear o Presidente nem o orador que fala pela ordem, para 

encaminhamento de votação ou declaração de voto. 
 

SEÇÃO II 
DOS PRAZOS 

 
Art. 165 – O Regimento estabelece os seguintes prazos aos oradores, para uso da palavra;   

I - 03 (três) minutos para apresentar retificação da ata; 
II - 05 (cinco) minutos para falar da tribuna durante o Pequeno Expediente, para versar sobre 

assunto de livre escolha; 
III - na discussão de; 
a - veto; 10 (dez) minutos, com apartes; 
b - parecer de redação final ou de reabertura de discussão; 05 (cinco) minutos, com apartes; 
c - projetos; 10 (dez) minutos, com apartes; 
d - parecer pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de projetos; 05 (cinco) minutos, com 

apartes; 
e - parecer do Conselho de Contas sobre as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara; 10 

(dez) minutos, com apartes; 
f - processo de cassação de mandato de Vereador e de Prefeito; 15 (quinze) minutos, 

permitida a prorrogação, para o denunciado ou para seu procurador, com apartes; 
g - requerimento; 05 (cinco) minutos, com apartes; 
h - orçamento Municipal (anual e plurianual); 10 (dez) minutos, tanto em primeira como em 

segunda discussão; 
i - os prazos referentes ao processo de destituição da Mesa ou de Membros da Mesa será o 

previsto na legislação federal pertinente. 
IV - em explicação pessoal; 10 (dez) minutos, sem apartes;  
V - para encaminhamento de votação; 05 (cinco) minutos, sem apartes; 
VI - para declaração de voto: 03 (três) minutos, sem apartes; 
VII - pela ordem: 02 (dois) minutos, sem apartes; 
VIII - para apartear: 01 (um) minuto. 

 
SEÇÃOIII 

DO ADIAMENTO 
 

Art. 166 – O adiamento da discussão de qualquer proposição estará sujeito à deliberação do Plenário e 
somente poderá ser proposto durante a discussão da mesma, admitindo-se o pedido no início da Ordem 
do Dia, quando se tratar de matéria constante de sua respectiva pauta. 

§1º - A apresentação do requerimento não pode interromper o orador que estiver com a palavra e 
deve ser proposta para tempo determinado, nunca superior a 72 (setenta e duas) horas. 

§ 2º - Apresentados 02 (dois) ou mais requerimentos de adiamento será votado de preferência o 
que marcar menor prazo. 

§ 3º - Será inadmissível requerimento de adiamento, quando o projeto estiver sujeito a prazo e o 
adiamento coincidir ou exceder a prazo para deliberação. 

 
SEÇÃO IV - DA VISTA 

 
Art. 167 – O pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo Vereador, com o prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 
SEÇÃO V 

DO ENCERRAMENTO 
 
Art. 168 – O encerramento da discussão dar-se-á: 

I - por inexistência de orador inscrito; 
II - pelo discurso dos prazos regimentais; 
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III - a requerimento de qualquer Vereador, mediante deliberação do Plenário, por maioria 
simples; 

§ 1º - Só poderá ser proposto o encerramento da discussão nos termos do item III do presente 
artigo, quando sobre a matéria já tenham falado, pelo menos, quatro Vereadores. 

§ 2º - O requerimento de encerramento da discussão comporta apenas o encaminhamento da 
votação. 

§ 3º - Se o requerimento de encerramento da discussão for rejeitado, só poderá ser reformulado 
depois de terem falado, no mínimo de três Vereadores. 

 
CAPÍTULO II 

DAS VOTAÇÕES 
SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 169 – Votação é o ato complementar da discussão, através do qual o Plenário manifesta a sua 
vontade deliberada. 
 § 1º - Considera-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o Presidente 
declara encerrada a discussão. 
 § 2 º - Quando, no curso de uma votação, esgotar-se o tempo destinado à sessão, esta será dada 
por prorrogada até que se conclua, por inteiro, a votação da matéria, ressalva a hipótese de falta de 
número para a deliberação, caso em que a sessão será encerrada imediatamente. 
 
Art. 170 – O Vereador presente à sessão não poderá exclusar-se de votar, devendo porém, abster-se 
quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação quando seu voto for 
decisivo. 
 Parágrafo Único – O Vereador que se considerar impedido de votar nos termos do presente artigo, 
fará a devida comunicação ao Presidente, computando-se todavia, sua presença para efeito de “quorum”. 
 
Art. 171 – As deliberações do Plenário, serão tomadas: 

I - por maioria simples de voto; 
II - por maioria absoluta de voto; 
III - por maioria de 2/3 (dois terços) de votos; 
§ 1º - Considerar-se maioria simples e representada pela metade mais um dos Vereadores 

presentes à sessão, desprezada a fração, quando houver. 
§ 2º - Considera-se maioria absoluta a metade da totalidade dos Vereadores mais um, desprezada 

a fração, quando houver.  
§ 3º - Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e 

as alterações das seguintes matérias: 
a - Código Tributário do Município;  
b - Código de Obras e Edificações e Postura; 
c - Estatuto dos Servidores Municipais; 
d - Criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores municipais, quer seja do 

Legislativo ou do Executivo; 
e - concessão de título de cidadania honorária ou qualquer outra honraria ou homenagem a 

pessoas. 
§ 4º - Dependerão do voto favorável de 2/3 (dois terços dos membros da Câmara: 
a - as leis concernentes a;  
1 - aprovação e alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;  
2 - concessão de serviços públicos; 
3 - concessão de direitos real de uso; 
4 - alienação de bens imóveis;  
5 - aquisição de bens imóveis por doação com encargos; 
6 - alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos; 
7 - obtenção de empréstimos de particular. 
b - rejeição de veto; 
c - rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas; 
d - aprovação da representação, solicitando a alteração do nome do Município; 
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§ 5º - Dependerá, ainda, do mesmo “quorum” estabelecido no parágrafo anterior a declaração de 
afastamento definitivo do cargo de Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador, assim como licença para processar 
criminalmente qualquer Vereador. 

 
SEÇÃO II   

DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO 
 

Art. 172 - A partir do instante em que o Presidente da Câmara declarar a matéria já debatida e com 
discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento da votação, ressalvados os 
impedimentos regimentais. 

§ 1º - No encaminhamento da votação, será assegurado a cada bancada, por um dos seus 
membros, falar apenas uma vez por 05 (cinco) minutos, para propor a seus pares a orientação quando ao 
mérito da matéria a ser votada, sendo vedados os apartes. 

§ 2º - Ainda que haja no processo, substitutivos, emendas e subemendas, haverá apenas um 
encaminhamento de votação que versará todas as peças do processo. 

 
SEÇÃO III 

DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO 

 
Art. 173 – São três os processos de votação: 

I - Simbólico; 
II - Nominal; 
III - Secreto. 
§ 1º - O processo simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis e 

contrários, apurados pela forma estabelecida no parágrafo seguinte. 
§ 2º - Quando o Presidente submeter qualquer matéria à votação, pelo processo simbólico, 

convidará os Vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os que forem contrários a 
se levantarem, procedendo em seguida à necessária contagem e à proclamação de resultado. 

§ 3º - O processo nominal de votação consiste na contagem dos favoráveis e contrários, com a 
consignação expressa do nome e do voto de cada Vereador.  

§ 4º - Proceder-se-á, obrigatoriamente, à votação nominal para: 
a - votação de parecer do Tribunal  de Contas, sobre as contas do Prefeito e da Mesa; 
b - votação proposições que objetivam; 
1 - outorga concessão de serviços públicos; 
2 - outorga de direito real concessão de uso; 
3 - alienação de bens imóveis; 
4 - aquisição de bens imóveis por doação com encargos; 
5 - aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município; 
6 - contrair empréstimo particular; 
7 - aprovação ou alteração de Código e Estatutos; 
8 - veto do Executivo, total ou parcial. 
 
§ 5º - Enquanto não for proclamado o resultado de uma votação, quer seja nominal ou simbólica, é 

facultado ao Vereador retardatário expender seu voto. 
§ 6º - O Vereador poderá retificar seu voto antes de proclamado o resultado na forma regimental. 
§ 7º - As dúvidas quanto ao resultado proclamado, só poderão ser suscitadas e deverão ser 

esclarecidas antes de anunciada a discussão de nova matéria. 
§ 8º - O processo de votação secreta será utilizado nos seguintes casos: 
1 - eleição da Mesa; 
2 – cassação do mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 

 
Art. 174 – Destaque é o ato de separar do texto uma proposição, para possibilitar a sua apreciação isolada 
pelo Plenário, devendo necessariamente, ser solicitada por Vereador e aprovado pelo Plenário. 
 
Art. 175 – Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra, requerida 
por escrito e aprovada pelo Plenário. 

§ 1º - Terão preferência para votação as emendas e substitutivos oriundos das Comissões. 
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§ 2º - Apresentadas duas ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou parágrafo, será admissível 
requerimento de preferência para a votação da emenda que melhor se adaptar ao projeto, sendo o 
requerimento votado pelo Plenário sem preceder discussão.  

 
SEÇÃO IV 

DA VERIFICAÇÃO 

 
Art. 176 – Se algum Vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica, proclamada pelo 
Presidente, poderá requerer verificação nominal de votação. 

§ 1º - O requerimento de verificação nominal de votação será de imediato e necessariamente a 
pedido pelo Presidente, desde que tenha amparo regimental. 

§ 2º - Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação. 
§ 3º - Ficará prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação, caso não se encontre 

presente, no momento em que for chamado pela primeira vez, o Vereador que a requereu. 
§ 4º - Prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação, pela ausência de seu autor, 

ou por pedido de retirada, faculta-se a qualquer outro Vereador reformulá-lo. 
 

SEÇÃO V 
DA DECLARAÇÃO DE VOTO 

Art. 177 – Declaração de voto é o pronunciamento do Vereador sobre os motivos, que o levaram a 
manifestar-se contrário ou favorável à matéria votada. 
 
Art. 178 – A declaração de voto a qualquer matéria far-se-á de uma só vez, depois de concluída a 
discussão. 

§ 1º - Em declaração de voto, cada Vereador dispõe de 3 (três) minutos, sendo vedados os apartes. 
§ 2º - Quando a declaração de voto estiver formulada por escrito, poderá o Vereador solicitar a sua 

inclusão no respectivo processo e na Ata dos trabalhos, em inteiro teor. 
 

CAPÍTULO III 
DA REDAÇÃO FINAL 

 
Art. 179 – Ultimada a fase da segunda discussão ou da discussão única, será a proposição, se houver 
substitutivo, emenda ou subemenda aprovados, enviada à Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, 
Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, para elaborar a Redação final, de acordo com o 
deliberado, dentro do Prazo de 3 (três) dias. 
 § 1º - Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos: 
 a - da Lei Orçamentária Anual; 
 b - da Lei Orçamentária Plurianual de Investimento; 
 c - de Decreto legislativo; 
 d - de Resolução ou modificando o Regime Interno. 

 
§ 2º - Os projetos citados nas letras “a” e “b” do parágrafo anterior serão remetidos à Comissão de 

Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal para elaboração de redação 
final. 

§ 3º - os projetos mencionados nas letras “c” e “d”, do §1º, serão enviados à Mesa para elaboração 
da Redação final. 
 
Art. 180 – A redação final será discutida e votada na sessão imediata. 

§ 1º - Somente serão admitidas emendas à Redação Final para evitar incorreção de linguagem, 
incoerência notória, contradição evidente ou absurdo manifesto. 

§ 2º - Apresentada qualquer emenda, voltará a proposição à Comissão ou à Mesa, para nova 
Redação Final, conforme o caso. 
 
Art. 181 – Quando, após a aprovação da Redação Final e até à expedição do autógrafo, verifica-se 
inexatidão do texto, a Mesa procederá a respectiva correção, da qual dará conhecimento ao Plenário. 
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TÍTULO VII 
ELABORAÇÃO LEGISLATIVA ESPECIAL 

CAPÍTULO I 
DOS CÓDIGOS 

 
Art. 182 - Código é a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, de modo orgânico e 
sistemático, visando a estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e a prover completamente a 
matéria tratada. 
 
Art. 183 – Consolidação é a reunião de diversas leis em vigor, sobre o mesmo assunto sem 
sistematização. 
 
Art. 184 – Estatuto ou Regimento é o conjunto de normas disciplinares fundamentais, que regem a 
atividade de uma sociedade ou corporação. 
 
Art. 185 – Os projetos de Códigos, Consolidação e estatutos, depois de apresentados em Plenário, serão 
distribuídos por cópias aos vereadores e encaminhados à comissão de Constituição, Justiça, Legislação, 
Administração, Assuntos Municipais e Redação Final. 

§ 1º - Durante o prazo de 15 (quinze) dias, poderão os Vereadores encaminhar à Comissão 
emenda e sugestões a respeito. 

§ 2º - A critério da Comissão, poderá ser solicitada assessoria de órgão de assistência técnica ou 
parecer de especialistas da matéria. 

§ 3º - A Comissão terá 15 (quinze) dias para emitir parecer, incorporando as emendas e sugestões 
que julgar convenientes. 

§ 4º - Decorrido o prazo, ou antes, se a Comissão antecipar o seu parecer, entrará o processo para 
pauta da Ordem do Dia. 
 
Art. 186 – Na primeira discussão, o projeto será discutido e votado por capítulo, salvo requerimento de 
destaque aprovado pelo Plenário. 

§ 1º - Aprovado em primeira discussão, voltará o processo à Comissão para incorporação das 
emendas aprovadas. 

§ 2º - Ao atingir-se este estágio da discussão, seguir-se-á a tramitação normal dos demais projetos. 
 

CAPÍTULO III 
DO ORÇAMENTO 

 
Art. 187 - O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Executivo à Câmara até 30 de setembro 
de cada ano; se até o dia 30 de novembro, a Câmara não devolver para discussão será promulgado como 
lei. 
 § 1º - O projeto de lei orçamentária será submetido a exame de Comissão de Orçamento, Finanças, 
Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal, que sobre ele emitirá parecer.  
 § 2º - Somente na Comissão de orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio 
Municipal poderão ser oferecidas emendas. 

§ 3 º - O pronunciamento da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e 
Patrimônio Municipal sobre as Emendas será conclusivo e final, salvo se um terço dos membros da 
Câmara requerer a votação, em Plenário, da emenda aprovada ou rejeitada na Comissão. 

§ 4º - O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara dos Vereadores para propor a modificação do 
projeto de lei orçamentário, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. 
 
Art. 188 – A Mesa relacionará emendas sobre as quais deve incidir o pronunciamento das Comissões de 
Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio municipal, excluindo aqueles de que 
decorra infrigência aos dispositivos legais e constitucionais.                                                                             

§ 1º - Se não houver emendas, o projeto será incluído na Ordem do Dia da primeira sessão, para 
segunda discussão, sendo vedada a apresentação de emendas, em Plenário. 

Em havendo emendas, será incluído na primeira sessão.  
§ 2º - Será final o pronunciamento da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, 

Planejamento e Patrimônio Municipal sobre as emendas.  
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Art. 189 – As sessões nas quais se discute o Orçamento, terão a Ordem do Dia, Preferencialmente, 
reservada a esta matéria e o Pequeno Expediente ficará reduzido a 15(quinze) minutos, contados, do final 
da leitura da ata. 

Parágrafo Único – A Câmara Municipal funcionará se necessário, em sessões extraordinárias, de 
modo a discussão e votação do orçamento estejam concluídas até 30 de novembro. 
 
Art. 190 – Na segunda discussão, serão votadas, após o encerramento da mesma, primeiramente as 
emendas, uma a uma e depois o projeto. 
 
Art. 191 – Na primeira e segunda discussão, poderá cada Vereador falar, pelo prazo  de 10 (dez) minutos, 
sobre o projeto e as emendas apresentadas. 
 
Art. 192 - Terão preferência na discussão o relator da comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, 
Planejamento e Patrimônio Municipal e os autores de emendas. 
 
Art. 193 – Aplicam-se ao projeto de Lei Orçamentária, no que não contrariar o disposto neste Capítulo, as 
regras do processo Legislativo 
 
Art. 194 – O Orçamento Plurianual de Investimentos, que abrangerá o período de 3 (três) anos 
consecutivos, terá suas dotações anuaís incluídas no Orçamento de cada exercício. 
 
Art. 195 – Através de proposição, devidamente justificada, o Prefeito poderá, a qualquer tempo, propor à 
Câmara a revisão do Orçamento Plurianual de Investimentos, assim como o acréscimo de exercício para 
substituir os já vencidos. 
 
Art. 196 - Aplicam-se ao Orçamento Plurianual de Investimentos as regras estabelecidas neste Capítulo, 
para o Orçamento-Programa. 
 
Art. 197 - O Prefeito poderá enviar mensagens à Câmara, para propor a modificação do Projeto de Lei 
Orçamentária (anual e plurianual) enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é 
proposta. 
 
Art. 198 – É da competência do Órgão Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abram 
créditos, fixem vencimentos e vantagens dos serviços públicos, concedam subvenção ou auxilio, ou de 
qualquer modo autorizam, criem ou aumentam a despesa pública. 

 
CAPÍTULO III 

DA TOMADA DE CONTAS DO PEFEITO E DA MESA 
 
Art. 199 – O controle externo de fiscalização financeira e orçamentária será exercido pela Câmara 
municipal, com o auxilio do Conselho de Contas  do Município.  
 
Art. 200  - O Conselho de Contas dos Municípios dará parecer prévio, no prazo de 60  (sessenta dias), a 
contar do recebimento, sobre as contas que o Prefeito prestar anualmente. 

§ 1º - As contas serão enviadas diretamente pelo Prefeito ao Conselho de Contas, até o dia 31 de 
março do exercício seguinte. 

§ 2º - Não sendo as contas enviadas dentro do prazo, o fato será comunicado à Câmara dos 
Vereadores, para os fins de direito devendo o Conselho de Contas, em qualquer caso, apresentar 
minucioso relatório do exercício financeiro encerrado. 

§ 3º - Verificada a hipótese de que trata o § 2º deste artigo, o Conselho de Contas ou a Câmara, 
poderão requerer ao Ministério Público instauração de ação penal contra o Prefeito, por crime de 
responsabilidade. 

§ 4º - As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos e auxílios recebidos do 
Estado, ou por seu intermédio, serão prestadas, em separado, diretamente ao órgão de controle interno 
estadual para apreciação de sua regularidade e posterior remessa ao Conselho de Contas dos Municípios. 
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§ 5º - Ocorrido a hipótese do parágrafo anterior, as contas deverão ser remetidas ao órgão de 
controle interno estadual até 31 de janeiro do exercício seguinte, de modo que haja tempo para ser 
respeitado o prazo previsto  no § 1º deste artigo. 

§ 6º - Se o órgão estadual de que trata o parágrafo anterior não devolver a tempo as contas a ele 
remetidas, o prefeito as encaminhará ao Tribunal de Contas dos Municípios, cujo parecer suprirá a 
Comissão  
 
Art. 201 – A Mesa da Câmara enviará suas contas ao Prefeito, até 1º de março do exercício seguinte, para 
encaminhamento juntamente com as do Prefeito ao Tribunal de Contas dos Municípios. 
 
Art. 202 – A Câmara não poderá deliberar sobre as contas encaminhadas pelo Prefeito, sem o parecer 
prévio do Tribunal de Contas dos Municípios. 
 
Art. 203 -  O julgamento das contas municipais dar-se-á  no prazo de sessenta dias úteis, após o 
recebimento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, ou, estando a Câmara em recesso, até o 
sexagésimo dia do período  legislativo seguinte. 

§ 1º - Decorrido o prazo deste artigo, em deliberação, as contas serão consideradas aprovadas ou 
rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. 

§ 2º - O ocorrido o disposto no caput do art.207, se o Tribunal de Contas não tiver emitido o seu 
parecer, entender-se-á como prorrogado aquele prazo por mais sessenta dias e o prazo de que trata o 
presente artigo começará a ocorrer da data em que a Câmara tomar conhecimento, inclusive por iniciativa 
do Executivo, do decurso do prazo previsto no caput do artigo 207. 
 
Art. 204 – Recebidos os processos do Tribunal de Contas competentes com os respectivos pareceres 
prévios, a Mesa, independentemente da leitura dos mesmos em Plenário, mandará distribuir cópias aos 
Vereadores enviará os processos à Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e 
Patrimônio Municipal, no prazo máximo de 02 (dois) dias. 

§ 1º - A Comissão de orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal, 
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, apreciará os pareceres do Conselho de Contas incluindo por 
projeto de Decreto Legislativo e Projeto de Resolução, relativos às contas do Prefeito e da Mesa, 
respectivamente, dispondo sobre sua aprovação ou rejeição. 

§ 2º - Se a comissão não emitir os pareceres no prazo indicado, a Presidência designará um 
Relator Especial, que terá o prazo de 5 (cinco) dias, improrrogável, para substanciar os pareceres do 
Tribunal de Contas nos respectivos projetos de Decreto Legislativo e de Resolução, aprovando ou 
rejeitando as contas, conforme  a conclusão do referido Conselho. 

§ 3º - Exarados os pareceres pela Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, 
Planejamento e Patrimônio Municipal ou pelo Relator Especial nos prazos estabelecidos ou ainda na 
ausência do mesmo os processos serão incluídos na pauta da ordem do dia da sessão imediata com 
prévia distribuição de cópias aos Vereadores. 

§ 4º - As sessões em que se discutem as contas terão Pequeno Expediente reduzidos a 15 (quinze) 
minutos contados do final da leitura da ata ficando a ordem do dia preferencialmente reservada a essa 
finalidade. 

§ 5º - O parecer do Tribunal de Contas só poderá ser modificado por decisão 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara. 

§ 6º - Rejeitadas ou aprovadas as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara serão remetidos ao 
Tribunal de Contas dos Municípios. 
 
Art. 205 – A Comissão de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal 
para emitir seu parecer quando da formação de uma CPI, poderá vistoriar as obras e serviços, examinar 
processos, documentos e papéis nas repartições da Prefeitura e da Câmara, e conforme o caso  poderá 
também solicitar esclarecimentos complementares ao Prefeito e ao Presidente da Câmara para aclarar 
partes obscuras. 
 
Art. 206  - Cabe a qualquer Vereador o direito de acompanhar os estudos da Comissão de Orçamento, 
Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal, no período em que o processo estiver 
entregue à mesma. 
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Art. 207 – A Câmara funcionará, se necessário, em sessões extraordinárias, de modo que as contas 
possam ser tomadas e julgadas dentro do prazo estabelecido no artigo 194, parágrafo único, deste 
Regimento. 

 
TÍTULO VIII 

DO REGIMENTO INTERNO 
CAPÍTULO I DA INTERPRETAÇÃO E DOS PRECEDENTES 

 
Art. 208 – As interpretações do Regimento, feitas pelo Presidente da Câmara, em assunto controverso, 
constituirão do precedente, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer Vereador. 
 § 1º - Os precedentes regimentais serão anotados em livro próprio, para orientação na solução de 
casos análogos. 

§ 2º - Ao final de cada sessão legislativa, a Mesa fará consolidação de todas as modificações feitas 
no Regimento, bem como dos precedentes regimentais, publicando-os em separata. 
 
Art. 209 – os casos não previstos neste Regimento, serão resolvidos soberanamente, pelo Presidente, 
consoante os usos e práticas parlamentares. 

 
CAPÍTULO II 
DA ORDEM 

 
Art. 210 - Questão de Ordem é toda dúvida levantada no Plenário, quanto à interpretação do Regimento, 
sua aprovação ou legalidade. 

§ 1º - As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com a indicação precisa das 
disposições regimentais que se pretendem elucidar. 

§ 2º - Não observando o proponente o disposto neste artigo, poderá o Presidente cassá-lo a palavra 
e não tomar em consideração a questão levantada. 

§ 3º - Cabe ao Presidente da Câmara resolver, soberanamente as questões de ordem, não sendo 
lícito a qualquer Vereador opor-se a decisão ou criticá-lo, na sessão que for requerida. 
 
Art. 211 – Em qualquer fase da sessão poderá o Vereador pedir a palavra pela ordem, fazer a reclamação 
quanto à aplicação do Regimento, desde que observe o disposto do artigo anterior. 

 
CAPÍTULO III 

DA REFORMA DO REGIMENTO 
 

Art. 212 – Qualquer Projeto de resolução modificando o Regimento Interno, depois de lido em Plenário, 
será encaminhado à Mesa. 
 § 1º - A Mesa tem o Prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer. 

§ 2º - Após esta medida preliminar, seguirá Projeto de Resolução e a tramitação normal dos demais 
processos. 
 

 
 
 

TÍTULO IX 
DA PROMULGAÇÃO DAS LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E 

RESOLUÇÕES. 
 

CAPÍTULO I 
DA SANÇÃO, DO VETO E DA PROMULGAÇÃO. 

 
Art. 213- Aprovado um Projeto de Lei, na forma regimental, será ele enviado ao prefeito, para fins de 
sanção. 
 § 1º - O Membro da Mesa não poderá recusar-se a assinar o autógrafo. 
 § 2º - Se o Prefeito julgar o Projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao 
interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados daquele em 
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que o receber e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito horas), ao Presidente da Câmara os motivos do 
veto. Se a sanção for legada, quando estiver finda a sessão legislativa, o Prefeito publicará o veto. 

§ 3º - Decorrida a quinze, o silêncio do Prefeito importará sanção. 
§ 4º - Comunicado o veto ao Presidente da Câmara, este a convocará para apreciá-lo, 

considerando-se aprovado o Projeto que, dentro de quarenta e cinco dias, em votação pública, obtiver o 
voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara. 

§ 5º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior o veto será 
considerado mantido. 

§ 6º - Rejeitado o veto, a Lei enviada ao Prefeito, para promulgação. 
§ 7º - Se a Lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos do § 3º 

e § 6 º deste artigo, o Presidente de Câmara a convocará, e, se este não o fizer em igual prazo, falo-á o 
Vice-Presidente. 
 
Art. 214 – A apreciação do veto será feita numa única discussão e votação em sessão extraordinária; a 
discussão far-se-á englobadamente e a votação poderá ser feita, por partes, caso seja o veto parcial e ser 
requerida e aprovada pelo Plenário.   

§ 1º - Cada Vereador terá o prazo de 10 (dez) minutos para discutir o veto. 
§ 2º - Para rejeição do veto é necessário o voto de no mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara, em votação pública. 
 
Art. 215 – Os Decretos Legislativos e as Leis, desde que aprovados os respectivos projetos, serão 
promulgados pelo Presidente da Câmara. 
 
Parágrafo Único – Na promulgação de Leis e Decretos Legislativos pelo Presidente da Câmara, serão 
utilizadas as seguintes cláusulas promulgatórias: 

I - Leis – (sanção tácita): 
 
O Presidente da Câmara Municipal de................................................................... 
................................................................................................................................. 
FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, PROMULGO A SEGUINTE LEI: 
 
Leis - (veto total rejeitado): 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE, E EU, PROMULGO OS SEGUINTES 

DISPOSITIVOS DA LEI Nº.............. DE................ DE................................... DE................ 
 
Leis-(veto parcial rejeitado): 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE, E EU, PROMULGO OS SEGUINTES 

DISPOSITIVOS DA LEI Nº............... DE..............................  DE............................... 
DE............................................ 

 
II – Decretos Legislativos: 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, PROMULGO O SEGUINTE 

DECRETO LEGISLATIVO. 
 
Art. 216 – Para a promulgação de leis, com a sanção tácita ou por rejeição de vetos totais, utilizar-se-á a 
numeração subseqüente àquela existente na Prefeitura Municipal. Quando se trata de veto parcial, a Lei 
terá o mesmo número da anterior a que pertence. 

 
TÍTULO X 

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 
CAPÍTULO I DO SUBSÍDIO E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO 

 
Art. 217 – A fixação dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, será feita através de decreto Legislativo, 
para vigorar na legislatura seguinte, podendo ser fixadas quantias progressivas para cada ano de 
mandato. 
 

 

Num. 45418787 - Pág. 42Assinado eletronicamente por: FELIPE MENDES DE SOUZA - 10/05/2021 22:30:59
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051022305971900000042574707
Número do documento: 21051022305971900000042574707



43 

 

 
GRÁFICA GMULTCOPIAS (991691917) 

 

 

CAPÍTLO II 
DAS LICENÇAS 

 
Art. 218 - A licença do cargo de Prefeito será concedida pela Câmara mediante solicitação expressa do 
Chefe do Executivo. 
 § 1º - A licença será concedida ao Prefeito nos seguintes casos: 
 I - para ausentar-se do Município, por prazo superior a 10 dias consecutivos. 
 a - por motivos e doença, devidamente comprovada; 

b - a serviço ou em missão de representação do Município. 
 
II - para afastar-se do cargo por prazo superior a 10 dias consecutivos: 
a - por motivo de doença, devidamente comprovada; 
b - para tratar de interesses particulares. 
 
§ 2º - O Decreto Legislativo que conceder a licença para o Prefeito ausentar-se do Município ou 

afastar-se do cargo, disporá sobre o direito de percepção dos subsídios e a verba da representação 
quando: 

I - por motivo de doença devidamente comprovada; 
II - a serviço ou em missão de representação do Município. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS INFORMAÇÕES 

 
Art. 219 – Compete à Câmara solicitar ao Prefeito quaisquer informações sobre assuntos referentes à 
administração Municipal. 

§ 1º - As informações serão solicitadas por requerimento proposto por qualquer Vereador, 
aprovadas por maioria absoluta. 

§ 2º - Os pedidos de informações serão encaminhados ao Prefeito, que terá o prazo de 15 (quinze) 
dias, contados de data do recebimento, para prestar as informações 

§ 3º - Os pedidos de informações poderão ser reiterados, se não satisfazerem ao autor, mediante 
novo requerimento, que deverá seguir tramitação regimental, contando-se novo prazo. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 
 
Art. 220 – São infrações político-administrativas e, como tais sujeitas ao julgamento da Câmara e 
sancionadas com a cassação do mandato, as previstas nos incisos I a X do artigo 4º do Decreto-Lei 
Federal nº201, de 27/02/67. 
 
Parágrafo Único – O processo seguirá a tramitação indicada no artigo 5º do Decreto-Lei Federal nº 201/67, 
e na Lei Orgânica dos Municípios. 
 
Art. 221 – Nos crimes de responsabilidade do Prefeito é enumerado nos itens I a XV, do artigo 1º do 
Decreto-Lei Federal201/67, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, pode a Câmara mediante 
requerimento do Vereador, aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros, solicitar a abertura de 
inquérito policial ou instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase 
do processo como assistente da acusação, independente da atribuição que é conferida ao Presidente da 
Câmara, conforme a Legislação federal em vigor. 
 
Art. 222 - Os Secretários municipais, ou ocupantes de funções equivalentes, serão obrigados a 
comparecer perante a Câmara ou qualquer de suas Comissões, quando estas, por deliberação da maioria 
absoluta, os convocarem para prestar pessoalmente, informações a cerca de assunto previamente 
determinado. 
 § 1º - As autoridades a que se refere este artigo, a seu pedido, poderão comparecer às Comissões 
ou o Plenário da Câmara e discutir projetos relacionados com a Secretaria, sob sua direção. 
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 § 2º - No caso de não comparecimento, sem justificação, das autoridades mencionadas neste 
artigo, bem como na hipótese de existência de Secretários Municipais, poderá a Câmara convocar o 
Prefeito, caso em que o comparecimento, sem justificação importa infração político-administrativa. 

 
TÍTULO XI 

DA POLÍCIA INTERNA 

 
Art. 223 – O policiamento do recinto da Câmara, compete, privativamente, à Mesa e será feito 
normalmente, pela segurança da Câmara sob a direção do Presidente podendo ser requisitados elementos 
de corporações civis ou militares, para manter a ordem interna. 
 
Art. 224 - Qualquer cidadão poderá assistir as sessões da Câmara, na parte do recinto que lhe é 
reservado, desde que: 
 I - apresentar-se decentemente trajado; 
 II - não porte armas; 

III - conserve-se em silêncio durante os trabalhos; 
IV - não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em Plenário; 
V - respeite os Vereadores; 
VI - atende a determinações da Presidência; 
VII - não interpele os Vereadores. 
 
§ 1º - Pela não observância desses deveres, poderão os assistentes serem obrigados pela 

Presidência a retirar-se imediatamente do recinto, sem prejuízo de outras medidas. 
§ 2º - O Presidente poderá determinar a retirada de todos os assistentes, se a medida for julgada 

necessária. 
§ 3º - Se, no recinto da Câmara, for cometida qualquer infração penal, o Presidente fará a prisão 

em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente, para lavratura do auto de instauração do 
processo-crime correspondente; Se não houver flagrante, o Presidente deverá comunicar o fato a 
autoridade policial competente, para a instauração do inquérito. 

§ 4º - No inquérito serão observados as leis do processo e os regulamentos policiais em vigor, no 
que lhe forem aplicados. 

§ 5º - Nesse processo servirá de escrivão um funcionário da Secretaria, designado pelo Presidente. 
§ 6º - Depois de encerrado, o inquérito será encaminhado com o delinqüente a autoridade judicial 

competente.  
Art. 225 – Se qualquer Vereador cometer, dentro do edifício da Câmara excesso que deva seja reprimido, 
a Mesa Diretora conhecerá o fato e em Sessão Secreta especialmente convocada a relatará à Câmara. 
 
Art. 226 – No recinto do Plenário e em outras dependências da câmara, reservadas, a critério da 
Presidência, serão admitidos Vereadores e funcionários da Secretaria Administrativa, estes quando em 
serviço. 

TÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 227 – Ao Vereador é facultado a apresentação de Projeto de Decreto Legislativo, concedendo o título 
de cidadania, não podendo, entretanto, fazê-lo por mais de uma vez em cada sessão legislativa. 
 
Parágrafo Único – Os títulos de cidadania, que já concedidos há mais de uma legislatura tornar-se-ão 
automaticamente proscritos, no caso de os homenageados não comparecerem para recebê-los, no prazo 
de seis meses, a contar da vigência dessa resolução. 
      

TÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 228 - Por ocasião da abertura do período Legislativo Ordinário, o Prefeito lerá a sua mensagem 
perante a Câmara. 
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Parágrafo Único – Quando o Prefeito não comparecer pessoalmente ao ato, apresentará a mensagem por 
intermédio de seu representante, sendo, então, lida pelo emissário. 
 
Art. 229 – Sessão Legislativa é o espaço do tempo em que, durante o ano, se reúne normalmente o Poder 
Legislativo. 
 
Art. 230 – Legislativo é o termo legal de quatro anos, ao fim do qual se renova a representação da 
Câmara. 
 
Art. 231 – Período Legislativo Extraordinário é o que decorre fora da época do Ordinário, mediante 
convocação nos termos deste Regimento. 
 
Art. 232 – Denomina-se interstício tempo entre dois atos consecutivos referentes a mesma composição. 
 
Parágrafo Único – O requerimento de dispensa de interstício e pareceres será aprovado por maioria 
absoluta. 
 
Art. 233 – A Ata de último dia da Sessão Legislativa será redigida e submetida à aprovação, com qualquer 
número antes de encerrar a Sessão.  
 
Art. 234 – Ficam revogados todos os precedentes regimentais, anteriormente firmados. 
 
Art. 235 – Todas as proposições apresentadas em obediência às disposições regimentais anteriores, terão 
tramitação normal. 
 
Art. 236 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 237 – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Sala das sessões do palácio “Dorotéia Queiroz”, da Câmara Municipal de Rosário – MA.   
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Num. 45420879 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



Num. 45420879 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:41
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134152600000042575289
Número do documento: 21051100134152600000042575289



 

Num. 45420880 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 29Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 30Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 31Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 32Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 33Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 34Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 35Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 36Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 37Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 38Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 39Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 41Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 42Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 43Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 44Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 45Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 46Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 47Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 48Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 49Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 50Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 51Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 52Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 53Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 54Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 55Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 56Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 57Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 58Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 59Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 60Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 61Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 62Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 63Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 64Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 65Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 66Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 67Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 68Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 69Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 70Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 71Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 72Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 73Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 74Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 75Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 76Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 77Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 78Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 79Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 80Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 81Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 82Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 83Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 84Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 85Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 86Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 87Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 88Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 89Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 90Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 91Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 92Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 93Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 94Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 95Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 96Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 97Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 98Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 99Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 100Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 101Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 102Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 103Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 104Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 105Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 106Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 107Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 108Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 109Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 110Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 111Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 112Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 113Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 114Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 115Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 116Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 117Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 118Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 119Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 120Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 121Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 122Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 123Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 124Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 125Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 126Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 127Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 128Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 129Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 130Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 131Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 132Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 133Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 134Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 135Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 136Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 137Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 138Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 139Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 140Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 141Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 142Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 143Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 144Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 145Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 146Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 147Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 148Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 149Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 150Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 151Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 152Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 153Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 154Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 155Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 156Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 157Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 158Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 159Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 160Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 161Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 162Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 163Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 164Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 165Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 166Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 167Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 168Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 169Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 170Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 171Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 172Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 173Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 174Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 175Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 176Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 177Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 178Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 179Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 180Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 181Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 182Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 183Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 184Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 185Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 186Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 187Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 188Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 189Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 190Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 191Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 192Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 193Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 194Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 195Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 196Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 197Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
Número do documento: 21051100134184800000042575290



Num. 45420880 - Pág. 198Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134184800000042575290
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Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 66Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 67Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 68Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 69Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 70Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 71Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 72Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 73Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 74Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 75Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 76Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 77Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 78Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 79Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 80Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 81Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 82Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 83Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 84Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 85Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 86Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 87Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 88Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 89Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 90Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 91Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 92Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 93Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 94Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 95Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 96Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 97Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 98Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 99Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 100Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 101Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 102Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 103Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 104Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 105Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 106Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 107Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 108Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 109Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 110Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 111Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 112Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 116Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
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Num. 45420891 - Pág. 136Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 137Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 138Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 139Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 140Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 141Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 142Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 143Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 144Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 145Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 146Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 147Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 148Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 149Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 150Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 151Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 152Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 153Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 154Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 155Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 156Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 157Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 158Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 159Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 160Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 161Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 162Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 163Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 164Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 165Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 166Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 167Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 168Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 169Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 170Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 171Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 172Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 173Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 174Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 175Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 176Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 177Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 178Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 179Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 180Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 181Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 182Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 183Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 184Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 185Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 186Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 187Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 188Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 189Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 190Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 191Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 192Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 193Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 194Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 195Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 196Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 197Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 198Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 199Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 200Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 201Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 202Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 203Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 204Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 205Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 206Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 277Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 278Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 279Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 280Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 281Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 282Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 283Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 284Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 285Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 286Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 287Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 288Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 289Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 290Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 291Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 292Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 293Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 294Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 295Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 296Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 297Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 298Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 299Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 300Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 301Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 302Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 303Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 304Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 305Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 306Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 307Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 308Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 309Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 310Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 311Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 312Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 313Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 314Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 315Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 316Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 317Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 318Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 319Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 320Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 321Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 322Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 323Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 324Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 325Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 326Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 327Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 328Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 330Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 332Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851
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https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134209800000042576851
Número do documento: 21051100134209800000042576851



Num. 45420891 - Pág. 335Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
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33D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS                                                             QUARTA - FEIRA, 07 - ABRIL - 2021

condições do referido Instrumento convocatório, inclusive a data de 
realização. ONDE SE LÊ: Segundo Termo de Aditivo. LEIA-SE: 
Primeiro Termo Aditivo. MATINHA /MA, 04 de janeiro de 2021.Li-
nielda Nunes Cunha –Prefeita Municipal de Matinha/MA.

NOTA DE EMPENHO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO - Processo n.º 149194/2020-
UEMA, Processo n.º 74923/2020-SARP/SEGEP; Ata de Registro 
de Preço n.º 168/2020-SEGEP, referente ao Pregão Eletrônico nº 
021/2020-SARP/MA; Nota de Empenho n.º 2021NE000083; PAR-
TES: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), inscrita no 
CNPJ sob o n.º 06.352.421/0001-68 e a empresa ALS BRAZ EI-
RELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.457.814/0001-06. OBJETO: 
Aquisição de materiais de consumo destinados ao combate e pre-
venção da COVID-19. AMPARO LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, 
Decreto n.º 10.024/2019, Decreto Estadual n.º 31.553/2016, Lei 
Complementar n.º 123/2006, Lei Estadual n.º 9.529/2011, Lei Esta-
dual n.º 10.403/2015, e, subsidiariamente, Lei n.º 8.666/1993. DO 
VALOR: R$ 397,50 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta 
centavos). VIGÊNCIA: 03/03/2021 a 31/12/2021. DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 240201; UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 24201; FUNÇÃO: 12; SUBFUNÇÃO: 122; 
PROGRAMA: 0411; AÇÃO: 4457; SUBAÇÃO: 3839; NATU-
REZA DE DESPESA: 33.90.30.22; FONTE: 0103000000. SIG-
NATÁRIOS: Pela UEMA, Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa, 
Magnífico Reitor, inscrito no CPF sob o n.º 685.613.773-72; pela 
CONTRATADA, o Sr. André Luís Silva Braz, inscrito no CPF sob o 
n.º 970.460.003-87. DATA DO RECEBIDO DA NOTA DE EMPE-
NHO: 03 de março de 2021. ARQUIVAMENTO: Pasta 001/2021, 
sob o n.º 025, em 05/04/2021, da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração – UEMA. Prof. Dr. Antônio Roberto Coelho Serra, 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração/UEMA.

PORTARIAS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO 
MARANHÃO - CRO/MA

PORTARIA Nº 02/2021.Nomeação para a função de Controle 
Interno do CRO/MA. O PRESIDENTE DO CONSELHO RE-
GIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo Art. 37, XVII 
do Regimento Interno e em cumprimento ao disposto na Resolução 
01/2021-Diretoria, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR a servidora DINA 
CARLA SERRA PINHEIRO, inscrita sob a identificação funcional 
nº 014, para exercer a função de Controle Interno do Conselho Regio-
nal de Odontologia do Maranhão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua assinatura., revogando todas as disposições contrárias.
São Luís/MA, 04 de janeiro de 2021. Rafael Avellar de Carvalho Nu-
nes-Presidente do CRO/MA.

PORTARIA Nº 03/2021. Nomeação para a função de Secretá-
ria Executiva do CRO/MA. O PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo Art. 37, XVII 
do Regimento Interno e em cumprimento ao disposto na Resolução 
01/2021-Diretoria, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR a servidora LIA-
NA MARIA DA COSTA, inscrita no CPF sob a identificação funcio-
nal nº 002, para exercer a função de Secretária Executiva do Conselho 
Regional de Odontologia do Maranhão. Art. 3º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua assinatura, revogando todas as diposições contrá-
rias. São Luís/MA, 04 de janeiro de 2021.Rafael Avellar de Carvalho 
Nunes-Presidente do CRO/MA.

PORTARIA Nº 04/2021. Nomeação para o cargo de Procurador 
Geral do CRO/MA. O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIO-
NAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, conferidas pelo Art. 37, XVII do Regi-
mento Interno e em cumprimento ao disposto na Resolução 01/2021 
– Diretoria, RESOLVE:Art. 1º NOMEAR o Sr. ROBERTO HEN-
RIQUE FERREIRA S. CAVALCANTE,   inscrito na OAB/MA sob 
o nº 7889,  para exercer o cargo de Procurador Geral  do Conselho 
Regional de Odontologia do Maranhão. Art. 2º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua assinatura, revogando todas as disposições 
contrárias. São Luís/MA, 04 de janeiro de 2021.Rafael Avellar de 
Carvalho Nunes-Presidente do CRO/MA.

PORTARIA Nº 05/2021.Nomeação para a função de Arquivo/
Protocolo do CRO-MA. O PRESIDENTE DO CONSELHO RE-
GIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo Art. 37, XVII 
do Regimento Interno e, em cumprimento ao disposto na Resolu-
ção 01/2021 – Diretoria, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR o servidor  
JOÃO VICTOR MEDEIROS TEIXEIRA, inscrito sob a identifi-
cação funcional nº 007, para exercer a função de Supervisor do setor 
de Arquivo/Protocolo do Conselho Regional de Odontologia do Ma-
ranhão.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando todas as disposições contrárias.São Luís/MA, 07 de janeiro de 
2021.Rafael Avellar de Carvalho Nunes-Presidente - CRO/MA.

PORTARIA Nº 06/2021.Nomeação para a função de Supervisor 
de Serviços Gerais do CRO/MA. O PRESIDENTE DO CONSE-
LHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo Art. 37, 
XVII do Regimento Interno e em cumprimento ao disposto na Reso-
lução 01/2021 – Diretoria, RESOLVE:Art. 1º DESIGNAR o ser-
vidor JAILSON REIS RODRIGUES, inscrito sob a identificação 
funcional nº 018, para exercer a função de Supervisor de Serviços 
Gerais do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Art. 2º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando 
todas as disposições contrárias.São Luís/MA, 07 de janeiro de 2021.
Rafael Avellar de Carvalho Nunes-Presidente - CRO/MA.

PORTARIA Nº 28/2019 - Dispõe sobre nomeação de Assessor Ad-
ministrativo. O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL 
DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções conferidas pelo Art. 37, XVII do Regimento Interno e, em cum-
primento ao disposto na Resolução 01/2019 - Diretoria; RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, para o cargo de Assessora  Administrativa sra. Dina 
Carla Serra Pinheiro, inscrita sob a identificação funcional nº 014. Art. 
2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando todas 
as diposição contrária. São Luís/MA, 01 de julho de 2019. RAFAEL 
AVELLAR DE CARVALHO NUNES-PRESIDENTE - CRO/MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO - MA

PORTARIA N.º 015/202. Rosário-MA, 25 DE MARÇO DE 2021. Con-
siderando a apresentação da Denúncia contra o Prefeito e a Vice-Pre-
feita do Município de Rosário – MA;Considerando o que estabelece 
o art. 5º do Decreto Lei 201/1967; Considerando a obrigação deste 
Presidente que, após ter ouvido o Plenário sobre a admissibilidade 
da referida denúncia, sendo a mesma admitida em 25 de março de 
2021;Considerando o sorteio entre os vereadores para compor a Co-
missão Especial Processante, tendo como resultado a sua composi-
ção pelos vereadores que se reuniram e elegeram RACHID JOÃO 
SAUAIA, presidente; CAIO HENRIQUE ANDRADE CARVALHO, 
relator e LÚCIA HELENA RODRIGUES CAVALCANTE, membro.    
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, 
ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, RESOLVE:ART. 1º. – FICA CRIADA A COMIS-
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SÃO ESPECIAL PROCESSANTE Nº 01/2021, COMPOSTA PE-
LOS VEREADORES RACHID JOÃO SAUAIA, presidente; CAIO 
HENRIQUE ANDRADE CARVALHO, relator e LÚCIA HELENA 
RODRIGUES CAVALCANTE, membro, PARA APURAR DENÚN-
CIA CONTRA O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL 
DE ROSÁRIO – MA, SR. JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FI-
LHO E A VICE – PREFEITA, SRª. CLÁUDIA FERNANDA FER-
REIRA ANCELES. ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR 
NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES 
EM CONTRÁRIO. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO PALÁCIO “DOROTÉIA 
QUEIROZ”, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, ESTADO 
DO MARANHÃO, EM 25 DE MARÇO DE 2021.CARLOS ALBERTO 
SERRA DA COSTA -Presidente do Legislativo Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

PORTARIA Nº 031, DE 25 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre a 
nomeação dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Es-
colar – CAE e dá outras providencias. O PREFEITO MUNICIPAL 
DE MATÕES, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe confere o Art. 72, incisos VI e IX da Lei Orgânica 
do Município.RESOLVE: Art. 1º. Nomear os membros Titulares e 
Suplentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, 
conforme a Lei Federal nº.06, de 08 de maio de 2020,  para o quadri-
ênio de 2021 a 2025, conforme quadro abaixo:

Titular: Raimundo Abreu da Silva Filho
Suplente: Luciana Gomes dos Santos
Titular: Luzilândia dos Santos Silva

Suplente: Hermenegilda Pereira Jacinto de Sousa 

Representantes da 
Entidade Civil

Titular: Carlos Vagno Rodrigues da Silva
Suplente: Nelita Alves dos Santos
Titular: José Givanildo da Silva
Suplente: Gildenir da Silva Lima

Representantes dos 
Professores Municipais

Titular: Lilia Raquel Soares Desidério
Suplente: Elisânio da Costa e Silva

Titular: Cleide Rosa dos Santos
Suplente: Erica Marana Silva Lima

Representantes de 
Pais de Alunos

Titular: Patrícia de Oliveira Melo
Suplente: Anaede Soares de Lima

Representantes do 
Executivo

Art. 2º.  Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º. Dê-se ciência. 
Publique-se. Cumpra-se. Matões/MA, em 25 de março de 2021. FER-
DINANDO ARAÚJO COUTINHO - PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 032, DE 25 DE MARÇO DE 2021. “Dispõe sobre a 
nomeação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
e dá outras providencias.”O PREFEITO MUNICIPAL DE MATÕES, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o Art. 72, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e Lei 
Municipal n° 687, de 11 de março de 2021.RESOLVE: Art. 1°. NO-
MEAR os membros titulares e suplentes que comporão o Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação – FUNDEB, para o período de 25 de março de 2021 à 
31 de dezembro de 2022, conforme quadro abaixo:

Titular:  Lilia Raquel Santos Soares
Suplente:  Elisânio Costa e Silva Representantes de 

Pais de AlunosTitular:  Albertina Pereira da Silva
 Suplente: Alcione Pereira Cruz 

Titular: Francisca Aclene Viana Lima
Suplente: Francisco Paulo da Luz Silva

Representantes da 
Secretaria Munici-
pal de Educação

Titular: Maria Telma de Lima
Suplente:Marina Carneiro da Silva

Representantes dos 
Diretores

Titular: Fabiana da Silva
Suplente:Maria Cícera Pereira Cruz

Representantes de 
Técnico Adminis-

trativo
Titular: Adailson de Sousa Lima

Suplente: Antonio Adriano Rodrigues da Silva
Representantes dos 
Professores Municipais

Titular:  Gabriela Sousa e Silva Rodrigues
Suplente:  Denise Costa Lima

Representante do 
Conselho Municipal 

de Educação
Titular: Raimundo Silva Santos

Suplente: Leonor Maria de Sousa Silva
Representante do 
Conselho Tutelar

Titular: José Ribamar Alves de Oliveira
Suplente: Tatiane da Silva Conceição Representantes dos 

AlunosTitular: Kawan Levy Adriano dos Santos Silva
Suplente: Ana Eva de Sousa Cardoso

Titular: Manoel dos Santos Batista da Silva
Suplente: Vânia Lima Carvalho

Representantes do 
Executivo

Titular:  Nayane Pereira da Silva
Suplente: Eurenir Borges da Silva

Representantes da 
Escola do Campo

Titular: Denilson Barbosa dos Santos
Suplente: Pricila Costa Silva Santos

Representantes dos 
Quilombolas

Titular: Marinalva Alves da Silva Viveiros 
Suplente: Raimunda Maria S. Coutinho Vieira Representantes de 

Organizações da
 Sociedade CivilTitular: Igleses Pinheiro Brandão

 Suplente: Eulálio Soares de Sousa

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. Art. 3°. Dê-se ciência. Publique-
se. Cumpra-se. Matões/MA, 25 de Março de 2021. FERDINANDO 
ARAÚJO COUTINHO  - PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA

PORTARIA Nº110/2021. PORTARIA Nº 110/2021 Penalva – MA, 
24de março de 2021 O Prefeito Municipal de Penalva Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferi-
das pelo artigo 88 da Lei Orgânica do Município e no artigo 37 da 
Constituição Federal. RESOLVE: Art. 1º - Nomear com membros do 
Conselho Municipal de Educação – CME: I Representante da Se-
cretaria Municipal de Educação – SEMED: a) Titular: Lusenir do 
Socorro Sà Pinto;  b) Suplente: Dilza da Conceição Martins Serra. 
II – Representante das Entidades Comunitárias Organizadas: a) 
Titular: Ana Carolina Soeiro Oliveira; b) Suplente: Clemilda de Fáti-
ma Lobato Costa. III – Representantes da Câmara de Vereadores: 
a) Titular : José Augusto Alves Mendes; b) Suplente: Antônio Moacir 
Simas Neto. IV – Representantes das Unidades Executoras: a) Ti-
tular: Izânia Nunes Fonseca; b) Suplente: Joelma Corrêa Alves; c) Ti-
tular: Sócrates Oliveira Muniz; d) Suplente: Carlos Alberto Amorim 
Teixeira. V- Representantes dos pais de alunos da rede municipal: 
a) Titular: Estelita Cutrim Aragão Batista; b) Suplente : José Manoel 
Lindoso Mendes;  VI – Representantes dos Servidores Públicos 
Municipais: a) Titular: Adnauria de Jesus Serra Silva; b) Suplente: 
Silvana da Conceição Nunes Pinto;  Art. 2º - A presente portaria en-
tra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Dê - se Ciência , 
Publique- se , E Cumpra –se. Gabinete do Prefeito Municipal de 
Penalva/MA, em 24 de março do  de 2021. RONILDO CAMPOS 
SILVA, Prefeito Municipal de Penalva.
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FOLHAN"-'1,()1. 
cAMARA MUN. DE ROSÃRI 

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE Nº 001/2021 PORTARIA Nº 1512º21
• OE 2§ 

DE MARÇO DE 2021. 

Presidente: Vereador Rachid João Sauáia 

Relator: Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho 

Membro: Vereadora Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante 

PARECER PRÉVIO 

Assunto: Denúncia por infrações político-administrativas contra O Exmo. 

Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, .. 

Cláudia Fernanda Ferreira Anceles. Decreto-Lei 201/1967. 

1. SÍNTESE DA DENÚNCIA E DOS PROCEDIMENTOS TOMADOS PELA 

COMISSÃO 

Tratam-se os autos de denúncia formulada pelos Senhores Bruno Kelvin 

Marques Martins e Leonel Oliveira , ora Denunciantes, com base nos artigos 4° e 5° do 

Decreto-Lei 201/67, contra o Exmo. Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton 

Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, ora 

Denunciados. 
Os Denunciantes alegam em síntese que, os Denunciados praticaram 

.• condutas, em comunhão de desígnios, que se enquadram como infrações político-

administrativas descritas no Decreto-Lei nº 201 de 1967, pelo que requerem a abertura 

de processo político-administrativo de cassação de mandato em face do Prefeito e da 

Vice-Prefeita de Rosário-MA 

Em relação ao Exmo. Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro 

Calvet Filho, seguem alegando que: 

- o Decreto nº 240/2021, de 12 de janeiro de 2021 , que decreta situação de 

emergência dos serviços de saúde, educação, assistência social meio amb· t • 1en e e 
infraestrutura do Município de Rosário autorizando "a contratação emergencial de 

empresas especializadas na execução de serviços indispensáveis para a 9 . arant1a da 
saúde, segurança das pessoas, da ordem pública e do patrimônio público . . . municipal" 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, foi emitido sem justa causa e sem t a ender aos 
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critérios técnicos, violando as;r~'~drii;p;;t~~~·;c4~l~~i;O VIII , do Decreto nº 20116
7

; 

• ignorou o Decreto Legislativo nº 001/2021 , à medida que deixou de 

submeter apreciação dos Vereadores: "todos os procedimentos tomados para emissão 

do Decreto Executivo"; "as informações sobre os procedimentos administrativos que 

concluiram pela edição do Decreto Executivo nº 240/2021, assim como publicações 

oficiais do diário e encaminhamento as autoridades de controle do Estado do Maranhão, 

sobretudo o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e Ministério Público do Estado"; 

"todas as despesas processadas do dia 12 de janeiro de 2021 por meio de despensa de 

licitação relacionadas ao Decreto de Emergência"; "encaminhar, com antecedência de 

05 (cinco) dias, os termos de referência e projetos básicos com quantitativo e descrição 

completa de materiais, produtos, insumos e serviços a serem contratados por meio de. 

dispensa de licitação, a fim de que a Câmara fiscalize e deliberem sobre a despesa que 

se pretende processar, para só depois o Poder executivo executá-la"; "contrato ou 

ordem de fornecimento, empenhos comprovantes de pagamentos das despesas 

relacionadas ao Decreto de Emergência. Violando o diposto no art. 4°, inciso IV, do 

Decreto-Lei nº 201/67 e também o inciso VII do referido Diploma Legal, porque se omitiu 

em praticar ato contra expressa disposição legal ao não atender as obrigações previstas 

no Decreto Legislativo 001/2021. 
- deixou de atender ao Requerimento nº 02/2021, da Câmara Municipal de 

Vereadores, o qual solicitou "informações sobre as despesas e demais procedimentos 

que se justificaram com a Decretação do Estado de Emergência, desde o dia 12 de 

janeiro de 2021, data em que foi editado, até a presente a data", infrigindo O Art. 4º, 

inciso Ili do Dec. Lei 201/67; 
- burlou a exigência de processo licitatório para beneficiar pessoas 

especificas com recursos públicos em afronta aos princípios da impessoalidade e da 

moralidade pública, dando ensejo a aplicação de recursos no valor acima de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) sem que houvesse a necessária cone • orrenc1a entre 

os interessados na licitação. Destaque para a Secretaria Municipal de Ad • • ministração e 
Recursos Humanos, a qual não estava elencada dentre as pastas . em situação de 
emergência abrangidas pelo Decreto nº 240/2021, porém realizou t _ . . . con rataçoes por 
dispensa de hc1tação com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 conduta , que se enquadr 
no art. 4°, inciso VIII, do Decreto-Lei nº 201/67. ª 
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Fernanda F . ª· Vice-Prefeita municipal de Rosário-MA, Cláudia erre1ra Anceles . . . 
infrações p lft' ' seguem alegando que a Denunciada praticou as seguintes 

o 1co-administ r . . . º 
2011a7. ra ivas previstas no art. 4º, incisos VIII , do Decreto Lei n 

' . 

. . . - sem ocupar efetivamente o cargo de Prefeita, contribuiu para a prática de 
1hc1tudes favorecend . . . 0 seus fam1hares econômica e politicamente em detrimento dos 
bens e interesse do M . 1 . . . . 

unic pio, tudo com pleno conhecimento do Prefeito Municipal; 

- indicou o seu marido WILLAME WAQUIM ANGELES para o cargo de 
Secretário Municipal de Saúde, que foi responsável por implantar uma gestão familiar no 

âmbito da Secretaria de Saúde objetivando fortalecer seu grupo político, sob a liderança 
de sua esposa; 

- em conluio com o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde contratou 

falsos médicos para atuarem no Hospital Municipal de Rosário, causando dano ao erário 
em razão cometimento de esquema de "rachadinha"; 

- favoreceu a sua enteada WYLLYANE DE MACEDO ANGELES para ser 
contratada pelo município na condição de Dentista; 

- favoreceu seu pai CARLOS ALMIR CALVET PEREIRA, que teve sua 

caminhonete HILUX, cor PRETA de placa NWT6678, que foi contratada pela empresa 

beneficiada com dispensa de licitação para transporte de funcionários da saúde. 

' Após o protocolo da denúncia, a mesma fora apresentada perante os r. vereadores no Plenário da Câmara Municipal de Rosário - MA no dia 22 de março de 
1,{ - · 2021, momento em que se decidiu por dar prazo a toda a Edilidade para formar seu 

,, ,, 
1 

convencimento acerca dos fatos -denunciados, sendo convocada sessão extraordinária 

para O dia 25 de março de 2021 com o intuito de deliberar-se sobre a admissibilidade da 

denúncia. 

A denúncia fora admitida pela maioria dos vereadores na linha do atual 

entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal exposto na Suspensão de 

Segurança (SS) 5279, Relator Ministro Dias Toffoli, deferida contra decisão do 

Desembargador do Estado do Amazonas que havia considerado o quórum qualificado 

de 2/3 para recebimento da denúncia. Entendeu o STF que o quórum de 2/3 "configura 

adição de procedimento não previsto no Decreto 201/1967, norma federal aplicável ao 

caso, 0 que contraria O enunciado da Súmula Vinculante 46." Com esse mesmo 
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Alexandre Mora es, contra a exigência do quórum de 2/3. 
Logo após O recebimento da denúncia foram sorteados para a comissão 

Especial Processante os vereadores Rachid João Sauaia, Presidente; Caio Henrique 

Andrade Carvalho, Relator e Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante, membro. Os 

vereadores mencionados foram legitimamente nomeados para desenvolver as 

atividades da Comissão por meio da Portaria nº 015/2021. 
Assim, iniciaram suas atividades instaurando os trabalhos da comissão 

Especial Processante em 05 de abril de 2021, momento em que lavraram os termos de 

notificação dos denunciados, para apresentarem defesa prévia no prazo de 
1º (dez) 

conforme preconiza o Art. 5º, Ili do Decreto-Lei - nº 201/1967. 
Desta feita, os Denunciados, por sua vez, foram notificados a apresentar 

defesa prévia no dia 05 de abril de 2021 . 
As defesas prévias dos Denunciados foram apresentadas, tempestivamente, 

no dia 16 de abril de 2021, por meio de seus advogados constituídos. 

1.1- · SÍNTESE DAS DEFESAS 
1.1.1 - DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DO PREFEITO 

Apresentada a defesa prévia do Sr. José Nilton Pinheiro Calvet Filho, 

tempestivamente, alegou-se questões preliminares relacionadas a incompetência de 

foro, ausência de justa causa e ilegitimidade passiva e, no mérito asseverou a 

regularidade do decreto emergencial, o princípio da separação dos poderes, ausência 

de infração político-administrativa, regularidade nas contratações e ausência de prática 

delitiva no caso dos médicos . . 

1.1.2 - DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DA VICE-PREFEITA 

Igualmente apresentou defesa prévia a Sra. Cláudia Fernanda Ferreira 

Anceles, tempestivamente, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a 

incompetência legal da Câmara para apurar os fatos descritos na denúncia, assim como 

a individualização da responsabilidade e da votação. No mérito, expôs que não existem 

indícios de autoria delitiva. 
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· DAS PRELIMINARES 

S 
2

' 1 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 
egundo a dei . . · 

seria i t esa do Prefeito José Nilton Pinheiro Calvet Filho, a denuncia 
nep a Porque os D · .. . · ã 

• . enunciantes escolheram via inadequada, não houve descnç 0 minuciosa dos fatos e ã - . 
n ° se apresentou provas suficientes a ensejar a persecuçao em seu desfavor. 

. Ne
st

e ponto, considero que deve rejeitada, porquanto inteligível a exordial 
analisada. As d . . . 

con utas configuradoras de infração político- admin1stratIvas aos 
Denunciados fo d • d 

ram ev1damente expostos, sendo possível analisar a deman a em 
comento. Além disso, as infrações polltico-administrativas ensejam aplicação do 
Decreto-Lei nº 201/67 e o rito ali previsto. Por outro lado, não se exige na presente fase 
po

st
ulatória a existência de provas irrefutáveis para a propositura da denúncia. A 

certeza quanto a materialidade e autoria das infrações devem ser investigadas com 
maior profundidade na fase instrutória, onde as partes terão oportunidade de 
confrontarem as suas versões. -

Assim, esta relataria é pelo afastamento da inépcia da inicial pelo motivo 
exposto, no art. 330, § 1°, 111, do CPC/2015. 

2.2 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO 

Quanto a preliminar de incompetência de foro alegada pelo Denunciado, o Sr. 
José Nilton Pinheiro Calvet Filho que, em síntese simplifica as funções fiscalizatórias do 
Poder Legisltivo apenas mediante a análise de processos licitatórios pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, a mesma também não deve prosperar. 

As Câmaras Municipais têm a competência de fiscalizar todos os atos do 
Poder Executivo, sem que isso se faça apenas após a análise dos Tribunais de Contas. 

Há de se esclarecer que a fiscalização envolvem várias vertentes do direito 
' dentre elas, o criminal, o administrativo e o político-administrativo. Os dois primeiros 

permitem a fiscalização do Poder Executivo com os encaminhamentos aos demais 

órgãos de controle e fiscalização, tais como Ministério Público e Tribunal de Contas, 

para que assim tomem as providências administrativas e judiciais cabíveis, sob a égide 
das leis infraconstítucionais. 

Entretanto, quanto as infrações político- administrativas, a Câmara Municipal 
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1 se u 1 1zando do com t' ~ •m-no.ma.10v.br / cn,1i1: cll1W'11_n,qrin@h01mail.con1 de (e deve) 
e imento de ilegalidades, concomitantemente, po 

apurar a responsabTd . . . antindo, 11 ades polltico-administrativa do gestor municipal, gar 
acaso venha a se . . . . do direito r condenado, responsabilidades em todas as seares 
mencionadas. 

Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.42911992• 

pois ª primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto ª 
segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 

Dito isto, a tipificação apresentada pelos denunciantes se reporta, 

exclusivamente, a condutas estabelecidas pelo art. 4º do Decreto Lei nº 201167, 0 que 

abre a competência desta Câmara Municipal para conduzir o processamento da referida 

denúncia, o que justifica esta relataria a opinar pelo afastamento da presente preliminar. 

2.3 - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

Quanto presente preliminar, o procedimento tomado por esta Câmara 

Municipal de Rosário se fez em virtude da admissibilidade dos vereadores no plenário -
deste Poder Legislativo. 

A propósito, tal preliminar se confunde com o mérito. 

Desta maneira, ao menos em relação a indícios para o processamento, tal 

preliminar já fora superada, visto que a cassação de chefe de Poder Executivo é medida 

interna corporis do Parlamento Municipal de Rosário, que não pode ser tolhida sob 

nenhuma hipótese, fato este que conduz esta relataria a afastar a preliminar analisada. 

2.4 -DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva baseada na delegação de 

competências do Prefeito aos secretários e/ou outros servidores da Prefeitura Municipal 

de Rosário, no Agravo de Instrumento a seguir, a matéria foi abordada pelo STF de 

maneira mais direta: 

AI 631841/SP, Relator Min. Celso de Melo, Julgamento 24/04/2009 (Dje _ oa2 
05/05/2009) 

"Os secretários exercem cargos de confiança para praticarem atos delegados pelo 

Prefeito, que os escolhe direta e imediatamente e tem a responsabilidade não somente 
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' am m de fiscalizar diretamente seus atos. Por 
mostra-se inaceitá 1 . • • • elacionamento ve que, pelas dimensões da maquina admin1strat1va e r 

direto, 0 Prefeito desconhecesse a liberaçao ilegal de pagamentos." 
P rt t . . d d prefeito por 

0 an o, não há que se cogitar afastar-se a responsab1hda e 0 

ato de Secretário ou qualquer outro servidor, vez que, quem recebeu do povo 
0 

d t . d ·mplesmente 
man a O para genr os recursos públicos foi o Prefeito. Ele não po e si 
subStabelecer seus poderes sem controlar, de alguma maneira, o substabelecido. Será 

responsável, sim, comissivo ou emissivo, mas sempre titular da responsabilidade que 

lh f · t ·b · f ágio universal. e 01 a n uIda pela vontade popular, pelo povo, mediante o voto, em su r 
A delegação de competência não é um cheque em branco para isentar 

0 

chefe do executivo de responsabilidade. Ademais, sem entrar no mérito, os secretários 

e servidores mencionados na denúncia fazem crer que o Prefeito Municipal, ora 

denunciado, tinha conhecimento de todos os fatos configuradores da infração político-

administrativa, razão pela qual, afasto a presente preliminar. 

2.5 -DA PRELIMINAR DE "ILEGITIMIDADE PASSIVA" DA VICE-PREFEITA 

A Vice-Prefeita, Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, sustenta que é 
"parte ilegítima" para figurar como autora de infração político-administrativa por que 

,: , jamais "assumiu o efetivo exercício da Chefia do Executivo Municipal". 
,1 
~!1 É cediço que a interpretação literal é o mais pobre de todos métodos r.~ • interpretativos. Não serve isoladamente_ p~ra delimitar todo o alcance e as limitações 
,r '· dos enunciados contidos nas normas Jund1cas. A ·compreensão semântica do texto 
1 t I legal, sem dúvida, é importantíssima como ponto de partida de uma interpretação. 

l.l Todavia, em diversas hipóteses, é absolutamente incapaz de atingir aquilo que 0 

. ,, legislador pretendeu proteger, de maneira justa e coerente. ,, ' 

,i/- O Decreto-Lei nº 201/67, em seu preâmbulo e nos artigos 1º e 4º, deixa de 
,11 .. 
j.~ 1 mencionar a pessoa do "Vice-Prefeito", induzindo a ilação equivocada de que somente 0 

1
, i; Prefeito seria a única pessoa responsável pelos crimes de responsabilidade e pelas 

1 (• infrações político-administrativas. 
l 

t • 1' 
l ,' . . . 
1 

1, • 

' 

Hoje não se tem a menor dúvida que em relação aos crimes de 

responsabilidade (art.1°) existe a possibilidade de outras pessoas também res d pon erem 
por esses crimes, apesar do caput do artigo só se referir à figura do Prefeito A . • ssIm, por 
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rendas Púbr inanças Juntamente com o Prefeito se ap 

icas, ambos res de hipótese re Ponderão perante o Poder Judiciário. Trata-se · corrente nos juizos criminais. 

Em relação à · f . . em refletir s ln rações politico-administrativa parte da doutrina, s 
com o devido cuidado, defende a existência de uma certa "imunidade" do Vice~Prefeito 
pelo simples fato d • 1 são do 

. e não sido mencionado também no caput do art.4°. Essa exc u 
Vice-Prefeito d · t· do seja 0 raio de incidência do Decreto 201/67 não faz o menor sen 1 ' 

porque viola O princípio constitucional da igualdade, seja porque incorre em flagrante 
afronta ao principio da razoabilidade. 

Ora, no âmbito dos Municípios três categorias dispõem de mandatos eletivos: 
Prefeito, Vic~-Prefeito e Vereadores. Nesse cenário, indaga-se: qual a razão para se 
excluir, em tese, a incidência do Decreto-Lei nº 201/67 somente em relação ao Vice-
Prefeito? Por que apenas o mandato do Vice-Prefeito não pode ser cassado? 

Algumas condutas previstas no art. 4º só podem ser praticadas por quem de 
fato esteja no exercício do mandato de Prefeito, como exemplo, deixar de apresentar 
proposta orçamentária no devido tempo; descumprir a lei orçamentária. Mas existem 
outras condutas punidas com a cassação em relação ao Prefeito e que também podem 
ser praticadas por quem esteja no exercício do mandato de Vice-Prefeito, como: impedir 

o funcionamento da Câmara; e, negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 
interesse do Município ou mesmo faltar como decoro na sua conduta pública. 

Deixar de aplicar, em relação ao Vice Prefeito, em qualquer hipótese, o 

Decreto-Lei nº 201/67 pelo simples fato do preâmbulo e do caput do artigo 4º se referir 

somente ao Prefeito é homenagear a desigualdade. Imagine-se um Prefeito, o seu Vice 

e um vereador impedindo, com emprego de ameaça e violência, o funcionamento da 

Câmara. Não teria sentido a abertura de processo de cassação apenas contra O Prefeito 

e O vereador, deixando livre o Vice para assumir o Comando do Executivo apesar de ter 

praticado conduta igual ao que ensejou a extinção do mandato do Prefeito. Seria uma 

contradição no próprio sistema jurídico, uma incoerência manifesta, que não pode ser 
agasalhada pelas :regras de interpretação. 

o art. 3° do Decreto-Lei nº 201/67 em sua expressão literal não autoriza a 

exclusão do Vice do processo de cassação pelas infrações previstas no art. 40
1 

como 

mencionou a defesa da Vice-Prefeita Cláudia Anceles. 

; 
1 

iflÍ! --

i • 
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N <ont PJ 23.689.ITT/OOOH2/CEP.:65.150-000-Roslrlo-MA , de a realidad llo@'cmrourio.m, . ..,v.b< i email: clman_n,qrlo@hotmail.com • dos cnmes 
e, esse art. 3º refere-se ao sujeito ativo 

responsabilidade r . . . . . . penas de 
P evistos nos diversos incisos do art. 1° (punidos com 0 

reclusão e de detença ) _ ·t s no art. 4 
. . 0 e não às infrações político-administrativas descn ª 

(punidas com cassari!io d 
yg e mandato). 

O ilustre· d · • · t·vo dos crimes outnnador Tito Costa, lecionando sobre o su1e1to a 1 
de respons b Td a 1 1 ade, deixa isso bem claro quando afirma: 

"Ainda t · · do cargo de no ocante ao processo por crime de responsabilidade no exercicto 
Prefeito, 0 Decreto-lei nº 201/67 diz, em seu art. 3º, que "o Vice-Prefeito, ou quem vier ª 

b t·t · p · · 'd ainda que su s I u,r o refeito, fica sujeito ao mesmo processo (criminal) do substitui o, 
tenha cessado a substituição"- gritamos. (ln: ·Responsabilidade de Prefeitos e 

Vereadores. 4 ed. São Paulo, RT, 2002. Pg-155). 

E adiante conclui: 

" ... o sujeito ativo do crime de responsabilidade, previsto no art. 1°, do Dec.-201/67, é o 

Prefeito, ou quem esteja em seu lugar, no exercício de suas funções, à frente do 

executivo municipal. Pode ser o Vice-Prefeito, ou o Presidente da Câmara, ou, quem em 

casos especiais, um ou outro vereador componente da Mesa Diretora da Gamara, ou 

não. Desde que pratique qualquer ato que possa ser enquadrado num dos incisos legais 

do art. 1º, e que por isso mesmo configure crime de responsabilidade, sujeitar-se-á ao 

mesmo processo e eventual condenação, ainda que tenha cessado a substituição" (ln: 

ob.cit. pg-155/156.). 

Note-se que, nos crimes de responsabilidade é possível a punição com pena 

de reclusão ou de detenção mesmo depois de encerrado o mandato, enquanto nas 

infrações político-administrativas ocorrendo o término do mandato já não será mais 

possível a cassação. 
Feitas tais considerações, é juridicamente possível a conclusão de que a 

atual Vice-Prefeita pode ter seu mandato cassado caso seja comprovado na fase 

instrutória que ela tenha negligenciado na defesa dos bens rendas d'tr ·t· · , e1os ou 
interesses do Município de Rosário -MA. 

Num. 45420882 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134231100000042575292
Número do documento: 21051100134231100000042575292



-

i 
' 

1 
fjl 
'.), t1 

~
'~: -} 
i/ 

~
,~l 
J,f 

..... 
.f~!,, ft '; 

f' 

m 
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ça GDVl!mador "lvar F .. uel~o Saldanha'" -r./n Centr~~ (91) n,s-3026 
,on,.~N~ 23.689.177/000Hl / CEP.: 65.1~-000- "°'' ''º -MA d Na denúncia . t O(<!'Cffl~rio.ma.p.br I emilil:clman_- rio@hotmall.com • . f 'ta rosariense e . , ex,s e manifesta imputação contra a Vice Pre ei 

que tena beneficiado familiares, por meio de contratos ilegais, em detrimento de ben~ e 

interesses do município; ser responsável pela indicação de seu marido Wilame Waquim 

Anceles para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, que foi o responsável _por 
· 1 t · , fianceiros ,mp an ar uma gestão familiar no âmbito dessa Secretaria, gerando preJuizos 
d · · t t· · · lantação de ª mm,s ra ivos co,mo ocorreu na contratação de falsos médicos e ,mp 

"rachadinha", além de outras ilicitudes contra o patrimônio público. 
S . - "'I 'f midade" da Vice-ena uma teratologia sem precedentes acatar a I egi 1 

Prefeita no presente processo, ainda em caráter preliminar, pois é possível que ª 
mesma tenha efetiva participação nos atos ensejadores da apresentação da denúncia 

na Câmara Municipal. Por tanto, deve ser rejeitada também essa preliminar. 

Portanto, a presente preliminar deve ser afastada. 

2.6 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DENUNCIADOS 

Coo, relação a presente preliminar, a mesma já fora superada no momento 

em que se imputou condutas diferentes entre os denunciados, individualizando assim as 

condutas e suas imputações 
Sendo assim, rejeito a preliminar. 

3. DA CONCLUSÃO DA ANÁILSE DA DEFESA E DO 

PROSSEGUIMENTO/ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA 

Com o fito de estabelecer os limites de atuação da Comissão Especial 

Processante e sanar eventuais imbróglios sobre a natureza da denúncia em análise 
' 

evidenciamos tratar-se na espécie, de julgamento político-administrativo, com base no 

Decreto-Lei 201, de 1967, onde se pleiteia a cassação de mandato em face do Prefeito 

e da Vice-Prefeita de Rosário-MA 

Assim, para levar a efeito tal intento, faz-se necessário a verificação da 

existência de justa causa na denúncia formulada e, somente se, identificada a justa 

causa, está autorizado o prosseguimento da denúncia e a regular instrução probatória 

durante O processo político de cassação, assim como ocorre no processo administrativo 

disciplinar e no processo penal. 

Vale ressaltar que, a justa causa consiste em um juízo de probabil,·d d a e sobre 
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a existência de indício d COlllll~ tcm .... rioma.p.br '. ~11:clmara_ro,ario@hotmail.COfll . te momento n o 
s e autoria e matenahdade. Assim, no presen . d 

adentra · · . ã considera os 
ao Juizo seguro da convicção de que os Denunciados s 

0 
. ·· provada a 

culpados ou não, face aquilo que lhes é imputado, bem como que e
st

eJa 

t 
· 1·d . ão durante a 

ma ena I ade dos fatos denunciados, isso será demonstrado ou n ' 

instrução probatória. 

É 
M nhão tem se 

neste sentido que o Tribunal de Justiça do Estado do ara 

posicionado, senão vejamos: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL DESVIO 

OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 1°, 1 DO DECRETO-LEI Nº 

201/1967. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. ART. 
89 

DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA OU INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS 
HIPÓTESES OU DEIXAR DE OBSERVAR AS FORMALIDADES. ART. 1º DA LEI Nº 
9.613/98. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. INDÍCIOS DE AUTORIA. 
CONSTATAÇ1'O.' ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

QUESTÃO DE MÉRITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E CONDUTA TÍPICA. 

MATERIALIDADE DELITIVA. JUSTA CAUSA VERIFICADA. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
1. Descrevendo a peça acusatória os fatos e a conduta típica atribuída ao 

denunciado, de forma clara e objetiva, com suas circunstâncias, não há falar em 

ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. 
li. Adequando-se a exordial às exigências legais para a sua admissão - art. 41 do CPP -, 

havendo indícios que apontam para a possibilidade, ao menos em tese, da 

existência dos crimes previstos no art. 1°, 1 do Decreto-Lei nº 201/1967, art. 89 da 

Lei nº 8.666/93, bem como no art. 1° da Lei nº 9.613/98, e não verificadas as 

hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 do CPP, de rigor o recebimento da 

denúncia, porquanto nessa fase processual prevalece o princípio in dubio pro 

societate. 
Ili. Denúncia recebida. 
(TJMA - Procedimento lnvestigatório Criminal (PIC-MP): 00047258620178100000 

MA 0467242017, Relator: VICENTE D~ PAULA GOMES DE CASTRO, Data de 

Julgamento: 07/03/2019, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de p bl' _ u 1caçao: 
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12/03/2019) (GRIFAMOS) 

No caso em tela, após anélise detida dos autos, const/ltou-se fatos 

devidamente descritos e com indicação suficiente de autoria e materialidade de 

cometimento de infrações polltico-administrativas pelos Denunciados, motiVo pelo qual 

não vislumbro na defesa prévia nenhum elemento conclusiVo hábil, tampouco 
contundente para permitir, nesta fase processual, o arquivamento da denúncia 

apresentada. 
Portanto, é cristalino que existe plausibilidade na denúncia, bem como há 

atendimento aos requis~os legais necessários para que se dê prosseguimento à , 

apuração da Denúncia apresentada. 
Diante do exposto, OPINO pelo prosseguimento da Denúncia por infrações 

político-administrativas contra o Exmo. Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton 

Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda Ferreira Anceles. 

É o Parecer! 

Rosári~ ril de 2021. 

Vereador CAIO HENRIQUE ANDRADE CARVALHO 
Relator da Comissão Especial Processante 
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ATA DE SESSÃO DA CEP Nº 01/2021 DE 20/04/2021 

FOLHA Nº { b $ 
clt.fARA MUN. DE ROSÁRIO 

Aos ~i~te dias do mês de abril de ~ois mil e vinte e um, às 1 O horas, na sede da C~8:ª 
Murucipal de Rosário, especificamente, no plenáriq, ocorreu a sessão da Comissao 
Especial Processante nº 01/2021, co~vocada pelo Ato de Convocação nº 01/2021 da 
CEP, que apura infrações político-administrativas do Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet 

ilho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, prefeito e vice-prefeita, 
espectivamente, contando com a presença de seu Presidente, o Sr. Rachid João Sauáia, 
· o Relator, o Sr. Caio Henrique Andrade Carvalho e da Membro, a Sra. Lúcia Helena 

odrigues Cavalcante. Também se fizeram presentes a assessora jurídica da Câmara, a 
ra. Vanilse Silva Santos, o secretário dos trabalhos o Sr. Francimar Oliveira 
·odrigues, assim como o advogado do denunciado José Nilton Pinheiro Calvet Filho, o 
r. Iradson de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 12933). Ausentes os demais intimados. 

am colhidas assinaturas de todos os acima mencionados e dos demais presentes. O 
idente da Comissão, antes de dar início aos trabalhos, mencionou que secretariariam 
abalhos a Sra. Vanilse Silva Santos, assessora jurídica da Câmara Municipal, e o Sr. 

F cimar Oliveira Rodrigues, servidor da Câmara. Dando início aos procedimentos, o 
Pr!sidente mencionou que o objetivo da sessão foi originado em virtude do pedido da 
re/atoria desta Comissão ter solicitado convocação de sessão para leitura do parecer 
}~·évio acerca do prosseguimento ou arquivamento da denúncia e, para tanto, notificou-
se todos os interessados no referido procedimento. Continuou explicando que, seguirá 
rigorosamente o estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/67. Posterionnente, solicitou que 
o relator iniciasse a leitura do parecer prévio que, ao final, será posto em votação aos 
membros da presente comissão. Lido o parecer prévio pelo relator Caio Henrique 
Andrade Carvalho, foram rebatidas e afastadas todas as preliminares arguidas pelas 
defesas-prévias, sendo a conclusão pelo prosseguimento da denúncia. Colocado o 
parecer em discussão, a vereadora Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante, mencionou que 
segue o voto do relator pelos motivos que foram extemados, logo em seguida o 
Presidente Rachid João Sauaia também mencionou que segue o voto do relator pelos 
motivos extemados na denúncia. Após breve manifestação dos presentes, o Presidente 
da Comissão colocou o parecer prévio em votação, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade de seus membros, definindo a Comissão pelo prosseguimento da denúncia 
em face do Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira 
Anceles. Na mesma oportunidade, contando com- a presença do advogado de defesa do ~<:::... 

denunciado, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, o Dr. Iradson de Jesus Souza Aragão 
(OAB/MA 12933), o Presidente da Comissão decidiu por convocar sessão de instrução 
do processo que ocorrerá no dia 23/04/2021 ~s 8h00min na s~de da Câmara Municipal (_ j 
.de Rosário - MA, momento em que se colherao todo'. os depounentos dos De~i•dy 
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e as testemunhas arroladas pelos Denunciantes e Denunciados. Ficou já intimado o 
de '\Ilciante José, Nilton Pinheiro Calvet Filho, por meio de seu advogado, a se fazer 
pres nte na sessfo de instrução conJ.<;>cada. O advogado do denunciante José Nilton 
Pinh · o Calvet , ilho, o Dr. Iradson de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 12933), ficou 
cient de sua obrigação de levar as testemunHas em banca, vez que não informaram as 
quali~c~ções e ehdereços das testemunh~ Jara a reali~ação de intimaç~es por esta 
Comissao. Ausenle o advogado da denunciada Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Ariceles, 
esta será intimadalda sessão de instrução dof rocesso, assim como os Denunciantes. 
para constar, manl ou lavrar este Termo, que depois de lido e achado conforme, vai 
assinado por todoJ os membros da CEP e d,r mim V anilse Silva Santos que o digitei. 
Sala das sessões do Palácio Dorotéia QueiroÍ da Câmara Municipal de Rosário em vinte 
dias do mês de abril de dois mil e vinte e um{ 

Rosário-. MA, 21de abril de 2021. 

fªtcwd Jo~ J~•~ 
Rachid Joã~ Sauaia 

. Presidtt~ 

Caio Henri~ Carvalho 
Relator 

~Jí!j}PJ~ 
Lúciclena Rodrigues Cavalcante 

Membro 

agão 
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ATA DE SESSÃO DA CEP Nº 01/2021 DE 23/04/202 t 

f OLHA N' E R0S~Rl0 
c1'MARA MUN. O 

Aos vinte e três dias do més de abril de dois mil e vinte e um, às 09 horas, na sede da 
Cfunara Municipal de Rosário, especificamente, no plenário, ocorreu a sessão de 
Instrução da Comissão Especial Processante nº O J /2021, convocada pelo Ato_ de 
Convocação nº O 1 /2021 da CEP, para fins de apurar infrações polltico-administrat1vas 
do Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Ancelcs, 
prefeito e vice-prefeita, respectivamente, contando com a presença de seu Presidente, 0 

Sr. Rochid João Sauéia, do Relator, o Sr. Caio Henrique Andrade Carvalho e da 
Membro, a Sra. Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante. Também se fizeram presentes ª 
assessora jurldica da Câmara, a Sra. Vanílse Silva Santos, o secretário dos trabalhos 0 

Sr . . Francimar Oliveira Rodrigues, o Consultor Jurídico da Câmara o Dr. Thiag? de 
Sousa Castro, assim como o Sr. Henandes, na qualidade de testemunha do denunciado, 
desacompanhado de seu advogado; o Sr. Kerlington de Jesus Santos de Sousa, na 
qualidade de testemunha do denunciado, desacompanhado de advogado; o Sr. Willame 
Waquim Anceles, nu qualidade de informante dos denunciantes, desacompanhado de 
advogado; o Sr. José Plínio Caires, na qualidade de testemunha do denunciado , 
desacompanhado de advogado; o Sr. Wallyson Henrique Gomes Rocha, na qualidade de 
testemunha dos denunciantes, desacompanhado de advogado; O Sr. Deyvid Willian 
Lima Rodrigues, na qualidade de informante, desacompanhado de advogado: o Sr. 
Jerfferson de Jesus Santos, na qualidade de testemunha dos denunciantes, 
desacompanhado de advogado; o Sr. Suerle Coêlho Mourão, na qualidade de 
t.estemunha dos denunciantes, desacompanhado de advogado; o Sr. José Nazareno 
Alves de Barros, na qualidade de informante, desacompanhado de advogado: o Sr. 
Nilvan, na qualidade de testemunha da denunciada, desacompanhado de advogado; a 
Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, denunciada, acompanhada de seu advogado Dr. 
Layonan de Paula Miranda( OAB/MA 10.699); o Sr. Jose Nílton Pinheiro Calvet Filho, 
denunciado, acompanhado dos seus advogados Dr. lradson de Jesus Souza Aragão 
(OAB/MA 12933) e Dr. Américo Botelho Lobato Neto (OABIMA 7803); Ausentes os 
dema.is intimados. Desde já se consigna em ata que as preparações para a oitiva dos 
depoimentos foram finalizados às oito horas e quarenta minutos, concedendo 0 
Presidente da Comissllo uma tolerdncia de .15 (quinze) minutos para que o advogado dos 
denunciante se fizesse presente. O presidente da Comissão, antes de dar inicio à 
instrnçtlo, mencionou que secretariarinm os trabalhos a Sra. Vunilse Silva Santos 
assessora juridicu da Câmuru Municipal, e o Sr. Francimar Oliveira Rodrigues, servido; 
dn Climam. Dando inicio nos procedimentos, foi feita o li sta de presença de modo oral 
pelo Presidente da Comissílo, constatando ao final pela presença dos já indicados em 
utu. Registra-se que o que o Sr. José Nazareno Alves de Barros, arrolado como 
testemunha, chegou à sessão no horário 09: 15; O Sr. Dnyvid Willian Lima Rodrigues, 
arrolado como testemunha, chegou às 09: 16 e o Dr. Rodrigo Passinho Azevedo 
advogado dos denunciantes, adentrou o recinto às 09: 15. Após n lista de presença 
Presidente du Comissão pedju que adentrasse no recinto todas as testemunhas, 'os 
d~nunciuntos e os denunc~ad~s, co~ seus ~espectivos procurodorcs. para . se fi zesse 11 
le1tum dn sfntese dn denuncia. Fe ita o le1 tum, todos se deram por satisfei tos e as 
1cslcmunhns so retlmmm do recinto. Franqueada o palavra para os dcnul ante, e J~ 
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denunciados, com seus respectivos advogados, tizernm os seguintes requcr~lll Botelho 
o ndvogrado do denunciado Jose Nlltoh Pinheiro Cal vet Filho, o Dr. Amcnco . ,,·cr,tc 

b.
1
. ã supcrver , 

Lobato Neto (OAB/MA 7803), fez requerimento de ha 1 itaç O 
. d Jos~ . d d d'nunc1a o -

requerendo prazo para a Juntada de prooura9ão; 2) O advoga O O e seja 
Nilton Pinheiro Calvei Filho, o Dr. lradson de Jesus ~ouza Aragã~, . re~~:r1:~efesa; 
alterado a ordem de oitiva das testemunhas! para garantir o contraditono e ª ão de 
requer tumbém a juntada dos seguintes documentos: Decreto que est~bdece ~,tu~~ do 
Bmergência cm âmbito Federal , Decreto de Calamidade Pública no am 

1 ? bre 
Municipio de São Luls e Instrução normativa nº 35 do TCL!, que tratabé: 0 
procedimentos licitatórios no caso de pandemia do COVID-19; requer, ta~ .. ' de 
deferimento do pedido de substituição de testemunha, com fundamento na ausenci;) 0 
prazo de tal ato no decreto nº201 /67; por fim, requer a oitiva dos denunciantes 
advogado dos denunciantes, o Dr. Rodrigo Passinho Azevedo, requer que o depo~m~to 
da testemunha arrolada, o Médico Claudio Nemocl, produzido em am_ ~o 
administrativo pela Comissão de Saúde seja aproveitado; 4) O advogado da denuncia . ª 
Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, o Dr. Layonan de Paula Miranda, requer que .5e.1 a 
alterado a ordem de oitiva das testemunhas, para garantir o contraditório e ampla dete~: 
requer ainda o indeferimento da prova emprestada referente à testemunha Dr. Claudio 
Nemoel, haja vista a não comprovação da impossibilidade desta de se fazer presente: 
requer ainda que seja atendida a incomunicabilidade das testemunhas durante a 
instrução. Em face dos referidos requerimentos, desde logo deliberado: a) o Presidente 
informou que tomará as providencias para assegurar a incomunicabilidade das 
testemunhas, ficando consignado que as testemunhas, após a oitiva, serão 
acompanhadas para fora do recinto; b) pelo indeferimento do requerimento fonnulado 
pelo advogado dos denunciantes, o Dr. Rodrigo Passinho Azevedo, para substituição 
das testemunhas antes a apresentação intempestiva. Deixa-se consignado que nenhuma 
das testemunhas indicadas para substituição encontravam-se presentes no rt.-cinto; e) 
pelo indeferimento do requerimento de substituição de testemunha formulado pelo 
advogado do denunciado Jose Nilton Pinheiro Calvei Filho, o Dr. lrndson de Jesus 
Souza Aragão, h~ja vista a ausência de previsão no Código de Processo Civil em 
relação ao motivo alegado, aplicado subsidiariamente; d) Sobre a ordt:rn de 
depoimentos, com fundamento no arl. 36 l do Código de Processo Civil , fi cou 
estabelecida na seguinte ordem: testemunhas dos denunciantes, testemunhas da 
denunciada Cláudia Fernanda Ferreira Anceles e teste1nunhas do denunciado José 
Nil ton Pinheiro Cavelt Filho ; ao fim a oitiva da denunciada Ch\udi.11 Fernanda Ferreira 
Anceles e do denun_ciado, nessa or?em. e) o~ demais req~1crimentos, inclusive aqueles 
co~stantes da exo_rd1_al, serão apre~1ados ao ft 11al da sessão. Sem mais requerimentos e 
deltberações prehmmares, o l~res~dcnte da CEP determinou o in(cio da oi ti va das 
te~temunhas. ~onvocada a pnmetrn testemunha arrolada pelos denunciantes, 0 Sr. 
W11lame Waqu1m Anceles, houve sua contradita por parte da defesa dos denunci•id . , 
h 

' . . < os rua vts~n que ~ossu1 parentesco con~ a denunciada Cláudia Fernanda Ferreira An1.:c les. 
Co~t~ dtta aceita~ passan~o o Sr. W11lame Waquim /\noelcs a ser ouvido na qualidadl.! 
~e mt~r~ante. Fica co~s,gnada ern ata a mani~estaç.ão dos advogados d 1l denunc~ada 
~l_áudm l·crnandn Ferreira A~celes e d~> denunciado com relação aos questionamento" 
fe itos pela Membra da Comissão Lue1a Cavalcant~ ha1·a vista se tmtar de ni:-' r . . · ' • t ·~ guma 
fu ndada em documentos que não t1vessen1 acesso e ·por se tmlar de nPrg1•nt•• e ' , t"" • "' llPll ' '--i. 
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Mamlestação acolhida, foi detérminada a continuidade da oit1 va. F,ca cons,gnlh om 

· · h · Calvet f 1 o e ata a manifestação do advogado do denunciado Jose Nilton Pin eiro . te a 
1 çã . . . C . H ,·que pertmen re a o aos quest-ionamentos feitos pelo Relator aio enr · , e a 

procedimentos licitalórios. Manifestação indeferida. Finali:zada a contradita, pas~u-s foi 
inquirição do informante pela Mesa da Comissão Especial Processante. A s,Fica 
franqueada a para o advogado dos Denunciantes que deu inicio a suas perguntafs. ·ra 

.ada CI , d. Fernanda erre, constado em ata a manifestação do advogado da denunc, au 'ª . ob 
Anceles acerca dos questionamentos feitos pelo advogado dos denuncia~:, ~m 
alegada impropriedade da forma que foram formuladas. Mamfestação indeferi · Sem 
mais perguntas, franqueada a palavra para o advogado de defesa da denunciada.se deu 
mais perguntas, dada a palavra para a defesa do denunciado. Nada mais havendo, 

0 
Sr 

por encerrada a oitiva. Ausente a segunda testemunha arrolada pelos denunciantes, · 
Sílvio Fernando. Convocada a terceira testemunha arrolada_ pelos denunciados, 0 Senh;;;_ 
Wallyson Henrique Gomes Rocha, houve sua contradita por parte da defesa 

1 denunciada Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, em face do alegado interesse pessoa e 
político na causa. Contradita indeferida e feito o compromi.sso com a verdade, deu-_se 
início a oitiva. Terminada a inquirição da testemunha pela Mesa da Comissão Especial 
Processante foi franqueada a para o advogado dos Denunciantes que se deu por 
satisfeito, sem perguntas por parte dos denunciados franqueada a palavra à defesa do 
denunciado. Sem mais perguntas, franqueada a palavra para o advogado de defesa da 
denunciada. Nada mais havendo, se deu por encerrada a oitiva. Convocada a quarta 
testemunha arrolada pelos denunciados, o Senhor Jerfferson de Jesus Santos, houve sua 
contradita por parte da defesa de ambos os Denunciados, em face do alegado interesse 
pessoal e político na causa. Contradita inferida e feito o compromisso com a verdade, 
deu-se início a oitiva. Fica consignado em ata a manifestação do advogado do 
denunciado Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho sob possível crime de falso testemunho, 
consistente na omissão da verdade. Tenninada a inquirição da testemunha pela Mesa da 
Comissão Especial Processante foi franqueada a palavra ao advogado dos denunciantes. 
Franqueada a palavra à defesa do denunciado. Sem mais perguntas, franqueada a 
palavra para o advogado de defesa da denunciada. Nada mais havendo, se deu por 
encerrada a oitiva. Convocada a quinta testemunha arrolada pelos denunciantes, o Sr. 
Deyvid Willian Lima Rodrigues, houve sua contradita por parte da defesa do 
denunciado Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho sob alegado interesse político e pessoal na 
causa. Contradita aceita, passando o Sr. Deyvid WiUian Lima Rodrigues a ser ouvido na 
qualidade de infonnante. Finalizada a contradita, passou-se a inquirição do informante 
pela Mesa da Comissão Especial Processante. Após, foi franqueada a para o advogado 
dos Denunciantes que deu início a suas perguntas. Sem mais perguntas, franqueada a 
palavra para o advogado de defesa da denunciada. Sem mais perguntas, dada a palavra 
para a defesa do denunciado. Nada mais havendo, se deu por encerrada a oitiva 
Convocada a sexta testemunha, Sr. Suerle Coêlbo Mourão, passou-se a inquirição da 
testemunha pela Mesa da Comissão Especial Processante. Após, foi franqueada a para 

0 
advogado dos Denunciantes que deu início a suas perguntas. Sem mais perguntas, 
franqueada a palavra para o advogado de defesa da denunciada. Sem mais perguntas, 
dada a palavra para a defesa do denunciado Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho. Nada 
mais havendo, se deu por encerrada a oitiva Convocada a sétima testemunlia armlada C\J 
pelos denunciantes, o Sr. José Nazareno Alves de Barros, houve a ; tradita da t!J1 
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CÃMARA 
M IJ N t C"l PA L OE 

ROSÁRIO 

Cimara Munlclpal de Rosário 
praça~ ftlvar Flguelr'fldO SaldaOhl~ s/0. c.entro--fOOe (98) JJ45·J02

6 

CNPJ 23.689,177/0001-12 / CfP,: 65.150-000 - Ros.irlO - MA camararosar101T1aCPootloOk-com-br . e Político e 
testemunha pelo advogado da denuncUlda. em fa<e do alegado interess d Barros a 
pessoal na r,ausa. Contradita deferida. passando o Sr. José NIIZJlreno Alves e nquiriçilO 
ser ouvido na qualidade de inf onnante. Finalizada a contradita. pa_ssou-se fia 

I 

quead• 
8 

do infonnante pela Mesa da Comissão Especial processante APo
5
• foi , ."~em mais 

para o advogado dos 0enunc1an1es que deu ,nlc,o a suas perguntada. Sem mais 
perguntas. rtanqueada a palavra para o advogado de defesa da denuncia ada em ata a 
perguntas. dada a palavra para a defesa do c1enunciado. fica . con"~o informante. 
manifestação do advogado dos denunciantes de que a pessoa citada pe rte do 
referente aos fatos que lhe foram apresentados na contradita, não con

5t
a corno ~ada a . . · · Tennin 

presente processo. Nada matS havendo, se deu per encerrada a o,uva. . . . das 
oiriva das testemunhas arroladas pelos ,!enunciantes e anteS que se passasseª o,ttv•_ do . . d d do do denuncia 
testemunhas arroladas pela denunciada e pelo denuncia o, o a voga . . í . 
Jose Nilton Pinheiro calvei Filho pugna pela apreciação do requeriment~ feito no 

10
1 c~o 

da sessão pela oiriva dos denunciantes e, oportunaJJlenle, pugna pela copta mtegrab ª 
ata e das gravações dos depoimentos. O Presidente da Comissão desde logo deh era 
pelo indeferimento do requerimento de oitiva dos denunciantes e ,nfonna que ª 
gravação será entregue o mais breve possível após o finai da presente sessão. Superado 
esse momento, a defesa da denunciada dispensa todas as testemunhas arroladas na 
defesa previa. Passa-se para a oiriva das testemunhas do denunciado. Convocada_ a 
primeira testemunha arrolada pelo denunciado, o Sr. Hernandes houve sua contradita 
pelo advogado dos denunciantes, sob alegada relação de amiz.ade com o denunciado 
Antes que a contradita fosse analisada, a deli:sa do denunciado dispensou a testemunha 
Convocada a segunda testemunha arrolada pelo denunciado, o Sr Kerlington de Jesus 
Santos de Sousa. não houve contradita e compromissado com a verdade se deu início à 
oiriva. Franqueada a palavra para os advogados de defesa do denunciado deu-se inicio à 
inquirição. Sem mais perguntas, franqueada a palavra para o advogado da denunciada e 
dos denunciantes, nessa ordem. Inquirição final feita pela Comissão. Nada mais 
havendo, deu-se por encerrada a oitiva. Sem mais testemunhas, foi manifestado 

0 

intere,se pelo . depcimento pessoal _ dos denunciados- Apó_s o depoimento pessoal da 
denunciada Claudia Fernanda _Ferreira Anceles, deu-se ,nlc10 ao depoimento pessoal do 
denunciado Jose N1lton Pmheuo CaJvet Filho. Fica constado em ata a manifestação d 
advogado do denunciado de que os ques~onamentos fonnulados pela Comissão fique~ 
atrela~ aos pontos descntos na _denuncia. _Concluldo o depoimento pessoal do 
denunciante, o advogado da denunciada Cláudia Fernanda Ferreira Anceles p 
pela dilação do prazo de alegações finais, haja vista a pluralidades dos envolu~JJ1da-se 

1 
·ctad d R . - 'ti v1 os e comp ex1 o caso. e~uenmento ratt ,cado pelo advogado do denunciado. 

Após a oluva do depoimento pessoal dos denunciados, a Comissã F • 
rroces.,ante, na pessoa do _se_u Presidente, passa a analisar os requerimentos 

O 

~:,c•al 
fican. do deliberado: a) defenmento do pedidos constantes na alfnca ··r· d ped _ tes, 

dí 1 

· • os pe idos na 
peça. exor a . cons1stent~ na Juntada de . todos _os documentos elaborados . 
com1ssllos processantes, tats como os relatónos técnicos da.• comiss<ies d . pelas 
dado p<lo médico Claudio Nemoel Silvo Lima e demais co11Vl>Clldos e_o d~po•mento 
fonun gravados; b) com rei~ ao requerimentos formulados ~~:1• d epo1mento 
d_enullOlado Jose Nilton Pinheiro calvei Filho pela juntada do Decreto, :;?gado do 
s11unção de E!mergênota em âmbito Fedem! , Decreto de Calamidade p .. bll_ eSlabelece 

d M 
. 1 -· d S . u ,ca no , b. o -unte pio e Ao Luís e Instrução normativa nº 35 do TCF _ . am 1to · que .~ ~tta "Ob v.}\ Jlt •' re t!}J 
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CÂMARA 
MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO 

Câmara Municipal de Rosário 
Praça Governador "lvar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026 

CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 - Rosário - MA 

FOLHA N'_.J)N ;~! 
CÃMARAMU . 

ed. . . , . camararosarioma@outlook.com.br d fi ido e 
proc imentos hc1tatonos no caso de pandemia do COVID-1 9, fica e er 
d · · • d. ara que etermmad~ a Juntada nos autos; c) Fica determinado o prazo de 5 (cinco) ias P _

0
_ d) 

0 Dr. Aménco Botelho Lobato Neto (OABIMA 7803) regularize sua representaça ' . 
F. d · ' • t a partir ica etermmado pelo prazo em dobro para apresentar alegações finais, conta os 
do encaminhamento dos documentos juntados e disponibilização dos links de ~ces: 
tanto para o email dos procuradores e na aba da Comissão processante no site 
Câmara, prazo no qual caso queiram deverão se manifestar sobre os document~s 
juntados nesta oportunidade. E para constar, , mandou lavrar este Termo, que de~is 
de lido e achado conforme, vai assinado por todos os membros da C~P e p~r m; 
Vanilse Silva Santos que o digitei. Sala das sessões do Palácio Dorot~1a 9ue1r?z ª 
Câmara Municipal de Rosário em vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e 
um. 

Rosário - MA, 23 de abril de 2021. 

1 Rach1éi João Sauaia 

Relator 

.Piai)~ 
Lúci;-"Hel~odriguesete 

Memb o / 

tL ~ . vanílseSivaSantos 
Procurador Câmara Municipal 
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FOLHA N'-- . -; 
CÃMARA MUN. DE ROSÁRI 

CÂMARA 
M UNIClf' Al DE 

ROSÁRIO 

Câmara Municipal de Rosário 
Praça Governador ~Ivar Figueiredo Saldanha~ s/n, c.entro-Fone (98) 3345-3026 

CNPJ 23.689,177/0001·42 / CEP.: 65.150-000 - Rosário - MA 
camararosar1oma@outlook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 09 
horas e 40 minutos na sede da Câmara Municipal de Rosário, perante ª 
Comissão Especial Processante nº 01/2021, convocada pelo Ato de 
Convocação nº 01/2021 da CEP, com a presença de seu Presidente, 0 Sr. 
Rachid João Sauáia, do Relator, o Sr. Caio Henrique Andrade Carvalho e da 
Membro, a Sra. Lúcia Helena Rodrigues Gavatoante e Assessoria Jurídica da 
Câmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Willame Waquim Ancel~S, 
portador(a) do RG nº 13513 PM MA e CPF 431.877.813-49, enfermeiro, 
casado, natural de Rosário - MA, desacompanhado de seu advogado, para 
prestar DEPOIMENTO GRAVADO, na qualidade de informante, sobre os 
fatos constantes na Denuncia que aponta possíveis infrações político-
administrativas do Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho e da Sra. Cláudia 
Fernanda Ferreira Anceles, Prefeito e Vice-prefeita do Município de 
Rosário/MA. 
A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acordo com o teor. O depoente nada mais disse que 
lhe foi perguatado, pelo qual, na qualidade de secretária da Comissão, lavrei o 
presente termo, que vai assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário- MA, 23 de abril de 2021. 

(.e/V,N_(IM4 {b 
Willane Waquimnêeíês 

Depoente 

auaia 
Presidente da CEP 

Caio Hew e Carvalho 
Relator da CEP 

~Mie~ Lhl:,a Helena Rodrigues 
Cavalcante 

Membro d' CEP 

u:,,~91v1}~, 
Vanilse Silva Santos 

Procurador Câmara Municipal 

j f 
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FOLHA N' E ROSARIO 
cAMARA MUN. D m CÂMARA 

M UNICIP A L DE 

ROSÁRIO 

Câmara Municipal de Rosário 
Praça Governador •rvat Figueiredo Saldanha• s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026 

CNPJ 23.689.ln/0001--42 / CEP.: 65.150-000 - Rosário - MA 
carnararosanoma@oUtlook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 
09 

horas e 40 minutos na sede da CAmara Municipal de Rosário, perante ª 
Comissão EspeGial Processante nº 01/2021, convocada pelo Ato de 
Convocação nº 01/2021 da CEP, cqm a presença de seu Presidente, 

0 
Sr. 

Rachid Joao sau-éta, do Relator, o sr. Caio t:tenrique Andrade carvalh~ e da 
Membro; a Sra-. Lúcia Helena Roorigues Gavalcante e Assessoria Jurídica da 
Câmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Wallyson Henrique Gomes ~och~, 
portador(a) do RG nº 48339295-2 SSP/MA e CPF 827.278.213-87, tunc,onáno 
públioo, desacompanhado de seu advogado, para prestar DEPOIMENTO 
GRAVADO, compromissado com a verdade, sobre os fatos constantes na 
Denuncia que aponta possrveís inh~$ polítioo-adm•inistrativas dó Sr. Jose 
Nilton Pinheiro Calvet Filho e da Sra. Glàudia Fernanda Ferreira Anceles, 
Prefeito e Vice-prefeita do Município de Rosário/MA 

A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
regiSttat expressamente a espontane1aac:1e de suas declaraçõés, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acordo com ·o teor. O depoente nada mais disse que 
lhe fõi perguntaaõ, pelo qual, na quanaaae ae seeretãnã aã Cõmissão, lavrei o 
presente termo, que vai -assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário- MA, 2·3 de abril de 2021. 

_//4Çf'4{!M-@44r.~ttv__ r- ~,,ttç ; íft;c,t/4. 
Wãlfysõn Heniiqüe Gõmes Rõchã 

õepoente 

- ~ Ra-~híd Mo~--
Presidente dà CEP 

Calo He~ carvalho 
Relator da CEP 

.e~ LúcÍa~a Rodrigues 
caváleànte 

Membro da CEP 

/44~1. 
Vanltse SIiva santos 

Pro&urador Câmara Municipal 
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m CÃMARA 
MUNICIPAL OE 

ROSÁRIO 

Câmara Municipal de Rosário 
Ptaça c;ovemador ·rvar Figueiredo Saldanha" stn, centro-f<>Oe (98) 334s-JOZ6 

CNPJ 23.689.!n/0001-42 / CEP.: 65.150--000 - Rosárl<>- MA 
camararosartoma@oUtlook.com,br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

. ~<.. ,~ 
FOLHA N'~ '"'L> 
cÃMARA MUN. OE ROSARl 

. . . . . t e um ás 11 
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mtl e v,n ' t a 

horas e 05 minutos na sede da camara Municipal de Rosén°, pe;': e de 
Comissão Especial Processante nº 01/2021, convocada P~

10 
Sr 

Con~ nº 0112021 da CEP, com a _presença de seu Presidente, d~ 
RachKI João Sauára, do Relator, o Sr. Caio Hennque Andrade carvalho da 
Membro; a Sra, Lúcia Helena Rodrig1:.1es Cavalcante e Assessoria Jurídica 
Câmara, COMP,.RECEIJ o(a) senhor(•) Jertrerson de Jesus SantoS, 
portadOí(a) do RG nº 650111196-9 SSPIMA e CPF 952.474.673-5

3
, 

autõnomo, desacompanhado de seu advogado, para prestar DEPOIMENTO 
GRAVADO, compromissado com a verdade, sobre os fatos constantes na 
Denuncia que aponta possíveis infrações político-administrativas do Sr. Jose 
Nilton Pinheiro Galvet Filho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, 
Prefeito e Vice-prefeita do Município de Rosário/MA. 

A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que toram 
prestadas -sem nenhuma forma de coaçãa, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acordo -com o teor. O depoente nada mais disse que 
lhe foi perguntado, pelo qual, na qualidade de secretaria da comissão, lavrei o 
presente termo, que vai assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário - MA, 23 de abril de 2021. 

(/ Jêi'ffêrt'dêJéSÜS SiiUõS 

fRachld ~uaia 
Presidente da CEP 

Depoente 

caio Henrtqu~ carvalho 
Relator da CEP 

. ~ -dae 
Càvalcante 

Memlsl! ti/2, . 
VanUse SIiva Santos 

Procurader Câmara Municipal 
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m CÂMARA 
MUN ICIPAL OE 

ROSÁRIO 

Pr . Câmara Municipal de Rosário 
aça Govemactor ~Ivar l'IQuell'l!do 5aldanha" stn, Centro--Fone (98) 3345-3026 

CNPJ 23.689.ln/OOOH2 / CEP.: 65.150-000 - Rosário - MA 
camararosanoma@outlook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

" ' ~A N' lb_ . 
,1t<A MUN. DE ROSA.RIO 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 11 
horas e 37 minutos na sede da Câmara Municipal de Rosário, perante a 
Comlaslo Especial Proceaaante nº 01/2021, convocada pelo Ato de 
Conv?C8çlo nº 01/2021 da CEP, com a presença de seu Presidente, o Sr. 
Rach1d João Sauáia, do Relator, o Sr. Caio Henrique Andrade Carvalho e da 
Membro; a Sra. Lt:lcia Helena Rodrigues Cavalcante e Assessoria Jurídica da 
Cãmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Deyvld Willlan Lima Rodrigues, 
portador{a) do RG nº 0392341820101 SSP/MA e CPF 604.563.833-60, 
autõnomo, desacompanhado de seu advogado, para prestar DEPOIMENTO 
GRAVADO, na qualidade de lnfonnante, sobre os fatos constantes na 
Denuncia que aponta possfvels Infrações polftico-administrativas do Sr. Jose 
Nilton Pinheiro Calvét Filho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, 
Prefeito e Vice--prefeita do Municf pio de Rosário/MA. 

A seguir foi feita á leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
re.glstrar expressamente a espontaneidade de suas declaraÇões, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acordo com o teor. O depOénte nada mais disse que 
lhe foi perguntado, pelo qual, na qualidade de secretârla da Comissão, lavrei o 
presente termo, que vai assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário - MA, 23 de abril de 2021. 

1/ 

1/t 
DéyVld Wllllan Lima Rodr gu11 

Depoente 

!Rachld Jo ~ auala 
Préildér'ltê dá CEP 

Caio Henrtnt~ttm1·rade Carv•lho 
Relator da CEP 

........... ........,f.,..ú~l""!ett= 
c•v•lcantt 

Membro da CEf!> 

V~J~ -
Vanllse SIiva Santos 

Procurador Cimara Municipal 

IS 
li 

1 

ii 
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CÃMARA 
14UN I CIP4 t OE 

ROSÁRIO 

Praça Câ~ara Municipal de Rosário 
Governador lvar l'lgue,ajo Saklant1a• s/n, Centro-fone (98) 33-45--3026 

CNPJ 23-689.ln/OOOHZ / CEP.: 65.150--000 _ Rosário - MA 
tamararosal'1omaCout!ook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMl:NTO 

FOLHAtr~ --
" Ã~ARA MUN. DE R05AHIL 

Aos vint~ e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 11 
hora~ 

8 
37 minutos na sede da camara Municipal de Rosário, perante ª 

Com,ssao Especial Processante nº o 1 /2021 convocada pelo Ato de 
C~nvocaçao nº 01/2021 da CEP, com a pr~ça de seu Presidente, o Sr. 
Rathtd Joio Sauála, do Relator, o Sr. Calo Henrique Andrade Carvalho e da 
Membro; a Sra. Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante e Assessoria Jurídica da 
CAmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Suerle Co6Iho Mourão, portador(a) 
do RG nº 034489402007-0 SSP/MA e CPF 051110683-17, autónomo, 
desacompanhado de seu advogado, para prestar O&POIMENTO GRAVADO, 
compromlssado com a verdade, sobre os fatos constantes na Denuncia que 
aponta posslvets Infrações polltico-administrativas do Sr. Jose Nilton Pinheiro 
Calvet Filho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, Prefeito e Vice-
prefeita do Municf pio de Rosário/MA. 

A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
reglstrar expressamente a espontaneidade de suas ttectaraÇões, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acordo com o teor. O depoente nada mais disse que 
lhe foi perguntado, pelo qual, na qualidade de secretária da Comlssao, lavrei o 
presente termo, que vai assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário - MA, 2-3 de abril de 2021. 

Suerle Cotlho Mourão 
Depoente 

Pr~ 

Calo Henrique Andrade Carvalho 
Relator da CEP 

.. LJdP~ 0 

Lúcia Hefena Rodrtguea · 
Càvaleànt• 

m 
Vanllse Silva Santos 

Procurador Câmara Municipal 
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m CÃMARA 
MUNICIPAL OE 

ROSÁRIO 

Clmara Municipal de Rosário 
Ptaça Gollemador "l\tar figueiredo Saldanha" s/n, Centro--fone (98) 3345-3026 

CNPJ 23.689.ln/0001""2 / CEP.: 65.150--000 - Rowio - MA 
tamararosartoma@outlook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 11 
horas e 59 minutos na sede da camara Munlcipal de Rosário, perante ª 
Comissão Espeçial Processante nº 01/2021 ; convocada pelo Ato de 
Convocaç10 nº 01/2021 da CEP, com a presença de seu Presidente, o Sr. 
Rachid Joao Sauáia, do Relator, o Sr. Caio Henrique Andrade Carvalho e da 
M~ a Sra, lúcia Helena Rodrigues Cavalcante e Assessoria Jurídica da 
Cêmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Jo9' NazaNno Alves de BarTOS, 
portador(a) do RG nº 0152552020000 SESP/MA e CPF 417.983.413-87, 
autõnomo, desacompanhado de seu advogado, para prestar DEPOIMENTO 
GRAVADO, na qualldade de lnfonnante, sobre os fatos constantes na 
Denunclll que aponta possíveis lnfraÇões polftlco-admlnlstratlvas do Sr. Jose 
Nilton Pinheiro Calvet Filho e da Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, 
Prefeito e Vice-prefeita do Municf pio de Rosário/MA. 

A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
registrar expressamente a espontaneidade de suas declaraÇOes, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acordo com o teor. O depoente nada mais disse que 
lhe foi perguntado, pelo qual, na quattdade de secretéria da Comissão, lavrei o 
presente termo, que vai assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário - MA, 23 de abril de 2021. 

Presidente dà CEP 

Calo HenP1ftl..aa--1lndrade Carvalho 
Relator da CEP 

ucia Helena Rodr1 
Cilvàlêânte 

zam 
Vantlsa SIiva S.ntoa 

Procurador Cêmara Municipal 
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m CÃMARA 
"'UNI C IPA l DE 

ROSÁRIO 

Cimara Municipal de Rosário 
Praça Governador "lvar Flguetredo Saldanha" s/n, Centro--Fone (98) JJ45-J026 

CNPJ 23.689.177/000H2 / CEP.: 65.150-000 - Rosário - MA 
01mararosar1oma@outlook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

FOLHAN'p 
c.lMARA MtJN. OE ROSARID 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 12 
horas e 40 minutos na sede da camara Municipal de Rosário, perante ª 
Comisalo EepeGial Processante nº 01/2021 j convocada pelo Ato de 
Convocação nº 01/2021 da CEP, com a presença de seu Presidente, 0 Sr. 
Rachid Joio Sauéta, do Relator, o Sr. Caio 1-fenrfque Andrade Carvalh~ e da 
Membro; a Sra. Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante e Assessoria Jurídica da 
CAmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Kerllngton de Jesus Santos de 
Sousa, pottador(a) do RG 764359975 SEJUSP e CPF 648.270.543-04, 
advogado inscrito na OABIMA nº 13.738, desacompanhado de seu advogado, 
para prestar DEPOIMENTO GRAVADO, compromissado com a verdade, sobre 
os fatos constantes na Denuncia que aponta possfveis infrações polf tic?-
administratlvas do Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho e da Sra. Cláudia 
Fernanda Ferreira Anceles, Prefeito e Vice--prefeita do Municlpio de 
Rosérfo/MA. 

A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se 
desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a 
registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que foram 
prestadas sem nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ratificações a 
fazer, por estar de inteiro acortfo com o teor. o depoente nada mais disse que 
lhe foi perguntado, pelo qual, na qualidade de secretaria da Comissão, lavrei o 
presente termo, que vai assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosário = MA, 23 de abril de 2021 . 

r Rachld J ~auala 
Presidente da CEP 

Calo HS~ L Carvalho 

Lucla Heíena Rodrígue 
C1v1lc1nte LâlCEP 

t J. 

Num. 45420889 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:42
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134265300000042576849
Número do documento: 21051100134265300000042576849



a CÃMARA 
l'liJOI IC ' P4L O E 

ROSÁRIO 

Cimara Munidpal de flos6rio 
Praça~ "tvar Slk1anha-' ,;/ri; Ceritnrfone (98) D45--J026 

CH'J Zl.689.177/0001--0 / <P.: 65.J.SIHIOO- RoáiD - MA 
CMr•aUW1u1aov.J1oo1c.axn.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

Qp t_ 
FOLHA N•'......l_O~ --
cAMARA MUN. DE ROSÁRfO 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 12 horas_~ 
40 minutos na sede da Càmara Municipal de Rosário, perante a Comissão Especia 
Processante nó 01/2021 , convocada peta Ato de Convocação nº '01/2021 da CEP, 
a presença de seu Presidente, o Sr. Rachid João Sauáia, do Relator, o Sr. Caro 
Henrique Andrade Carvalho e da Membro, a Sra. Lúcia Heiena 'Rodrigues Cavalcante 
e Assessoria Julidica da Cãmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Cliudia Femandª 
Fêff9ita Al1êilêi, jã qualffiêada oos ãütôs, âcõff1Pãi1tiãdõ pôi' seu ãdvogado Dr. 
Layonan de Paula Mranda (OABIMA 10.699), para prestar OEPOIMENT~ 
GRAVADO, compromissado com a verdade, sobre os fatos constantes na Denun~ia 
que aponta possiwis imaç6es potítico-edministr do Sr. Jose Nilton Pi~heiro 
CaJvet FIiho e da Sra. Ctáudia Fernanda Ferreira Ancek!s, Prefeito e VICei)f'"efeita do 
Municipio de RosáriolMA. 
A seguir foi feita a leitura do presente tenno para que o depoente, se desejasse. 
ifiãlêâssâ ãs r8tifiéâções qúé àilti:inaesse nêcêssãfiãs, ae r'nôdo a registrar 
exprassamente a espontaneidade de suas declarações; que foram prestadas sem 
nenhuma forma de ooaçâo, ao que disse não ter ratifioações a fazer, por estar de 
inteiro acordo com o teor. O depoente nada mais disse que lhe foi perguntado, pelo 
qual, na qualidade de secretária da Comissão, lavrei o presente termo, que vai 
assinado por todos os presentes no depoimento. 

Rosârio - MA, 23 de abril de 2Õ21 . 

Jac/!~d~~ 
Presidente da CEP 

C'H~ 2 o ennque n rade Carvalho 
Relator da CEP 

randa 
o a D nte 
/MA 10.699 

Membro da CEP 

Vanilee Silva Santos 
Procurador Cãmara Municipal 

.. 

1 

1 
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CÃMARA 
M U N ICIP A L 06 

ROSÁRIO 

Câmara Municipal de Rosário 
Pniça Governador "lvar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 

CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 - Rosiir1o - MA 
camararosar1oma@outlook.com.br 

TERMO DE COMPARECIMENTO 

FOLHA N'_j )R~ 
clMARA MUll OE 

. Aos vinte e trea dias do mês de março de dois mil e vinte e um, ás 13 horas_ e 
30 minutos na sede da CAmara Municipal de Rosário, perante a Comissão Especial 
Processante nº 01/2021, convocada pelo Ato de Convocação nº 01/2021 da CEP, co~ 
a presença de seu Presidente, o Sr. Rachid João Sauáia, do Relator, o Sr. Caio 
Henrique Andrade Carvalho e da Membro, a Sra. Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante 
e Assessoria Jurldica da Cêmara, COMPARECEU o(a) senhor(a) Sr. Jose Nilton 
Pinheiro Calvet FIiho, já qualificado nos autos, acompanhado por seus advogados 
Dr. lradson de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 12933) e Dr. Américo Botelho Lobato 
Neto (OAB/MA 7803), para prestar DEPOIMENTO GRAVADO, compromissado com a 
verdade, sobre os fatos constantes na Denuncia que aponta possíveis infrações 
politico-administrativas do Sr. Jose Nilton Pinheiro Calve Filho e da Sra. Cláudia 
Fernanda Ferreira Anceles, Prefeito e Vice-prefeita do Mun· ipio de Rosário/MA. 
A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se desejasse, 
indicasse as retificações que entendesse necessá ,as, de modo a registrar 
expressamente a espontaneidade de suas declaraçõ s, que foram prestadas sem 
nenhuma forma de coação, ao que disse não ter ra ficações a fazer. por estar de 
inteiro acordo com o teor. O depoente nada mais di e que lhe foi perguntado, pelo 
qual, na qualidade de secretária da Comissão, 1 rei o presente termo, que vai 
assinado por todos os presentes no depoimento. 

23 021 . 

lradson de J (OAB/MA 12933) 

Américo Botelho o ato Neto (OAB/MA 7803) 
Advogado do Depoente 

/ Rachid ~ ão s~ ... 
Presidente da CEP 

J4; 

Calo Henr ndrade Carvalho 
Relator da CEP 

elena Rodrigues Cavalcante 
Membro da CEP 
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Clmara Munldpal de lloúrlo 

Praça G~mador •1var Flauelredo Saldanha• t/n, Centro-Fone {98) 3345-3026 
CNPJ 23.689.177/0001·42 / CEP.: 65,150-000-Ãodrio - MA 

contato<!!,l.'mro,ario.ma.,ov.br ; enui il: cãmara_~rio@hotmail.com 

FOLHAN"-'1,()1. 
cAMARA MUN. DE ROSÃRI 

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE Nº 001/2021 PORTARIA Nº 1512º21
• OE 2§ 

DE MARÇO DE 2021. 

Presidente: Vereador Rachid João Sauáia 

Relator: Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho 

Membro: Vereadora Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante 

PARECER PRÉVIO 

Assunto: Denúncia por infrações político-administrativas contra O Exmo. 

Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, .. 

Cláudia Fernanda Ferreira Anceles. Decreto-Lei 201/1967. 

1. SÍNTESE DA DENÚNCIA E DOS PROCEDIMENTOS TOMADOS PELA 

COMISSÃO 

Tratam-se os autos de denúncia formulada pelos Senhores Bruno Kelvin 

Marques Martins e Leonel Oliveira , ora Denunciantes, com base nos artigos 4° e 5° do 

Decreto-Lei 201/67, contra o Exmo. Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton 

Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, ora 

Denunciados. 
Os Denunciantes alegam em síntese que, os Denunciados praticaram 

.• condutas, em comunhão de desígnios, que se enquadram como infrações político-

administrativas descritas no Decreto-Lei nº 201 de 1967, pelo que requerem a abertura 

de processo político-administrativo de cassação de mandato em face do Prefeito e da 

Vice-Prefeita de Rosário-MA 

Em relação ao Exmo. Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro 

Calvet Filho, seguem alegando que: 

- o Decreto nº 240/2021, de 12 de janeiro de 2021 , que decreta situação de 

emergência dos serviços de saúde, educação, assistência social meio amb· t • 1en e e 
infraestrutura do Município de Rosário autorizando "a contratação emergencial de 

empresas especializadas na execução de serviços indispensáveis para a 9 . arant1a da 
saúde, segurança das pessoas, da ordem pública e do patrimônio público . . . municipal" 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, foi emitido sem justa causa e sem t a ender aos 
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ctmora Municipal de llodrto 

FOLHA Nº '60Ç t 
r:AMflRA MUN. DE ROSÃRIO 

Praça Gowmador ·tvar fltuelredo S,kJenha" , /n, Centro-Fane (99) 33
45

·
3º26 

CNPJ 2l.619.177/000l-42 / CEP.: 65.150-000-Aoslrlo - MA 

critérios técnicos, violando as;r~'~drii;p;;t~~~·;c4~l~~i;O VIII , do Decreto nº 20116
7

; 

• ignorou o Decreto Legislativo nº 001/2021 , à medida que deixou de 

submeter apreciação dos Vereadores: "todos os procedimentos tomados para emissão 

do Decreto Executivo"; "as informações sobre os procedimentos administrativos que 

concluiram pela edição do Decreto Executivo nº 240/2021, assim como publicações 

oficiais do diário e encaminhamento as autoridades de controle do Estado do Maranhão, 

sobretudo o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e Ministério Público do Estado"; 

"todas as despesas processadas do dia 12 de janeiro de 2021 por meio de despensa de 

licitação relacionadas ao Decreto de Emergência"; "encaminhar, com antecedência de 

05 (cinco) dias, os termos de referência e projetos básicos com quantitativo e descrição 

completa de materiais, produtos, insumos e serviços a serem contratados por meio de. 

dispensa de licitação, a fim de que a Câmara fiscalize e deliberem sobre a despesa que 

se pretende processar, para só depois o Poder executivo executá-la"; "contrato ou 

ordem de fornecimento, empenhos comprovantes de pagamentos das despesas 

relacionadas ao Decreto de Emergência. Violando o diposto no art. 4°, inciso IV, do 

Decreto-Lei nº 201/67 e também o inciso VII do referido Diploma Legal, porque se omitiu 

em praticar ato contra expressa disposição legal ao não atender as obrigações previstas 

no Decreto Legislativo 001/2021. 
- deixou de atender ao Requerimento nº 02/2021, da Câmara Municipal de 

Vereadores, o qual solicitou "informações sobre as despesas e demais procedimentos 

que se justificaram com a Decretação do Estado de Emergência, desde o dia 12 de 

janeiro de 2021, data em que foi editado, até a presente a data", infrigindo O Art. 4º, 

inciso Ili do Dec. Lei 201/67; 
- burlou a exigência de processo licitatório para beneficiar pessoas 

especificas com recursos públicos em afronta aos princípios da impessoalidade e da 

moralidade pública, dando ensejo a aplicação de recursos no valor acima de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) sem que houvesse a necessária cone • orrenc1a entre 

os interessados na licitação. Destaque para a Secretaria Municipal de Ad • • ministração e 
Recursos Humanos, a qual não estava elencada dentre as pastas . em situação de 
emergência abrangidas pelo Decreto nº 240/2021, porém realizou t _ . . . con rataçoes por 
dispensa de hc1tação com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 conduta , que se enquadr 
no art. 4°, inciso VIII, do Decreto-Lei nº 201/67. ª 
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E CNPJ 23.68,,; ;~..ire.to Soldmlla" •ln, C.ntre>-Fono (981 3345-3026 m ret ,-,'!. <on/110@,:m-ri 1-42 / CEP.: 65.ISO.OOO -Rod rlo - MA 

FOLHA Nº t _ 
CÃMARA MUN. OE ROSÁRIO 

ayc:ao a Exm º·'." .. ..,•.br 1 .... 11, '~" -""'rio@hotmon.,on, • 

Fernanda F . ª· Vice-Prefeita municipal de Rosário-MA, Cláudia erre1ra Anceles . . . 
infrações p lft' ' seguem alegando que a Denunciada praticou as seguintes 

o 1co-administ r . . . º 
2011a7. ra ivas previstas no art. 4º, incisos VIII , do Decreto Lei n 

' . 

. . . - sem ocupar efetivamente o cargo de Prefeita, contribuiu para a prática de 
1hc1tudes favorecend . . . 0 seus fam1hares econômica e politicamente em detrimento dos 
bens e interesse do M . 1 . . . . 

unic pio, tudo com pleno conhecimento do Prefeito Municipal; 

- indicou o seu marido WILLAME WAQUIM ANGELES para o cargo de 
Secretário Municipal de Saúde, que foi responsável por implantar uma gestão familiar no 

âmbito da Secretaria de Saúde objetivando fortalecer seu grupo político, sob a liderança 
de sua esposa; 

- em conluio com o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde contratou 

falsos médicos para atuarem no Hospital Municipal de Rosário, causando dano ao erário 
em razão cometimento de esquema de "rachadinha"; 

- favoreceu a sua enteada WYLLYANE DE MACEDO ANGELES para ser 
contratada pelo município na condição de Dentista; 

- favoreceu seu pai CARLOS ALMIR CALVET PEREIRA, que teve sua 

caminhonete HILUX, cor PRETA de placa NWT6678, que foi contratada pela empresa 

beneficiada com dispensa de licitação para transporte de funcionários da saúde. 

' Após o protocolo da denúncia, a mesma fora apresentada perante os r. vereadores no Plenário da Câmara Municipal de Rosário - MA no dia 22 de março de 
1,{ - · 2021, momento em que se decidiu por dar prazo a toda a Edilidade para formar seu 

,, ,, 
1 

convencimento acerca dos fatos -denunciados, sendo convocada sessão extraordinária 

para O dia 25 de março de 2021 com o intuito de deliberar-se sobre a admissibilidade da 

denúncia. 

A denúncia fora admitida pela maioria dos vereadores na linha do atual 

entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal exposto na Suspensão de 

Segurança (SS) 5279, Relator Ministro Dias Toffoli, deferida contra decisão do 

Desembargador do Estado do Amazonas que havia considerado o quórum qualificado 

de 2/3 para recebimento da denúncia. Entendeu o STF que o quórum de 2/3 "configura 

adição de procedimento não previsto no Decreto 201/1967, norma federal aplicável ao 

caso, 0 que contraria O enunciado da Súmula Vinculante 46." Com esse mesmo 
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Praço G amara Munldpal de lloúrlo 

owmador .. tva, Flplefrwdo Saldanha• 1/n, cen,~Fon• (91) 3345-3026 

t[) :\-$ 
FOLHA Nº _. 
CÃMARA MUN. DE ROSÁRIO 

entendi t CIIPI 23.689.ln /OOOH2 / CEP. : 65.150-000-Roúrlo - MA men o o STF d ' ~Ollla~ m"':"rio,ffll.llOY,br i emoll: dman_ ..... rin@ho<mail.con1 34839, Rei. Ministro 
e,enu hm1nãr na Reclamação (RCL) 

Alexandre Mora es, contra a exigência do quórum de 2/3. 
Logo após O recebimento da denúncia foram sorteados para a comissão 

Especial Processante os vereadores Rachid João Sauaia, Presidente; Caio Henrique 

Andrade Carvalho, Relator e Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante, membro. Os 

vereadores mencionados foram legitimamente nomeados para desenvolver as 

atividades da Comissão por meio da Portaria nº 015/2021. 
Assim, iniciaram suas atividades instaurando os trabalhos da comissão 

Especial Processante em 05 de abril de 2021, momento em que lavraram os termos de 

notificação dos denunciados, para apresentarem defesa prévia no prazo de 
1º (dez) 

conforme preconiza o Art. 5º, Ili do Decreto-Lei - nº 201/1967. 
Desta feita, os Denunciados, por sua vez, foram notificados a apresentar 

defesa prévia no dia 05 de abril de 2021 . 
As defesas prévias dos Denunciados foram apresentadas, tempestivamente, 

no dia 16 de abril de 2021, por meio de seus advogados constituídos. 

1.1- · SÍNTESE DAS DEFESAS 
1.1.1 - DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DO PREFEITO 

Apresentada a defesa prévia do Sr. José Nilton Pinheiro Calvet Filho, 

tempestivamente, alegou-se questões preliminares relacionadas a incompetência de 

foro, ausência de justa causa e ilegitimidade passiva e, no mérito asseverou a 

regularidade do decreto emergencial, o princípio da separação dos poderes, ausência 

de infração político-administrativa, regularidade nas contratações e ausência de prática 

delitiva no caso dos médicos . . 

1.1.2 - DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DA VICE-PREFEITA 

Igualmente apresentou defesa prévia a Sra. Cláudia Fernanda Ferreira 

Anceles, tempestivamente, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a 

incompetência legal da Câmara para apurar os fatos descritos na denúncia, assim como 

a individualização da responsabilidade e da votação. No mérito, expôs que não existem 

indícios de autoria delitiva. 

Num. 45420888 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - 11/05/2021 00:13:43
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051100134294500000042576848
Número do documento: 21051100134294500000042576848



-r. 
' • t 
~t ' í . 
'., 
l 
1 J \ 

1 i t 
r · 

l ' ' 
' · l' 

1 
1 

t . 

,: 
} 
(1; 
t~ ~,' . : 
l' '; r, 
1 ''· -~! 
' l ;'~ 

( 
'f 
l ' r l 

1 

m FOLHAN' f908 t 
CÃMARA MUN. DE ROSARIO 

Praça G..,.,,,.dor "lv a,,,.,. Munldpal d• ""-'rio 
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c:ontato(a:-tn, ·. 1-<12/CEP. : 65.lSO-ooo-Roürlo-MA 2 - fflllrio.ma.aov.br , email: r:l rnan_nNric«hotmail.con1 

· DAS PRELIMINARES 

S 
2

' 1 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 
egundo a dei . . · 

seria i t esa do Prefeito José Nilton Pinheiro Calvet Filho, a denuncia 
nep a Porque os D · .. . · ã 

• . enunciantes escolheram via inadequada, não houve descnç 0 minuciosa dos fatos e ã - . 
n ° se apresentou provas suficientes a ensejar a persecuçao em seu desfavor. 

. Ne
st

e ponto, considero que deve rejeitada, porquanto inteligível a exordial 
analisada. As d . . . 

con utas configuradoras de infração político- admin1stratIvas aos 
Denunciados fo d • d 

ram ev1damente expostos, sendo possível analisar a deman a em 
comento. Além disso, as infrações polltico-administrativas ensejam aplicação do 
Decreto-Lei nº 201/67 e o rito ali previsto. Por outro lado, não se exige na presente fase 
po

st
ulatória a existência de provas irrefutáveis para a propositura da denúncia. A 

certeza quanto a materialidade e autoria das infrações devem ser investigadas com 
maior profundidade na fase instrutória, onde as partes terão oportunidade de 
confrontarem as suas versões. -

Assim, esta relataria é pelo afastamento da inépcia da inicial pelo motivo 
exposto, no art. 330, § 1°, 111, do CPC/2015. 

2.2 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO 

Quanto a preliminar de incompetência de foro alegada pelo Denunciado, o Sr. 
José Nilton Pinheiro Calvet Filho que, em síntese simplifica as funções fiscalizatórias do 
Poder Legisltivo apenas mediante a análise de processos licitatórios pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, a mesma também não deve prosperar. 

As Câmaras Municipais têm a competência de fiscalizar todos os atos do 
Poder Executivo, sem que isso se faça apenas após a análise dos Tribunais de Contas. 

Há de se esclarecer que a fiscalização envolvem várias vertentes do direito 
' dentre elas, o criminal, o administrativo e o político-administrativo. Os dois primeiros 

permitem a fiscalização do Poder Executivo com os encaminhamentos aos demais 

órgãos de controle e fiscalização, tais como Ministério Público e Tribunal de Contas, 

para que assim tomem as providências administrativas e judiciais cabíveis, sob a égide 
das leis infraconstítucionais. 

Entretanto, quanto as infrações político- administrativas, a Câmara Municipal 
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1 se u 1 1zando do com t' ~ •m-no.ma.10v.br / cn,1i1: cll1W'11_n,qrin@h01mail.con1 de (e deve) 
e imento de ilegalidades, concomitantemente, po 

apurar a responsabTd . . . antindo, 11 ades polltico-administrativa do gestor municipal, gar 
acaso venha a se . . . . do direito r condenado, responsabilidades em todas as seares 
mencionadas. 

Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.42911992• 

pois ª primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto ª 
segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 

Dito isto, a tipificação apresentada pelos denunciantes se reporta, 

exclusivamente, a condutas estabelecidas pelo art. 4º do Decreto Lei nº 201167, 0 que 

abre a competência desta Câmara Municipal para conduzir o processamento da referida 

denúncia, o que justifica esta relataria a opinar pelo afastamento da presente preliminar. 

2.3 - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

Quanto presente preliminar, o procedimento tomado por esta Câmara 

Municipal de Rosário se fez em virtude da admissibilidade dos vereadores no plenário -
deste Poder Legislativo. 

A propósito, tal preliminar se confunde com o mérito. 

Desta maneira, ao menos em relação a indícios para o processamento, tal 

preliminar já fora superada, visto que a cassação de chefe de Poder Executivo é medida 

interna corporis do Parlamento Municipal de Rosário, que não pode ser tolhida sob 

nenhuma hipótese, fato este que conduz esta relataria a afastar a preliminar analisada. 

2.4 -DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva baseada na delegação de 

competências do Prefeito aos secretários e/ou outros servidores da Prefeitura Municipal 

de Rosário, no Agravo de Instrumento a seguir, a matéria foi abordada pelo STF de 

maneira mais direta: 

AI 631841/SP, Relator Min. Celso de Melo, Julgamento 24/04/2009 (Dje _ oa2 
05/05/2009) 

"Os secretários exercem cargos de confiança para praticarem atos delegados pelo 

Prefeito, que os escolhe direta e imediatamente e tem a responsabilidade não somente 
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P ca....,. Munldpat de Roúrlo 

raça Governador "lvar Flf:uelredo ~ td•nh1" ,/n, Cent~e (98) 3345-3026 

1 
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 6S.150-000 - Ro,, rio - MA A ci a pe a escolha mas t bé C011tatv(4,,m,_rio.ma:aov.br / -~l:clm1ra_,.,..rio@hotm1il.com consequen 1 

' am m de fiscalizar diretamente seus atos. Por 
mostra-se inaceitá 1 . • • • elacionamento ve que, pelas dimensões da maquina admin1strat1va e r 

direto, 0 Prefeito desconhecesse a liberaçao ilegal de pagamentos." 
P rt t . . d d prefeito por 

0 an o, não há que se cogitar afastar-se a responsab1hda e 0 

ato de Secretário ou qualquer outro servidor, vez que, quem recebeu do povo 
0 

d t . d ·mplesmente 
man a O para genr os recursos públicos foi o Prefeito. Ele não po e si 
subStabelecer seus poderes sem controlar, de alguma maneira, o substabelecido. Será 

responsável, sim, comissivo ou emissivo, mas sempre titular da responsabilidade que 

lh f · t ·b · f ágio universal. e 01 a n uIda pela vontade popular, pelo povo, mediante o voto, em su r 
A delegação de competência não é um cheque em branco para isentar 

0 

chefe do executivo de responsabilidade. Ademais, sem entrar no mérito, os secretários 

e servidores mencionados na denúncia fazem crer que o Prefeito Municipal, ora 

denunciado, tinha conhecimento de todos os fatos configuradores da infração político-

administrativa, razão pela qual, afasto a presente preliminar. 

2.5 -DA PRELIMINAR DE "ILEGITIMIDADE PASSIVA" DA VICE-PREFEITA 

A Vice-Prefeita, Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, sustenta que é 
"parte ilegítima" para figurar como autora de infração político-administrativa por que 

,: , jamais "assumiu o efetivo exercício da Chefia do Executivo Municipal". 
,1 
~!1 É cediço que a interpretação literal é o mais pobre de todos métodos r.~ • interpretativos. Não serve isoladamente_ p~ra delimitar todo o alcance e as limitações 
,r '· dos enunciados contidos nas normas Jund1cas. A ·compreensão semântica do texto 
1 t I legal, sem dúvida, é importantíssima como ponto de partida de uma interpretação. 

l.l Todavia, em diversas hipóteses, é absolutamente incapaz de atingir aquilo que 0 

. ,, legislador pretendeu proteger, de maneira justa e coerente. ,, ' 

,i/- O Decreto-Lei nº 201/67, em seu preâmbulo e nos artigos 1º e 4º, deixa de 
,11 .. 
j.~ 1 mencionar a pessoa do "Vice-Prefeito", induzindo a ilação equivocada de que somente 0 

1
, i; Prefeito seria a única pessoa responsável pelos crimes de responsabilidade e pelas 

1 (• infrações político-administrativas. 
l 

t • 1' 
l ,' . . . 
1 

1, • 

' 

Hoje não se tem a menor dúvida que em relação aos crimes de 

responsabilidade (art.1°) existe a possibilidade de outras pessoas também res d pon erem 
por esses crimes, apesar do caput do artigo só se referir à figura do Prefeito A . • ssIm, por 
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CÃMARA MUN. DE ROSÁRIO 

exempl CNPJ 23,61g.1n~uei~o Saldanha· s/n, Centt~Fone (CJ8) 3345-3026 o, se um s COll\ato@cm- n d ecretário de F o.1n, .gu,.b,. ' cn,oll, c1ma .. _n,,ario@horm1i1 .com • ropriarem e 
rendas Púbr inanças Juntamente com o Prefeito se ap 

icas, ambos res de hipótese re Ponderão perante o Poder Judiciário. Trata-se · corrente nos juizos criminais. 

Em relação à · f . . em refletir s ln rações politico-administrativa parte da doutrina, s 
com o devido cuidado, defende a existência de uma certa "imunidade" do Vice~Prefeito 
pelo simples fato d • 1 são do 

. e não sido mencionado também no caput do art.4°. Essa exc u 
Vice-Prefeito d · t· do seja 0 raio de incidência do Decreto 201/67 não faz o menor sen 1 ' 

porque viola O princípio constitucional da igualdade, seja porque incorre em flagrante 
afronta ao principio da razoabilidade. 

Ora, no âmbito dos Municípios três categorias dispõem de mandatos eletivos: 
Prefeito, Vic~-Prefeito e Vereadores. Nesse cenário, indaga-se: qual a razão para se 
excluir, em tese, a incidência do Decreto-Lei nº 201/67 somente em relação ao Vice-
Prefeito? Por que apenas o mandato do Vice-Prefeito não pode ser cassado? 

Algumas condutas previstas no art. 4º só podem ser praticadas por quem de 
fato esteja no exercício do mandato de Prefeito, como exemplo, deixar de apresentar 
proposta orçamentária no devido tempo; descumprir a lei orçamentária. Mas existem 
outras condutas punidas com a cassação em relação ao Prefeito e que também podem 
ser praticadas por quem esteja no exercício do mandato de Vice-Prefeito, como: impedir 

o funcionamento da Câmara; e, negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 
interesse do Município ou mesmo faltar como decoro na sua conduta pública. 

Deixar de aplicar, em relação ao Vice Prefeito, em qualquer hipótese, o 

Decreto-Lei nº 201/67 pelo simples fato do preâmbulo e do caput do artigo 4º se referir 

somente ao Prefeito é homenagear a desigualdade. Imagine-se um Prefeito, o seu Vice 

e um vereador impedindo, com emprego de ameaça e violência, o funcionamento da 

Câmara. Não teria sentido a abertura de processo de cassação apenas contra O Prefeito 

e O vereador, deixando livre o Vice para assumir o Comando do Executivo apesar de ter 

praticado conduta igual ao que ensejou a extinção do mandato do Prefeito. Seria uma 

contradição no próprio sistema jurídico, uma incoerência manifesta, que não pode ser 
agasalhada pelas :regras de interpretação. 

o art. 3° do Decreto-Lei nº 201/67 em sua expressão literal não autoriza a 

exclusão do Vice do processo de cassação pelas infrações previstas no art. 40
1 

como 

mencionou a defesa da Vice-Prefeita Cláudia Anceles. 

; 
1 

iflÍ! --

i • 
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FOLHA NM-UN OE ROSÃR10 
cAMARA · 

Praça Governa • Clmara Munldpal de llaúrto 
CN dor lvar Flf:Uf'k'edo Saldanha• s/n, Cen~Fone (98} JJCS-3026 

N <ont PJ 23.689.ITT/OOOH2/CEP.:65.150-000-Roslrlo-MA , de a realidad llo@'cmrourio.m, . ..,v.b< i email: clman_n,qrlo@hotmail.com • dos cnmes 
e, esse art. 3º refere-se ao sujeito ativo 

responsabilidade r . . . . . . penas de 
P evistos nos diversos incisos do art. 1° (punidos com 0 

reclusão e de detença ) _ ·t s no art. 4 
. . 0 e não às infrações político-administrativas descn ª 

(punidas com cassari!io d 
yg e mandato). 

O ilustre· d · • · t·vo dos crimes outnnador Tito Costa, lecionando sobre o su1e1to a 1 
de respons b Td a 1 1 ade, deixa isso bem claro quando afirma: 

"Ainda t · · do cargo de no ocante ao processo por crime de responsabilidade no exercicto 
Prefeito, 0 Decreto-lei nº 201/67 diz, em seu art. 3º, que "o Vice-Prefeito, ou quem vier ª 

b t·t · p · · 'd ainda que su s I u,r o refeito, fica sujeito ao mesmo processo (criminal) do substitui o, 
tenha cessado a substituição"- gritamos. (ln: ·Responsabilidade de Prefeitos e 

Vereadores. 4 ed. São Paulo, RT, 2002. Pg-155). 

E adiante conclui: 

" ... o sujeito ativo do crime de responsabilidade, previsto no art. 1°, do Dec.-201/67, é o 

Prefeito, ou quem esteja em seu lugar, no exercício de suas funções, à frente do 

executivo municipal. Pode ser o Vice-Prefeito, ou o Presidente da Câmara, ou, quem em 

casos especiais, um ou outro vereador componente da Mesa Diretora da Gamara, ou 

não. Desde que pratique qualquer ato que possa ser enquadrado num dos incisos legais 

do art. 1º, e que por isso mesmo configure crime de responsabilidade, sujeitar-se-á ao 

mesmo processo e eventual condenação, ainda que tenha cessado a substituição" (ln: 

ob.cit. pg-155/156.). 

Note-se que, nos crimes de responsabilidade é possível a punição com pena 

de reclusão ou de detenção mesmo depois de encerrado o mandato, enquanto nas 

infrações político-administrativas ocorrendo o término do mandato já não será mais 

possível a cassação. 
Feitas tais considerações, é juridicamente possível a conclusão de que a 

atual Vice-Prefeita pode ter seu mandato cassado caso seja comprovado na fase 

instrutória que ela tenha negligenciado na defesa dos bens rendas d'tr ·t· · , e1os ou 
interesses do Município de Rosário -MA. 
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Pra lloúrto 

ça GDVl!mador "lvar F .. uel~o Saldanha'" -r./n Centr~~ (91) n,s-3026 
,on,.~N~ 23.689.177/000Hl / CEP.: 65.1~-000- "°'' ''º -MA d Na denúncia . t O(<!'Cffl~rio.ma.p.br I emilil:clman_- rio@hotmall.com • . f 'ta rosariense e . , ex,s e manifesta imputação contra a Vice Pre ei 

que tena beneficiado familiares, por meio de contratos ilegais, em detrimento de ben~ e 

interesses do município; ser responsável pela indicação de seu marido Wilame Waquim 

Anceles para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, que foi o responsável _por 
· 1 t · , fianceiros ,mp an ar uma gestão familiar no âmbito dessa Secretaria, gerando preJuizos 
d · · t t· · · lantação de ª mm,s ra ivos co,mo ocorreu na contratação de falsos médicos e ,mp 

"rachadinha", além de outras ilicitudes contra o patrimônio público. 
S . - "'I 'f midade" da Vice-ena uma teratologia sem precedentes acatar a I egi 1 

Prefeita no presente processo, ainda em caráter preliminar, pois é possível que ª 
mesma tenha efetiva participação nos atos ensejadores da apresentação da denúncia 

na Câmara Municipal. Por tanto, deve ser rejeitada também essa preliminar. 

Portanto, a presente preliminar deve ser afastada. 

2.6 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DENUNCIADOS 

Coo, relação a presente preliminar, a mesma já fora superada no momento 

em que se imputou condutas diferentes entre os denunciados, individualizando assim as 

condutas e suas imputações 
Sendo assim, rejeito a preliminar. 

3. DA CONCLUSÃO DA ANÁILSE DA DEFESA E DO 

PROSSEGUIMENTO/ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA 

Com o fito de estabelecer os limites de atuação da Comissão Especial 

Processante e sanar eventuais imbróglios sobre a natureza da denúncia em análise 
' 

evidenciamos tratar-se na espécie, de julgamento político-administrativo, com base no 

Decreto-Lei 201, de 1967, onde se pleiteia a cassação de mandato em face do Prefeito 

e da Vice-Prefeita de Rosário-MA 

Assim, para levar a efeito tal intento, faz-se necessário a verificação da 

existência de justa causa na denúncia formulada e, somente se, identificada a justa 

causa, está autorizado o prosseguimento da denúncia e a regular instrução probatória 

durante O processo político de cassação, assim como ocorre no processo administrativo 

disciplinar e no processo penal. 

Vale ressaltar que, a justa causa consiste em um juízo de probabil,·d d a e sobre 
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a existência de indício d COlllll~ tcm .... rioma.p.br '. ~11:clmara_ro,ario@hotmail.COfll . te momento n o 
s e autoria e matenahdade. Assim, no presen . d 

adentra · · . ã considera os 
ao Juizo seguro da convicção de que os Denunciados s 

0 
. ·· provada a 

culpados ou não, face aquilo que lhes é imputado, bem como que e
st

eJa 

t 
· 1·d . ão durante a 

ma ena I ade dos fatos denunciados, isso será demonstrado ou n ' 

instrução probatória. 

É 
M nhão tem se 

neste sentido que o Tribunal de Justiça do Estado do ara 

posicionado, senão vejamos: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL DESVIO 

OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 1°, 1 DO DECRETO-LEI Nº 

201/1967. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. ART. 
89 

DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA OU INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS 
HIPÓTESES OU DEIXAR DE OBSERVAR AS FORMALIDADES. ART. 1º DA LEI Nº 
9.613/98. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. INDÍCIOS DE AUTORIA. 
CONSTATAÇ1'O.' ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

QUESTÃO DE MÉRITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E CONDUTA TÍPICA. 

MATERIALIDADE DELITIVA. JUSTA CAUSA VERIFICADA. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
1. Descrevendo a peça acusatória os fatos e a conduta típica atribuída ao 

denunciado, de forma clara e objetiva, com suas circunstâncias, não há falar em 

ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. 
li. Adequando-se a exordial às exigências legais para a sua admissão - art. 41 do CPP -, 

havendo indícios que apontam para a possibilidade, ao menos em tese, da 

existência dos crimes previstos no art. 1°, 1 do Decreto-Lei nº 201/1967, art. 89 da 

Lei nº 8.666/93, bem como no art. 1° da Lei nº 9.613/98, e não verificadas as 

hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 do CPP, de rigor o recebimento da 

denúncia, porquanto nessa fase processual prevalece o princípio in dubio pro 

societate. 
Ili. Denúncia recebida. 
(TJMA - Procedimento lnvestigatório Criminal (PIC-MP): 00047258620178100000 

MA 0467242017, Relator: VICENTE D~ PAULA GOMES DE CASTRO, Data de 

Julgamento: 07/03/2019, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de p bl' _ u 1caçao: 
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12/03/2019) (GRIFAMOS) 

No caso em tela, após anélise detida dos autos, const/ltou-se fatos 

devidamente descritos e com indicação suficiente de autoria e materialidade de 

cometimento de infrações polltico-administrativas pelos Denunciados, motiVo pelo qual 

não vislumbro na defesa prévia nenhum elemento conclusiVo hábil, tampouco 
contundente para permitir, nesta fase processual, o arquivamento da denúncia 

apresentada. 
Portanto, é cristalino que existe plausibilidade na denúncia, bem como há 

atendimento aos requis~os legais necessários para que se dê prosseguimento à , 

apuração da Denúncia apresentada. 
Diante do exposto, OPINO pelo prosseguimento da Denúncia por infrações 

político-administrativas contra o Exmo. Prefeito municipal de Rosário-MA, José Nilton 

Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda Ferreira Anceles. 

É o Parecer! 

Rosári~ ril de 2021. 

Vereador CAIO HENRIQUE ANDRADE CARVALHO 
Relator da Comissão Especial Processante 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PROCESSANTE Nº 001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, 
MARANHÃO. 

 
 

 

 

 

 

 

CLAUDIA FERNANDES FERREIRA ANCELES, já devidamente 
qualificada nos autos, vem por intermédio do seu patrono habilitado, 
respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar 

 
DEFESA PRÉVIA 

  

nos autos do processo de Cassação em trâmite na Câmara Municipal de 
Vereadores, conforme documentos anexos e substratos fáticos e jurídicos que passa 
a expor: 

 
I. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA 

Trata-se de denúncia oferecida por Bruno Kelvin Marques Martins e 
Leonel Oliveira requerendo a abertura de processo de cassação de mandato em face 
do Prefeito e Vice-Prefeita de Rosário-MA, protocolada nesta casa em 19 de março 
de 2021. 

Em sua denúncia, os denunciantes formularam seu pedido de abertura de 
processo político-administrativo de cassação sob a alegação de cometimento, no que 
toca à Vice-Prefeita, ora defendente, de infração político-administrativa definida no 
art. 4º, VII e VIII, do Decreto-Lei 201/1967. 

Na citada denúncia se alega que a Vice-Prefeita teria indiretamente 
contribuído para a prática de ilicitudes a fim de favorecer econômica e politicamente 
seus familiares em detrimento dos interesses do município. 
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Em resumo, alegam que a Vice-Prefeita teria, “sem ocupar o efetivamente 
o cargo de Prefeita, contribuído para a prática de ilicitudes, favorecendo seus 
familiares econômica e politicamente em detrimento dos bens e interesses do 
Município, pelo cometimento das seguintes condutas: 

a) Que teria ela utilizado de sua “influência política” para, enquanto única 
e exclusiva razão, conseguido indicar seu marido, o Sr. Willame 
Anceles, para o cargo de Secretário Municipal de Saúde; 

b) Que a Vice-Prefeita teria “favorecido” a contratação de falsos médicos 
para atuarem no Hospital Municipal de Rosário, conhecido como 
Hospital do SESP, causando dano ao erário em razão de suposto 
cometimento de esquema de “rachadinha”; 

c) Que a Vice-Prefeita teria “favorecido” a contratação de uma pessoa de 
sua família para atuar no município na condição de dentista; 

d) Que a Vice-Prefeita teria “favorecido” seu pai, mediante a contratação 
de caminhonete a este pertencente para prestação de serviços à 
prefeitura. 

São estes, portanto, os fatos elencados na denúncia e apontados como 
infrações político-administrativas supostamente cometidas pela Vice-Prefeita, ora 
defendente. 

Vale ressaltar que as demais questões tratadas na denúncia, especialmente 
no que concerne à alegação de ilegalidade da expedição de decreto emergencial, 
contratações com dispensa de licitação e negativa de prestação de informações ao 
legislativo são imputadas pelos denunciantes ao prefeito José Nilton Pinheiro Calvet 
Filho. 

Assim, uma vez que estes fatos não são – e nem poderiam ser – 
direcionados à Vice-Prefeita, esta defesa prévia se limitará à demonstrar a absoluta 
ausência de justa causa para o prosseguimento deste processo de cassação, bem como 
a inobservância dos princípios do devido processo legal e das normas previstas no 
DL 201/67 com relação à Vice-Prefeita. 

Vale ressaltar que esta postura não importa em reconhecer ou acusar a 
figura do Prefeito Municipal da procedência das alegações contra ele formuladas, que 
certamente serão esclarecidas e rechaçadas em sua defesa a ser apresentada perante 
esta nobre Comissão Processante. 

II. DAS PRELIMINARES  
 
II.1 Ilegitimidade passiva da Vice-Prefeita para processo de cassação do 
DL 201/67. 
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Como já dito, a defendente Claudia Anceles é apenas Vice-Prefeita 
Municipal, jamais tendo assumido o efetivo exercício da chefia do executivo 
municipal. Não bastasse, não fora investida em nenhum outro cargo ou função no 
município, ocupando apenas a posição de Vice-Prefeita, de modo que fora incluída 
na denúncia essencialmente por ser detentora desta função institucional. 

Nessa condição, a Vice-Prefeita em momento algum esteve envolvida nos 
processos licitatórios do município, nem de contratação de servidores ou ordenação 
de despesas de qualquer tipo. Portanto, não praticou nenhum ato de gestão que possa 
ser apurado como infração político-administrativa perante a E. Câmara Municipal. 

O Decreto-Lei nº 201/1967 dispõe sobre regras de responsabilização 
daqueles que, atuando como representante do poder legislativo ou executivo 
municipal, ocupem cargo notadamente investido de capacidade para, isolado ou em 
conjunto, realizar atos administrativos com alto grau de autonomia. 

Esta característica, absolutamente presente no exercício do cargo de 
Prefeito Municipal, não é observada no cargo de Vice-Prefeito, cuja função é 
essencialmente de mera suplência. 

Hely Lopes Meirelles1 explicita a situação do Vice-Prefeito ao afirmar em 
sua doutrina que: “O vice-prefeito não tem atribuições definidas, pois o mandato lhe confere apenas 
o direito de substituir ou suceder o prefeito”. 

A doutrina de forma uníssona é pacífica ao consignar que a única 
finalidade vinculada ao cargo de Vice-Prefeito é substituir o Chefe do Executivo: 

Possui o Vice-Prefeito o direito constitucional de substituir o Prefeito, 
no caso de impedimento eventual do titular, ou de sucedê-lo, no caso 
de vaga (que se dá por renúncia, perda de mandato ou morte).2 

O Vice-Prefeito é substituto do Prefeito, nos afastamentos, e o sucessor, 
no caso de vaga ou cassação, sendo aquele eleito em conjunto com esse.3 

Logo, tendo em vista a completa disparidade entre o nível de competência 
e atribuições entre os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, é preciso que esta distinção 
seja atentamente observada quando da análise de eventual ilícito nos atos 
administrativos realizados no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

Com efeito, o Decreto-Lei nº 201/1967 “dispõe sobre a responsabilidade dos 
Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências”. Mais especificamente em seu art. 4º, ao 

                                                             
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 698/699. 
2 CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. 7ª ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 
2010. 
p. 212. 
3 COSTA, Nelson Nery. Direito Municipal Brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro, 2010. p. 135. 
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tratar sobre as infrações político-administrativas, faz alusão expressa somente aos 
Prefeitos Municipais. 

Essa ausência de indicação do Vice-Prefeito não fora um descuido do 
Legislador. Em verdade, aquele que é eleito como Vice-Prefeito exerce um mandato 
público, porém não exerce nenhuma tarefa diretamente vinculada ao cargo. O Vice-
Prefeito não tem função ou atribuição a ser desempenhada. Há somente uma 
expectativa de substituição do Chefe do Executivo Municipal em caso de vacância. 

Assim, apenas no caso em que vier a substituir o Prefeito é que o 
Vice efetivamente poderá ser sujeito passivo do sistema de responsabilidade 
previsto no DL n.  201/1967. 

Fora desta situação, qualquer ato por ela praticado deve ser apurado 
apenas perante o Poder Judiciário!  

Essa interpretação decorre da própria redação do art. 3º do diploma, bem 
como do fato de que o Decreto-Lei nº 201/1967 dispõe estritamente sobre Prefeitos 
e Vereadores, abarcando o Vice-Prefeito apenas circunstancialmente, senão observe: 

Art. 3º O Vice-Prefeito, ou quem vier a substituir o Prefeito, fica sujeito 
ao mesmo processo do substituído, ainda que tenha cessado a 
substituição. 

Daí que tal norma possui aplicação direta e incondicional somente em 
relação ao Prefeito e aos Vereadores, sendo que, em relação especificamente aos Vice-
Prefeitos, a incidência do referido diploma legal ocorre de forma excepcional e 
indireta, condicionada à efetiva substituição do Prefeito Municipal. 

Como se vê, o procedimento previsto no mencionado instrumento 
normativo é reservado àqueles que tenham efetivamente substituído o Prefeito, 
não se devendo estender as suas disposições aos que jamais tenham ocupado o cargo 
de Chefe do Executivo local, como é o caso da Impetrante. 

Aliás, esse é o sentido abarcado também pela própria Lei Orgânica do 
Município de Rosário-MA, que eu seu art. 73 dispõe: 

Art. 73. São infrações político-administrativas do Prefeito respectivas 
em Lei Federal. 

Parágrafo Único – o Prefeito será julgado pela prática de infrações 
político administrativas, perante a Câmara. 

Nota-se que a Lei Orgânica Municipal também só traz a previsão quanto 
ao Prefeito enquanto autoridade legitima para responder por eventuais infrações 
político-administrativas, não havendo menção ao Vice-Prefeito. 
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Diante disso, percebe-se que a responsabilização político-administrativa 
do Vice-Prefeito não se faz de modo automático. Para que o Vice-Prefeito seja alvo 
de processo de cassação perante o Poder Legislativo é preciso que tenha substituído 
ou sucedido o Prefeito e nessa função tenha praticado ato típico do Poder Executivo. 
Só então há competência da Câmara Municipal para julgá-lo por infrações político-
administrativas. 

Trata-se de critério objetivo e indispensável para que o Vice-Prefeito 
possa ser sujeito passivo do DL 201/67. 

O próprio Poder Judiciário, ao analisar questão semelhante à presente, já 
decidiu por reconhecer a inaplicabilidade do DL 201/67 à figura de Vice-prefeito que 
não tenha substituído o chefe do Executivo e, nessa posição, tomado atos na 
condução deste poder. Vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. MONGAGUÁ. CASSAÇÃO DE MANDATO DO 
VICE-PREFEITO. Sentença que concedeu a segurança, para declarar a 
nulidade dos Processos de Cassação no que diz respeito à figura do 
impetrante, "ficando vedada a sua cassação por atos eventualmente 
praticados quando ocupava o cargo de Vice-Prefeito, isto é, sem que 
tenham ocorrido no período em que efetivamente substituiu o titular 
do executivo". Apelação. Não conhecimento. Intempestividade. 
Reexame necessário. Desprovimento. Procedimento previsto no 
Decreto-Lei nº 201/1967 (que "dispõe sobre a responsabilidade dos 
Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências") reservado àqueles 
que tenham efetivamente substituído o Prefeito, não se devendo 
estender as suas disposições aos que jamais tenham ocupado o cargo 
de Chefe do Executivo local. Posicionamento doutrinário e 
jurisprudencial nesse sentido. In casu, não constam quaisquer 
evidências de que os fatos objeto dos processos de cassação se amoldem 
às hipóteses de legitimidade da Câmara Municipal para processar e 
julgar o Vice-Prefeito. Sentença mantida. Recurso de apelação não 
conhecido; reexame necessário desprovido, com observação. (TJ-SP - 
APL: 10018380320188260366 SP 1001838-03.2018.8.26.0366, Relator: 
Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 26/10/2020, 5ª Câmara 
de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2020). 

In casu, é evidente que a Vice-Prefeita desta cidade jamais assumira 
o cargo de Prefeito ou em qualquer situação tenha substituído na chefia do 
Executivo Municipal. Os próprios denunciantes, em sua peça inaugural de 
denúncia, apontam serem cientes de que a Vice-Prefeita jamais atuou em 
substituição do chefe do executivo.  

Vejamos, por exemplo, o que afirmado expressamente pelos denunciantes 
à fl. 09 da denúncia: 
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Também nesse dispositivo incidiu a conduta da Vice-Prefeita 
CLAUDIA ANCELES, que sem ocupar efetivamente o cargo de 
Prefeita, contribuiu para a prática de ilicitudes (...). 

Ante o exposto, considerando a total inaplicabilidade das disposições do 
DL 201/67 ao Vice-Prefeito que não tenha atuado em substituição do Prefeito, Chefe 
do Executivo Municipal, requer que esta Comissão Processante, ao elaborar seu 
relatório, acolha a presente preliminar, manifestando-se pelo não prosseguimento do 
processo de cassação contra a ora defendente. 

II.2 Da incompetência legal desta Egrégia Câmara Municipal para apuração 
dos fatos apontados na denúncia. 

Como se nota da leitura da peça de denúncia, os fatos ali narrados e 
imputados em relação à Vice-Prefeita, ainda que verdadeiros fossem, o que se cogita 
apenas para fins de ampla defesa, não possuem relação direta nenhuma com o 
exercício de seu mandato eletivo. 

São, em verdade, meras e absurdas presunções de exercício de influência 
política e de conhecimento de eventual atuação ilícita de terceiros, acusações estas 
que, diga-se, estão completamente desprovidas de qualquer prova nos autos. 

Nota-se, portanto, que esta respeitável Câmara de Vereadores está sendo 
levada ao equivoco de apurar fatos que, por determinação constitucional, são de 
competência investigativa do Poder Judiciário. 

Como sabido, cada ente federativo (União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal) é constituído por três Poderes, independentes e harmônicos entre 
si, quais sejam o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vejamos o disposto no art. 
2º da Constituição: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

A cada um desses Poderes foi atribuída uma função típica que o distingue 
dos demais Poderes. Assim, a função típica ou substancial do Poder Legislativo 
é a função legislativa, a do Poder Executivo é a função executiva ou administrativa 
e a do Poder Judiciário é a função jurisdicional (função de julgar e dizer o direito 
correto aos casos levados a juízo mediante processos). 

Neste ponto, vale ressaltar que o Decreto Lei 201/67, ao prever a 
possibilidade de julgamento definitivo pelo Poder Legislativo de processo de 
cassação, cria efetiva regra de exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade 
da jurisdição, também chamado de cláusula de acesso à justiça, previsto no art. 5º, 
inciso XXXV, da Carta Magna, uma vez que não é função típica do Poder Legislativo 
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o exercício de jurisdição e o julgamento de mérito de condutas ilícitas praticadas por 
terceiros. 

Por esta razão, as hipóteses de incidência do DL 201/67 não podem 
ser interpretadas de forma extensiva a fim de abarcar situações não 
objetivamente previstas no diploma, tal como a responsabilização de Vice-
Prefeito que não tenha substituído, ainda que temporariamente, o chefe do 
executivo municipal. 

Por isso, o Decreto-Lei nº 201/1967 não foi omisso ao não fazer 
referência ao Vice-Prefeito, mas sim coerente, pois o Vice não exerce Poder 
Executivo a menos que substituía ou suceda o Prefeito e, quando assim o faz, o Vice 
atua na função de Prefeito, sendo alcançado pela norma pelos atos praticados nessa 
condição. 

Nesse exato sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles: 

Podem também incidir em infração político-administrativa e ser 
responsabilizados pela Câmara o vice-prefeito e o presidente da 
Câmara, durante a substituição do prefeito. 

O essencial é que os processados por essas infrações estejam no 
exercício do mandato, porque a sanção única aplicável é a cassação. 
Portanto, se o mandato já estiver findo ou extinto por qualquer motivo, 
o processo de sua cassação está perempto.4 

Tito Costa, por sua vez, afirma: 

Já dissemos, e não será demais repetir, que o sujeito ativo do crime 
de responsabilidade, previsto nos diversos incisos do art. 1º do Dec.-lei 
201/67, é o Prefeito, ou quem esteja em seu lugar, no exercício de suas 
funções, à frente do Executivo Municipal”5 

Nesse sentido também é vasta a quantidade de julgados que evidenciam o 
posicionamento jurisprudencial sólido no sentido aqui afirmado de que a Câmara de 
Vereadores só possui competência para julgar o Vice-Prefeito com base no DL 
201/67, este necessariamente deve ter substituído o Prefeito e, nessa condição, 
adotado atos administrativos cuja legalidade seja questionada junto ao Poder 
Legislativo local. Vejamos: 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VICE-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA. QUEBRA DE 
DECORO POR CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 
INCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA PROCESSAR E JULGAR VICE-PREFEITO. A Câmara 

                                                             
4 Direito Municipal Brasileiro, 17ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2014, p. 818; 
5 Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores”, 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 191; 
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Municipal de Vereadores somente tem competência para processar e 
julgar o vice-prefeito municipal por atos praticados quando no 
exercício da Chefia do Poder Executivo local, seja por substituição ou 
sucessão. Ademais, não restou configurada a cumulação de cargo 
público com o eletivo de vice-prefeito. Segurança concedida. (TJ-AM, 
00056291620138040000 AM 0005629-16.2013.8.04.0000, Relator: Flávio 
Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 23/09/2014, Câmaras 
Reunidas). 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra 
decisão do Legislativo que cassou o mandato da Vice-Prefeita do 
Município de Restinga, eleita para o quadriênio 2013/2016. Ato 
praticado por meio do Decreto Legislativo nº 02, de 13 de agosto de 
2013, editado com base na decisão do Plenário da Câmara de 
Vereadores que, por maioria de votos, acolheu parecer da comissão 
processante, reconhecendo a procedência das imputações (relacionadas 
à prática de infrações político-administrativas) atribuídas à Vice-
Prefeita no Processo CP 01/2013. Alegação de ilegalidade. 
Reconhecimento. Julgamento político que somente se aplica nas 
hipóteses em que o Vice-Prefeito atuou na condição de Prefeito. 
Impetrante, entretanto, que exerceu apenas a figura institucional 
(substituta eventual), sem praticar atos administrativos e de gestão, 
ou seja, não assinou contratos, não nomeou funcionários, nem 
gerenciou bens ou recursos. Se eventualmente interferiu nessa área, 
por via indireta ou de forma dissimulada e ilegal e em prejuízo do 
erário ou dos princípios da Administração Pública, deve, em tese, 
como qualquer outro agente político (e não só porque é Vice-Prefeita) 
responder judicialmente por ato de improbidade administrativa, nos 
termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. O que não se permite 
é que a Câmara de Vereadores, a pretexto de exercer competência 
definida pelo Decreto-Lei nº 201/1967, descaracterize a posição da 
figura institucional da Vice-Prefeita (que nunca assumiu o cargo de 
Prefeito) e lhe aplique punição política com base em fatos praticados 
fora de sua função específica e oficial (que é a de substituir ou 
auxiliar formalmente o Prefeito), sob pena de ofensa aos princípios 
do juiz natural e do devido processo legal, uma vez que a 
competência para decidir o conflito, nesse caso em que as infrações 
foram praticadas fora do exercício da função de substituto do 
Prefeito, seria do PODER JUDICIÁRIO. Precedentes deste E. Tribunal 
de Justiça. Ato impugnado, ademais, que não encontra respaldo nos 
artigos 91 e 289 do Regimento Interno da Câmara Municipal, pois esses 
dispositivos ao disporem sobre o julgamento político do Vice-Prefeito 
deixam claro e expresso que essa possibilidade só pode ocorrer nos 
termos da lei e quando as infrações forem praticadas no desempenho 
de suas funções (lembrando-se que a função do Vice-Prefeito é de 
substituir o Prefeito). E nem poderia ser diferente, considerando que a 
lei a que se refere o mencionado Regimento Interno, no caso, é o 
Decreto-Lei 201/1967, cujo artigo 3º é orientado no sentido de que o 
Vice-Prefeito fica sujeito ao mesmo processo do substituído somente 
no caso de substituição, de forma que - não tendo havido substituição 
- é incabível em relação a ele julgamento político. (...) (TJ-SP, Apelação 
/ Remessa Necessária nº 0028525-35.2013.8.26.0196, Rel. Des. Ferreira 
Rodrigues, 4ª Câmara de Direito Público, j. em 23/02/2015) 
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ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 
LEGITIMIDADE DOS PRESIDENTES DA CÂMARA DE 
VEREADORES E DA COMISSÃO PROCESSANTE - PROCESSO DE 
CASSAÇÃO DE MANDATO DE VICE-PREFEITO POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INICIATIVA DA CÂMARA DE 
VEREADORES - ILEGALIDADE - COMPETÊNCIA LEGAL DO 
COLEGIADO PARA PROCESSOS RELACIONADOS COM 
INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR 
PREFEITO (ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 201/1967 - VICE-
PREFEITO QUE NÃO EXERCEU O CARGO DE PREFEITO - 
INFRAÇÕES MAL DEFINIDAS NA PEÇA DENUNCIATÓRIA - 
ANULAÇÃO DO ATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO 
RECONHECIDO - RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME 
NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. São partes legítimas para figurar no 
polo passivo do mandado de segurança em que o Prefeito ou o Vice-
Prefeito reclamam de irregularidades na formação do processo de 
cassação os Presidentes da Câmara de Vereadores e da Comissão 
Processante. Conforme o Decreto-Lei n. 201/1967, é compete à Câmara 
de Vereadores processar e julgar o Prefeito E O VICE-PREFEITO EM 
EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO, por infrações político-
administrativas (art. 4º), restando ao Poder Judiciário, os 
procedimentos relacionados com crimes de responsabilidade (art. 1º) e 
os atos de improbidade administrativa previstos na Lei Federal n. 
8.429/1992. O Vice-Prefeito somente pode sofrer processo de cassação 
de mandato perante a Câmara de Vereadores se tiver cometido 
infração político-administrativa no exercício do mandato de Prefeito, 
como substituto ou sucessor. Para instauração do processo de cassação 
do mandato de Prefeito é necessário que a denúncia contenha a 
exposição completa de fatos bem definidos, que importem em infração 
político-administrativa, com a indicação do dispositivo legal violado. 
(TJ-SC, MS: 20120247162 Joaçaba 2012.024716-2, Relator: Jaime Ramos, 
Data de Julgamento: 18/04/2013, Quarta Câmara de Direito Público). 

Como se nota, a doutrina e jurisprudência é uníssona no sentido de afirmar 
que, para que a Câmara de Vereadores tenha competência legal para o julgamento de 
Vice Prefeito por infração político-administrativa prevista no art. 4º  do DL 201/67, 
este necessariamente precisa ter assumido a chefia do Poder Executivo e, nessa 
condição, ter praticado atos previstos nesse diploma. 

Trata-se, vale repisar, de critério objetivo. Fora dessa hipótese, qualquer 
eventual ilícito praticado pelo Vice, o que se cogita apenas para fins de argumentação, 
deve ser apurado perante o Poder Judiciário sob as regras previstas para 
improbidade administrativa, legislação criminal entre outras normas cabíveis a 
depender do caso concreto. 

Ora, as acusações formuladas contra a Vice-Prefeita na denúncia possuem 
um padrão de imputar-lhe uma presunção de conhecimento e de culpa por atitudes 
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supostamente cometidas por terceiros, mas jamais um ato próprio por ela cometido 
na condição de gestora do Município. 

Assim, por leitura atenta da denúncia inicial que levou à instauração do 
processo político-administrativo perante esta Egrégia Câmara, nota-se visivelmente 
que nenhum dos fatos ali imputados à Impetrante decorrem do exercício por ela da 
chefia do Executivo Municipal, posição que jamais ocupara, o que comprova a 
absoluta ausência de competência legal do Poder Legislativo Municipal para 
apuração destes fatos.  

Não se tratam de atos de gestão executiva do Município! 

Dessa forma, não há qualquer permissivo legal para que a defendente 
possa responder por infração político-administrativa em julgamento perante esta 
Egrégia Câmara Municipal. 

Como já afirmado, se fosse o caso de imputar alguma conduta irregular 
Vice-Prefeita, sua responsabilização apenas poderia se dar no campo da improbidade 
administrativa ou da legislação criminal, matérias estas de competência do Poder 
Judiciário, que não guardam relação com o Decreto-Lei nº 201/1967. 

Dessa forma, contata-se que a defendente não pode ser julgada por esta 
Casa Legislativa neste processo de cassação de mandato, visto que não atuou na 
função de Prefeita Municipal, não praticou nenhuma contratação irregular, não é 
litisconsorte necessário do Prefeito, não estando, portanto, sujeita ao Decreto-Lei nº 
201/1967. 

Diante desse cenário, caso a Vice-Prefeita não seja retirada deste processo 
de cassação, restará evidenciada uma usurpação da competência constitucional do 
Poder Judiciário perpetrada pela E. Câmara Municipal, sendo de rigor o acolhimento 
desta preliminar para que, quando do relatório elaborado por esta Comissão 
Processante, seja ela retirada dos autos. 

II.3 Da individualização da responsabilidade e votação em separado. 

Conforme se observa da denúncia, os fatos descritos como supostas 
infrações político-administrativas são apresentadas de forma distinta em relação ao 
Prefeito e à Vice-Prefeita. Segundo afirmam, o Prefeito teria violado os incisos III, 
IV, VII e VIII do art. 4º do DL 201/67, enquanto a Vice-Prefeita, por fatos distintos, 
teria violado apenas os incisos VII e VIII do mesmo diploma legal. 

Por óbvio que as questões relacionadas à alegação de ilegalidade da 
expedição de decreto emergencial, contratações com dispensa de licitação e negativa 
de prestação de informações ao legislativo não poderiam ser imputadas à Vice-Prefeita 
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uma vez que, conforma já demonstrado, jamais atuou como Chefe do Poder 
Executivo Municipal, nem mesmo em substituição eventual ao Prefeito Municipal. 

Essas observações são importantes para demonstrar que a 
responsabilização da Vice-Prefeita por infrações político-administrativas não se 
confunde com a responsabilização do Prefeito. A Vice-Prefeita não é litisconsorte 
necessário do Prefeito nos processos por infração político-administrativa. Por isso, 
a análise de responsabilidade de um e de outro deve ser feita de modo 
individual.  

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
assentando a diferença de regime jurídico aplicável ao Prefeito e ao Vice-Prefeito. 
Nesse caso concreto, o Colendo Órgão Especial do TJSP julgou inconstitucional Lei 
Orgânica do Município de Rio das Pedras, que implicava aos mesmos impedimentos 
político-administrativos ao Prefeito e ao Vice- Prefeito, como se os cargos estivessem 
sujeitos ao mesmo regime jurídico. Naquela oportunidade, o Órgão Especial 
consignou que “os ônus, correlatos ao cargo de Prefeito, não atingem aquele que se 
mantém em posição de mera suplência”. 

Citando trecho do Acórdão: 

Enquanto o vice-prefeito não auferir as vantagens do cargo de 
prefeito, não poderá suportar os ônus correlatos. A posse do vice-
prefeito só se dará no cargo de prefeito no momento em que foram 
convocado para substituição (definitiva ou provisória) do titular. Neste 
momento é que o vice-prefeito se investe no cargo do qual é suplente, 
e daí por diante aufere todas as vantagens e suporta todos os encargos 
do seu exercício, inclusive as restrições impedimentos ou 
incompatibilidades) estabelecidas para o Prefeito. (SÃO PAULO. 
Tribunal de Justiça. ADI nº 46.168.0/2. Órgão Especial. Rel. Des. 
Hermes Pinotti. Julgado em 12 de maio de 1999.) 

Como se nota, não há como analisar o recebimento de denúncia em face 
do Prefeito e do Vice-Prefeito na mesma votação, pois as condições de fato e jurídicas 
de um são completamente diferentes das de outro, sendo necessário que se fizesse a 
votação separada. 

Mas não é só. Além das circunstâncias diferentes que interferem na 
responsabilização do Prefeito e do Vice-Prefeito, a votação separada de recebimento 
da denúncia, análise em separado no relatório da comissão especial e, em último caso, 
o julgamento final em separado também se fazem necessárias para garantir a 
individualização da responsabilidade. 

Ainda que a denúncia se faça contra o Prefeito e contra a Vice-
Prefeita, a responsabilização de um não será necessariamente atrelada a do 
outro, cabendo uma análise individualizada sobre o recebimento, 
prosseguimento e votação. 
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Pela leitura da ata da Sessão Extraordinária em que se procedeu a votação 
do recebimento da denúncia contra o Prefeito e a Vice-Prefeita, nota-se claramente 
que esta Casa Legislativa se encontra inclinada a uma análise conjunta e não 
individualizada das alegações feitas na denúncia.  

Essa situação é de flagrante violação aos princípios e às garantias que 
regem o devido processo legal, especialmente o princípio da individualização da 
responsabilidade, cujas bases constitucionais encontram respaldo no art. 5º, incisos 
XLVI, LIV e LV, da Carta Magna. 

Não é demais destacar que aqui não se trata de processo por infração 
eleitoral que, de maneira geral, possui implicações indistintas aos representantes da 
“chapa” (Prefeito e Vice-Prefeito). É importante que não se confunda a natureza do 
presente processo por infração político-administrativa com processos de natureza 
eleitoral. 

Em paralelo, importante lembrar que, no caso do impeachment que destituiu 
a Presidente Dilma Rousseff em 2016, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Ricardo Lewandowski, que também presidia o julgamento no Senado 
Federal, acolheu o pedido de votação separada das sanções de perda do cargo e de 
inelegibilidade por oito anos, também em razão da necessidade de individualização 
das penas, não podendo haver a penalização automática. 

Mutatis mutandi, o raciocínio é semelhante ao que deve existir neste caso 
concreto, pois a responsabilização do Prefeito de da Vice-Prefeita devem ser analisada 
de forma individual, seja no momento do recebimento da denúncia, seja no relatório 
da Comissão Processante – próximo ato a ser adotado neste processo –, seja no 
momento de eventual deliberação sobre quais penas lhes serão aplicadas. 

O procedimento instituído pelo Decreto-Lei nº 201/1967, ao impor a 
necessidade de votação, em Plenário da Câmara, sobre o recebimento de denúncia 
por infração político-administrativa, instituiu uma análise preliminar de “justa causa” 
para processamento da autoridade. Essa verificação somente pode ser feita de modo 
individualizado, sob pena, inclusive, de se estabelecer responsabilidade objetiva, como 
se a Vice-Prefeita tivesse de sofrer as mesmas consequências jurídicas do Prefeito, 
independentemente das condutas praticadas por cada um deles. Isso não é possível 
em sede de responsabilização político-administrativa. 

Em virtude do exposto, requer-se que o relatório da Comissão 
Processante e de todos os atos que o sucederem observem a necessidade de 
individualização das condutas e responsabilidades, com o consequente não 
prosseguimento do processo com relação à Vice-Prefeita, ante a absoluta inexistência 
de indícios de autoria e materialidade de infrações político-administrativas por ela 
cometidos. 
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Em eventual prosseguimento da instrução contra a Vice-Prefeita, o que 
não se espera, desde já se exorta para que a análises e eventual julgamento ocorram 
de forma individualizada, em respeito aos princípios constitucionais do devido 
processo legal e da individualização da responsabilidade. 

III. DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA AUTORIA E 
MATERIALIDADE DAS CONDUTAS ALEGADAS.  

Caso não sejam acolhidas as preliminares acima apresentadas, o que não 
se espera, o presente processo não deve prosseguir quanto à Vice-Prefeita, ora 
defendente, em razão da ausência completa de qualquer prova nos autos do 
cometimento, por ela, de quaisquer ilícitos caracterizáveis como infração político-
administrativa pelo DL 201/67. 

O DL 201/67 que rege o presente processo de cassação por infração 
político administrativa dispõe, em seu art. 5º, de regras próprias sobre o rito 
processual que deve ser rigorosamente seguido durante a condução dos trabalhos pela 
Casa Legislativa. 

Segundo o inciso III, segunda parte, do citado artigo, após o recebimento 
da denúncia, serão iniciados os trabalhos da comissão processante que, após a 
apresentação de defesa prévia pelos denunciados, elaborará um parecer opinando pelo 
arquivamento da denúncia ou prosseguimento dos trabalhos de instrução processual. 

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. 

É preciso, portanto, que se deixe claro a natureza e objeto deste relatório 
opinativo a ser elaborado pela Comissão Processante. Esta comissão, ao analisar as 
defesas prévias apresentadas, deverá fazer juízo preliminar (não conclusivo) acerca da 
existência de consistentes indícios de efetivo cometimento de infrações que mereçam 
ser apurados durante a posterior fase de instrução do processo. 

Ou seja, apenas no caso de estarem presentes elementos de convicção 
fortes o suficiente acerca da existência de infração político-administrativa praticada 
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por cada um dos denunciados é que a comissão poderá opinar pelo prosseguimento 
da instrução da denúncia. Caso contrário, impõe-se o arquivamento da denúncia. 

Como já dito, vale relembrar, este parecer deve analisar de forma 
individualizada a conduta imputada a cada um dos denunciados. 

Pois bem. 

Como já dito, os denunciantes formularam seu pedido de abertura de 
processo político-administrativo de cassação sob a alegação de cometimento, no que 
toca à Vice-Prefeita ora defendente, de infração político-administrativa definida no 
art. 4º, VII e VIII, do Decreto-Lei 201/1967.  

Na citada denúncia se alega que a Vice-Prefeita teria indiretamente 
contribuído para a prática de ilicitudes a fim de favorecer econômica e politicamente 
seus familiares em detrimento dos interesses do município. 

Ocorre que nenhuma das condutas apontadas pelos denunciantes 
configuram efetivamente uma infração política-administrativa enquadrada 
nos incisos VII e VIII, do art. 4º do DL 201/67. Como afirmado, o cometimento 
de tais infrações pressupõe o exercício do comando do Poder Executivo Municipal e, 
nesta condição, a tomada de atos ilegais tipificados pelo DL 201/67. 

Não obstante, ainda que diferente fosse, não há nos autos NENHUM 
elemento de prova no sentido de demonstrar qualquer mínimo indício de autoria e 
materialidade das condutas apontadas. Vejamos uma a uma. 

De saída, alegam os denunciantes que a Vice-Prefeita teria exercido 
indevida influência política para que seu marido fosse nomeado como Secretário 
Municipal de Saúde. Esta alegação não procede. 

Importa dizer que o Ex-secretário Municipal de Saúde, Sr. Willame 
Anceles, possui formação superior na área de saúde, tendo habilitação técnica, 
portanto, para o exercício do cargo de secretário. 

Não bastasse, possui vasta experiência na gestão da saúde pública, uma 
vez já ter atuado, por nomeação direta do Governador Flávio Dino ocorrida no ano 
de 2016, como Gestor da Unidade de Saúde de Rosário (doc. anexo). 

Portanto, fica evidente que o Sr. Willame Anceles possui inquestionável 
qualificação técnica para o exercício do cargo Secretário Municipal de Saúde. 

Logo, não há falar em exercício de indevida influência política para alçar 
seu marido ao cargo de secretário. Tampouco há falar em nepotismo, uma vez que, 
segundo o STF, os altos cargos de natureza política podem ser preenchidos por 
parentes, desde que tenham qualificação técnica para tanto – qualificação esta que 
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efetivamente possui – sem que este fato configure nepotismo ou qualquer outra 
espécie de conduta vedada pelo ordenamento jurídico. 

No que concerne ao “escândalo” da contratação de médicos sem inscrição 
no CRM, é imperioso dizer mais uma vez que a Vice-Prefeita não é a autoridade 
municipal responsável pela contratação de servidores municipais ou de fiscalização 
interna das rotinas diárias do Hospital SESP, não podendo ser responsabilizada por 
fatos, caso efetivamente ilícitos, cometido por terceiros. 

Não obstante, vale lembrar que este fato se encontra em fase de 
investigação, não havendo nenhuma convicção definitiva sobre a culpabilidade de 
nenhuma das autoridades municipais. Em verdade, ao que tudo parece, cuida-se de 
efetiva falsificação documental perpetrada pelos próprios profissionais da saúde que, 
de forma alguma, pode ser imputada aos denunciados. 

Importa destacar que este fato está sendo apurado nesta casa por 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI constituída para este fim, além de ser alvo 
de Inquérito Policial nº 14/2021, não havendo nesses procedimentos nenhuma 
conclusão pela culpa de qualquer dos envolvidos. 

Ademais, quanto à alegação de atuação ilícita da Vice-Prefeita para o 
favorecimento da contratação de veículo pertencente a seu pai para o transporte de 
funcionários da saúde, tal imputação não passa de uma absurda calúnia. 

De fato, veículo pertencente ao seu pai, uma Hilux Preta, era 
eventualmente utilizada pelo então secretário de saúde de Rosário-MA, seu marido. 
Não obstante, a utilização eventual do veículo pelo marido da Vice-Prefeita se 
dava única e exclusivamente em razão do vínculo de parentesco, situação 
normal e corriqueira em qualquer unidade família, mas jamais às expensas ou 
contratação vinculada ao município ou qualquer empresa prestadora de serviços. 

Não por outro motivo, os denunciantes não apresentam aos autos 
qualquer contrato, nota de pagamento ou outro mínimo elemento de prova que 
justifique suas mentirosas ilações. 

Ora, aquele que acusa deve desincumbir-se do ônus de provar suas 
alegações (art. 373, I, CPC). No entanto, o que se observa no presente processo é a 
existência de acusações vazias e completamente despidas provas, tomadas como 
verdade pela respeitável Casa legislativa Municipal, configurando absurda inversão do 
ônus da prova em detrimento dos denunciados, situação que não pode ser admitida 
por esta Douta Comissão Processante. 

Ademais, há que se atentar para uma última questão.  
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Esta Câmara Municipal não pode desatentar para o fato de que os Poderes 
Legislativo e Executivo são formados por membros eleitos mediante o crivo 
democrático do voto popular. É preciso que se respeite a vontade popular na escolha 
de seus representantes, sob pena de gravíssima lesão ao princípio democrático e 
soberania popular que permeia o exercício do mandato eletivo. 

Portanto, vale a exortação de que apenas na presença de inquestionável 
ilicitude contra o interesse público é que se pode permitir, em caso extremo, a retirada 
de mandato eletivo daquele que fora, nas urnas, democraticamente eleito para 
representar seu eleitorado na condução da máquina pública, o que não se vislumbra 
no presente caso. 

IV. DAS PROVAS 

Para fins de instrução, desde já requer a juntada de documentos que 
acompanham a presente defesa e de outras provas que possam surgir ao longo da 
instrução, bem como da oitiva das seguintes testemunhas: 

1. Nilvam Campos Serra, ex diretor do SAAE 
2. Flávio Silva gomes, motorista da Secretaria de Saúde 
3. Mayara Andressa Rocha Moraes, atendente da Secretaria de Saúde 

V. REQUERIMENTOS FINAIS 

Ante o exposto, considerando a impossibilidade de julgamento da Vice-
Prefeita perante a Câmara Municipal (seja pela ilegitimidade passiva, seja pela 
incompetência); e a inexistência de mínimos indícios do cometimento por esta de 
infração político-administrativa, requer a Vossas Excelências que opinem pelo não 
prosseguimento do processo de cassação, com o devido arquivamento da denúncia.  

 

Rosário - MA, 15 de abril de 2021. 

 
 

LAYONAN DE PAULA MIRANDA 
 OAB/MA 10.699 
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Processo nº. 0800776-25.2021.8.10.0115
 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
Autor: JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
 
Réu: MUNICIPIO DE ROSARIO - CAMARA MUNICIPAL
 
 
 
 
 

 

 
DECISÃO

 
 
 
 
 

 
 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Nilton
Pinheiro Calvet Filho em face do Vererador Presidente da Câmara Municipal de Rosário, Carlos
Alberto Serra da Costa, em processo legislativo de cassação de mandato eletivo de prefeito
engendrado pela Câmara Municipal de Rosário.
 

Alega que Comissão Especial Processante – CEP do Município de Rosário – MA, no dia
10 de maio de 2021 em sessão extraordinária realizada às 09:00hs, admitiu a denúncia
subscrita e apresentada por Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques em face do impetrante e
que foi designada sessão de julgamento para o dia 12/05/2021.
 

Continua, afirmando que no dia 10/05/2021, no período vespertino, os signatários da
denúncia, protocolaram pedido de desistência, encaminhando sua manifestação por meio
eletrônico para os e-mails oficiais da Câmara de Rosário.
 

Além disso, o representante legal dos denunciantes, e também signatário do pedido de
desistência, procurou a Câmara no dia 10/05/2021, alegando que houve negativa sumária ao
protocolo físico da peça, descumprindo de forma abrupta as normas regimentais da própria
Câmara Municipal.
 

Aponta descumprimento das normas elencadas no art. 5º, inciso II do Decreto-lei 201/67,
bem como dos arts. 113 e 114 do Regimento Interno da Câmara de Rosário.
 

Requer seja concedida medida liminar para suspender a tramitação do processo de
cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA
somente em relação ao impetrante.
 

É o relatório. Decido.
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O art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, autoriza ao Juiz conceder liminarmente a
providência pertinente ao writ quando forem relevantes os fundamentos da impetração e haja
perigo de ineficácia da ordem judicial caso deferida somente ao final. A medida acautelatória,
portanto, só deve ser concedida se estiverem presentes os requisitos de sua admissibilidade
explicitados pelo legislador.
 

Ressaltando suas características, HELY LOPES MEIRELLES ensina que:
 

"a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é
procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação
definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa em prejulgamento; não afirma direitos; nem
nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando
provisoriamente os efeitos do ato impugnado" [1] . 
 

Essa providência, assim, "só é tomada no exclusivo intuito de garantir a inteireza da
sentença. Por tais motivos, o juiz, no exercício de seu munus, pode conceder a medida liminar
em qualquer tempo ou revogá-la a qualquer tempo, sempre inspirado naquele intuito cardeal de
assegurar matéria à sentença a ser editada" [2] .
 

Em outras palavras e de forma resumida, impende que se verifique se, ante a narração
dos fatos, bem como pela análise das provas produzidas pelo autor, estão presentes os
requisitos ensejadores da concessão do provimento liminarmente pleiteado.
 

No caso dos autos, está em curso na Câmara de Vereadores de Rosário/MA, processo
administrativo que apura infrações político-administrativas atribuídas a José Nilton Pinheiro
Calvet Filho e de Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, respectivamente prefeito e vice-prefeita
do  do município de Rosário/Ma.
 

O processo foi iniciado a partir de denúncia formulada por Bruno Kelvin Marques Martins
e Leonel Oliveira, como descrito no parecer final anexado sob o Id. 45417774. Ainda no referido
parecer, pelo relator da Comissão Especial Processante, foi solicitado ao Presidente da Câmara
Municipal de Rosário a convocação de sessão para julgamento.
 

A ata de sessão de 10/05/2021 da Comissão Especial Processante nº 01/2021 relata que
foi designada sessão de julgamento para o dia 12/05/2021 às 08:00h, em caráter extraordinária,
registrando ainda que aquele ato foi encerrado às 11:00h.
 

Houve demonstração, por meio do anexo Id. 45418810, que os denunciantes Bruno
Kelvin Marques Martins e Leonel Oliveira subscreveram pedido de desistência da denúncia,
com pedido de arquivamento dos autos. Também consta dos autos espelho de tela de e-mail 
no qual se observa o encaminhamento do referido pedido para os endereços eletrônicos da
Câmara Municipal, no dia 10/05/2021.
 

Além disso, consta manifestação de próprio punho do advogado Rodrigo Passinho
Azevedo, dando conta de que ao comparecer às 16:29h do dia 10/05/2021 para protocolizar o
pedido de desistência da peça acusatória, de forma física, na sede do Legislativo Rosariense, o
chefe de gabinete, Francimar Oliveira, não aceitou o registro e recebimento. Retornando no
horário da sessão ordinária, 18:37h, também não obteve êxito. A referida manifestação foi
firmada por 03 vereadores: Walter Costa Silva, José Maria Pedrosa Lopes Filho e Cleondes
Dantas Verde.
 

O rito impresso ao procedimento de cassação é o previsto no art. 5º do Decreto-lei
201/67, cujo dispositivo inaugural trata da legitimidade para apresentação da denúncia:
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Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas
no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do
Estado respectivo:
 
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos
fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre
a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de
acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto
legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de
julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual
não poderá integrar a Comissão processante.
 

Entretanto, não consta no referido diploma normativo qualquer disposição acerca do
procedimento a ser seguido em caso de apresentação de pedido de desistência.
 

No entanto, já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de aplicação
subsidiária do Regimento Interno do Legislativo ao processo de impeachment, desde que seja
compatível com os preceitos legais e constitucionais pertinentes.
 

Neste sentido, aliás foi a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 378, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa e trecho
pertinente seguem abaixo transcritos:
 

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROCESSO DE
IMPEACHMENT. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RITO PREVISTO
NA LEI Nº 1.079/1950. ADOÇÃO, COMO LINHA GERAL, DAS MESMAS REGRAS
SEGUIDAS EM 1992. CABIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDAS
CAUTELARES. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO.
 
5. É POSSÍVEL A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMENTOS INTERNOS DA CÂMARA
E DO SENADO (ITEM B DO PEDIDO CAUTELAR): A aplicação subsidiária do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do
impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da
Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e
constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões interna corporis. Improcedência
do pedido
 
(STF. ADPF nº 378 MC/DF. Relator: Ministro Edson Fachin. Redator do acórdão: Ministro
Roberto Barroso. Plenário. Julgado em 17/12/2015).
 

Assim, lançando luz ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rosário/MA
(anexado sob o Id. 45418787), não se verifica a previsão de taxatividade acerca de
apresentação de pedido com determinada antecedência temporal.
 

Por outro lado, não se pode perder de vista que, conquanto o processo de cassação de
mandato do prefeito e vereador seja de competência da Câmara Municipal, a função por esta
exercida, para esse efeito, é de caráter meramente administrativo, ou seja, o regime jurídico
que informa os atos ali praticados é o mesmo do direito administrativo.
 

Por este norte, é que a Câmara Municipal não pode recusar o protocolo de qualquer
requerimento, sob pena de violação do direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, alínea “a”
da Constituição Federal. Tal aspecto ganha maior relevância diante de julgamento que poderá
conduzir à cassação de ocupante de cargo político, onde se deve garantir, sobretudo, a ampla
defesa e contraditório.
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Destaca-se para o caso que o pedido não recebido se trata de manifestação de
desistência dos denunciantes, logo, por ser questão relevante para a própria marcha
procedimental, necessário o seu recebimento e análise pelo legislativo municipal.  
 

Assim, verifico a existência de motivo relevante em que se assenta o pedido inicial, ao
tempo em que vislumbro a possibilidade da ocorrência de lesão de difícil reparação ou até
mesmo irreparável ao direito do impetrante, caso a sessão de julgamento seja realizada na
pendência de recebimento e análise do pedido de desistência dos denunciantes.
 

Destarte o exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, o
deferimento liminar é medida impositiva.
 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para suspender a tramitação do
processo de cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal
de Rosário/MA contra o impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, até o recebimento e
deliberação acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos
denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques.
 

Notifique-se e intime-se a autoridade impetrada para que cumpra, imediatamente, esta decisão, bem como

para, no prazo de dez (10) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, Lei 12.016/2009).
 

Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da Câmara de Vereadores de Rosário,

enviando cópia da inicial, para que, havendo interesse, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei

12.016/2009).
 

Decorrido o prazo para apresentação das informações pela autoridade coatora e pela pessoa jurídica

interessada, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei citada.
 

Serve esta decisão como mandado/ofício/notificação/intimação para todos os fins. 
 

Cumpra-se imediatamente.
 

 
 

Rosário/MA, 11 de maio de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
 

Juíza de Direito
 

 

[1] Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,"Habeas-Data", pág. 50

[2] Habeas Data. Mandado de Injunção. Habeas Corpus. Mandado de Segurança. Ação Popular - As Garantias Ativas dos Direitos Coletivos,
Segundo a Nova Constituição - 3ª edição, pág. 230
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Processo nº. 0800776-25.2021.8.10.0115
 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
Autor: JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
 
Réu: MUNICIPIO DE ROSARIO - CAMARA MUNICIPAL
 
 
 
 
 

 

 
DECISÃO

 
 
 
 
 

 
 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Nilton
Pinheiro Calvet Filho em face do Vererador Presidente da Câmara Municipal de Rosário, Carlos
Alberto Serra da Costa, em processo legislativo de cassação de mandato eletivo de prefeito
engendrado pela Câmara Municipal de Rosário.
 

Alega que Comissão Especial Processante – CEP do Município de Rosário – MA, no dia
10 de maio de 2021 em sessão extraordinária realizada às 09:00hs, admitiu a denúncia
subscrita e apresentada por Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques em face do impetrante e
que foi designada sessão de julgamento para o dia 12/05/2021.
 

Continua, afirmando que no dia 10/05/2021, no período vespertino, os signatários da
denúncia, protocolaram pedido de desistência, encaminhando sua manifestação por meio
eletrônico para os e-mails oficiais da Câmara de Rosário.
 

Além disso, o representante legal dos denunciantes, e também signatário do pedido de
desistência, procurou a Câmara no dia 10/05/2021, alegando que houve negativa sumária ao
protocolo físico da peça, descumprindo de forma abrupta as normas regimentais da própria
Câmara Municipal.
 

Aponta descumprimento das normas elencadas no art. 5º, inciso II do Decreto-lei 201/67,
bem como dos arts. 113 e 114 do Regimento Interno da Câmara de Rosário.
 

Requer seja concedida medida liminar para suspender a tramitação do processo de
cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA
somente em relação ao impetrante.
 

É o relatório. Decido.
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O art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, autoriza ao Juiz conceder liminarmente a
providência pertinente ao writ quando forem relevantes os fundamentos da impetração e haja
perigo de ineficácia da ordem judicial caso deferida somente ao final. A medida acautelatória,
portanto, só deve ser concedida se estiverem presentes os requisitos de sua admissibilidade
explicitados pelo legislador.
 

Ressaltando suas características, HELY LOPES MEIRELLES ensina que:
 

"a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é
procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação
definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa em prejulgamento; não afirma direitos; nem
nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando
provisoriamente os efeitos do ato impugnado" [1] . 
 

Essa providência, assim, "só é tomada no exclusivo intuito de garantir a inteireza da
sentença. Por tais motivos, o juiz, no exercício de seu munus, pode conceder a medida liminar
em qualquer tempo ou revogá-la a qualquer tempo, sempre inspirado naquele intuito cardeal de
assegurar matéria à sentença a ser editada" [2] .
 

Em outras palavras e de forma resumida, impende que se verifique se, ante a narração
dos fatos, bem como pela análise das provas produzidas pelo autor, estão presentes os
requisitos ensejadores da concessão do provimento liminarmente pleiteado.
 

No caso dos autos, está em curso na Câmara de Vereadores de Rosário/MA, processo
administrativo que apura infrações político-administrativas atribuídas a José Nilton Pinheiro
Calvet Filho e de Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, respectivamente prefeito e vice-prefeita
do  do município de Rosário/Ma.
 

O processo foi iniciado a partir de denúncia formulada por Bruno Kelvin Marques Martins
e Leonel Oliveira, como descrito no parecer final anexado sob o Id. 45417774. Ainda no referido
parecer, pelo relator da Comissão Especial Processante, foi solicitado ao Presidente da Câmara
Municipal de Rosário a convocação de sessão para julgamento.
 

A ata de sessão de 10/05/2021 da Comissão Especial Processante nº 01/2021 relata que
foi designada sessão de julgamento para o dia 12/05/2021 às 08:00h, em caráter extraordinária,
registrando ainda que aquele ato foi encerrado às 11:00h.
 

Houve demonstração, por meio do anexo Id. 45418810, que os denunciantes Bruno
Kelvin Marques Martins e Leonel Oliveira subscreveram pedido de desistência da denúncia,
com pedido de arquivamento dos autos. Também consta dos autos espelho de tela de e-mail 
no qual se observa o encaminhamento do referido pedido para os endereços eletrônicos da
Câmara Municipal, no dia 10/05/2021.
 

Além disso, consta manifestação de próprio punho do advogado Rodrigo Passinho
Azevedo, dando conta de que ao comparecer às 16:29h do dia 10/05/2021 para protocolizar o
pedido de desistência da peça acusatória, de forma física, na sede do Legislativo Rosariense, o
chefe de gabinete, Francimar Oliveira, não aceitou o registro e recebimento. Retornando no
horário da sessão ordinária, 18:37h, também não obteve êxito. A referida manifestação foi
firmada por 03 vereadores: Walter Costa Silva, José Maria Pedrosa Lopes Filho e Cleondes
Dantas Verde.
 

O rito impresso ao procedimento de cassação é o previsto no art. 5º do Decreto-lei
201/67, cujo dispositivo inaugural trata da legitimidade para apresentação da denúncia:
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Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas
no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do
Estado respectivo:
 
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos
fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre
a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de
acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto
legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de
julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual
não poderá integrar a Comissão processante.
 

Entretanto, não consta no referido diploma normativo qualquer disposição acerca do
procedimento a ser seguido em caso de apresentação de pedido de desistência.
 

No entanto, já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de aplicação
subsidiária do Regimento Interno do Legislativo ao processo de impeachment, desde que seja
compatível com os preceitos legais e constitucionais pertinentes.
 

Neste sentido, aliás foi a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 378, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa e trecho
pertinente seguem abaixo transcritos:
 

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROCESSO DE
IMPEACHMENT. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RITO PREVISTO
NA LEI Nº 1.079/1950. ADOÇÃO, COMO LINHA GERAL, DAS MESMAS REGRAS
SEGUIDAS EM 1992. CABIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDAS
CAUTELARES. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO.
 
5. É POSSÍVEL A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMENTOS INTERNOS DA CÂMARA
E DO SENADO (ITEM B DO PEDIDO CAUTELAR): A aplicação subsidiária do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do
impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da
Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e
constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões interna corporis. Improcedência
do pedido
 
(STF. ADPF nº 378 MC/DF. Relator: Ministro Edson Fachin. Redator do acórdão: Ministro
Roberto Barroso. Plenário. Julgado em 17/12/2015).
 

Assim, lançando luz ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rosário/MA
(anexado sob o Id. 45418787), não se verifica a previsão de taxatividade acerca de
apresentação de pedido com determinada antecedência temporal.
 

Por outro lado, não se pode perder de vista que, conquanto o processo de cassação de
mandato do prefeito e vereador seja de competência da Câmara Municipal, a função por esta
exercida, para esse efeito, é de caráter meramente administrativo, ou seja, o regime jurídico
que informa os atos ali praticados é o mesmo do direito administrativo.
 

Por este norte, é que a Câmara Municipal não pode recusar o protocolo de qualquer
requerimento, sob pena de violação do direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, alínea “a”
da Constituição Federal. Tal aspecto ganha maior relevância diante de julgamento que poderá
conduzir à cassação de ocupante de cargo político, onde se deve garantir, sobretudo, a ampla
defesa e contraditório.
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Destaca-se para o caso que o pedido não recebido se trata de manifestação de
desistência dos denunciantes, logo, por ser questão relevante para a própria marcha
procedimental, necessário o seu recebimento e análise pelo legislativo municipal.  
 

Assim, verifico a existência de motivo relevante em que se assenta o pedido inicial, ao
tempo em que vislumbro a possibilidade da ocorrência de lesão de difícil reparação ou até
mesmo irreparável ao direito do impetrante, caso a sessão de julgamento seja realizada na
pendência de recebimento e análise do pedido de desistência dos denunciantes.
 

Destarte o exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, o
deferimento liminar é medida impositiva.
 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para suspender a tramitação do
processo de cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal
de Rosário/MA contra o impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, até o recebimento e
deliberação acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos
denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques.
 

Notifique-se e intime-se a autoridade impetrada para que cumpra, imediatamente, esta decisão, bem como

para, no prazo de dez (10) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, Lei 12.016/2009).
 

Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da Câmara de Vereadores de Rosário,

enviando cópia da inicial, para que, havendo interesse, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei

12.016/2009).
 

Decorrido o prazo para apresentação das informações pela autoridade coatora e pela pessoa jurídica

interessada, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei citada.
 

Serve esta decisão como mandado/ofício/notificação/intimação para todos os fins. 
 

Cumpra-se imediatamente.
 

 
 

Rosário/MA, 11 de maio de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
 

Juíza de Direito
 

 

[1] Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,"Habeas-Data", pág. 50

[2] Habeas Data. Mandado de Injunção. Habeas Corpus. Mandado de Segurança. Ação Popular - As Garantias Ativas dos Direitos Coletivos,
Segundo a Nova Constituição - 3ª edição, pág. 230

Num. 45483705 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: KARINE LOPES DE CASTRO - 11/05/2021 16:43:22
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051116432206900000042623782
Número do documento: 21051116432206900000042623782



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Num. 45483705 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: KARINE LOPES DE CASTRO - 11/05/2021 16:43:22
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051116432206900000042623782
Número do documento: 21051116432206900000042623782



 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 SECRETARIA DA 1ª VARA  DA COMARCA DE ROSÁRIO 
 Fórum de Justiça 

End. Rua Padre Possidônio, s/n, BR 402, KM 07, Rosário/MA 
Fone: (98) 3345-1835

 
 
 

Processo PJE Nº: 0800776-25.2021.8.10.0115
 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
REQUERENTE: JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
 
REQUERIDO(A):  MUNICIPIO DE ROSARIO - CAMARA MUNICIPAL
 
 
 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
 

DE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, com endereço profissional na Câmara Municipal,
localizada na Praça Getúlio Vargas, Rosário - MA, 65150-000 ou Rua Urbano Santos, nº 970, Centro, Rosário -
MA, CEP: 65150-000, Telefone: (98) 3345-3682.
 
FINALIDADE: Notificar e intimar a autoridade impetrada para que cumpra, imediatamente, esta decisão, bem
como para, no prazo de dez (10) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, Lei
12.016/2009). 
 
ANEXOS: Cópia do(a) inicial e decisão que serve de mandado. 
 
SEDE DO JUÍZO: Rua Padre Possidônio, s/nº, BR 402, Km 07, Rosário-MA. 
 
Eu, TANIA LOURDES DA SILVA CRUZ, servidor(a), que digitei, subscrevo e assino.
 
                        Rosário/MA, 11 de maio de 2021.
 
 
 

TANIA LOURDES DA SILVA CRUZ
 

Secretária Judicial
 

Por ordem da MMª Juíza Titular da 1ª Vara de Rosário
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C E R T I D Ã O
 

 
 

Certifico que, de posse e em cumprimento ao mandado de notificação, expedido

pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca, dirigi-me ao endereço nele constante e, ali

estando, NOTIFIQUEI o requerido PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA,

Carlos Alberto Serra da Costa, do inteiro teor do presente mandado, o qual li e bem ciente ficou,

aceitou a contrafé e exarou sua nota de ciência.
 

O referido é verdade e dou fé.
 

Rosário(MA), 12 de Maio de 2021.
 

 
 

 
 

Ramon Roger Carvalho Gonçalves

 

Oficial de Justiça
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SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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MANIFESTAÇÃO EM ANEXO, BEM COMO DOCUMENTOS QUE PROVAM O CUMPRIMENTO
DA LIMINAR
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO/MA 

 

 

Referência: Mandado de Segurança n° 0800637-73.2021.8.10.0115 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ 23.689.177/0001-42, com sede situada na Praça Governador 

“Ivar Figueiredo Saldanha” s/n, Centro, CEP: 65.150-000 – Rosário – MA, neste ato 

representada pelo Presidente em exercício, o Sr. CARLOS ALBERTO SERRA DA 

COSTA, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 0052859932 e inscrito no CPF sob o 

nº 499.487.763-72, vêm, respeitosamente, apresentar informações atinentes ao suposto 

ato ilegal alvo do presente Mandado de Segurança, conforme se passa a expor: 

 

I- DA SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES 

 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSE NILTON 

PINHEIRO CALVET FILHO, com fundamento na suposta ilegalidade e abusividade, 

atribuída ao impetrado, verificadas em processo de cassação por infração político-

administrativo movido em seu desfavor. 

 

Em suma, o impetrante pugna pela: a) concessão de liminar para suspender 

a tramitação do processo de cassação por infração político-administrativa em curso na 

Câmara Municipal de Rosário/MA; b) mandamento judicial que reconheça a nulidade 

do ato de recebimento da denúncia do processo de cassação por infração político-

administrativa com relação ao impetrante; c) a suspensão da sessão de julgamento no 

dia 12 de maio de 2021; 

 

Para sustentar seu pleito, aduz o impetrante, por meio de suas preliminares, 

que não praticou quaisquer ilegalidades, sendo parte ilegítima para figurar no processo 

de cassação por prática de infrações político-administrativa - atribuindo ato abusivo e 
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ilegal ao impetrado por suposta ausência de decisão sobre pedido de desistência 

formulados pelos denunciantes.  

 

Esclarece-se, desde já, que a Comissão Especial Processante nº 01/2021 

não se furtou da análise do referido pedido de desistência – poderia ainda, ao 

contrário do que alega o impetrante – a análise ser feita na sessão de julgamento, 

sessão esta em que não há óbice para se deliberar sobre questão superveniente ao 

processo de cassação que pode atingir o seu mérito. 

 

Ademais, como se passará a demostrar, o impetrante mostra-se 

irresignado com as decisões proferidas de modo legal e legítimo pela CEP, 

aduzindo questões que já foram objeto de deliberação [ incluindo colegiadas] – não 

sendo a presente via de Mandado de Segurança a via adequada. Ademais, nota-se 

que os pedidos formulados pelo impetrante não guardam congruência lógica com 

os fatos e fundamentos aduzidos na exordial. 

 

É o breve relatório. 

 

II- DA VERDADE DOS FATOS 

 

O impetrante faz crer em sua narrativa que não praticou 

quaisquer atos ilegais e, embora asseverando que “aqui não se busca discutir o mérito 

do objeto da denúncia por prática de ilícito político-administrativo, cuja análise é 

sabidamente de competência exclusiva do legislativo municipal, mas sim elemento 

relacionados às regras processuais de cabimento e processamento”, não traz quaisquer 

fundamentos e nem faz pedido lógico para anular quaisquer atos. Com efeitos suas 

preliminares versam sobre matéria de defesa que já foram exaustivamente afastadas pela 

CEP.  
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A presente celeuma, originou-se de denúncia formulada pelos 

Senhores Bruno Kelvin Marques Martins e Leonel Oliveira (denunciantes), com base 

nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 201/67, contra o Exmo. Prefeito municipal de 

Rosário-MA, José Nilton Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda 

Ferreira Anceles, ora impetrante.  

 

A referida denúncia em síntese, traz indícios da prática de infrações 

político-administrativas descritas no Decreto-Lei nº 201 de 1967, cometidas pelo 

impetrante – a saber:  

a) O Decreto Executivo n° 240/2021, de 12 de janeiro de 2021, que decreta 

situação de emergência dos serviços de saúde, educação, assistência social, 

meio ambiente e infraestrutura do Município de Rosário autorizando “a 

contratação emergencial de empresas especializadas na execução de serviços 

indispensáveis para a garantia da saúde, segurança das pessoas, da ordem 

pública e do patrimônio público municipal” pelo prazo máximo de 90 

(noventa) dias, foi emitido sem justa causa e sem atender aos critérios 

técnicos, violando assim o disposto no art. 4º, inciso VIII, do Decreto n° 

201/67; 

b) Ignorou o Decreto Legislativo n° 001/2021, à medida que deixou de 

submeter apreciação dos Vereadores: “todos os procedimentos tomados 

para emissão do Decreto Executivo”; “as informações sobre os 

procedimentos administrativos que concluíram pela edição do Decreto 

Executivo n° 240/2021, assim como publicações oficiais do diário e 

encaminhamento as autoridades de controle do Estado do Maranhão, 

sobretudo o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e Ministério 

Público do Estado”; “todas as despesas processadas do dia 12 de janeiro 

de 2021 por meio de dispensa de licitação relacionadas ao Decreto de 

Emergência”; “encaminhar, com antecedência de 05 (cinco) dias, os 

termos de referência e projetos básicos com quantitativo e descrição 

completa de materiais, produtos, insumos e serviços a serem contratados 

por meio de dispensa de licitação, a fim de que a Câmara fiscalize e 

deliberem sobre a despesa que se pretende processar, para só depois o 

Poder executivo executá-la”; “contrato ou ordem de fornecimento, 

empenhos comprovantes de pagamentos das despesas relacionadas ao 

Decreto de Emergência, tudo violando o diposto no art. 4º, inciso IV, do 

Decreto-Lei nº 201/67 e também o inciso VII do referido Diploma Legal, 

vez que se omitiu em praticar ato contra expressa disposição legal ao não 

atender as obrigações previstas no Decreto Legislativo 001/2021. 
c) Deixou de atender ao Requerimento n° 02/2021, da Câmara Municipal de 

Vereadores, o qual solicitou “informações sobre as despesas e demais 

procedimentos que se justificaram com a Decretação do Estado de 

Emergência, desde o dia 12 de janeiro de 2021, data em que foi editado, até a 

presente a data”, infrigindo o Art. 4º, inciso III do Dec. Lei nº 201/67; 

d) Burlou a exigência de processo licitatório para beneficiar pessoas 

especificas com recursos públicos em afronta aos princípios da 

impessoalidade e da moralidade pública, dando ensejo a aplicação de 
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recursos no valor acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) sem 

que houvesse a necessária concorrência entre os interessados na 

licitação. Destaque para a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, a qual não estava elencada dentre as pastas em 

situação de emergência abrangidas pelo Decreto n° 240/2021, porém 

realizou contratações por dispensa de licitação com base no art. 24, IV, 

da Lei 8.666/93, conduta que se enquadra no art. 4º, inciso VIII, do 

Decreto-Lei nº 201/67. 

 

Em razão da gravidade dos indícios encontrados, ao final da denúncia 

requereram a abertura de processo político-administrativo de cassação de mandato da 

impetrante, bem como do Prefeito Municipal. A referida denúncia foi instruída com 

acervo probatório das alegações, fato esse que a torna plausível.  

 

Após o protocolo da denúncia, a mesma fora apresentada perante os 

vereadores no Plenário da Câmara Municipal de Rosário – MA no dia 22 de março de 

2021, tendo sido convocada sessão extraordinária para o dia 25 de março de 2021 com 

o intuito de deliberar-se sobre a sua admissibilidade. 

 

Na referida sessão, a admissibilidade da denúncia foi feita após a leitura 

desta, em primeira sessão, pelo Presidente Câmara, que a submeteu ao Plenário da 

Casa, onde foi decido pelo seu recebimento, mediante voto da maioria dos 

vereadores presentes – tendo sido cumprindo integralmente o rito do Art. 5°. II, do 

Decreto Lei n° 201/671. 

 

Tendo sido a denúncia admitida, pelo procedimento acima especificado, 

seguiu-se com a instrução do feito, garantindo o contraditório e ampla defesa, consoante 

o rito previsto no Art. 5° do Decreto Lei n° 201/67. 

 

                                                 
1 Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo 

anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 

[...] II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e 

consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos 

presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre 

os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 
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No dia 20 de abril de 2021, a Comissão Especial Processante reuniu-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Rosário-MA, ocasião em que foi lido, discutido e 

votado o Parecer Prévio, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade, deliberando a 

Comissão Especial Processante pelo prosseguimento da denúncia por infrações politico-

administrativas contra o Exmo. Prefeito Municipal de Rosário – MA, José Nilton 

Pinheiro Calvet Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda Ferreira Anceles. 

 

Na mesma oportunidade, o Presidente da Comissão Especial Processante 

decidiu por convocar sessão de instrução do processo para o dia 23 de abril de 2021 às 

08h00min, na sede da Câmara Municipal de Rosário-MA. De plano, intimou os 

presentes e determinou que fossem intimados os ausentes, determinação esta que foi 

cumprida integralmente. 

 

Na data aprazada, ocorreu a sessão de instrução sem incidentes que 

impedissem sua realização, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas dos denunciantes e do denunciado José Nilton Pinheiro Calvet Filho, tendo 

a denunciada Cláudia Fernanda Ferreira Anceles dispensado suas testemunhas. Foram 

colhidos ainda, os depoimentos pessoais de ambos os Denunciados. Por fim, o 

Presidente da Comissão Especial Processante deliberou acerca de alguns requerimentos 

solicitados pelas partes durante a sessão e determinou algumas diligências a fim de 

melhor instruir o processo. 

 

Tendo em vista a pluralidade de denunciados e de advogados, fora 

concedido prazo para alegações finais em dobro, tudo com vistas a garantir a ampla 

defesa e o contraditório em sua máxima significância.  

 

Encerrada a fase instrutória, devidamente intimados, os Denunciados 

apresentaram, tempestivamente, suas alegações finais no dia 05 de maio de 2021, por 

meio de seus advogados constituídos. 
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Após o recebimento das alegações finais, foi convocada sessão para leitura 

do parecer final da CEP – afim de determinar pela procedência ou não da acusação. Ao 

final da sessão, pelas razões externadas no Parecer, deliberou-se pela procedência da 

acusação – sendo informado que o Presidente da Câmara Municipal convocaria sessão 

extraordinária para o julgamento para o dia 12/05/2021, às 8h00min. 

 

Após o término da referida sessão, os denunciantes protocolaram, via e-

mail, pedido de desistência. 

 

O protocolo via e-mail dispensa a apresentação do documento 

presencialmente. Esclarece-se que todos os atos de comunicação do processo de 

cassação seguiram esse modelo, para fins de rapidez e prevenção contra a 

pandemia do COVID19 – não sendo essa forma de comunicação estranhas aos 

denunciantes e denunciados, sendo legítima vez que não há prejuízo para nenhum 

dos envolvidos. 

 

Desta feita, não pode os denunciantes e denunciados embargarem tal 

via, nem alegar abuso da Câmara por suposta recusa no recebimento – haja vista 

que o pedido já havia sido protocolado. 

 

Ademais, faltaram com a verdade no momento em que alegaram que 

não houve o recebimento do pedido de desistência da denúncia. O secretário dos 

trabalhos prontamente juntou aos autos os referidos documentos, tendo o 

presidente da CEP despachado para ouvir a relatoria da Comissão, que exarou 

parecer, nos seguintes termos:  

Desta forma, este relator opina pelo indeferimento do pedido de 

desistência em face da competência do pedido e da titularidade 

da Denúncia que, após a vasta instrução processual, não 

comporta possibilidade em face do interesse público subjacente, 
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visto a proteção da res pública para os fatos apurados na CEP nº 

01/2021.  

Ademais, tratando-se de pedido feito posteriormente ao relatório 

final dos trabalhos da CEP e após a convocação da sessão 

extraordinária para julgamento dos trabalhos da Comissão 

Especial Processante nº 01/2021, este Relator opina que o 

pedido seja igualmente apresentado na sessão extraordinária de 

julgamento, marcada para o dia 12/05/2021 às 8h00min, como 

questão de ordem a ser deliberada antes dos trabalhos de 

julgamento, visto tratar-se de fatos inerentes ao objeto da 

convocação da deliberação.    

 

O Presidente da Comissão por sua vez despachou, em conformidade ao 

parecer da relatoria, conforme transcrição abaixo:  

Tendo em vista a apresentação de parecer da relatoria sobre o 

pedido de desistência formulado por Leonel Oliveira e Bruno 

Kelvin Marques Martins, ora Denunciantes, contra o Exmo. 

Prefeito Municipal de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro Calvet 

Filho e a Vice-Prefeita, Cláudia Fernanda Ferreira Anceles, nos 

autos em epígrafe, encaminho os autos para apreciação do 

Presidente da Câmara Municipal de Rosário – MA, onde opinou 

pelo indeferimento do pedido de desistência devendo o pedido 

ser apreciado como questão de ordem na sessão extraordinária 

de julgamento  dos denunciados a ocorrer no dia 12/05/2021, às 

8h00min, na sede da Câmara Municipal de Rosário - MA. 

Na oportunidade, imprescindível que seja lido o pedido de 

desistência, assim como o parecer da relatoria para que os 

vereadores formem seu juízo de valor ao caso, decidindo sobre o 

pedido na referida sessão tendo em vista a relação intrínseca ao 

caso. 
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Entretanto, na data de hoje, 12/05/2021, o Presidente da Câmara Municipal 

de Rosário – MA, após ter sido citado e intimado da decisão dada no processo em 

epígrafe, atendendo ao estabelecido na decisão exarada por Vossa Excelência, decidiu 

por convocar sessão extraordinária para deliberação do pedido de desistência dos 

denunciantes e julgamento dos denunciados que ocorrerá no dia 13/05/2021 às 

9h00min, onde todos os envolvidos saíram devidamente intimados, nos seguintes 

termos (Documento em anexo): 

Ofício Circular nº 102021 – GAB 

Rosário - MA, em 12 de maio de 2021. 

 

Aos Excelentíssimos Vereadores da Câmara Municipal de 

Rosário 

Rosário – MA 

Assunto: EDITAL CONVOCAÇÃO DE SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 

C O N V O C A Ç Ã O 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar 

celeridade aos procedimentos apuratórios da Câmara Municipal 

de Rosário – MA, feito por meio da CEP nº 01/2021; 

CONSIDERANDO o pedido feito pelo 

Presidente da CEP de inclusão em pauta de julgamento dos 

denunciados na CEP nº 01/2021 da Câmara Municipal de 

Rosário - MA;    

Art. 1º. Convocar Vossas Excelências, os 

vereadores da Câmara Municipal de Rosário – MA para 01 

(uma) Sessão Extraordinária, a qual realizar-se-á no dia de 13 de 

maio do fluente ano às 09h00min, no prédio da Câmara 

Municipal de Rosário para deliberação do pedido de desistência 

dos denunciantes e julgamento dos denunciados na CEP nº 
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01/2021, ou seja, para julgamento do Sr. JOSE NILTON 

PINHEIRO CALVET FILHO, Prefeito Municipal de Rosário - 

MA e da Sra. CLÁUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, 

Vice-Prefeita Municipal de Rosário – MA. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA 

 

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA 

Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 

 

 

 

 

EDITAL CONVOCAÇÃO DE SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA  

 

C O N V O C A Ç Ã O 

CONSIDERANDO a necessidade de dar 

celeridade aos procedimentos apuratórios da Câmara Municipal 

de Rosário – MA, feito por meio da CEP nº 01/2021; 

CONSIDERANDO o pedido feito pelo 

Presidente da CEP de inclusão em pauta de julgamento dos 

denunciados na CEP nº 01/2021 da Câmara Municipal de 

Rosário - MA;    

Art. 1º. Convocar Vossas Excelências, os 

vereadores da Câmara Municipal de Rosário – MA para 01 

(uma) Sessão Extraordinária, a qual realizar-se-á no dia de 13 de 

maio do fluente ano às 9h00min, no prédio da Câmara 

Municipal de Rosário para deliberação do pedido de desistência 

dos denunciantes e julgamento dos denunciados na CEP nº 

01/2021, ou seja, para julgamento do Sr. JOSE NILTON 
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PINHEIRO CALVET FILHO, Prefeito Municipal de Rosário - 

MA e da Sra. CLÁUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, 

Vice-Prefeita Municipal de Rosário – MA. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, 12 DE MAIO DE 2021  

 

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA 

Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 

   

 

Portanto, cumprindo com a decisão exarada por Vossa Excelência, o 

julgamento só ocorrerá após a deliberação do pedido de desistência apresentado pelos 

denunciantes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos denunciados ante a 

possibilidade de manifestação das partes, bem como em respeito a soberania do 

plenário. 

FUNDAMENTAL ESCLARECER QUE TODOS OS 

PROCEDIMENTOS ACIMA DESCRITOS ESTÃO DEVIDAMENTE 

INSERIDOS EM SÍTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO – MA, https://cmrosario.ma.gov.br/comissoes/.  

Por fim, ante a inexistência de direito líquido e certo, patente é a 

inadequação desta via para a suspensão de processo que legitimamente se iniciou e 

se processa. É o que se passará a demostrar nas razões de direito que se seguem: 

 

III- DO DIREITO 

 

 

III.1 –PRELIMINAR: DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER. 

 

 

A Constituição Federal em seu art. 5°, inciso LXIX, previu claramente o 

caimento restrito do Mandado de Segurança ao dispor que: ” conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-
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corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público”.  

Nos termos do artigo supra, em conjunto com o art.1° e art. 5º da Leiº 

12.016/2009, para a admissibilidade do Mandado de Segurança faz-se necessário 

que alguns requisitos sejam cumpridos quais sejam: 1) Existência de direito líquido e 

certo, comprovadamente demostrado na inicial; 2) prova pré-constituída, pela 

impossibilidade de dilação probatória; 3) abuso de poder praticado por autoridade 

pública ou no exercício público; 4) Não cabimento de outra via administrativa ou 

judicial com efeito suspensivo. 

 

Ocorre que, em manifesta inobservância a tais requisitos, o impetrante 

moveu o presente mandamus, que sequer deve ser recebido. Senão vejamos: 

 

Primeiro, nos é difícil até delimitar a real irresignação do impetrante, 

vez que os fundamentos trazidos não são congruentes com os pedidos. A princípio, 

detém largas fundamentações sobre “ato abusivo e ilegal” desta Casa pela omissão 

da CEP em deliberar sobre o pedido de desistência dos denunciantes ou ainda não 

ter havido nova convocação em sessão extraordinária para esses fins – pois entende 

o impetrante não ter possibilidade de analisar tal pedido na sessão extraordinária 

designada para o julgamento do processo de cassação. 

 

Quanto a este ponto, não houve quaisquer violações a direito líquido e 

certo. O pedido de desistência apresentado supervenientemente pelos denunciados 

poderia ser decidido a qualquer momento pelo presidente da CEP, inclusive como 

questão de ordem na sessão de julgamento. Frisa-se que na sessão de julgamento é 

o momento de deliberações da matéria, sendo razoável e lógico que o pedido de 

desistência – vez que protocolando depois da convocação para sessão 

extraordinária de julgamento – pode ser analisado em sede de questão de ordem e, 
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uma vez observado o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em violação 

do devido processo legal. 

 

 

Ainda, adianta-se de forma sumária, a ausência de previsão de 

desistência, assim como a falta de justificativas para tanto – haja vista que estamos 

tratando aqui do interesse e do patrimônio público. 

 

Por tanto, o direito vindicado pelo impetrante – direito de nova convocação 

de sessão para deliberar sobre o pedido de desistência – não é liquido e nem certo, o que 

poderia ter sido feito na sessão suspensa por Vossa Excelência, todavia, para cumprir 

com as determinações judiciais, fora convocada sessão extraordinária para deliberação 

do pedido de desistência dos denunciantes e julgamento dos denunciados que ocorrerá 

no dia 13/05/2021 às 9h00min, sem prejuízo da defesa, na sessão de julgamento.  

 

Por todo o exposto, demostrado está a inadequação da via eleita haja 

vista que a impetrante não demostrou nos atos que o direito que alega possuir é 

certo e líquido. 

 

Requer assim o acolhimento da preliminar.  

 

III.2 –PRELIMINAR: INEPCIA DA INICIAL. DA NARRAÇÃO DOS FATOS 

NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. 

 

 

 Na processualística, incumbe ao autor da demanda deduzir suas razões de 

forma concatenada, de modo que os pedidos decorram logicamente da 

fundamentação fática e jurídica, sob pena da peça vestibular ser considerada inepta.  

 

Com efeito, aduz o art. 330, §1°, do Código de Processo Civil, que 

“considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
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II - a parte for manifestamente ilegítima; III – da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”. 

 

Bem, a hipótese prevista no inciso III, do mesmo parágrafo, dispõe sobre a 

inépcia da petição inicial naquelas situações em que da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão. A questão que se coloca nesse dispositivo tem pertinência 

com uma espécie de congruência endógena da petição inicial. O discurso desse ato 

processual assume forma de silogismo no qual o autor apresenta (a) os fatos, premissa 

menor, (b) a regra jurídica que deve incidir no caso concreto, premissa maior, e (c) o 

pedido, ou seja, a conclusão, que tem de ser compatível com a subsunção de uma 

premissa na outra. Se não há essa compatibilidade lógica, o magistrado não tem como 

determinar o prosseguimento do feito, porque, a rigor, ocorre de uma de duas coisas: (i) 

ou pedido sem a correspondente causa petendi; ou (ii) causa de pedir sem pedido, 

hipóteses já mencionadas no inciso I do mesmo parágrafo. 

 

No presente caso, conforme já narrado, os pedidos do impetrante não 

podem ser deduzidos da fundamentação trazida pelo impetrante, sendo difícil até 

delimitar a sua real irresignação. 

 

Embora o impetrante faça diversas alegações, o ÚNICO pedido de 

mérito e final feito pelo impetrante é o seguinte: 

 

“Que ao final, sejam confirmados os efeitos da liminar, reconhecendo a 

nulidade do ato de recebimento da denúncia do processo de cassação por 

infração político-administrativo com relação à Impetrante, ante sua 

flagrante ilegitimidade passiva, bem como a suspensão da Câmara Municipal 

para prosseguir processo de cassação por infração política administrativa em 

face do Prefeito que não tenha substituído, ainda que temporariamente, a 

chefia do executivo municipal”. 

 

Do pedido supra, demostra-se a total falta de compromisso do 

impetrante com a causa. Tal pedido não teve quaisquer alegações fáticas ou de 

direito e mostra-se totalmente impróprio e com erro grosseiro quando se assevera 
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que “em face do Prefeito que não tenha substituído, ainda que temporariamente, a 

chefia do executivo municipal”. 

 

ASSIM, O PEDIDO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, 

FOI FEITO DE FORMA TOTALMENTE IMPRÓPRIA E INÓCUA. AINDA 

QUE SE POSSA ANALISAR OS PEDIDOS PRELIMINARES, É SABIDO QUE 

ESTES DEVEM SER RATIFICADOS QUANDO DO REQUERIMENTO FINAL, 

NÃO PODENDO SUBSISTIR DE FORMA AUTÔNOMA. 

 

Desta forma, é evidente que a petição inicial é inepta, pois dos fatos 

narrados não decorreu qualquer conclusão lógica do pedido, devendo, portanto, a 

petição inicial ser declarada inépcia e o feito ser extinto sem resolução de mérito. 

 

É a jurisprudência: 

 

"É inepta a inicial quando da narração dos fatos não decorre, logicamente, a 

conclusão e muito menos se consegue extrair a causa de pedir" (TFR, Ac. 

un. da 2a -- Seção do TFR, de 12/05/87, na Ação Rescisória 1.321 - AL, rel. 

Min. Miguel Ferrante, DJU, de 18/06/87, pág. 12.255 apud Apelação cível n. 

38.707, de Itajaí, Relator: Des. Cláudio Marques, j. 17/12/92). 

 

"RESPONSABILIDADE CIVIL -- ACIDENTE DE TRÂNSITO -- AÇÃO 

REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS -- SEGURADORA -- 

PETIÇÃO INICIAL INEPTA -- EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO -- SENTENÇA CONFIRMADA -- RECLAMO DESPROVIDO. 

Inepta a petição inicial, em face da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão, impõe-se a extinção do feito sem julgamento de 

mérito (art. 267, I e VI c/c art. 295, § único, II, CPC)" (TJSC, Apelação cível 

n. 98.011217-6, de Blumenau, Relator: Desembargador ORLI RODRIGUES, 

j.01/12/1998). 

 

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- BANCO -- INSCRIÇÃO DO 

NOME DE CORRENTISTA EM CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS 

-- FATOS NARRADOS DISSOCIADOS DA CONCLUSÃO -- PETIÇÃO 

INICIAL INEPTA -- EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO -- RECURSO DESPROVIDO -- SENTENÇA MANTIDA. 

Quando da exposição fática prefacial não decorre a conseqüência jurídica 

logicamente pretendida, extingue-se o feito sem julgamento do mérito, por 

inépcia da preambular" (TJSC, Apelação cível n. 1998.011699-6 de Anita 

Garibaldi, Relator: Des. MONTEIRO ROCHA, j.01/04/2004). 
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"PROCESSUAL CIVIL -- CAUTELAR -- NULIDADE DA SENTENÇA -- 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -- INOCORRÊNCIA -- INDEFERIMENTO 

DA INICIAL -- TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO -- CAUSA DE PEDIR 

REMOTA EM DESACORDO COM O PEDIDO -- INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 282, III E IV, E 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -- DECISÃO 

MANTIDA 

1. "Não é nula a sentença que, embora concisa, resolve a lide de forma 

lógica através de juízo jurídico em perfeito silogismo" (AC n.º 36.397, Des. 

Amaral e Silva). 

2. ‘O pedido é a conclusão lógica da exposição dos fatos e dos fundamentos 

de direito formulada na peça vestibular. Inexistente delimitação do pedido, 

ou refugindo ela por completo dos objetivos da ação promovida, o que 

desprovê a pretensão da necessária certeza e determinação, a inicial padece 

de total inépcia, autorizando a extinção do pleito deduzido’ (AC n.º 

1999.003263-9, Des. Trindade dos Santos)" (TJSC, Apelação Cível n. 

2003.028212-2, da Capital, Relator: Des. MARCUS TULIO SARTORATO, 

j.05/03/2004). 

Desta forma, considerando confusa, ambígua, obscura e dispersa a 

técnica redacional da petição inicial, impossibilitando, assim, delimitar a causa 

petendi e atribuir ligação com o pedido final, pugna-se pelo indeferimento de 

plano, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. 

III.3 – NO MÉRITO: DA REGULARIDADE DO ATO DE RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. 

 

Não há quaisquer irregularidades procedimentais em torno do ato de 

recebimento da denúncia – a ensejar o pedido final pelo impetrante.   

 

Senão vejamos:  

 

Nos termos do art. Art. 5° do referido Decreto-Lei, o processo de cassação 

de mandato de Prefeito e de quem compõe a linha sucessória, constam os requisitos para 

o recebimento, instrução e julgamento do feito, conforme citação abaixo:  

 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela 

Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao 

seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado 

respectivo: 

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer 

eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o 

denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e 

Num. 45566196 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: VANILSE SILVA SANTOS - 12/05/2021 17:36:05
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051217360542300000042711103
Número do documento: 21051217360542300000042711103



 

 

 

Câmara Municipal de Rosário 
Praça Governador “Ivar Figueiredo Saldanha” s/n, Centro–Fone (98) 3345-3026 

CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA 
camararosarioma@outlook.com.br 

 

 

16 
 

de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos 

os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, 

passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e 

só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será 

convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não 

poderá integrar a Comissão processante. 

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira 

sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu 

recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos 

presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, 

com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais 

elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 

[...] 

 

Desta feita, conforme preceitua o regramento, após o protocolo da denúncia, 

esta fora apresentada perante os vereadores no Plenário da Câmara Municipal de 

Rosário – MA no dia 22 de março de 2021, momento em que se decidiu por dar prazo a 

toda a Edilidade para formar seu convencimento acerca dos fatos denunciados, sendo 

convocada sessão extraordinária para o dia 25 de março de 2021 (ata da sessão em 

anexo) com o intuito de deliberar-se sobre a admissibilidade da denúncia.   

 

Nos termos do Art. 5°, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67 a denúncia pode 

ser de iniciativa de qualquer eleitor e deverá ser instruída com a 1) exposição de fatos e 

2) indicação de provas e, uma vez estando presentes estes aspectos formais e 

objetivos, não há óbice à sua admissibilidade. 

 

Da denúncia, observou-se que esta continha fatos devidamente descritos e 

com indicação da materialidade e indícios de autoria de infrações político-

administrativas em face da impetrada – havendo uma mínima plausibilidade na 

denúncia que não poderia ser ignorada, ante o interesse público da 

municipalidade de Rosário. Estariam presentes, portanto, os requisitos para a sua 

admissão. 

 

Informa-se assim, que no dia 25 de março de 2021, a denúncia fora 

admitida não pela decisão singular do impetrado, mas mediante voto da maioria 
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dos vereadores presentes2, com quatro votos contra o recebimento, em 

conformidade com o Art. 5°. II, do Decreto Lei n° 201/67 – acima transcrito.  

 

Nota-se, portanto, no que diz respeito ao ato de recebimento da denúncia 

não qualquer irregularidade cometida pelo impetrado capaz de tornar o ato nulo – ato 

esse resultante de um colegiado de vereadores. 

 

Ante o exposto, não resta caracterizado o ato abusivo e ilegal, não 

havendo quaisquer irregularidades procedimentais em torno do ato de 

recebimento da denúncia, ao contrário, o que se vê é a aplicação fidedigna do que 

estabelece o Decreto Lei nº 201/1967, razão pela qual a segurança deve ser 

denegada. 

 

III.4 – DA NÃO VERIFICAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA. 

 

Arguiu a defesa do impetrante que a denúncia seria inepta vez que os 

denunciantes escolheram via inadequada para tanto, além da mesma não ter a descrição 

minuciosa dos fatos e não se apresentou provas suficientes a ensejar a persecução em 

seu desfavor. Porém, referidas alegações não merecem prosperar, porquanto inteligível 

a exordial analisada. 

 

A denúncia fora apresentada com todos os requisitos intrínsecos ao seu teor, 

indicou os fatos e os enquadrou como infração político-administrativa, ligando o fato a 

conduta típica.  

 

                                                 
2 Na linha do atual entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal exposto na Suspensão de  

Segurança (SS) 5279, Relator  Ministro Dias Toffoli, deferida contra decisão do Desembargador do 

Estado do Amazonas que havia considerado o quórum qualificado de 2/3 para recebimento da denúncia. 

Entendeu o STF que o quórum de 2/3 “configura adição de procedimento não previsto no Decreto 

201/1967, norma federal aplicável ao caso, o que contraria o enunciado da Súmula Vinculante 46.” Com 

esse mesmo entendimento o STF deferiu liminar na Reclamação (RCL) 34839, Rel. Ministro Alexandre 

Moraes, contra a exigência do quórum de 2/3. 
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EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - 

APELAÇÃO ADESIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR 

AFASTADA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - 

IMPUGNAÇAÕ AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE 

INCIDENTE PROCESSUAL - JORNADA DE TRABALHO - DESCANSO 

INTRAJORNADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - FERIADOS - 

INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE TRABALHO - 

PROGRESSÃO HORIZONTAL - DEFERIMENTO. - A inovação recursal é 

vedada pelo ordenamento, nos termos dos arts. 515, § 1º, c/c art. 517 ambos 

do Código de Processo Civil. Tratando-se de matéria de ordem pública, não 

há que se falar em inovação recursal - A petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ou seja, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido 

for juridicamente impossível; e contiver pedidos incompatíveis entre si - 

A impugnação ao valor atribuído à causa pelo autor deverá processar-se em 

apenso, como incidente processual - Havendo previsão legal, o servidor 

público municipal faz jus à progressão horizontal, de forma automática 

independente de requerimento administrativo. A inércia do Município em 

realizar a avaliação de desempenho não pode servir como justificativa para o 

indeferimento do direito pleiteado. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode prejudicar o servidor, por se tratar de direito 

expressamente previsto em lei - O art. 71, § 4º, da CLT, que prevê o 

pagamento de remuneração extra para o caso de não ser concedido o 

intervalo para descanso ou alimentação, não é aplicável aos servidores 

estatutários - Tratando-se de turno ininterrupto de revezamento, com previsão 

de carga horária de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso, 

o pedido de pagamento das horas extras pela prestação do trabalho nos 

feriados não merece guarida, porquanto, no mencionado regime de 

revezamento, o servidor dispõe de um período mais longo para descanso, o 

que torna incabível a con cessão do repouso quando o dia de trabalho recai 

em feriado. 

 

(TJ-MG - AC: 10529090276633001 MG, Relator: Rodrigues Pereira (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 24/11/2015, Data de Publicação: 

30/11/2015) 

 

Todas as condutas configuradoras de infração político-administrativas aos 

Denunciados foram devidamente expostas, a denúncia apresentou pedido e causa de 

pedir, da narração dos fatos decorreu-se logicamente a conclusão, além do pedido ser 

plenamente e juridicamente possível, sem qualquer incompatibilidade entre si, sendo, 

portanto, completamente possível a análise da demanda em comento.  

 

Além disso, as infrações político-administrativas ensejam aplicação do 

Decreto-Lei nº 201/67 e o rito ali previsto. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial pelo motivo exposto, com base no art. 330, § 1º, III, do CPC/2015. 
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III.5 – DA COMPETENCIA DO FORO PARA O PROCESSO DE CASSAÇÃO 

 

Quanto a alegação de incompetência de foro formulada sob alegação que o 

Poder Legislativo teria funções fiscalizatórias apenas mediante a análise de processos 

licitatórios pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a mesma também não deve 

prosperar.  

As Câmaras Municipais têm a competência de fiscalizar todos os atos do 

Poder Executivo, com vistas a evitar dano ao erário, sem que isso se faça apenas após a 

análise dos Tribunais de Contas. 

Como é sabido, no nosso regime constitucional os Poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo não se confundem nem se subordinam, mas se harmonizam, cada 

qual desempenhando, além de sua função precípua − legislar, julgar ou administrar −, 

outras funções que a Constituição lhes outorga para uma mútua cooperação 

institucional. Adota nosso país o regime da separação de poderes próprio de um Estado 

de Direito, de acordo com a teoria dos freios e contrapesos proposta por Montesquieu, 

através do qual um Poder controla o outro, impedindo-se o arbítrio e garantindo-se a 

liberdade pessoal. 

 

Há de se esclarecer que a fiscalização envolvem várias vertentes do direito, 

dentre elas, o criminal, o administrativo e o político-administrativo. Os dois primeiros 

permitem a fiscalização do Poder Executivo com os encaminhamentos aos demais 

órgãos de controle e fiscalização, tais como Ministério Público e Tribunal de Contas, 

para que assim tomem as providências administrativas e judiciais cabíveis, sob a égide 

das leis infraconstitucionais. 

 

Assim, além de legislar, a Câmara Municipal exerce a função de controle e 

fiscalização dos atos da Administração, atividade-fim que lhe é indispensável para a 

própria elaboração das leis e para o aprimoramento do serviço público: é o que se 

denomina controle parlamentar. 
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Na definição de Hely Lopes Meirelles, “controle, em tema da administração 

pública, é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou 

autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro” (Direito Administrativo 

Brasileiro, 39.ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 740). Abrange, portanto, 

duas funções distintas e complementares: “a fiscalização e a correção dos atos ilegais e, 

em certa medida, dos inconvenientes e inoportunos”, salienta Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, que acrescenta: “O controle constitui poder-dever dos órgãos a que a lei atribui 

essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva; ele não pode ser renunciado 

nem retardado, sob pena de responsabilidade de quem se omitiu” (Direito 

Administrativo, 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p.690). 

O controle parlamentar, que é exercido pela Câmara Municipal, por seu 

Plenário ou por suas Comissões permanentes ou temporárias, sobre atos do Poder 

Executivo municipal, consiste no controle parlamentar em sentido amplo, tanto de 

legalidade como, em muitos casos, também de mérito, podendo abranger o exame da 

discricionariedade do ato, ou seja, a sua conveniência e oportunidade, tendo em vista o 

interesse público envolvido. Desdobra-se em duas grandes vertentes: o controle político, 

sendo o caso do presente procedimento, e o controle financeiro, este último realizado 

com o auxílio e coparticipação do Tribunal de Contas. 

 

O controle político é realizado pela Câmara Municipal diretamente, sem a 

intermediação de nenhum órgão ou Poder. Dentre os mecanismos de controle podem ser 

mencionados os seguintes: a) requisitar informações a todos os órgãos da 

Administração, que deverão ser prestadas no prazo legal, sob pena de responsabilidade 

(art. 50, § 2º, da CF); b) convocar Secretários Municipais e responsáveis pela 

administração direta e indireta, para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 

atribuições, sob pena de responsabilidade (arts. 50, “caput” e 58, III, da CF); c) criar 

Comissões Parlamentares de Inquérito, com poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais, para apuração de fato determinado no interesse público e por 

prazo certo (art. 58, § 3º, da CF) ; d) aprovar e autorizar determinados atos do Executivo 

previamente à sua realização, tal como a venda ou aquisição de bens imóveis (art. 49, 
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XVII, da CF) ; e) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar (art. 49, V, da CF); f) julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os 

Vereadores por infrações político-administrativas; g) sustar contratos, mediante 

decreto legislativo (art. 70, § 1º, da CF); h) autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se 

ausentar do Município, quando a ausência exceder a quinze dias (art. 49, III, da CF). 

 

Importante frisar, por um lado, que em respeito ao princípio da separação 

dos poderes, o controle do Legislativo sobre a Administração é de efeito indireto: “Não 

pode o Congresso anular atos administrativos ilegais, nem exercer sobre as autoridades 

executivas poderes de hierarquia ou de tutela” (Meirelles, Hely Lopes, op. cit., p. 781). 

Por outro lado, o “controle que o Poder Legislativo exerce sobre a Administração 

Pública tem que se limitar às hipóteses previstas na Constituição Federal, uma vez que 

implica interferência de um Poder nas atribuições dos outros dois” (Di Pietro, Maria 

Sylvia, op. cit., p. 704).  

Assim, a título de exemplo, decidiu o C. Órgão Especial do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por meio de Acórdão relatado pelo Desembargador 

Renato Sartorelli, julgado em 29 de setembro de 2019, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2067528-56.2019.8.26.0000, ser inconstitucional artigo de lei 

municipal que autorizava a convocação pessoal do Prefeito pelo Poder Legislativo, 

aduzindo como razões de decidir: “No exercício de sua função típica de fiscalização, o 

Poder Legislativo possui, dentre outras, a prerrogativa de solicitar ao Poder Executivo 

informações sobre assuntos de interesse público, inexistindo, porém, no ordenamento 

constitucional qualquer norma que autorize a convocação pessoal do Prefeito para 

prestar esclarecimentos em Plenário”.  

 

No que tange ao controle parlamentar financeiro da Administração, previsto 

nos artigos 31, “caput” e § 1º, 70 e 71 da Constituição Federal, que compreende o 

controle contábil, financeiro e orçamentário, a Câmara Municipal não atua isolada e 

diretamente, mas conta com o auxílio e coparticipação do Tribunal de Contas 

Municipal, por exigir esse controle um conhecimento técnico especializado e um 
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trabalho minucioso, extenso, constante e imparcial. A natureza do controle financeiro é 

mais delimitada do que a do controle interno e a do controle político, por restringir-se 

aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, não ensejando um controle 

do mérito do ato administrativo. Convém salientar, no entanto, que a legitimidade e 

economicidade, como se sabe, exigem o respeito não somente às leis, mas também aos 

princípios constitucionais, em especial a moralidade e proporcionalidade, não sendo o 

controle financeiro, em decorrência, uma tarefa meramente formal. 

 

Desta feita, em se tratando em controle político, apurando-se, neste caso, 

infrações político-administrativas, a Câmara Municipal, pode (e deve) apurar a 

responsabilidades político-administrativa dos gestores municipais, garantindo, acaso 

venha a ser condenado, responsabilidades em todas as searas do direito mencionadas.  

Por fim, ressalta-se que não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 

8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, 

enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo 

fato. 

Dito isto, a tipificação apresentada pelos denunciantes se reporta, 

exclusivamente, a condutas estabelecidas pelo art. 4º do Decreto Lei nº 201/67, o 

que abre a competência desta Câmara Municipal para conduzir o processamento 

da referida denúncia. 

 

III.6 – DA VERIFICAÇÃO DE JUSTA CAUSA NA DENUNCIA 

 

O procedimento tomado por esta Câmara Municipal de Rosário se fez em 

virtude da admissibilidade dos vereadores no plenário deste Poder Legislativo e, em 

seguida, pela aprovação do parecer prévio que opinou pelo prosseguimento da denúncia.  

 

Assim, em relação a justa causa, está mais que identificada na denúncia, 

restando autorizado prosseguimento da denúncia, eis que consiste em um juízo de 

probabilidade sobre a existência de indícios de autoria e materialidade, o que restou 

comprovado nos autos. 
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É neste sentido que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tem se 

posicionado, senão vejamos: 

 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PREFEITO 

MUNICIPAL. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS 

PÚBLICAS. ART. 1º, I DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. 

APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. ART. 

89 DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA OU INEXIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES OU DEIXAR DE OBSERVAR 

AS FORMALIDADES. ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. OCULTAÇÃO DE 

BENS, DIREITOS E VALORES. INDÍCIOS DE AUTORIA. 

CONSTATAÇÃO. ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO. DESCRIÇÃO DOS 

FATOS E CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE DELITIVA. 

JUSTA CAUSA VERIFICADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

I. Descrevendo a peça acusatória os fatos e a conduta típica atribuída ao 

denunciado, de forma clara e objetiva, com suas circunstâncias, não há 

falar em ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. 

II. Adequando-se a exordial às exigências legais para a sua admissão - art. 41 

do CPP -, havendo indícios que apontam para a possibilidade, ao menos 

em tese, da existência dos crimes previstos no art. 1º, I do Decreto-Lei nº 

201/1967, art. 89 da Lei nº 8.666/93, bem como no art. 1º da Lei nº 

9.613/98, e não verificadas as hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 

do CPP, de rigor o recebimento da denúncia, porquanto nessa fase 

processual prevalece o princípio in dubio pro societate. 

III. Denúncia recebida. 

 

(TJMA – Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP): 

00047258620178100000 MA 0467242017, Relator: VICENTE DE 

PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2019, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2019) 

(GRIFAMOS) 

 

Desta maneira a cassação de chefe de Poder Executivo é medida interna 

corporis do Parlamento Municipal de Rosário, que não pode ser tolhida sob nenhuma 

hipótese. 

 

III.7 – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRANTE 

 

Quanto a alegada ilegitimidade passiva baseada na delegação de 

competências do Prefeito aos secretários e/ou outros servidores da Prefeitura Municipal 
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de Rosário, no Agravo de Instrumento a seguir, a matéria foi abordada pelo STF de 

maneira mais direta: 

"Os Secretários exercem cargos de confiança para praticarem atos delegados 

pelo Prefeito, que os escolhe direta e imediatamente e tem a responsabilidade 

não somente pela escolha, mas também de fiscalizar diretamente seus atos. 

Por consequência, mostra-se inaceitável que, pelas dimensões da máquina 

administrativa e relacionamento direto, o Prefeito desconhecesse a liberação 

ilegal de pagamentos." 

AI 631841/SP, Relator Min. Celso de Melo, Julgamento 24/04/2009 (Dje – 

082 05/05/2009) 

 

Portanto, não há que se cogitar afastar-se a responsabilidade do Prefeito por 

ato de Secretário ou qualquer outro servidor, vez que, quem recebeu do povo o mandato 

para gerir os recursos públicos foi o Prefeito. Ele não pode simplesmente substabelecer 

seus poderes sem controlar, de alguma maneira, o substabelecido. Será responsável, 

sim, comissivo ou omissivo, mas sempre titular da responsabilidade que lhe foi 

atribuída pela vontade popular, pelo povo, mediante o voto, em sufrágio universal. 

 

A delegação de competência não é um cheque em branco para isentar o 

chefe do executivo de responsabilidade. Ademais, conforme se depreende do 

depoimento do ex-secretário de saúde do município de Rosário-MA, o Sr. Willame 

Waquim Anceles, prestada a esta Comissão Especial Processante na qualidade de 

informante, não detinha 100% de autonomia em relação à pasta da saúde, ficando 50% a 

seu cargo e 50% a cargo do prefeito, o Sr. José Nilton Pinheiro Calvet Filho. 

 
III.8 – DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 

SOBRE O PEDIDO DE DESISTENCIA 

 

A despeito do pedido de desistência dos denunciantes, o 

Presidente da Comissão Processante possui, em resumo, o seguinte entendimento – 

que será exarado quando na sessão de julgamento:  
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1. O pedido de desistência apresentado na Câmara Municipal de Rosário, mostra 

uma total falta de compromisso com a legalidade dos procedimentos perpetrados 

pela Comissão Especial Processante.  

2. Os denunciantes se confundiram em suas atribuições, pensaram ser vereadores, 

os verdadeiros julgadores dos fatos e validadores de provas. A denúncia foi 

recebida pelo plenário da Câmara, com as provas possíveis de serem 

apresentadas. A CEP foi constituída e apurou os fatos descritos na denúncia que, 

mesmo que simples e sem muitos atributos jurídicos, expôs irregularidades já 

apuradas e relatadas no relatório final. 

3. A apresentação de desistência, ainda que coubesse no ordenamento jurídico 

vigente, deveria vir explicitada de maneira mais concisa e técnica; 

4. Não há o que se falar em possibilidade de desistência tendo em vista o interesse 

subjacente de defender a res pública, sendo este o compromisso dos vereadores: 

a defesa do interesse e do patrimônio público.  

Sendo assim, ante a ausência de previsão de desistência, assim como a 

falta de justificativas diversas, a decisão será proferida no sentido de não acatar o 

referido pedido de desistência.  

 

IV- DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante do exposto, requer:  

(a) o acolhimento das preliminares suscitadas, com a consequente extinção 

do feito sem julgamento de mérito;  

(b) caso não prospere a preliminar apresentada, a denegação da segurança 

pleiteada, pelos motivos acima apresentados. 

 

Protesta alegar o exposto por meio de todas as provas em direito admitidas, 

sobretudo, com as provas documentais juntas a esta manifestação.  

 

 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.  
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Rosário (MA), 12 de maio de 2021. 

 

 

 

 

VANILSE SILVA SANTOS 

OAB/MA 18.581 
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\' 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Nº004/2021 

Ata da Sessão Extraordinária do primeiro ano legislativo do dia doze do mês de maio do ano de 

d · ·1 · t Ás · , · v dor Martinho 
01s m1 e vin e e um. oito horas e quarenta minutos na sala do Plenario erea 

da Cruz, realizou-se a quarta Sessão Extraordinária sob a presidência do Senhor Vere~dor · 

Carlos Alberto Serra da Costa, do Vice-Presidente Rachid Sauaia, assessorado do Primeiro 

Secretario Jadson Mendes Pereira e da Segunda Secretaria Vereadora Lucia Helena Rodrigues 

Cavalcante. Iniciaram os trabalhos legislativos com a leitura do texto bíblico feito pela 

Vereadora Valdinea Matos. 

Lido o Edital de Convocação pelo Primeiro Secretário Vereador Jadson Mendes Pereira. 

Lida a lista de presença, todos os Vereadores presentes e cientes da convocação sobre ª 
sessão de julgamento para fins de deliberar sobre a cassação ou não dos mandatos do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Nilton Pinheiro Calvet Filho e Senhora Vice-Prefeita 

Claudia Fernanda Ferreira Anceles. 

Esteve presente em sessão os advogados da denunciada o Dr. Layonan de Paula Miranda 

(OAB/MA 10.699); e os advogados do denunciado Dr. lradson de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 

12933) e Dr. Américo Botelho Lobato Neto (OAB/MA 7803); também se fizeram presentes na 

sessão a Assessora Jurídica da Câmara, a Sra. Vanilse Silva Santos, o secretário dos trabalhos o 

Sr. Francimar Oliveira Rodrigues, o Consultor Jurídico da Câmara o Dr. Thiago de Sousa Castro. 

Ausentes os denunciados, a Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles e o Sr. Jose Nilton Pinheiro 

Calvet Filho, assim como os demais intimados. . 
Com a palavra o Presidente da Casa, o Excelentíssimo Senhor Vereàdor Carlos Alberto Serra da 

Costa, informa da intimação sobre a concessão da Liminar no bojo do Mandado de Segurança 

nº 0800776-25.2021.8.10.0115 , passando à leitura do dispositivo: Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR PLEITEADA para suspender a tramitação do processo de cassação por infração 

político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA contra o impetrante, 

José Nilton Pinheiro Calvet Filho, até o recebimento e deliberação acerca do pedido de 

desistência e arquivamento do feito apresentado pelos denunciantes Leonel Oliveira e Bruno 

Kelvin Marques. 

Em ato contínuo, o Presidente da Casa solicitou informações ao Presidente da Comissão 

Processante, o Vereador Rachid João Sauáia que franqueou a palavra ao Relator da Comissão 

Processante Caio Henrique Andrade Carvalho. Com a palavra, Vereador Caio Henrique 

Andrade Carvalho confirmou o recebimento do pedido de desistência dos denunciantes na 

data de 10.05.2021 via e-mail, passando a leitura do referido pedido de desistência e do 

Parecer da Comissão sobre o mesmo. Em parecer, o Relator opina pelo indeferimento do 

pedido, externando que o mesmo deveria ser apresentado em Sessão Extraordinária para 

julgamento. Ao final, pugna pela juntada aos autos da decisão exarada do bojo do Mandado de 

Segurança. 
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o 

Com a palavra o Presidente da Casa, deferiu o pedido formulado pelo Vereador Caio Henrique 

Andrade Carvalho de questão de ordem. Após, o Presidente reiterou que todos os presentes, 

Vereadores e os Advogados dos denunciados ficam já intimados da Sessão Extraordinária, ª 

qual realizar-se-á no dia de 13 de maio do fluente ano às 09h00min, no prédio da Câmara 

Municipal de Rosário para deliberação do pedido de desistência dos denunciantes e 

julgamento dos denunciados na CEP nº 01/2021, por meio do Ofício nº 10/2021. 

Franqueada a palavra aos presentes para eventual manifestação, o Vereador Pedrosa Necó, 

em questão de ordem, questiona a referida deliberação. Questão de ordem não acolhida, mas 

esclarecida. 

Após, o Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho manifesta-se em questão de ordem 

explicando que o Mandado de Segurança apenas solicita a deliberação do pedido de 

desistência. Ratificou também, na oportunidade, os trabalhos e compromisso da Comissão 

Processante. 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão. 

Sala das sessões do Palácio Dorotéia Queiroz da Câmara Municipal de Rosário-MA em 12 d~ · 

maio de dois mil e vinte e um. 

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA 

Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 

/ RACHlõJOÃÓ' SAUAIA 

Vic•:z:• d~kunic~=rio-MA 
JADSON MENDES PEREIRA 

!ºSecretário da Câmara Municipal de Rosário 

",Jdlov1~ 
LUCIA HELENA RODRIGUESCAVLCANTÊ 

2ºSecretária da Câmara Municipal de Rosário 
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11 /05/2021 

Assunto 
De 

Pedido de Desistência 
Rodrigo passinho passinho Azevedo 
< rodrigopassinho@hotniail.com > 

Roundcube Webmail :: Pedido de Desistência 

Para comlssaoprocessante .cmr@hotmall.com 
<comissaoprocessante.cmr@hotmail.com>, 
contato@cmrosario.ma .gov. br <contato@cmrosario.ma. gov. br>, 
camara_rosario@hotmail.com <camara_rosario@hotmail.com >, 
camararosarioma@outlook.com .br 
<camararosarioma@outlook.com.br>, layonan@gmail.com 
< layonan@gmail .com >, iradsonOO@hotmail.com 
< iradsonOO@hotmail.com >, mendeslobatoadvogados@gmai1.com 
< mendeslobatoadvogados@gmail.com > 

Data 2021-05-10 16:47 

• CamScanner 05-10-2021 15.S2.pdf(~S45 KB) 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rosário - MA 
Ref.: Comissão Processante nº 01/2021 

Venho através deste e-mail encaminhar pedido de desistência por parte dos denunciantes. 

Segue documento em anexo. 

atenciosamente; 

Dr. Rodrigo Passinho 
OAB -MA 7713 

'I 
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FOLHA N' jlOPJ 
CÃMARA MUN. DE. ROSARIO 

EXCELENTISSIMO Sl~Nl·IOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL l>E ROSÁRIO - MA. 
Rd.: Comissão J>rocessnnte nº 01/2021 

BRUNO KELVIN MARQUES MARTINS, CPF 045.813.903-38 e LEONEL 
OLIVEIRA, CPF nº 985.204.073-15, ambos qualificados na DENÚNCIA 
formulada com base no Decreto nº 201/67 (Comissão Processante nº 01/2021) 

em desfavor do Prefeito JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO e da 

Vice-Prefeita CLAUDIA FERNANDES FERREIRA ANCELES, por 
intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante Vossa Excelência, 
dizer o seguinte: 

O 1. As provas coligidas perante a ão" Processante nº O 112021, durante a fase 

instrutória, não apresentam robustez suficiente para a procedência da denúncia. 

São elementos frágeis sem a mínima segurança para um juízo de certeza. As 

testemunhas praticamente se limitaram a dizer que tiveram conhecimento dos 

fatos "por ouvir dizer" ou "porque foram comentados nas redes sociais". Nada 
mais. 

02 . O Decreto Emergencial nº 240/202 l, cerne das alegadas irregularidade I em 

alguns procedimentos licitatórios, até a presente data, não foi analisad 

1 
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f Ol\\f\ t\º; t)t Ç1.0SM~\Q 

c~~t>.Çl.t>.~ . 
obteve qua&quer parecer prévio de irregularidade pelo Tribunal de Constas do 
Estado. 

03. Por outro lado, a participação da Vice-Prefeita não restou evidenciada nas 

contratações de funcionários ou exerceu qualquer influência determinante no 
comando da Administração Pública de Rosário - MA. 

04. Por último, é oportuno ressaltar a advertência do ilustre Professor Tito Costa 

quanto as hipóteses legais portadoras das ações que configuram as infrações 

político-administrativas (art. 4º, do DL nº 20 J /67). Diz ele que, apesar da lei de 

utilizar em alguns momentos uma redação genérica e imprecisa, "não podem se 

assemelhar a um verdadeôro "balaio" onde cabem indistintamente, os mais 
' ' 

diversos fatos, ao sabor de especiais situações ou específicas conveniências" (in: 

Responsabilidade de Prefeitos e vereadores. 4ed. São Paulo, RT, 2002. Pg-193). 

Sendo assim, os denunciantes vêm apresentar a devida DESISTÊNCIA da 
denúncia e posterior arquivamento dos autos. 

P. deferimento. 

Rosário - MA, 1 O de maio de 2021. 

Sw,.,, k,. tv,.., .;(},K,! .ºº' A~l;.,J 
BRUNO 1<ÊLvEN MÁr'i~uES,,MARTÍNs 

CPF- 045.813.903-38 

!vl!J4 
LEONEL OLIVIERA 
CPF - 985.204.073-15 

AZEVEDO voi õ OAB-MA 7713 

2 
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m CÂMARA 
MUN I CIPAL DE 

ROSÁRIO 
Cãmara Municipal de Rosário 

Praça Governador ~lvar Figueiredo Saldanha" ~/n, Cenlro-Fone {98) 3345-3026 
CNPJ 23.689.177/ 0001-42 / CEP.: 65.150-000- Rosiirio - MA 

ffllMA N• f ph~$ , 
CÃMA!tA MUM. OE ROSÃRIO 

- c11n1a1o@cmms11rio.ma.gov.br I cmui l: c1lm11ru rosurio(~hotnmil.cnm 

COMISSAO ESPECIAL PROCESSANTE Nº 001Í2021 PORTARIA Nº 15/2021, DE 25 

DE MARCO DE 2021. 

Presidente: Vereador Rachid João Sauáia 

Relator: Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho 

Membro: Vereadora Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante 

Assunto: Solicitação de manifestação acerca do pedido de desistência da denúncia 
formulado pelo advogado dos denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques 
Martins. 

1 - Breve relatório 

Vieram os autos a esta Relatoria para em,ssao de parecer acerca de 

pedido de desistência da denúncia formulada pelo advogado dos denunciantes Leonel 

Oliveira e Bruno Kelvin Marques Martins, protocolado por e-mail em 10/05/2021 . 

No pedido solicitaram a desistência apresentada pelos denunciantes, se 

justificando, exclusivamente, em juízo de valoração de provas testemunhais, sob a 

alegação de que não foram capazes de contribuir como meio de prova a dar aso ao 

processamento da denúncia. 

É o breve relatório. 

?), 2 - Da análise do pedido 

O pedido de desistência apresentado perante a Câmara Municipal de 

Rosário mostra uma total falta de compromisso com a legalidade dos procedimentos 

perpetrados pela Comissão Especial Processante. 

O pedido de desistência apresentado pelo advogado dos denunciantes 

além de não comportar qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio, tanto na 

legislação, jurisprudência e doutrina, não tem qualquer possibilidade de ser acatado 

pelos termos que se passa a expor: 

Após o protocolo da denúncia, a mesma fora apresentada perante os 

vereadores no Plenário da Câmara Municipal de Rosário - MA no dia 22 de março de 

2021, momento em que se decidiu por dar prazo a toda a Edilidade para formar seu 

convencimento acerca dos fatos denunciados, sendo convocada sessão extraordinária 
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, con1 u1o@cmro~ario.mn.guv.hr / cmuil: càmpru_ro!mrio@lio1mnil.cum 

para o dia 25 de março de 2021 com o intuito de deliberar-se sobre a admissibilidade da 
denúncia. 

A denúncia fora admitida pela maioria dos vereadores na linha do atual 

entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal exposto na Suspensão de 

Segurança (SS) 5279, Relator Ministro Dias Toffoli, deferida contra decisão do 

Desembargador do Estado do Amazonas que havia considerado o quórum qualificado 

de 2/3 para recebimento da denúncia. 

Logo após o recebimento da denúncia, foram sorteados para a Comissão 

Especial Processante os vereadores Rachid João Sauaia, Presidente; Caio Henrique 

Andrade Carvalho, Relator e Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante, membro. Os 

vereadores mencionados foram legitimamente nomeados para desenvolver as 

atividades da Comissão por meio da Portaria nº 015/2021. 

Assim, iniciaram suas atividades instaurando os trabalhos da Comissão 

Especial Processante em 05 de abril de 2021, momento em que lavraram os termos de 

notificação dos denunciados, para apresentarem defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

conforme preconiza o Art. 5°, Ili do Decreto-Lei - nº 201/1967. 

Desta feita, os denunciados, por sua vez, foram notificados a apresentar 

defesa prévia no dia 05 de abril de 2021. 

As defesas prévias dos denunciados foram apresentadas, 

tempestivamente, no dia 16 de abril de 2021, por meio de seus advogados constituídos. 

Em face do recebimento da denúncia, os trabalhos da Comissão Especial 

Processante nº 01/2021 foram desenvolvidos pelos vereadores, membros da CEP, 

tendo a denúncia sido objeto de deliberação, sendo instruída com oitiva de depoimentos 

pessoais e testemunhais, tanto que fora exarado parecer final, avalizando todas as 

provas apresentadas e colacionadas aos autos, sendo pelo deferimento da procedência 

da denúncia no sentido de cassar os mandatos do Prefeito e da Vice-Prefeita. 

Após todo o trâmite processual da CEP nº 01/2021, recebimento, 

prosseguimento, instrução e parecer final da CEP, os denunciantes, por seu advogado, 

apresentaram pedido de desistência, que ainda que coubesse no ordenamento jurídico 

vigente, deveria vir explicitado de maneira mais concisa e técnica, devendo pelo menos, 

expor os fundamentos jurídicos que o justificasse. 

Todavia, em face do interesse coletivo, não há o que se falar em 
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possrbrhdade de desistência, tendo em vista o interesse subjacente em defender a res 

pública, sendo este o compromisso dos vereadores: a defesa do interesse e do 
património público. 

Os princípios implícitos da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Privado; e a Indisponibilidade pela Administração Pública do Interesse Público são 

reconhecidos pela doutrina como "pedra de toque" do sistema administrativo, sendo 

esses fundamentais a todo Direito Administrativo. 

De acordo com autores tradicionais, como Celso Antônio Bandeira de 

Mello, Hely Lopes e Maria Sylvia Di Pietro, a supremacia do interesse público sobre o 

particular consubstancia um princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não 

esteja expressamente contemplado em nenhum texto normativo. 

Para Celso António Bandeira de Mello, a prevalência dos interesses da 

coletividade sobre os interesses dos particulares é pressuposto lógico de qualquer 

ordem social estável e justifica a existência de diversas prerrogativas em favor da 

Administração Pública, tais como a presunção de legitimidade e a imperatividade dos 

atos administrativos, os prazos processuais e prescricionais diferenciados, o poder de 

autotutela, a natureza unilateral da atividade estatal, entre outras. 

Na mesma linha, Hely Lopes Meirelles defende a observância obrigatória 

do princípio da supremacia do interesse público na interpretação do direito 

administrativo. Sustenta que o princípio se manifesta especialmente na posição de 

superioridade do poder público nas relações jurídicas mantidas com os particulares, 

superioridade essa justificada pela prevalência dos interesses coletivos sobre os 

interesses individuais. Para ele, o interesse coletivo, quando conflitante com o interesse 

do indivíduo, deve prevalecer. 

Firme na premissa de que a Constituição da República de 1988 está em 

sintonia com as conquistas do Estado Social, Di Pietro entende que a defesa do 

interesse público corresponde ao próprio fim estatal. Por tal razão, o ordenamento 

constitucional contemplaria inúmeras hipóteses em que os direitos individuais cedem 

diante do interesse público. 

Tanto é verdade que o próprio ordenamento jurídico pátrio, na Lei da Ação 

Popular - Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, em seu art. 9° dispõe o seguinte: 
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Art. 9° Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição 

da instância, serão publicados editais nos prazos e condições 

previstos no art. 7°, inciso 11, ficando assegurado a qualquer 

cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação 

feita, promover o prosseguimento da ação. 

Desta forma, em analogia, para o caso de ações populares, em caso de 

desistência seria possível a qualquer cidadão o prosseguimento da ação. 

A jurisprudência, por sua vez, tem como o interesse público subjacente e a 

supremacia do interesse público como molas propulsaras das atividades 

adminisktrativas dos entes fedreados, em específico, da Câmara Municipal de Rosário -

MA, a citar: 

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A 

HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DE VEÍCULO UTILIZADO PELO COMISSARIADO DE MENORES 

DE UBÁ. COMPROVAÇÃO REGULAR DO EMPREGO DA VERBA 

PÚBLICA ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 

SUBJACENTE. CONTORNO DA FORMALIDADE QUE SE 

REVELOU NECESSÁRIA E QUE NÃO AUTORIZA A REJEIÇÃO 

DAS CONTAS. FORMALISMO MODERADO. DESPROVIMENTO. 

1. O formalismo moderado impõe a necessidade de 

interpretação flexível e razoável quanto as formas, para evitar 

que estas sejam vistas como um fim si mesmas, objetivando 

impedir que minúcias e pormenores não essenciais afastem a 

compreensão da verdadeira finalidade da atuação. Por isso, se 

a verba pública destinada à recuperação de veículo utilizada pelo 

comissariado de menor de Ubá foi devidamente empregada, tendo 

sido promovido o interesse público subjacente, não há falar na 

rejeição das constas apresentadas pelo fato de que inobservada a 

formalidade atinente à necessidade de que o montante seja 

• 
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depositado na conta da própria entidade beneficiária. Caso em que 

o Comissariado de Menores não apresentava CNPJ ou mesmo 

titularizava conta bancária, de modo que a observância da 

exigência poderia acarretar prejuízo ao próprio interesse público. 2. 

Correição parcial desprovido. 

(TJ-MG - COR: 10000180472490000 MG, Relator: Otávio Portes, 

Data de Julgamento: 02/02/2021, Conselho da Magistratura / 

CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 
12/02/2021) {Grifo nosso) 

Ressalta-se que o pedido apresentado perante a CEP carece de qualquer 

fundamentação jurídica, não comportanto resquícios mínimos hábeis a ensejar a análise 

pormenorizada da peça processual apresentada, consituindo-se uma peça processual 

atécnica e teratológica. Não se apresentou nenhuma previsão legal, nenhum 

fundamento jurisprudencial ou doutrinário, carecendo, inclusive, de viés jurídico hábil a 
sua análise. 

A peça processual apresentada, além de carecer de justificativas e 

fundamentos jurídicos ainda distorce as atribuições de vereadores e denunciantes. Os 

denunciantes se acham no mínimo invesidos nas atribuições de julgadores, não se 

reservaram a serem apenas denunciantes, ao passo que tentam emitir juízo de valor 

próprio dos julgadores, in casu, os vereadores no momento do julgamento da Câmara 
Municipal de Rosário - MA. 

3 - Da conclusão 

Desta forma, este relator opina pelo indeferimento do pedido de 

desistência em face da competência do pedido e da titularidade da Denúncia que, após 

a vasta instrução processual, não comporta possibilidade em face do interesse público 

subjacente, visto a proteção dares pública para os fatos apurados na CEP nº 01/2021 . 

Ademais, tratando-se de pedido feito posteriormente ao relatório final dos 

trabalhos da CEP e após a convocação da sessão extraordinária para julgamento dos 

trabalhos da Comissão Especial Processante nº 01/2021, este Relator opina que o 

pedido seja igualmente apresentado na sessão extraordinária de julgamento, marcada 
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paf$ o dia 12/05/2021 às 8h00min. como questão de ordem a ser ctetlberada antes dos 
tr~bathos de julgamento, visto tratar ... se de ~t0$ ine{entes 10 ob~to d.a convocaçao cta 
deliberação. 

É o parecer. 

Rosári~ - ~ o de 2021 . 

Vereador CAIO ~ AAOE CARVALHO 

Relator da Comissão Especial Processante 
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COMISSAO ESPECIAL PROCESSANTE Nº 001/2021 - PORTARIA Nº 15/2021, DE 25 

DE MARCO DE 2021. 

Presidente: Vereador Rachid João Sauáia 

Relator: Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho 

Membro: Vereadora Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante 

DESPACHO 

Tendo em vista a apresentação de parecer da relatoria sobre o pedido de 

desistência formulado por Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques Martins, ora 

Denunciantes, contra o Exmo. Prefeito Municipal de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro 

Calvet Filho e a Vice-Prefeita, ,9~udia Fernanda Ferreira Anceles, nos autos em 

epígrafe, encaminho os autos para apreciação do Presidente da Câmara Municipal de 

Rosário - MA, onde opinou pelo indeferimento do pedido de desistência devendo o 

pedido ser apreciado como questão de ordem na sessão extraordinária de julgamento 

dos denuncaidos a ocorrer no dia 12/05/2021 , às 8h00min, na sede da Câmara 
Municipal de Rosário - MA. 

Na oportunidade, imprescindível que seja lido o pedido de desistência, assim 

como o parecer da relatoria para que os vereadores formem seu juízo de valor ao caso, 

decidindo sobre o pedido na referida sessão tendo em vista a relação intrínseca ao 
caso. 

Rosário - MA, 11 de maio de 2021 . 

7 J 

Rachid João Sauáia 

Presidente da Comissão Especial Processante 001/2021 
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Rosário - MA, em 12 de maio de 2021. 

Aos Excelentíssimos Vereadores da Câmara Municipal de Rosário 
Rosário - MA 
Assunto: EDITAL CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

CONSIDERANDO a necessidade de dar celeridade aos procedimentos 

apuratórios da Câmara Municipal de Rosário - MA, feito por meio da CEP nº O 1/2021 ; 

CONSIDERANDO o pedido feito pelo Presidente da CEP de inclusão em pauta 

de julgamento dos denunciados na CEP nº 01/2021 da Câmara Municipal de Rosário - MA; 

Art. l°. Convocar Vossas Excelências, os vereadores da Câmara Municipal de 

Rosário - MA para 01 (uma) Sessão Extraordinária, a qual realizar-se-á no dia de 13 de maio 

do fluente ano às 09h00min, no prédio da Câmara Municipal de Rosário para deliberação do 

pedido de desistência dos denunciantes e julgamento dos denunciados na CEP nº O 1 /2021 , ou 

seja, para julgamento do Sr. JOSE NILTON PINHEIRO CAL VET FILHO, Prefeito Municipal 

de Rosário - MA e da Sra. CLÁUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, Vice-Prefeita 

Municipal de Rosário - MA. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA 

..,.a.:, ... · ..... DA COSTA 
Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 
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EDITAL CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

CONSIDERANDO a necessidade de dar celeridade aos procedimentos 

apuratórios da Câmara Municipal de Rosário - MA, feito por meio da CEP nº O 1/202 I; 

CONSIDERANDO o pedido feito pelo Presidente da CEP de inclusão em pauta 

de julgamento dos denunciados na CEP nº O 1/202 I da Câmara Municipal de Rosário - MA; 

Art. 1°. Convocar Vossas Excelências, os vereadores da Câmara Municipal de 

Rosário - MA para 01 (uma) Sessão Extraordinária, a qual realizar-se-á no dia de 13 de maio 

do fluente ano às 9h00min, no prédio da Câmara Municipal de Rosário para deliberação do 

pedido de desistência dos denunciantes e julgamento dos denunciados na CEP nº O I /2021, ou 

seja, para julgamento do Sr. JOSE NIL TON PINHEIRO CAL VET FILHO, Prefeito Municipal 

de Rosário - MA e da Sra. CLÁUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, Vice-Prefeita 

Municipal de Rosário - MA. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, 12 

DE MAIO DE 2021 

CARLOS~ SERRA DA COSTA 
Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 
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PETIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR E DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA VARA CIVEL DE ROSÁRIO - MA 
 
 
MA nº 0800776-25.2021.8.10.0115  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, já devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados que esta 

subscrevem, vem, respeitosamente, perante V. Exª., apresentar MANIFESTAÇÃO nos 

seguintes termos.  

 

Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência para 

suspender a tramitação do processo em detrimento de ilegalidades apresentadas na 

presente peça. 

 

Nesse sentido, a Douta Juíza acatou o pedido liminar do Impetrante nos 

seguintes termos (Id nº 45472061): 

 
“Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA 

para suspender a tramitação do processo de cassação por 

infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal 

de Rosário/MA contra o impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet 

Filho, até o recebimento e deliberação acerca do pedido de 

desistência e arquivamento do feito apresentado pelos denunciantes 

Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques..” 

 

Entretanto, em que pese a referida decisão, verifica-se que a presente 

decisão segue sendo descumprida em sua totalidade, conforme se observa pelos 

argumentos tragos a baila, senão vejamos: 
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1 – DESCUMPRIMENTO LIMINAR  

 

Excelência, após a referida decisão em que possui em seu dispositivo a clara 

suspensão dos trabalhos da presente comissão, até o recebimento e deliberação acerca 

do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos denunciantes 

Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques, fato diverso ocorreu. 

 

No dia 12(doze) de maio de 2021, data em que estaria marcada a presente 

sessão extraordinária, após a abertura dos trabalhos legislativos, existiu a fala do Relator 

da Comissão Processante nos seguintes termos: 

 
“Muito bom dia a todos aqui e a mesa diretora, ao vereador Carlos dos 

Remédios, a todos aqui aos pares e a sociedade que nos acompanha e 

nas redes sociais, funcionários desta casa e também aqui aos nobres 

advogados que acompanham a presente sessão sempre garantindo a 

ampla defesa e contraditório. 

Bem, em relação ao exposto, é de fato houve um pedido de desistência 

por parte dos denunciantes no qual foi recebido no dia 10 de maio de 

2021 via e-mail, o qual já está juntada aos autos conforme certidão 

exarada pelo chefe de gabinete da Câmara, o qual também foi 

secretário da comissão processante, constam aqui as folhas 1060, 

1061, 1062, 1063, os referidos e-mails que versam sobre esse pedido 

de desistência o qual eu vou ler aqui alguns trechos:  

É Bruno Kelvin Marques Martins, sua qualificação, e Leonel Oliveira, 

também qualificado apresentam perante Vossa Excelência, o seguinte: 

direcionado ao presidente da Câmara. 

1 – As provas coligidas perante a sessão processante nº 001/2021 

durante a fase instrutória não apresentam robustez suficiente para a 

procedência da denúncia. São elementos frágeis, sem a mínima 

segurança para o juízo de certeza, as testemunhas praticamente se 

limitaram a dizer que tiveram conhecimento dos fatos por ouvir dizer 

ou porque foram comentados nas redes sociais, nada mais. 

2 – O Decreto Emergencial nº 240/2021 fernia das alegadas 

irregularidades em alguns procedimentos licitatórios até a presente 

data, não foi analisado e não obteve qualquer prévio de regularidade 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

3 – Por outro lado a participação da vice-prefeita não restou  
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evidenciada nas contratações de funcionários ou exerceu qualquer 

influência determinante no comando da administração pública de 

Rosário- MA. 

Foque por último é oportuno ressaltar a advertência do ilustre 

professor Tito Costa quanto as hipóteses legais portadoras das ações 

que configuram as infrações políticos administrativas; diz ele: apesar 

da Lei se utilizar de alguns elementos essa uma redação genérica e 

imprecisa, “não podem se assemelhar a um verdadeiro balaio, onde 

cabem indistintamente os mais diversos fatos ao sabor de especiais 

situações ou especificadas conveniências. ” 

Sendo assim, os denunciantes vem apresentar a devida desistência da 

denúncia e posterior arquivamento dos autos. 

Logo após o pedido de desistência formulado pelos denunciantes o 

qual foi devidamente juntado aos autos, o presidente da comissão 

especial processante exarou o seguinte despacho. 

No dia 10 de maio de 2021, tendo em vista o pedido de desistência 

formulado por Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques Martins, ora 

denunciantes contra o Excelentíssimo prefeito de Rosário-MA, José 

Nilton Pinheiro Calvet Filho e a vice-prefeita Claudia Fernanda 

Ferreira Anceles, ora denunciados nos autos em epígrafe, encaminho 

os autos pera manifestação do relator da comissão especial 

processante nº 012021, Rosário-MA, 10 de maio de 2021. Rachid Joao 

Sauiá, presidente da comissão processante nº 012021.  

Consta também nos autos certidão juntada aqui no dia 11 de maio de 

2021, no qual foi juntado o parecer exarado por este relator. Em suma 

opinei pelo afastamento do pedido de desistência. 

Vou ler aqui a parte da conclusão, também vai ficar aqui disponível a 

todos os interessados que quiserem cópia, desde já será 

disponibilizado, já foi devidamente juntado aos autos, devidamente 

instruído. 

DA CONCLUSÃO – desta forma, este relator opina pelo 

indeferimento do pedido de desistência em face da competência do 

pedido e da titularidade da denúncia que após a vasta instrução 

processual não comporta a possibilidade em face do interesse público 

e subjacente, visto a proteção da res publica para os fatos apurados na 

comissão especial processante nº 012021. 

Ademais, tratando-se de pedido feito posteriormente ao relatório final 

dos trabalhos da comissão e após a convocação da sessão 

extraordinária para julgamento dos trabalhos da comissão especial  
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processante nº012021, este relator opina que o pedido seja igualmente 

marcado o dia 12 de maio de 2021, às 8h00, como questão de ordem a 

ser deliberada antes dos trabalhos de julgamento, visto tratar- 

se de fatos inerentes objeto da convocação da deliberação. 

É o parecer. Rosário-MA. 11 de maio de 2021. Vereador Caio 

Henrique Andrade Carvalho, relator da comissão especial processante. 

Logo em seguida, após o encerramento do referido parecer, o 

presidente da comissão especial processante exarou o seguinte 

despacho: tendo em vista a apresentação de parecer da relatoria sobre 

o pedido de desistência formulado por Leonel Oliveira e Bruno Kelvin 

Marques Martins, ora denunciantes contra o Excelentíssimo prefeito 

de Rosário-MA, José Nilton Pinheiro Calvet Filho e a vice-prefeita 

Claudia Fernanda Ferreira Anceles, nos autos em epigrafe, encaminho 

os autos para apreciação do presidente da câmara municipal de 

Rosário-MA, onde opinou pelo indeferimento do pedido de 

desistência, devendo o pedido ser apreciado como questão de ordem 

na sessão extraordinária de julgamento dos denunciados a ocorrer no 

dia 12 de maio de 2021, às 8h00, na sede da câmara municipal de 

Rosário-MA. Na oportunidade, imprescindível que seja lido o pedido 

de desistência, assim como o parecer da relatoria, para que os 

vereadores formem seu juízo de valor ao caso, decidindo sobre o 

pedido na referida sessão, tendo em vista, a relação intrínseca ao caso. 

Rosário-MA, 10 de maio de 2021. Rachid João Sauiá. 

Agora, nessa oportunidade, quero até pedir a juntada da decisão 

exarada nos autos do mandado de segurança, a qual foi recebida hoje 

nesta casa, para que melhor possa instruída aos autos.” 

 

Nota-se Excelência que existe flagrante descumprimento da medida liminar 

ora deferida por esse compentente juízo, vide que tão somente deliberou nova sessão 

extraordinária para o dia 13(treze) de maio de 2021 com a seguinte pauta: 

 
“Art 1º Convocar Vossas Excelências, os vereadores da Câmara 

Municipal de Rosário – MA para 01(uma) Sessão Extraordinária, a 

qual realizar-se-à no dia 13 de maio do  

fluente ano às 09:00min, no prédio da Câmara Municipal de Rosário 

para deliberação do pedido de desistência dos denunciantes e 

julgamento dos denunciados na CEP nº 001/2021, ou seja, para 

julgamento do Sr. JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO,  
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Prefeito Municipal de Rosário – MA e da Sra. CLAUDIA 

FERNANDA FERREIRA ANCELES, Vice-Prefeita Municipal de 

Rosário – MA.” (grifo nosso) 

 

Resta claro com a transcrição do referido texto de convocação dos 

vereadores que a decisão judicial fora desconsiderada, visto que não existiu deliberação 

formal no tocante ao pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos 

denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques. 

 

Desse modo, requer que seja fielmente cumprido o dispositivo liminar em 

comento. 

 

2 – DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGIMENTAL PARA 

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Em que pese a primeira ilegalidade acima demonstrada ser de suma 

relevância para o deferimento da presente medida, nota-se que o Presidente da Câmara  

Municipal de Rosário – MA seguiu cometendo irregularidades no procedimento da CEP 

nº 001/2021, quandodeterminou nova sessão extraordinária para o dia 13(treze) de maio 

de 2021, Às 09:00hs, conforme convocação em anexo. 

 

Entretanto,  a comunicação dos representantes do denunciado somente 

ocorreu no dia 12 de maio de 2021 Às 09:37hs, conforme cópia de e-mail em anexo,  

rasgando assim de forma arbitrária o que preceitua o próprio regimento interno da 

Câmara Municipal em seu artigo 113, §3ª, que diz: 

 
Art. 113 A sessão será convocada pelo Presidente de ofício, ou por 

deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Vereador, 

aprovado por maioria simples. 

§3º Quando feita fora da sessão, a comunicação será levada ao 

conhecimento dos Vereadores pelo Presidente, através de informação 

pessoal ou escrita, com antecedencia mínima de 24(vinte e quatro) 

horas. 
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Nobre Julgador, com o descumprimento do dispositivo regimental supra, 

destaca-se que os presentes trabalhos estão eivados de interesses escusos que fogem do 

objeto limitado a presente investigação, visto que a nova convocação nasceu de ato 

totalmente nulo, tendo em vista o descumprimento regimental do Presidente da Câmara 

Legislativa de forma abrupa. 

 

3 - DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DO DIA 

 

Excelência, outro ponto de grande valia para a Vossa análise refere-se a 

questão mormente para deliberação do pedido de desistência dos denunciantes e 

julgamento dos denunciados na CEP nº 001/2021, ou seja, para julgamento do Sr. JOSÉ 

NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, Prefeito Municipal de Rosário – MA e da Sra. 

CLAUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, Vice-Prefeita Municipal de Rosário 

– MA. 

 

Nesse cenário, cumpre transcrever o artigo 114 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Rosário, nos diz:  

 
Artigo 114 A sessão extraordinária terá todo o tempo destinado à 

Ordem do Dia. 

 

Vale ressaltar que a presente ordem do dia a ser realizada no dia 13 de maio 

de 2021 dispõe acerca de 02(dois) pontos, quais sejam: pedido de desistência e 

julgamento dos denunciados. 

 

Reitera-se que a decisão judicial lavrada por Vossa Excelência fora 

sumariamente afastada da ordem do dia, conforme demonstrado na referida convocação. 

 

Ademais, no que dispõe acerca da ordem do dia, essa é matéria exclusiva do 

Presidente de Câmara Municipal, consoante o que narra o artigo 210, §3º do RI da 

Camara Municipal de Rosário. 
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Nesse diapasão, existindo decisão judicial em que restou definido que a 

CEP nº 001/2021 deve ter seus trabalhos suspensos até o recebimento e deliberação 

acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos denunciantes 

Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques, não podendo simplesmente existir nova 

convocação legislativa para tão somente apreciar acerca do presente ponto e em ato 

contínuo, abrir votação acerca do afastamento ou não dos denunciados. 

 

4 - DO CERCEAMENTO DE DEFESA APOS O PEDIDO DE DESISTENCIA 

 

Apos protocolar o pedido de desistencia à camara de forma uniltareal 

começou a imprimir uma legislação propria fora do ordenemaneto juridico patrio, pois 

não garantiu ao impetrante o seu direito de defesa. 

 

Eminente julgador resta clara a ofensa à garantia constitucional, não sendo 

respeitada pelo Requerido, na forma de lesão ao direito fundamental ao devido processo 

legal, a ampla defesa e ao contraditório. 

 

Vê-se, no caso em análise, ao não notificar o Requerente SOBRE O 

PEDIDO DE DESISTENCIA, bem como do PARECER SOBRE O PEDIDO DE 

DESISTENCIA, a CAMARA MUNICIPAL rasgando o direito fundamental de 

defesa do Requerente. 

 

No entanto, para surpresa deste suplicante, a Camara Municipal, por via 

inversa, não fez a comunicação e  somente tendo ciência do presente fato na manha de 

hoje (12 de maio de 2021) na sessão extraordinária do parecer exarado pelo relator da 

COMISSÃO PROCESSANTE eis a parte final do Relatorio: 

 
Desta forma, este relator opina pelo indeferimento do pedido de 

desistência em face da competência do pedido e da titularidade da 

Denúncia que, após a vasta instrução processual, não comporta 

possibilidade em face do interesse público subjacente, visto a proteção 

dares pública para os fatos apurados na CEP nº 01/2021 . Ademais, 

tratando-se de pedido feito posteriormente ao relatório final dos  
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trabalhos da CEP e após a convocação da sessão extraordinária para 

julgamento dos trabalhos da Comissão Especial Processante nº 

01/2021, este Relator opina que o pedido seja igualmente apresentado 

na sessão extraordinária de julgamento, marcada para o dia 

12/05/2021 às 8h00min. como questão de ordem a ser deliberada antes 

dos trabathos de julgamento. 

 

 Assim, denota-se dos autos que não foi oportunizado à parte a 

possibilidade de manifestar sobre o parecer exarado pela comissão, ocorrendo a 

inobservância da garantia do devido processo legal e da ampla defesa, afrontando 

o princípio constitucional do contraditório. 

  

Em razão disso a nulidade do processo a partir da intimação do 

Processo é medida que se impõe, e conseqüente abertura de novo prazo para se 

manifestar-se.  

 

Consabido de todos, que a citação irregular como é a hipótese nítida dos 

autos em tela, é questão de ordem pública de suma gravidade que representa uma 

violação contundente ao princípio da defesa ampla plasmado como cláusula pétrea (art. 

5º. Inciso LV da C.F.) não tolerando em hipótese algum o ordenamento jurídico 

nacional.  

 

Trata-se de assegurar o cumprimento do princípio do contraditório e da 

ampla defesa, assim inscrito no artigo 5o, item LV da Constituição da República: 

 
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes"  

(grifamos). 

 

Destaca-se Excelência como resta comprovado, as ilegalidades praticadas 

pelo impetrado retiram o caráter técnico da presente CEP nº 001/2021, transformando-o 

em um evento com requintes políticos, fugindo assim da sua função apuratória precipua. 
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Dessa forma, apresentado o novo descumprimento de ordem legal, requer 

seja aplicada a multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo descumprimento, 

nos termos da decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, bem como 

seja determinada a IMEDIATA SUSPENSÃO da Sessão Extraordinária marcada para o 

dia 13 de maio de 2021, conforme comprovação em anexo. 

 
Nestes Termos, 

Pede e Espera o DEFERIMENTO 
 

 
São Luís, 12 de maio de 2020 
 

Américo Lobato Neto, Advogado                             Felipe Mendes de Souza, Advogado  
            OAB/MA nº 7.803     OAB/MA nº 9.148 
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\' 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Nº004/2021 

Ata da Sessão Extraordinária do primeiro ano legislativo do dia doze do mês de maio do ano de 

d · ·1 · t Ás · , · v dor Martinho 
01s m1 e vin e e um. oito horas e quarenta minutos na sala do Plenario erea 

da Cruz, realizou-se a quarta Sessão Extraordinária sob a presidência do Senhor Vere~dor · 

Carlos Alberto Serra da Costa, do Vice-Presidente Rachid Sauaia, assessorado do Primeiro 

Secretario Jadson Mendes Pereira e da Segunda Secretaria Vereadora Lucia Helena Rodrigues 

Cavalcante. Iniciaram os trabalhos legislativos com a leitura do texto bíblico feito pela 

Vereadora Valdinea Matos. 

Lido o Edital de Convocação pelo Primeiro Secretário Vereador Jadson Mendes Pereira. 

Lida a lista de presença, todos os Vereadores presentes e cientes da convocação sobre ª 
sessão de julgamento para fins de deliberar sobre a cassação ou não dos mandatos do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Nilton Pinheiro Calvet Filho e Senhora Vice-Prefeita 

Claudia Fernanda Ferreira Anceles. 

Esteve presente em sessão os advogados da denunciada o Dr. Layonan de Paula Miranda 

(OAB/MA 10.699); e os advogados do denunciado Dr. lradson de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 

12933) e Dr. Américo Botelho Lobato Neto (OAB/MA 7803); também se fizeram presentes na 

sessão a Assessora Jurídica da Câmara, a Sra. Vanilse Silva Santos, o secretário dos trabalhos o 

Sr. Francimar Oliveira Rodrigues, o Consultor Jurídico da Câmara o Dr. Thiago de Sousa Castro. 

Ausentes os denunciados, a Sra. Cláudia Fernanda Ferreira Anceles e o Sr. Jose Nilton Pinheiro 

Calvet Filho, assim como os demais intimados. . 
Com a palavra o Presidente da Casa, o Excelentíssimo Senhor Vereàdor Carlos Alberto Serra da 

Costa, informa da intimação sobre a concessão da Liminar no bojo do Mandado de Segurança 

nº 0800776-25.2021.8.10.0115 , passando à leitura do dispositivo: Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR PLEITEADA para suspender a tramitação do processo de cassação por infração 

político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA contra o impetrante, 

José Nilton Pinheiro Calvet Filho, até o recebimento e deliberação acerca do pedido de 

desistência e arquivamento do feito apresentado pelos denunciantes Leonel Oliveira e Bruno 

Kelvin Marques. 

Em ato contínuo, o Presidente da Casa solicitou informações ao Presidente da Comissão 

Processante, o Vereador Rachid João Sauáia que franqueou a palavra ao Relator da Comissão 

Processante Caio Henrique Andrade Carvalho. Com a palavra, Vereador Caio Henrique 

Andrade Carvalho confirmou o recebimento do pedido de desistência dos denunciantes na 

data de 10.05.2021 via e-mail, passando a leitura do referido pedido de desistência e do 

Parecer da Comissão sobre o mesmo. Em parecer, o Relator opina pelo indeferimento do 

pedido, externando que o mesmo deveria ser apresentado em Sessão Extraordinária para 

julgamento. Ao final, pugna pela juntada aos autos da decisão exarada do bojo do Mandado de 

Segurança. 
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Com a palavra o Presidente da Casa, deferiu o pedido formulado pelo Vereador Caio Henrique 

Andrade Carvalho de questão de ordem. Após, o Presidente reiterou que todos os presentes, 

Vereadores e os Advogados dos denunciados ficam já intimados da Sessão Extraordinária, ª 

qual realizar-se-á no dia de 13 de maio do fluente ano às 09h00min, no prédio da Câmara 

Municipal de Rosário para deliberação do pedido de desistência dos denunciantes e 

julgamento dos denunciados na CEP nº 01/2021, por meio do Ofício nº 10/2021. 

Franqueada a palavra aos presentes para eventual manifestação, o Vereador Pedrosa Necó, 

em questão de ordem, questiona a referida deliberação. Questão de ordem não acolhida, mas 

esclarecida. 

Após, o Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho manifesta-se em questão de ordem 

explicando que o Mandado de Segurança apenas solicita a deliberação do pedido de 

desistência. Ratificou também, na oportunidade, os trabalhos e compromisso da Comissão 

Processante. 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão. 

Sala das sessões do Palácio Dorotéia Queiroz da Câmara Municipal de Rosário-MA em 12 d~ · 

maio de dois mil e vinte e um. 

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA 

Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 

/ RACHlõJOÃÓ' SAUAIA 

Vic•:z:• d~kunic~=rio-MA 
JADSON MENDES PEREIRA 

!ºSecretário da Câmara Municipal de Rosário 

",Jdlov1~ 
LUCIA HELENA RODRIGUESCAVLCANTÊ 

2ºSecretária da Câmara Municipal de Rosário 
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Praça Governador ~lvar Figueiredo Saldanha" ~/n, Cenlro-Fone {98) 3345-3026 
CNPJ 23.689.177/ 0001-42 / CEP.: 65.150-000- Rosiirio - MA 
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CÃMA!tA MUM. OE ROSÃRIO 
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COMISSAO ESPECIAL PROCESSANTE Nº 001Í2021 PORTARIA Nº 15/2021, DE 25 

DE MARCO DE 2021. 

Presidente: Vereador Rachid João Sauáia 

Relator: Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho 

Membro: Vereadora Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante 

Assunto: Solicitação de manifestação acerca do pedido de desistência da denúncia 
formulado pelo advogado dos denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques 
Martins. 

1 - Breve relatório 

Vieram os autos a esta Relatoria para em,ssao de parecer acerca de 

pedido de desistência da denúncia formulada pelo advogado dos denunciantes Leonel 

Oliveira e Bruno Kelvin Marques Martins, protocolado por e-mail em 10/05/2021 . 

No pedido solicitaram a desistência apresentada pelos denunciantes, se 

justificando, exclusivamente, em juízo de valoração de provas testemunhais, sob a 

alegação de que não foram capazes de contribuir como meio de prova a dar aso ao 

processamento da denúncia. 

É o breve relatório. 

?), 2 - Da análise do pedido 

O pedido de desistência apresentado perante a Câmara Municipal de 

Rosário mostra uma total falta de compromisso com a legalidade dos procedimentos 

perpetrados pela Comissão Especial Processante. 

O pedido de desistência apresentado pelo advogado dos denunciantes 

além de não comportar qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio, tanto na 

legislação, jurisprudência e doutrina, não tem qualquer possibilidade de ser acatado 

pelos termos que se passa a expor: 

Após o protocolo da denúncia, a mesma fora apresentada perante os 

vereadores no Plenário da Câmara Municipal de Rosário - MA no dia 22 de março de 

2021, momento em que se decidiu por dar prazo a toda a Edilidade para formar seu 

convencimento acerca dos fatos denunciados, sendo convocada sessão extraordinária 
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para o dia 25 de março de 2021 com o intuito de deliberar-se sobre a admissibilidade da 
denúncia. 

A denúncia fora admitida pela maioria dos vereadores na linha do atual 

entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal exposto na Suspensão de 

Segurança (SS) 5279, Relator Ministro Dias Toffoli, deferida contra decisão do 

Desembargador do Estado do Amazonas que havia considerado o quórum qualificado 

de 2/3 para recebimento da denúncia. 

Logo após o recebimento da denúncia, foram sorteados para a Comissão 

Especial Processante os vereadores Rachid João Sauaia, Presidente; Caio Henrique 

Andrade Carvalho, Relator e Lúcia Helena Rodrigues Cavalcante, membro. Os 

vereadores mencionados foram legitimamente nomeados para desenvolver as 

atividades da Comissão por meio da Portaria nº 015/2021. 

Assim, iniciaram suas atividades instaurando os trabalhos da Comissão 

Especial Processante em 05 de abril de 2021, momento em que lavraram os termos de 

notificação dos denunciados, para apresentarem defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

conforme preconiza o Art. 5°, Ili do Decreto-Lei - nº 201/1967. 

Desta feita, os denunciados, por sua vez, foram notificados a apresentar 

defesa prévia no dia 05 de abril de 2021. 

As defesas prévias dos denunciados foram apresentadas, 

tempestivamente, no dia 16 de abril de 2021, por meio de seus advogados constituídos. 

Em face do recebimento da denúncia, os trabalhos da Comissão Especial 

Processante nº 01/2021 foram desenvolvidos pelos vereadores, membros da CEP, 

tendo a denúncia sido objeto de deliberação, sendo instruída com oitiva de depoimentos 

pessoais e testemunhais, tanto que fora exarado parecer final, avalizando todas as 

provas apresentadas e colacionadas aos autos, sendo pelo deferimento da procedência 

da denúncia no sentido de cassar os mandatos do Prefeito e da Vice-Prefeita. 

Após todo o trâmite processual da CEP nº 01/2021, recebimento, 

prosseguimento, instrução e parecer final da CEP, os denunciantes, por seu advogado, 

apresentaram pedido de desistência, que ainda que coubesse no ordenamento jurídico 

vigente, deveria vir explicitado de maneira mais concisa e técnica, devendo pelo menos, 

expor os fundamentos jurídicos que o justificasse. 

Todavia, em face do interesse coletivo, não há o que se falar em 
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possrbrhdade de desistência, tendo em vista o interesse subjacente em defender a res 

pública, sendo este o compromisso dos vereadores: a defesa do interesse e do 
património público. 

Os princípios implícitos da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Privado; e a Indisponibilidade pela Administração Pública do Interesse Público são 

reconhecidos pela doutrina como "pedra de toque" do sistema administrativo, sendo 

esses fundamentais a todo Direito Administrativo. 

De acordo com autores tradicionais, como Celso Antônio Bandeira de 

Mello, Hely Lopes e Maria Sylvia Di Pietro, a supremacia do interesse público sobre o 

particular consubstancia um princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não 

esteja expressamente contemplado em nenhum texto normativo. 

Para Celso António Bandeira de Mello, a prevalência dos interesses da 

coletividade sobre os interesses dos particulares é pressuposto lógico de qualquer 

ordem social estável e justifica a existência de diversas prerrogativas em favor da 

Administração Pública, tais como a presunção de legitimidade e a imperatividade dos 

atos administrativos, os prazos processuais e prescricionais diferenciados, o poder de 

autotutela, a natureza unilateral da atividade estatal, entre outras. 

Na mesma linha, Hely Lopes Meirelles defende a observância obrigatória 

do princípio da supremacia do interesse público na interpretação do direito 

administrativo. Sustenta que o princípio se manifesta especialmente na posição de 

superioridade do poder público nas relações jurídicas mantidas com os particulares, 

superioridade essa justificada pela prevalência dos interesses coletivos sobre os 

interesses individuais. Para ele, o interesse coletivo, quando conflitante com o interesse 

do indivíduo, deve prevalecer. 

Firme na premissa de que a Constituição da República de 1988 está em 

sintonia com as conquistas do Estado Social, Di Pietro entende que a defesa do 

interesse público corresponde ao próprio fim estatal. Por tal razão, o ordenamento 

constitucional contemplaria inúmeras hipóteses em que os direitos individuais cedem 

diante do interesse público. 

Tanto é verdade que o próprio ordenamento jurídico pátrio, na Lei da Ação 

Popular - Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, em seu art. 9° dispõe o seguinte: 
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Art. 9° Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição 

da instância, serão publicados editais nos prazos e condições 

previstos no art. 7°, inciso 11, ficando assegurado a qualquer 

cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação 

feita, promover o prosseguimento da ação. 

Desta forma, em analogia, para o caso de ações populares, em caso de 

desistência seria possível a qualquer cidadão o prosseguimento da ação. 

A jurisprudência, por sua vez, tem como o interesse público subjacente e a 

supremacia do interesse público como molas propulsaras das atividades 

adminisktrativas dos entes fedreados, em específico, da Câmara Municipal de Rosário -

MA, a citar: 

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A 

HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DE VEÍCULO UTILIZADO PELO COMISSARIADO DE MENORES 

DE UBÁ. COMPROVAÇÃO REGULAR DO EMPREGO DA VERBA 

PÚBLICA ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 

SUBJACENTE. CONTORNO DA FORMALIDADE QUE SE 

REVELOU NECESSÁRIA E QUE NÃO AUTORIZA A REJEIÇÃO 

DAS CONTAS. FORMALISMO MODERADO. DESPROVIMENTO. 

1. O formalismo moderado impõe a necessidade de 

interpretação flexível e razoável quanto as formas, para evitar 

que estas sejam vistas como um fim si mesmas, objetivando 

impedir que minúcias e pormenores não essenciais afastem a 

compreensão da verdadeira finalidade da atuação. Por isso, se 

a verba pública destinada à recuperação de veículo utilizada pelo 

comissariado de menor de Ubá foi devidamente empregada, tendo 

sido promovido o interesse público subjacente, não há falar na 

rejeição das constas apresentadas pelo fato de que inobservada a 

formalidade atinente à necessidade de que o montante seja 

• 
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depositado na conta da própria entidade beneficiária. Caso em que 

o Comissariado de Menores não apresentava CNPJ ou mesmo 

titularizava conta bancária, de modo que a observância da 

exigência poderia acarretar prejuízo ao próprio interesse público. 2. 

Correição parcial desprovido. 

(TJ-MG - COR: 10000180472490000 MG, Relator: Otávio Portes, 

Data de Julgamento: 02/02/2021, Conselho da Magistratura / 

CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 
12/02/2021) {Grifo nosso) 

Ressalta-se que o pedido apresentado perante a CEP carece de qualquer 

fundamentação jurídica, não comportanto resquícios mínimos hábeis a ensejar a análise 

pormenorizada da peça processual apresentada, consituindo-se uma peça processual 

atécnica e teratológica. Não se apresentou nenhuma previsão legal, nenhum 

fundamento jurisprudencial ou doutrinário, carecendo, inclusive, de viés jurídico hábil a 
sua análise. 

A peça processual apresentada, além de carecer de justificativas e 

fundamentos jurídicos ainda distorce as atribuições de vereadores e denunciantes. Os 

denunciantes se acham no mínimo invesidos nas atribuições de julgadores, não se 

reservaram a serem apenas denunciantes, ao passo que tentam emitir juízo de valor 

próprio dos julgadores, in casu, os vereadores no momento do julgamento da Câmara 
Municipal de Rosário - MA. 

3 - Da conclusão 

Desta forma, este relator opina pelo indeferimento do pedido de 

desistência em face da competência do pedido e da titularidade da Denúncia que, após 

a vasta instrução processual, não comporta possibilidade em face do interesse público 

subjacente, visto a proteção dares pública para os fatos apurados na CEP nº 01/2021 . 

Ademais, tratando-se de pedido feito posteriormente ao relatório final dos 

trabalhos da CEP e após a convocação da sessão extraordinária para julgamento dos 

trabalhos da Comissão Especial Processante nº 01/2021, este Relator opina que o 

pedido seja igualmente apresentado na sessão extraordinária de julgamento, marcada 
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paf$ o dia 12/05/2021 às 8h00min. como questão de ordem a ser ctetlberada antes dos 
tr~bathos de julgamento, visto tratar ... se de ~t0$ ine{entes 10 ob~to d.a convocaçao cta 
deliberação. 

É o parecer. 

Rosári~ - ~ o de 2021 . 

Vereador CAIO ~ AAOE CARVALHO 

Relator da Comissão Especial Processante 
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DECISÃO

 
 
 

 
 

O impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, apresentou petição anexada sob o Id. 45572270, por meio da

qual informa o descumprimento da decisão liminar registrada sob o Id. 45472061.
 

Narra que, não obstante a determinação judicial que determinou a suspensão da tramitação do processo
de cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA contra o

impetrante até o recebimento e deliberação acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos

denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques, no dia 12/05/2021, data em que estava marcada a sessão

extraordinária, o relator da Comissão Processante  deliberou nova sessão extraordinária para o dia 13/05/2021 para

apreciação da prejudicial e julgamento.
 

Ademais, alega descumprimento do prazo regimental para convocação de sessão extraordinária e

descumprimento da ordem do dia, além de cerceamento de defesa após o pedido de desistência.
 

Requer a aplicação de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo descumprimento, bem como

seja determinada a imediata suspensão da Sessão Extraordinária marcada para o dia 13/05/2021.
 

É o sucinto relatório. Decido.
 

Inicialmente, convém destacar que o processo possui relevante papel de manutenção da ordem jurídica e

social, constituindo-se como meio basilar para solução de controvérsias, de forma que a repercussão de seus resultados

atingem esferas diversas da jurídica.
 

A Lei 13.105/2015, didática e costumeiramente denominado Novo Código de Processo Civil, em seu art. 77

enumera os deveres jurídicos das partes, advogados e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,

dentre os quais se destaca para o caso a norma inserta em seu inciso IV, cuja redação é a seguinte:
 

 
 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
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 IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação;
 
 
 

Entendo que a autoridade coatora descumpriu a decisão Id. 45472061, na medida em que sem ter decidido

sobre o pedido de desistência e arquivamento apresentado pelos denunciantes, já convocou Sessão Extraordinária para

o dia 13/05/2021, na qual pretende apreciar a manifestação dos denunciantes e em seguida realizar o julgamento.
 

Necessário destacar que o relator da Comissão Especial Processante, Vereador Caio Henrique Andrade

Carvalho, em seu parecer datado de 11/05/2021 (Ids. 45566222 e 45573948) expressa que:
 

 
 

“O pedido de desistência apresentado pelo advogado dos denunciantes além de não comportar

qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio, tanto na legislação, jurisprudência e doutrina, não tem

qualquer possibilidade de ser acatado pelos termos que se passa a expor: (...)”.
 
 
 

Na mesma trilha, o impetrado em sua manifestação argumenta que “ainda, adianta-se de forma sumária, a

ausência de previsão de desistência, assim como a falta de justificativas para tanto – haja vista que estamos tratando

aqui do interesse e do patrimônio público.”.
 

Impende rememorar que a Câmara Municipal, mesmo em processo de cassação de mandato de prefeito e

vereador, exerce função de caráter administrativo, ou seja, o regime jurídico que informa os atos ali praticados é o

mesmo do direito administrativo.
 

Desta forma, os atos praticados, inclusive os decisórios, devem conter alguns elementos, os quais, por seu

turno, devem atender a preceitos legais para a produção de efeitos jurídicos válidos, dentre eles a apresentação do 

motivo, que consiste na indicação das circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocam e precedem a

edição do ato, sendo elemento essencial e obrigatório, cuja ausência conduz a sua apreciação pelo poder judiciário.
 

Como se vê, o próprio relatório da Comissão Especial Processante informa que não há previsão legal para o

pedido de desistência apresentado pelos denunciantes e seu advogado, logo, os fundamentos e consequentemente, os

aspectos formais de eventual apreciação do pedido somente serão conhecidos após a deliberação dos parlamentares

durante a sessão.
 

Com efeito, caso a deliberação sobre o pedido de desistência e o julgamento ocorram na mesma sessão,

como na situação posta, não se dará ao interessado a oportunidade de manifestação ou impugnação de eventual

decisão de não acolhimento do pedido dos denunciantes, revelando-se uma verdadeira surpresa e que, de imediato,

conduzirá ao julgamento da denúncia, sem que seja garantida a possibilidade de questionamento, seja pela via

administrativa ou até mesmo judicial.
 

Na peculiaridade da situação de fundo, com o recebimento da denúncia, o órgão legiferante municipal passa a

exercer função atípica, revestida de natureza eminentemente judiciária, motivo pelo qual vem bem a calhar a exposição

de motivos do CPC/2015 ao afirmar que a função das normas sobre a não surpresa é garantir efetividade às garantias

constitucionais, "tornando 'segura' a vida dos jurisdicionados, de modo que estes sejam poupados de 'surpresas',

podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta" [1] .
 

Ademais, reforço a possibilidade da ocorrência de lesão de difícil reparação ou até mesmo irreparável ao

direito do impetrante, caso a sessão de julgamento do dia 13/05/2021, seja realizada para apreciação tanto do pedido de

desistência dos denunciantes quanto para o julgamento da denúncia, ante o cerceamento de defesa do impetrado

acerca da rejeição da manifestação dos denunciantes.
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Invocando novamente a exposição de motivos do CPC, “a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida não só

em situações em que a urgência decorre do risco de eficácia do processo e do eventual perecimento do próprio direito.

Também em hipóteses em que as alegações da parte se revelam de juridicidade ostensiva deve a tutela ser

antecipadamente (total ou parcialmente) concedida (...) por não haver razão relevante para a espera, até porque, via de

regra, a demora do processo gera agravamento do dano”.
 

Por fim, o art. 297 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as medidas que considerar

adequadas para a efetivação da tutela provisória, de forma a afastar eventuais obstáculos que possam dificultar ou

impedir a satisfação da tutela concedida.
 

Nas lições de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
 

 
 
“Quando o art. 296 do CPC dá ao juiz o poder geral de deferir a medida adequada, permite que ele

conceda providência diversa daquela postulada pelo litigante. Não há adstrição do juiz ao pedido de

tutela provisória pela parte, o que significa que nenhum vício haverá em conceder-se medida de

natureza diferente da que foi postulada. Ainda que o autor postule tutela satisfativa, o juiz pode

conceder tutela cautelar e vice-versa, fundamentando a sua decisão para demonstrar que a providência

determinada é a mais adequada. Mas ele só poderá determinar tutela provisória que guarde relação de

referibilidade com a pretensão principal.” [2] .
 
 
 

Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do impetrante somente para SUSPENDER a sessão de
julgamento convocada para o dia 13/05/2021 até a análise dos Mandados de Segurança nº 0800637-

73.2021.8.10.0115 e 0800776-25.2021.8.10.0115, tendo em vista o clima de instabilidade gerado no município e a

possibilidade de reversibilidade da decisão frente ao enorme prejuízo para a administração pública, caso haja cassação

de prefeito e vice e posteriormente se verifique inobservância da formalidade dos atos impugnados no mandado de

segurança.
 

Por outro lado, mantenho a sessão designada somente para apreciação e deliberação sobre o pedido de
desistência formulado pelos denunciantes.
 

Determino que o impetrado junte aos presentes autos a ata da sessão em que analisou o pedido de

desistência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).
 

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor

suficiente para desestimular novas condutas contrárias às decisões judiciais proferidas neste Mandado de Segurança.
 

Notifique-se o impetrado, bem como o órgão de representação da Câmara Municipal de Rosário e o

Ministério Público Estadual com máxima urgência.
 

 
 

Rosário/MA, 13 de maio de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
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Juíza de Direito
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] https://www.verbojuridico.com.br/vademecum/CPC_EXPOSICAO_DE_MOTIVOS.pdf

[2]   Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coordenador Pedro Lenza. – 6. ed. –
São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção esquematizado®)
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DECISÃO

 
 
 

 
 

O impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, apresentou petição anexada sob o Id. 45572270, por meio da

qual informa o descumprimento da decisão liminar registrada sob o Id. 45472061.
 

Narra que, não obstante a determinação judicial que determinou a suspensão da tramitação do processo
de cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA contra o

impetrante até o recebimento e deliberação acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos

denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques, no dia 12/05/2021, data em que estava marcada a sessão

extraordinária, o relator da Comissão Processante  deliberou nova sessão extraordinária para o dia 13/05/2021 para

apreciação da prejudicial e julgamento.
 

Ademais, alega descumprimento do prazo regimental para convocação de sessão extraordinária e

descumprimento da ordem do dia, além de cerceamento de defesa após o pedido de desistência.
 

Requer a aplicação de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo descumprimento, bem como

seja determinada a imediata suspensão da Sessão Extraordinária marcada para o dia 13/05/2021.
 

É o sucinto relatório. Decido.
 

Inicialmente, convém destacar que o processo possui relevante papel de manutenção da ordem jurídica e

social, constituindo-se como meio basilar para solução de controvérsias, de forma que a repercussão de seus resultados

atingem esferas diversas da jurídica.
 

A Lei 13.105/2015, didática e costumeiramente denominado Novo Código de Processo Civil, em seu art. 77

enumera os deveres jurídicos das partes, advogados e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,

dentre os quais se destaca para o caso a norma inserta em seu inciso IV, cuja redação é a seguinte:
 

 
 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
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 IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação;
 
 
 

Entendo que a autoridade coatora descumpriu a decisão Id. 45472061, na medida em que sem ter decidido

sobre o pedido de desistência e arquivamento apresentado pelos denunciantes, já convocou Sessão Extraordinária para

o dia 13/05/2021, na qual pretende apreciar a manifestação dos denunciantes e em seguida realizar o julgamento.
 

Necessário destacar que o relator da Comissão Especial Processante, Vereador Caio Henrique Andrade

Carvalho, em seu parecer datado de 11/05/2021 (Ids. 45566222 e 45573948) expressa que:
 

 
 

“O pedido de desistência apresentado pelo advogado dos denunciantes além de não comportar

qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio, tanto na legislação, jurisprudência e doutrina, não tem

qualquer possibilidade de ser acatado pelos termos que se passa a expor: (...)”.
 
 
 

Na mesma trilha, o impetrado em sua manifestação argumenta que “ainda, adianta-se de forma sumária, a

ausência de previsão de desistência, assim como a falta de justificativas para tanto – haja vista que estamos tratando

aqui do interesse e do patrimônio público.”.
 

Impende rememorar que a Câmara Municipal, mesmo em processo de cassação de mandato de prefeito e

vereador, exerce função de caráter administrativo, ou seja, o regime jurídico que informa os atos ali praticados é o

mesmo do direito administrativo.
 

Desta forma, os atos praticados, inclusive os decisórios, devem conter alguns elementos, os quais, por seu

turno, devem atender a preceitos legais para a produção de efeitos jurídicos válidos, dentre eles a apresentação do 

motivo, que consiste na indicação das circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocam e precedem a

edição do ato, sendo elemento essencial e obrigatório, cuja ausência conduz a sua apreciação pelo poder judiciário.
 

Como se vê, o próprio relatório da Comissão Especial Processante informa que não há previsão legal para o

pedido de desistência apresentado pelos denunciantes e seu advogado, logo, os fundamentos e consequentemente, os

aspectos formais de eventual apreciação do pedido somente serão conhecidos após a deliberação dos parlamentares

durante a sessão.
 

Com efeito, caso a deliberação sobre o pedido de desistência e o julgamento ocorram na mesma sessão,

como na situação posta, não se dará ao interessado a oportunidade de manifestação ou impugnação de eventual

decisão de não acolhimento do pedido dos denunciantes, revelando-se uma verdadeira surpresa e que, de imediato,

conduzirá ao julgamento da denúncia, sem que seja garantida a possibilidade de questionamento, seja pela via

administrativa ou até mesmo judicial.
 

Na peculiaridade da situação de fundo, com o recebimento da denúncia, o órgão legiferante municipal passa a

exercer função atípica, revestida de natureza eminentemente judiciária, motivo pelo qual vem bem a calhar a exposição

de motivos do CPC/2015 ao afirmar que a função das normas sobre a não surpresa é garantir efetividade às garantias

constitucionais, "tornando 'segura' a vida dos jurisdicionados, de modo que estes sejam poupados de 'surpresas',

podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta" [1] .
 

Ademais, reforço a possibilidade da ocorrência de lesão de difícil reparação ou até mesmo irreparável ao

direito do impetrante, caso a sessão de julgamento do dia 13/05/2021, seja realizada para apreciação tanto do pedido de

desistência dos denunciantes quanto para o julgamento da denúncia, ante o cerceamento de defesa do impetrado

acerca da rejeição da manifestação dos denunciantes.
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Invocando novamente a exposição de motivos do CPC, “a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida não só

em situações em que a urgência decorre do risco de eficácia do processo e do eventual perecimento do próprio direito.

Também em hipóteses em que as alegações da parte se revelam de juridicidade ostensiva deve a tutela ser

antecipadamente (total ou parcialmente) concedida (...) por não haver razão relevante para a espera, até porque, via de

regra, a demora do processo gera agravamento do dano”.
 

Por fim, o art. 297 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as medidas que considerar

adequadas para a efetivação da tutela provisória, de forma a afastar eventuais obstáculos que possam dificultar ou

impedir a satisfação da tutela concedida.
 

Nas lições de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
 

 
 
“Quando o art. 296 do CPC dá ao juiz o poder geral de deferir a medida adequada, permite que ele

conceda providência diversa daquela postulada pelo litigante. Não há adstrição do juiz ao pedido de

tutela provisória pela parte, o que significa que nenhum vício haverá em conceder-se medida de

natureza diferente da que foi postulada. Ainda que o autor postule tutela satisfativa, o juiz pode

conceder tutela cautelar e vice-versa, fundamentando a sua decisão para demonstrar que a providência

determinada é a mais adequada. Mas ele só poderá determinar tutela provisória que guarde relação de

referibilidade com a pretensão principal.” [2] .
 
 
 

Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do impetrante somente para SUSPENDER a sessão de
julgamento convocada para o dia 13/05/2021 até a análise dos Mandados de Segurança nº 0800637-

73.2021.8.10.0115 e 0800776-25.2021.8.10.0115, tendo em vista o clima de instabilidade gerado no município e a

possibilidade de reversibilidade da decisão frente ao enorme prejuízo para a administração pública, caso haja cassação

de prefeito e vice e posteriormente se verifique inobservância da formalidade dos atos impugnados no mandado de

segurança.
 

Por outro lado, mantenho a sessão designada somente para apreciação e deliberação sobre o pedido de
desistência formulado pelos denunciantes.
 

Determino que o impetrado junte aos presentes autos a ata da sessão em que analisou o pedido de

desistência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).
 

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor

suficiente para desestimular novas condutas contrárias às decisões judiciais proferidas neste Mandado de Segurança.
 

Notifique-se o impetrado, bem como o órgão de representação da Câmara Municipal de Rosário e o

Ministério Público Estadual com máxima urgência.
 

 
 

Rosário/MA, 13 de maio de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
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Juíza de Direito
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] https://www.verbojuridico.com.br/vademecum/CPC_EXPOSICAO_DE_MOTIVOS.pdf

[2]   Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coordenador Pedro Lenza. – 6. ed. –
São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção esquematizado®)
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DECISÃO

 
 
 

 
 

O impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, apresentou petição anexada sob o Id. 45572270, por meio da

qual informa o descumprimento da decisão liminar registrada sob o Id. 45472061.
 

Narra que, não obstante a determinação judicial que determinou a suspensão da tramitação do processo
de cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA contra o

impetrante até o recebimento e deliberação acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos

denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques, no dia 12/05/2021, data em que estava marcada a sessão

extraordinária, o relator da Comissão Processante  deliberou nova sessão extraordinária para o dia 13/05/2021 para

apreciação da prejudicial e julgamento.
 

Ademais, alega descumprimento do prazo regimental para convocação de sessão extraordinária e

descumprimento da ordem do dia, além de cerceamento de defesa após o pedido de desistência.
 

Requer a aplicação de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo descumprimento, bem como

seja determinada a imediata suspensão da Sessão Extraordinária marcada para o dia 13/05/2021.
 

É o sucinto relatório. Decido.
 

Inicialmente, convém destacar que o processo possui relevante papel de manutenção da ordem jurídica e

social, constituindo-se como meio basilar para solução de controvérsias, de forma que a repercussão de seus resultados

atingem esferas diversas da jurídica.
 

A Lei 13.105/2015, didática e costumeiramente denominado Novo Código de Processo Civil, em seu art. 77

enumera os deveres jurídicos das partes, advogados e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,

dentre os quais se destaca para o caso a norma inserta em seu inciso IV, cuja redação é a seguinte:
 

 
 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
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 IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação;
 
 
 

Entendo que a autoridade coatora descumpriu a decisão Id. 45472061, na medida em que sem ter decidido

sobre o pedido de desistência e arquivamento apresentado pelos denunciantes, já convocou Sessão Extraordinária para

o dia 13/05/2021, na qual pretende apreciar a manifestação dos denunciantes e em seguida realizar o julgamento.
 

Necessário destacar que o relator da Comissão Especial Processante, Vereador Caio Henrique Andrade

Carvalho, em seu parecer datado de 11/05/2021 (Ids. 45566222 e 45573948) expressa que:
 

 
 

“O pedido de desistência apresentado pelo advogado dos denunciantes além de não comportar

qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio, tanto na legislação, jurisprudência e doutrina, não tem

qualquer possibilidade de ser acatado pelos termos que se passa a expor: (...)”.
 
 
 

Na mesma trilha, o impetrado em sua manifestação argumenta que “ainda, adianta-se de forma sumária, a

ausência de previsão de desistência, assim como a falta de justificativas para tanto – haja vista que estamos tratando

aqui do interesse e do patrimônio público.”.
 

Impende rememorar que a Câmara Municipal, mesmo em processo de cassação de mandato de prefeito e

vereador, exerce função de caráter administrativo, ou seja, o regime jurídico que informa os atos ali praticados é o

mesmo do direito administrativo.
 

Desta forma, os atos praticados, inclusive os decisórios, devem conter alguns elementos, os quais, por seu

turno, devem atender a preceitos legais para a produção de efeitos jurídicos válidos, dentre eles a apresentação do 

motivo, que consiste na indicação das circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocam e precedem a

edição do ato, sendo elemento essencial e obrigatório, cuja ausência conduz a sua apreciação pelo poder judiciário.
 

Como se vê, o próprio relatório da Comissão Especial Processante informa que não há previsão legal para o

pedido de desistência apresentado pelos denunciantes e seu advogado, logo, os fundamentos e consequentemente, os

aspectos formais de eventual apreciação do pedido somente serão conhecidos após a deliberação dos parlamentares

durante a sessão.
 

Com efeito, caso a deliberação sobre o pedido de desistência e o julgamento ocorram na mesma sessão,

como na situação posta, não se dará ao interessado a oportunidade de manifestação ou impugnação de eventual

decisão de não acolhimento do pedido dos denunciantes, revelando-se uma verdadeira surpresa e que, de imediato,

conduzirá ao julgamento da denúncia, sem que seja garantida a possibilidade de questionamento, seja pela via

administrativa ou até mesmo judicial.
 

Na peculiaridade da situação de fundo, com o recebimento da denúncia, o órgão legiferante municipal passa a

exercer função atípica, revestida de natureza eminentemente judiciária, motivo pelo qual vem bem a calhar a exposição

de motivos do CPC/2015 ao afirmar que a função das normas sobre a não surpresa é garantir efetividade às garantias

constitucionais, "tornando 'segura' a vida dos jurisdicionados, de modo que estes sejam poupados de 'surpresas',

podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta" [1] .
 

Ademais, reforço a possibilidade da ocorrência de lesão de difícil reparação ou até mesmo irreparável ao

direito do impetrante, caso a sessão de julgamento do dia 13/05/2021, seja realizada para apreciação tanto do pedido de

desistência dos denunciantes quanto para o julgamento da denúncia, ante o cerceamento de defesa do impetrado

acerca da rejeição da manifestação dos denunciantes.
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Invocando novamente a exposição de motivos do CPC, “a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida não só

em situações em que a urgência decorre do risco de eficácia do processo e do eventual perecimento do próprio direito.

Também em hipóteses em que as alegações da parte se revelam de juridicidade ostensiva deve a tutela ser

antecipadamente (total ou parcialmente) concedida (...) por não haver razão relevante para a espera, até porque, via de

regra, a demora do processo gera agravamento do dano”.
 

Por fim, o art. 297 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as medidas que considerar

adequadas para a efetivação da tutela provisória, de forma a afastar eventuais obstáculos que possam dificultar ou

impedir a satisfação da tutela concedida.
 

Nas lições de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
 

 
 
“Quando o art. 296 do CPC dá ao juiz o poder geral de deferir a medida adequada, permite que ele

conceda providência diversa daquela postulada pelo litigante. Não há adstrição do juiz ao pedido de

tutela provisória pela parte, o que significa que nenhum vício haverá em conceder-se medida de

natureza diferente da que foi postulada. Ainda que o autor postule tutela satisfativa, o juiz pode

conceder tutela cautelar e vice-versa, fundamentando a sua decisão para demonstrar que a providência

determinada é a mais adequada. Mas ele só poderá determinar tutela provisória que guarde relação de

referibilidade com a pretensão principal.” [2] .
 
 
 

Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do impetrante somente para SUSPENDER a sessão de
julgamento convocada para o dia 13/05/2021 até a análise dos Mandados de Segurança nº 0800637-

73.2021.8.10.0115 e 0800776-25.2021.8.10.0115, tendo em vista o clima de instabilidade gerado no município e a

possibilidade de reversibilidade da decisão frente ao enorme prejuízo para a administração pública, caso haja cassação

de prefeito e vice e posteriormente se verifique inobservância da formalidade dos atos impugnados no mandado de

segurança.
 

Por outro lado, mantenho a sessão designada somente para apreciação e deliberação sobre o pedido de
desistência formulado pelos denunciantes.
 

Determino que o impetrado junte aos presentes autos a ata da sessão em que analisou o pedido de

desistência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).
 

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor

suficiente para desestimular novas condutas contrárias às decisões judiciais proferidas neste Mandado de Segurança.
 

Notifique-se o impetrado, bem como o órgão de representação da Câmara Municipal de Rosário e o

Ministério Público Estadual com máxima urgência.
 

 
 

Rosário/MA, 13 de maio de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
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Juíza de Direito
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] https://www.verbojuridico.com.br/vademecum/CPC_EXPOSICAO_DE_MOTIVOS.pdf

[2]   Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coordenador Pedro Lenza. – 6. ed. –
São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção esquematizado®)
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Processo nº. 0800776-25.2021.8.10.0115
 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
Autor: JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
 
Réu: MUNICIPIO DE ROSARIO - CAMARA MUNICIPAL
 
 
 

 

 
DECISÃO

 
 
 

 
 

O impetrante, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, apresentou petição anexada sob o Id. 45572270, por meio da

qual informa o descumprimento da decisão liminar registrada sob o Id. 45472061.
 

Narra que, não obstante a determinação judicial que determinou a suspensão da tramitação do processo
de cassação por infração político-administrativa em curso na Câmara Municipal de Rosário/MA contra o

impetrante até o recebimento e deliberação acerca do pedido de desistência e arquivamento do feito apresentado pelos

denunciantes Leonel Oliveira e Bruno Kelvin Marques, no dia 12/05/2021, data em que estava marcada a sessão

extraordinária, o relator da Comissão Processante  deliberou nova sessão extraordinária para o dia 13/05/2021 para

apreciação da prejudicial e julgamento.
 

Ademais, alega descumprimento do prazo regimental para convocação de sessão extraordinária e

descumprimento da ordem do dia, além de cerceamento de defesa após o pedido de desistência.
 

Requer a aplicação de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo descumprimento, bem como

seja determinada a imediata suspensão da Sessão Extraordinária marcada para o dia 13/05/2021.
 

É o sucinto relatório. Decido.
 

Inicialmente, convém destacar que o processo possui relevante papel de manutenção da ordem jurídica e

social, constituindo-se como meio basilar para solução de controvérsias, de forma que a repercussão de seus resultados

atingem esferas diversas da jurídica.
 

A Lei 13.105/2015, didática e costumeiramente denominado Novo Código de Processo Civil, em seu art. 77

enumera os deveres jurídicos das partes, advogados e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,

dentre os quais se destaca para o caso a norma inserta em seu inciso IV, cuja redação é a seguinte:
 

 
 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
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 IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação;
 
 
 

Entendo que a autoridade coatora descumpriu a decisão Id. 45472061, na medida em que sem ter decidido

sobre o pedido de desistência e arquivamento apresentado pelos denunciantes, já convocou Sessão Extraordinária para

o dia 13/05/2021, na qual pretende apreciar a manifestação dos denunciantes e em seguida realizar o julgamento.
 

Necessário destacar que o relator da Comissão Especial Processante, Vereador Caio Henrique Andrade

Carvalho, em seu parecer datado de 11/05/2021 (Ids. 45566222 e 45573948) expressa que:
 

 
 

“O pedido de desistência apresentado pelo advogado dos denunciantes além de não comportar

qualquer previsão no ordenamento jurídico pátrio, tanto na legislação, jurisprudência e doutrina, não tem

qualquer possibilidade de ser acatado pelos termos que se passa a expor: (...)”.
 
 
 

Na mesma trilha, o impetrado em sua manifestação argumenta que “ainda, adianta-se de forma sumária, a

ausência de previsão de desistência, assim como a falta de justificativas para tanto – haja vista que estamos tratando

aqui do interesse e do patrimônio público.”.
 

Impende rememorar que a Câmara Municipal, mesmo em processo de cassação de mandato de prefeito e

vereador, exerce função de caráter administrativo, ou seja, o regime jurídico que informa os atos ali praticados é o

mesmo do direito administrativo.
 

Desta forma, os atos praticados, inclusive os decisórios, devem conter alguns elementos, os quais, por seu

turno, devem atender a preceitos legais para a produção de efeitos jurídicos válidos, dentre eles a apresentação do 

motivo, que consiste na indicação das circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocam e precedem a

edição do ato, sendo elemento essencial e obrigatório, cuja ausência conduz a sua apreciação pelo poder judiciário.
 

Como se vê, o próprio relatório da Comissão Especial Processante informa que não há previsão legal para o

pedido de desistência apresentado pelos denunciantes e seu advogado, logo, os fundamentos e consequentemente, os

aspectos formais de eventual apreciação do pedido somente serão conhecidos após a deliberação dos parlamentares

durante a sessão.
 

Com efeito, caso a deliberação sobre o pedido de desistência e o julgamento ocorram na mesma sessão,

como na situação posta, não se dará ao interessado a oportunidade de manifestação ou impugnação de eventual

decisão de não acolhimento do pedido dos denunciantes, revelando-se uma verdadeira surpresa e que, de imediato,

conduzirá ao julgamento da denúncia, sem que seja garantida a possibilidade de questionamento, seja pela via

administrativa ou até mesmo judicial.
 

Na peculiaridade da situação de fundo, com o recebimento da denúncia, o órgão legiferante municipal passa a

exercer função atípica, revestida de natureza eminentemente judiciária, motivo pelo qual vem bem a calhar a exposição

de motivos do CPC/2015 ao afirmar que a função das normas sobre a não surpresa é garantir efetividade às garantias

constitucionais, "tornando 'segura' a vida dos jurisdicionados, de modo que estes sejam poupados de 'surpresas',

podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta" [1] .
 

Ademais, reforço a possibilidade da ocorrência de lesão de difícil reparação ou até mesmo irreparável ao

direito do impetrante, caso a sessão de julgamento do dia 13/05/2021, seja realizada para apreciação tanto do pedido de

desistência dos denunciantes quanto para o julgamento da denúncia, ante o cerceamento de defesa do impetrado

acerca da rejeição da manifestação dos denunciantes.
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Invocando novamente a exposição de motivos do CPC, “a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida não só

em situações em que a urgência decorre do risco de eficácia do processo e do eventual perecimento do próprio direito.

Também em hipóteses em que as alegações da parte se revelam de juridicidade ostensiva deve a tutela ser

antecipadamente (total ou parcialmente) concedida (...) por não haver razão relevante para a espera, até porque, via de

regra, a demora do processo gera agravamento do dano”.
 

Por fim, o art. 297 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as medidas que considerar

adequadas para a efetivação da tutela provisória, de forma a afastar eventuais obstáculos que possam dificultar ou

impedir a satisfação da tutela concedida.
 

Nas lições de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
 

 
 
“Quando o art. 296 do CPC dá ao juiz o poder geral de deferir a medida adequada, permite que ele

conceda providência diversa daquela postulada pelo litigante. Não há adstrição do juiz ao pedido de

tutela provisória pela parte, o que significa que nenhum vício haverá em conceder-se medida de

natureza diferente da que foi postulada. Ainda que o autor postule tutela satisfativa, o juiz pode

conceder tutela cautelar e vice-versa, fundamentando a sua decisão para demonstrar que a providência

determinada é a mais adequada. Mas ele só poderá determinar tutela provisória que guarde relação de

referibilidade com a pretensão principal.” [2] .
 
 
 

Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do impetrante somente para SUSPENDER a sessão de
julgamento convocada para o dia 13/05/2021 até a análise dos Mandados de Segurança nº 0800637-

73.2021.8.10.0115 e 0800776-25.2021.8.10.0115, tendo em vista o clima de instabilidade gerado no município e a

possibilidade de reversibilidade da decisão frente ao enorme prejuízo para a administração pública, caso haja cassação

de prefeito e vice e posteriormente se verifique inobservância da formalidade dos atos impugnados no mandado de

segurança.
 

Por outro lado, mantenho a sessão designada somente para apreciação e deliberação sobre o pedido de
desistência formulado pelos denunciantes.
 

Determino que o impetrado junte aos presentes autos a ata da sessão em que analisou o pedido de

desistência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).
 

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor

suficiente para desestimular novas condutas contrárias às decisões judiciais proferidas neste Mandado de Segurança.
 

Notifique-se o impetrado, bem como o órgão de representação da Câmara Municipal de Rosário e o

Ministério Público Estadual com máxima urgência.
 

 
 

Rosário/MA, 13 de maio de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
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Juíza de Direito
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] https://www.verbojuridico.com.br/vademecum/CPC_EXPOSICAO_DE_MOTIVOS.pdf

[2]   Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coordenador Pedro Lenza. – 6. ed. –
São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção esquematizado®)
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CERTIDÃO
 
 
 
Certifico e dou fé que em cumprimento a Decisão servindo como mandado de segurança,
compareci a Camara Municipal de Rosário/MA e ali estando CIENTIFIQUEI JOSÉ NILTON
PINHEIRO CALVET FILHO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO E CIENTIFIQUEI O
PRESIDENTE DA CAMARA CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA de todo teor, em seguida
exararam seus cientes.
 
 
 
O referido é verdade.
 
 
 
Rosário/Ma, 13 de Maio de 2021.
 
 
 
Rita de Cássia Berredo dos Santos.
 
Oficiala de Justiça.
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Referência: Mandado de Segurança n° 0800637-73.2021.8.10.0115
 
 
 

 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, pessoa jurídica de direito público interno,

CNPJ 23.689.177/0001-42, com sede situada na Praça Governador “Ivar Figueiredo

Saldanha” s/n, Centro, CEP: 65.150-000 – Rosário – MA, neste ato representada pelo

Presidente em exercício, o Sr. CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA, brasileiro, casado,

portador da CI/RG nº 0052859932 e inscrito no CPF sob o nº 499.487.763-72, vêm,

respeitosamente, fazer a juntada da Ata da Sessão Extraordinária n°005/2021 ocorrida em

13.05.2021.
 

 
 

Por oportuno, vem informar que na ocasião, o pedido de desistência formulado pelos

denunciantes foi INDEFERIDO pela maioria dos votos dos Parlamentares presentes.
 

 
 

Fez-se cumprir assim, a referida decisão liminar concedida.
 

 
 

 
 

                                                                 Nestes termos, pede e aguarda deferimento.
 

 
 

                                                                         Rosário (MA), 14 de maio de 2021.
 
 

 
 

VANILSE SILVA SANTOS
 

OAB/MA 18.581
 

 
 

AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO/MA
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
NºOOS/2021 

Ata da Sessão Extraordinária do primeiro ano legislativo do treze do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e um. Ás nove horas e dezoito minutos na sala do Plenário Vereador Martinho 
da Cruz, realizou-se a quarta Sessão Extraordinária sob a presidência do Senhor Vereador 
Carlos Alberto Serra da Costa, do Vice-Presidente Rachid Sauaia, assessorado do Pr'imeiro 
Secretario Jadson Mendes Pereira e da Segunda Secretaria Vereadora Lucia Helená Rodrigues 
Cavalcante. Iniciaram os trabalhos legislativos com a leitura do texto bíblico feito pela 

Vereadora Valdinea Matos. 
' . 

Lido o Edital de Convocação pelo Primeiro Secretário Vereador Jadson Mendes Pereira. 

Lida a lista de presença, todos os '!(ereadore~, presentçs e déntes da convocação sobre .para 
fins de deliberar sobre o pedido de desistência dos denunciantes e julgamento dos " ' . . 

denunciados, o Excelentíssimo Sentiõr Prefeito.José N!ltori Pinheiro Calvet Filho e Senhora 

Vice-Prefeita Claudia Fernanda Ferreira Anceles. 

Esteve presente em sessão o denunciando, o Sr. Jose Nilton Pinheiro C~lvet Filho, 
acompanhado de seus advogados o Dr. lradscin de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 12933) e Dr. 
Américo Botelho Lobato Neto (OAB/MA 7803); também se fizeram ivesentes na sessão a 
Assessora Jurídica da Câmara, a Sra. Vanilse Silva Santos, o seçretá'rio dos trabalhos da • , · 1 

comissão especial processante, o Sr. Francimar Oliveira Rodrigues; ·o Consultor Jurídico da, 
Câmara o Dr. Thiago de Sousa Castro. Ausente a denuncia~a, a Sra. Cláudia Fernanda Ferreira 
Anceles e seu Advogado. Ausente os demais intimados. 

Com a palavra o Presidente da Casa, o Excelentíssimo Senhor Vereador carlos Albe
0

rto Serra 
da Costa, informou sobre sua intimação decorrente da concessão de liminar no bojo do, 
Mandado de Segurança nº n2 0800776-25.2021.8.10.0115, passando a informar que a 
presente Sessão Extraordinária será apenas para a apreciação e deliberação sobre o pedido 
de desistência formulado dos denunciantes, em cumprimento da referida de~ls,o liminar. · 

Pugna pela palavra o Caio Henrique Andrade Carvalho, apresentando questão de· ordem para 
informar sobre os pedidos formulados pelo Vereador Dantas, Vereador Pedrosa Necó e pelo · 
Vereador Valter Costa, assim como pelos advogados dos denunciados, que deveriam ter sido f • ', 

apreciados na Sessão Extraordinária nº 004/2021. Ficou deliberado quEt •ta'is 'requerimentos 
restaram prejudicados ante a perda do objeto - haja vista que a Sessãb Extraordinária nº 
004/2021 não ocorreu com o objeto inicialmente proposto. 

Com a palavra o Presidente da Casa, o Excelentíssimo Senhor Vereador Carlos Alberto Serra d9 
Costa, informa que todos os envolvidos foram intimados sobre os atos a serem delipera'dos 
dentro do prazo regimental e legal em sessão extraordinária ocorrida em 12/05/2021, 
inclusive o advogado dos denunciantes encaminhou o pedido de desistência a todos os 

,. 

• 
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advogados dos denunciados, e o prefeito municipal fez até /ive sobre o pedido no dia 
10/05/2021. 

Passou-se a leitura do pedido de desistência feito pelos denunciantes pelo Primeiro Secretário 
Vereador Jadson Mendes Pereira. 

Em ato contf nuo, o Presidente da Casa solicitou informações sobre o pedido de desistência dos 
denunciantes ao Presidente da Comissão Processante n• 01/2021, o Vereador Rachid João 
Sauáia, que franqueou a palavra ao Relator da Comissão Processante Caio Henrique Andrade 
Carvalho. Com a palavra, Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho confirmou o recebimento 
do pedido de desistência dos denunciantes na data de 10.05.2021 via e-mail, passando a 
informar os atos da Comissão. Informa que o pedido de desistência foi devidamente 
certificado nos autos em 10/05/2021 e que, sobre o mesmo, foi exarado Parecer da Relatoria 
da Comissão no dia 11/05/2021 bem como despacho do Presidente da CEP • também 
proferido em 11/05/2021. Informou também que o expediente da Câmara Muntcipal de 
Rosário vai das Sh00min às 12hOOmi°n; restando prejudicadas a\ informações de negativa de 
protocolo. Informou que todos os atos foram publicizados e constam nos autos do Processo: 
Segue informando que o Relatório da CEP fora en.caminhado ao Presidente da Câmara 

Municipal de Rosário. 

Em ato contínuo, por solicitação do Presidente da Câmara, ci Vereador Caio Henrique Andrade 
Carvalho fez a leitura do parecer da relatoria da CEP n2 01/2021. 

Finalizada a leitura do Parecer da Relatoria da CEP nº 01/2021, foi franqueada a palavra aos 
advogados dos denunciados, pelo prazo comum de 15 (quinze) m!nutos, para manifestação 

sobre o pedido ou juntada de manifestação. 

Com a palavra o advogado Dr. lradson de Jesus Souza Aragão (OAB/MA 12933), em 
representação do denunciado o Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho. Manifestou-se no 
sentindo da existência de ilegalidades do processo de cassação, asseverando que o pedido de 
desistência, vez que feito por um particular, deveria ser acatado e o processo arquivo, dentre 
outros termos devidamente gravados em sessão. 

Em seguida, com a palavra o Dr. Américo Botelho Lobato Neto (OAB/MA 7803), em 
representação do denunciado o Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho. Fala sobre o direito 
personalíssimo do ato de denúncia, asseverando que a continuação do .P~ocesso, ante a 
apresentação do pedido de desistência, é ilegal. Pugna aos Vereadores t p~la extinção do 
processo sem resolução de mérito. ;• 

Terminada a manifestação da defesa do denunciado, o Presidente da Câmarà ·colocou em 
discussão no Plenário, sendo chamado os inscritos a se manifestarem sobre o· pedido, pelo 
prazo de 15 (quinze) minutos. · 

Conforme ordem de inscrição, o Vereador Pedrosa Necó foi o primeiro a fazer uso da palavra. 
Fala sobre o requerimento feito em conjunto com os Vereadores Dphtas e Valter em 
10/05/2021, que asseverava o descumprimento do Regimento lntemp da Casa, pela 
impossibilidade de se tratar de duas matérias em sede de Sessão Extraordinári~. Segue falando 
sobre a ausência de justa causa da denúncia, assim como acerca da legalidade do pedido de 
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desistência formulado pelo d · · s enunciantes. Ao frm, pugna pela votação unânime da Casa para 
arquivar o processo de cassação. 

Com a palavra, o Vereador Dantas, segundo inscrito. Em síntese, afirma que, ante o 
recebimento do pedido de desistência pelos denunciantes, o processo de cassação não deve 
prosseguir. Ao fim, manifesta-se pelo arquivamento do processo. 

Com a palavra, o Vereador Valter Costa, terceiro inscrito. Assevera que o processo de cassação 
se trata de perseguição política e inquisitorial; fala sobre a fragilidade do processo e da 

necessidade de respeitar a soberania popular. 

Com a palavra, o Presidente da Casa, o Senhor Vereador Carlos Alberto Serra da Costa. 
Manifestou-se no sentindo de que a Câmara recebeu a denúncia e ,seguiu todos os 
procedimentos do Decreto-Lei n2 201/67. Falou da existência de negociatas feitas r,ara que os 
denunciantes fizessem o pedido de desistência, citando favorecimentos, ind~ive financeiros, 

de ordem milionárias. , ·, 

Com a palavra, a Vereadora Morena da Pesca. Informa que a Câmara deve-se ater·aos fatos e; 
mesmo diante da desistência dos denunciantes, deve haver a preválêntia do interesse público. 
Manifesta-se pelo indeferimento do pedido de desistência. Ressalta o ~'íáter contràditório da 

conduta dos denunciantes. 

Sessão suspensa por 5 minutos. 

Retomada a sessão, com a palavra o V.ereador Jadson Mendes Pereirá. Falou sobre a 
legalidade da atuação da Câmara Municipal durante o processo de cassação, aduzindo _que as 
denúncias contem prova robustas. Fala sobre negociatas que en~olvem o pedido de 
desistência. Reafirma seus princípios, enquanto Vereador da Casa e enquanto pessoa, de não 
se submeter a alianças políticas por interesses pessoais. Ao fim, fala sobre a força da 

Democracia. 

Com a palavra, o Vice-Presidente da Casa, o Vereador Rachid Sauaia. Manifestou-se no · 
sentindo de reafirmar a soberania da Casa Legislativa em sua função fiscalizadora e que prima 
pelo interesse público. Afirma que não houve abuso ou ilegalidade de poder por parte da CEP 
ou da Câmara. Que não há que se falar em engessamento dos trabalhos do Prefeito, pois é 
público e notório os trabalhos que vêm sendo realizados por ele. Falou sobre negociatas que 

envolvem o pedido de desistência. 

Com a palavra, o Vereador Machado Neto. Afirmou que a denúncia tornou" pública à Casa 
Legislativa as irregulares cometidas pelo denunciado. Afirma que vai atuar conforme a lei, não 

se submetendo a alianças políticas por interesses pessoais. 

Com a palavra, a Vereadora Valdinea Matos. Reafirmou os trabalhos da Câmara para com a 
sociedade e da regularidade do processo de cassação. Informou que foram feitas reuniões 
para loteamento da Prefeitura e Secretarias de Rosário/MA e que houve acordos acerca do 
pedido de desistência dos denunciantes. Que é trabalho da Câmara receber toda e qualquer 

denúncia e fazer a respectiva apuração dos fatos. 
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Ordem de discursão interrompida pelo desagravo do advogado Dr. lradson de Jesus Souza 

Aragão. 

Ficou consl1nado em ata; para os devidos fins, que paralelo à presente Sessão Extraordinária 
ocorreu manifestação de parte da população rosarlense, em defesa do denunciado Sr. Jose 
Nllton Pinheiro calvet Filho, Os manifestantes por diversas vezes proferiram palavras de 
baixo callo e ameaças (Inclusive de morte) direcionadas aos Vereadores, de forma coletiva e 
individual, desta casa. As ameaças foram testemunhadas por todos os parlamentareS, 
funcionários, pela força pollclal solicitada e pelos demais presentes nesta casa. 

Retomada a ordem de discursão, com a palavra o Vereador Caio Henrique Andrade Carvalho. 
· · er irregulares 

Manifestou-se no sentindo de que o processo de cassação não possui qua,squ 
procedimentais e é legitimo. Reafirmou o compromisso da Câmara em seu papel d~ fiscalizar e ·..; . 
apurar as denúncias que são recebidos na Casa. ·9'' ' 

Sessão suspensa por 5 minutos. 
• v dora Lucia Helena· Rodfigues 

Retomada a sessão, com a palavra a Segunda Secretaria, a erea . 
Cavalcante. Em sua fala, ratificou a observância do devido .processo legal no processo de 
cassação e supremacia do interesse público, ainda que t enha havido o pedido de desistência 
por parte dos denunciados. Reafirmou o trabalho fiscalizatório da Casa e do assédio sofrido 

pelos Vereadores no intuito se aliarem à atual gestão. 

Com a palavra, o Vereador Luiz Carlos Barros De Oliveira (KikoY, Assevera que possui princípios 
e que sua atuação não é voltada para a perseguição de nenhuma gestão. ~severou que não se 
submete a alianças políticas por interesses pessoais. Ao fim, informou que respeita a conduta 
dos denunciantes, mas que o processo possui provas contra os denunciados. 

Com a palavra, o Vereador Agenor Brandão Lima Filho. Parabenizou os trabalhos da CEP na 
atuação do processo de cassação, bem como dos demais parlamentares em seu papel 
fiscalizatório. Afirmou causar-lhe estranheza a conduta contraditória dos denunciantes. 

Sem mais inscrições, passou-se a votação nominal, em ordem alfabética, sobre o pedido de 

desistência dos denunciantes. 

Registrada a votação, nos seguintes termos: O Vereador Agenor Brandão Lima Filho votou 
pelo INDEFEREIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; O Vereador Antônio 
Machado Neto votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; O 
Vereador Caio Henrique Andrade carvalho votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de 
desistência dos denunciantes; O Vereador Cleondes Dantas Verde votou pelo 
DEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; O Vereador Jadson Mendes 
Pereira votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; O Vereador 
JOSÉ MARIA PEDROSA LOPES FILHO Vota Pelo DEFERIMENTO do pedido de 
desistência dos denunciantes; A Vereadora Lucla Helena Rodrigues Cavalcante votou pelo 
INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; O Vereador Luiz Carlos 
Barros De Oliveira votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos 
denunciantes; A Vereadora Marciely Santos Ramos votou pelo INDEFERIMENTO do 
pedido de desistência dos denunciantes; O Vereador Rachid João Sauaia votou pelo 

t . 
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INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; A Vereadora Valdlnea Ayres 
Matos votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes; O 
Vereador Valter Costa Sousa votou pelo DEFERIMENTO do pedido de desistência dos 
denunciantes; O Vereádor carlos Alberto Serra da Costa, Presidente da ctmara, votou pelo 

INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes. 

Procedendo a contagem dos votos, tendo o pedido de desistência dos denunciados 
considerado Improcedente por 10 (dez) votos, contra 03 (três) a favor do pedido. eonclui-5e, 
portanto, pelo INDEFERIMENTO do pedido de desistência dos denunciantes. 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão. 

Sala das sessões do Palácio Dorotéia Queiroz da Câmara Municipal de Rosário - MA em 
13 

de 

maio de dois mil e vinte e um. 

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA 
Presidente da Câmara Municipal de Rosário - MA 

Vire-Pre?;; Câ:; :hi~I;;::-MA 

JADSON MENDES PEREIRA 
!ºSecretário da Câmara Municipal de Rosário 

2ºSecretária da Câmara Municipal de Rosário 

:;; .- ·\A 
! 
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ESTADO DO MARANHÃO

 
 1ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO

 
                                                   
 
PROCESSO Nº 0800776-25.2021.8.10.0115  

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

IMPETRANTE: JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE ROSARIO - CAMARA MUNICIPAL 

 

 
 
                                                         
 
                                                A T O  O R D I N A T Ó R I O
 

 
 

 
 
            Fundamentação legal: Provimento nº 22/2018 - COGER/Maranhão.
 
            Pelo presente, encaminho os presentes autos ao Ministério Público Estadual, para manifestação.
 
 
 
                                                Rosário, MA, 14 de maio de 2021 

 
 
 

                                                SILMARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

                                                 1ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO
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JUNATADA DE DECISÃO - SUSPENSÃO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0808408-
59.2021.8.10.0000 - Requerente: CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO ADVOGADOS: VANILSE
SILVA SANTOS (0AB/MA 18.581) E THIAGO DE SOUSA CASTRO (OAB/MA 11.657)
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO PRESIDENTE:
DESEMBARGADOR LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA.
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Polo Ativo
Nome Parte Tipo Parte

VANILSE SILVA SANTOS ADVOGADO

MUNICIPIO DE ROSARIO - CAMARA
MUNICIPAL

AUTOR

THIAGO DE SOUSA CASTRO ADVOGADO

Polo Passivo
Nome Parte Tipo Parte

01 VARA COMARCA DE ROSARIO
MARANHÃO

REU

Movimentação do Processo
Data de atualização Movimento

17/05/2021 19:13:32 Concedida a Medida Liminar

17/05/2021 10:58:31 Conclusos para despacho

17/05/2021 10:58:28 Distribuído por sorteio
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SUSPENSÃO DE LIMINAR
 
PROCESSO Nº 0808408-59.2021.8.10.0000
 
Requerente: CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
 
ADVOGADOS: VANILSE SILVA SANTOS (0AB/MA 18.581) E THIAGO DE SOUSA CASTRO
(OAB/MA 11.657)
 
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO
 
PRESIDENTE: DESEMBARGADOR LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 

 
 

DECISÃO
 

 
 
Trata-se de suspensão de liminar interposta pela Câmara Municipal do Município de Rosário,
objetivando suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca,
nos autos do Mandado de Segurança nº 0800776-25.2021.8.10.0115:
 
 
 
[...]
 
Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do impetrante somente para SUSPENDER a
sessão de julgamento convocada para o dia 13/05/2021 até a análise dos Mandados de
Segurança nº 0800637-73.2021.8.10.0115 e 0800776-25.2021.8.10.0115, tendo em vista o clima
de instabilidade gerado no município e a possibilidade de reversibilidade da decisão frente ao
enorme prejuízo para a administração pública, caso haja cassação de prefeito e vice e
posteriormente se verifique inobservância da formalidade dos atos impugnados no mandado de
segurança.
 
Por outro lado, mantenho a sessão designada somente para apreciação e deliberação sobre o
pedido de desistência formulado pelos denunciantes.
 
[...]
 
 
 
Em síntese, o requerente narra que o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rosário
concedeu liminar em mandado de segurança, no sentido de suspender a sessão extraordinária
prevista para o dia 13/05/2021, na qual seria deliberado o julgamento referente ao processo de
cassação de mandato do Prefeito Municipal daquele município, José Nilton Pinheiro Calvet Filho.
 
 
 
Aduz, assim, que a liminar combatida viola os princípios da separação dos poderes e da reversão
do princípio da supremacia do interesse público, bem como o art. 492 do CPC e o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Rosário.
 
 
 
Aduz, ainda, que a decisão atacada foi além do pedido do impetrante, extrapolando os seus
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limites objetivos e subjetivos, pois traz para seu dispositivo processo alheio à presente relação
processual, colocando como termo final da suspensão o julgamento de mérito dos Mandados de
Segurança nº 0800637-73.2021.8.10.0115 e 0800776-25.2021.8.10.0115. Condicionante esta
não pleiteada pela parte.
 
 
 
Observa, também, que o deferimento da liminar ora combatida configura gravíssima lesão à
ordem público-administrativa, na medida em que fulmina a competência da Câmara Municipal,
sobretudo de realizar seus atos para o devido exercício da função legislativa e fiscalizatória.
 
 
 
Afirma que Poder Judiciário deixou a Câmara Municipal impossibilitada de prosseguir com suas
atividades regulares e que agora corre o risco de ser engessada, enfraquecendo e violando o
princípio da harmonia entre os poderes.
 
 
 
No mérito do presente incidente, sustenta-se grave lesão à ordem pública por ter a decisão do
Juízo de 1º grau se imiscuído em matéria que não pode ser objeto de controle do Poder
Judiciário, por tratar-se de matéria interna corporis.
 
 
 
Segue aduzindo que a decisão recorrida invadiu esfera de atuação interna do Poder Legislativo
municipal; que não se trata de controle de legalidade ou controle da constitucionalidade dos atos
legislativos.
 
 
 
Sustenta, na presente via suspensiva, que a ordem pública restou violada, uma vez que a decisão
liminar atinge os atos tomados pelo Poder Legislativo municipal e está em desconformidade com
posicionamento adotado pela Corte Suprema.
 
 
 
Éo essencial a relatar. Passo a decidir.
 
 
 
A suspensão de liminar, por ser medida de natureza excepcional, deve ser deferida somente
diante da demonstração inequívoca de que o cumprimento da decisão impugnada constitui grave
potencial ofensivo aos bens jurídicos protegidos pelo artigo 4º da Lei nº 8.437/1992, sendo a
cognição do Presidente do Tribunal no presente incidente processual restrita aos termos do art.
12, §1º, da Lei nº 7.347/85.
 
 
 
Em verdade, o pedido de suspensão de execução de decisão judicial é um meio posto à
disposição das pessoas jurídicas de direito público ou do Ministério Público para que possam
pleitear, junto à Presidência do Tribunal, a concessão de contracautela destinada a suspender a
execução de liminar, de sentença ou de acórdão proferidos em determinadas ações movidas
contra o Poder Público ou seus agentes.
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Na fundamentação desse incidente processual é indispensável a demonstração de que do
cumprimento da decisão resultará grave lesão a quaisquer dos bens públicos tutelados pela
legislação específica. A cognição do Presidente do Tribunal é restrita e vinculada, não
comportando, assim, análise aprofundada do meritum causae da demanda.
 
 
 
Esclarece a doutrina de Marcelo Abelha que “É uma prerrogativa do poder público no processo
civil. Quando o presidente julga tal requerimento, mantém incólume a decisão, apenas sustando
ou não a sua eficácia para preservar a afirmação de risco de lesão ao interesse público.1”
 
 
 
Dessa forma, a natureza excepcional da contracautela permite tão somente um juízo
contingencial acerca da matéria de fundo e, apesar do cabimento do pedido suspensivo ser, a
princípio, alheio ao mérito causae, a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que
para aferição de quaisquer dos valores protegidos pela norma de regência poderá ser realizado 
“(...) um juízo mínimo de delibação do mérito contido na ação originária, senão vejamos:
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DEFERIMENTO.
GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS.INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO PRECÁRIA EM CONFRONTO COM ORIENTAÇÃO
PREDOMINANTE NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA DO EFEITO
MULTIPLICADOR. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. I - Consoante a legislação de regência
(Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009), somente será cabível o deferimento do pedido de
suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. II - Em conformidade com o entendimento
jurisprudencial desta Corte, assim como do eg. Supremo Tribunal Federal, na decisão que
examina o pedido de suspensão de provimentos jurisdicionais infunde-se um juízo mínimo de
delibação do mérito contido na ação originária. III - Causa grave lesão à economia pública a
decisão que reconhece, em caráter precário e em contradição com a orientação predominante no
Superior Tribunal de Justiça, que o adicional de um terço da remuneração das férias gozadas não
está sujeito à incidência do imposto de renda. IV - Ademais, tal situação se agrava com o efeito
multiplicador que a manutenção do r. ato decisório oriundo do eg. Tribunal de origem pode gerar.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg na SLS 1.909/DF, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 09/03/2015).
 
 
 
Nesse diapasão, porém, devo ressaltar que o requerimento suspensivo não constitui recurso e,
menos ainda, ação, concluindo-se que, nesta excepcional autorização, a Presidência exerce
atividade política, avaliando, em base extrajurídica, conforme dito alhures, a potencialidade lesiva
da medida concedida.
 
 
 
Sabe-se que a interferência em matéria de organização interna pelo poder judiciário é uma
questão que há muito tempo vem instigando intenso debate doutrinário e jurisprudencial quanto
às hipóteses de judicialização das funções eminentemente administrativas. Esse contexto da
autocontenção que se insere a suspensão de liminar ou de sentença, regulada pela Lei nº
8.437/32, é plenamente aplicável ao caso em análise.
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Cumpre ressaltar, que a presente medida não analisa o acerto ou equívoco da decisão, mas,
somente a prematuridade do esgotamento de mérito da espécie, pela origem e em sede
provisória, de matéria que é inerente à função legislativa da Câmara dos Vereadores.
 
 
 
Na verdade, com a decisão de o Juiz suspender a sessão extraordinária da Câmara de
Vereadores, para só poder ser realizada com o julgamento dos mandados de segurança, aplica-
se uma inversão da ordem de excepcionalidade das tutelas provisórias, na qual a
excepcionalidade da intervenção do Judiciário em matéria interna corporis do Legislativo, deve
ser após o exaurimento dos debates no processo, e não o contrário.
 
 
 
Com base nisso, hei de reconhecer que a interferência prematura em verdadeira antecipação de
tutela proferida pelo Juízo a quo, em matéria de suspensão de sessão extraordinária deliberativa
da Câmara Municipal, desvirtua as funções constitucionalmente atribuída aos Poderes Legislativo
e Jurisdicional. Assim, atinge a ordem pública, na medida em que a manutenção, ou a
suspensão, da sessão extraordinária que objetiva deliberar sobre processo de cassação de
mandato de Prefeito Municipal decerto representa um grave risco de lesão à ordem
administrativa.
 
 
 
Dessa forma, ao deferir a decisão atacada, esclarecido ficou que, no caso em tela, a liminar
prolatada pelo magistrado de primeiro grau culminou em verdadeira invasão do Poder Judiciário
nas funções institucionais do Legislativo local, configurando-se, por tal motivo, lesão à ordem
administrativa, abalada ante a ofensa a um dos princípios basilares da Carta Política Federativa
que é a independência entre as funções imanentes de cada Poder constituído.
 
 
 
Nesse diapasão, assentou-se que sob a regência constitucional, o princípio da separação dos
poderes deve ser observado e aplicado de forma ordinária, e a interferência judicial, de forma
excepcional, só se justifica acaso verificada a ocorrência de flagrante e comprovada ilegalidade
nos atos praticados, o que só seria passível de ser aferido nas vias ordinárias e em juízo de
cognição exauriente.
 
 
 
Destaque-se não ter a presidência a intenção de querer manifestar qualquer juízo prelibatório
acerca da legalidade/ilegalidade da liminar impugnada, reputando apenas suficientemente
configurada, na hipótese, a potencialidade lesiva, haja vista que a decisão precária da liminar
invade a esfera de atuação privativa da Câmara Municipal, se imiscuindo em jogos políticos
paroquianos da política local, configurando-se, por tal motivo, na alegada lesão à ordem pública.
 
 
 
Assim, satisfatoriamente demonstrada a ocorrência de circunstâncias autorizadoras do instituto
da suspensão, defiro o presente pedido, para sustar, imediatamente, os efeitos da decisão de
suspensão de sessão exarada nos autos do Mandado de Segurança nº 0800776-
25.2021.8.10.0115.
 
 
 

Num. 10486948 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - 17/05/2021 19:13:32
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051719133200700000010024534
Número do documento: 21051719133200700000010024534

Num. 45890574 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: SILMARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 18/05/2021 16:52:53
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051816525340700000043016499
Número do documento: 21051816525340700000043016499



Oficie-se ao MM. Juízo do feito e às partes, dando-lhes ciência desta decisão para os fins de
direito.
 
 
 
Esta decisão servirá como ofício.
 
 
 
Publique-se. Intimem-se.
 
 
 
São Luís, 17 de maio de 2021.
 
 
 

Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa
 

Presidente
 

1ABELHA, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança:sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra o Poder Público. 3.ed.rev.atual.e ampl.São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais,
2010.pag. 233.
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Processo nº. 0800776-25.2021.8.10.0115
 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
Impetrante JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
 
Impetrado: - CAMARA MUNICIPAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Mma. Juíza,
 
 
 
                                Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo atual prefeito municipal
de Rosário, José Nilton Pinheiro Calvet Filho, em que alega ilegalidades no processo de
cassação político-administrativo conduzido pela Câmara Municipal, do qual é alvo, sendo
requerida a nulidade do ato de recebimento da denúncia e a suspensão de sessão de julgamento
para o dia 13/05/2021.
 
 
 
                               Como supostas ilegalidades, aponta a falta de fato determinado na denúncia,
ausência de justa causa  e erro de procedimento.
 
 
 
                               Em decisão liminar id nº. 45472061. foi reconhecido erro procedimental da
Câmara que designou sessão de julgamento sem apreciar pedido de desistência apresentado
pelos subscritores do pedido de instauração do processo, sendo determinado que houvesse o
pronunciamento sobre essa questão.
 
 
 
                               Nas informações prestadas,  a autoridade coatora informou que jamais houve
intenção de não  receber ou desconsiderar o pedido de desistência formulado pelos
representantes, até por que foi recebido por e-mail, meio de comunicação utilizado oficialmente
para receber expedientes durante a pandemia. Disse ainda que tal pedido seria apreciado antes
do julgamento.
 
 
 
                               Destacou a incongruência entre as alegações do impetrante e os pedidos,
principalmente no tocante à suposta ilegitimidade passiva “por não ter substituído o prefeito”, o
que seria argumento para não responsabilização e consequente nulidade do ato de recebimento
da denúncia.
 
 
 
                               Informou também que inexiste qualquer irregularidade no ato de recebimento
da denúncia por haver plausibilidade mínima dos fatos nela narrados, devendo ser prestigiado o
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interesse público na apuração da conduta dos denunciados.
 
 
 
                            Posteriormente à manifestação do Impetrado houve novo pedido do Impetrante
comunicando descumprimento da decisão liminar.
 
 
 

A autoridade coatora, mesmo intimada da decisão liminar manteve a sessão
inicialmente designada para o dia 12/05/21, limitando-se a incluir na pauta a apreciação do pedido
de desistência como matéria preliminar.
 
 
 
                           O impetrante peticionou requerendo a suspensão da sessão, tendo a decisão  id
nº. 45581532,  determinado à autoridade coatora que cindisse o ato, mantendo a sessão apenas
para a apreciação do pedido de desistência, separando a matéria do julgamento do mérito do
processo, que deveria aguardar a apreciação do mérito deste mandamus, bem como daquele
impetrado pela vice-prefeita Cláudia Anceles.
 
 
 
                               Em 13/05/2021 realizou-se sessão na Câmara e Vereadores em que foi
apreciado o pedido de desistência, que foi rejeitado por ampla maioria do plenário.
 
 
 
                                O processo veio com vistas para parecer ministerial.
 
 
 
                               Analisando as alegações do impetrante, temos que são de duas naturezas. O
pedido de apreciação da desistência dos representantes aponta para omissão procedimental do
impetrado. Já as demais argumentações quanto ao recebimento da denúncia nos parecem
permear o próprio mérito da questão.
 
 
 
                               Embora haja lacunas no procedimento de apuração de infração político
administrativa por parte do prefeito, não cabe ao judiciário estabelecer o modus procedendi do
respectivo processo na Câmara Municipal, mas somente extirpar qualquer irregularidade que
possa comprometer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
 
 
 
                               Foi nesse sentido o deferimento da tutela de urgência quanto à  apreciação do
pedido de desistência apresentado pelos representantes. Uma vez  quedando silente a
autoridade impetrada, necessária a intervenção  judicial apenas para instar o presidente da
Câmara a se manifestar, resguardando ao impetrante a oportunidade de insurgir-se antes de que
se procedesse ao julgamento da acusação, assegurando-lhe a mais ampla defesa.
 
 
 
                               Havendo votação em plenário sobre o pedido de desistência, tem-se por
superada qualquer ilegalidade quanto a este ponto, vez que além de não ser dado ao judiciário
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imiscuir-se no mérito das decisões do poder legislativo, a invocação do interesse público para
persistir na apuração dos fatos da denúncia parece ser suficiente para afastar qualquer
ilegalidade, mesmo ausente regulamentação no procedimento quanto a este ponto.
 
 
 
                               Não se vê portanto, qualquer óbice à continuidade do processo ora
questionado.
 
 
 
                               No tocante às demais argumentações do Impetrado carecem de um mínimo
de razoabilidade.
 
 
 
                               Houve descrição clara o suficiente das condutas atribuídas ao prefeito, quais
sejam editar decreto emergencial sem critérios técnico para tanto, dando margem a inúmeras
contratações diretas, dispensadas as licitações de vários contratos .
 
 
 
                               Foi juntado o decreto e apontados os contratos, os quais, vale lembrar,
estão disponíveis no site do TCE/Ma, no Mural SACOP, destinado a publicações de contratos
públicos, em que podem ser obtidos todos os documentos que levaram às contratações,
desde o decreto questionado e a justificativa para contrato até o próprio instrumento de contrato.
 
 
 
                               É apontada também omissão contra expressa disposição legal advinda do
próprio decreto que obrigaria o prefeito à edição de decretos complementares para especificar
quais seriam as situações de emergência.
 
 
 
                               Também foi destacada omissão em atender requisições da Câmara e
negligência na defesa de bens municipais, tudo devidamente narrado e feita a correlação com as
infrações do Decreto-Lei nº 201/67.
 
 
 
                               Não há que se falar em ausência de justa causa, tanto que com base na
denúncia ofertada perante a Câmara o Ministério Público visualizou elementos mínimos para
instauração de procedimentos investigatórios na 1ª. Promotoria de justiça de Rosário para apurar
improbidade administrativa e também na procuradoria Geral de Justiça para apurar cometimento
de crimes em razão da prerrogativa de foro do prefeito.
 
 
 
                               Conclui-se acertado posicionamento da autoridade impetrada que entendeu
haver plausibilidade dos fatos articulados da denúncia, sendo tal suficiente para justificar o
recebimento da peça, atendidos os requisitos formais  e materiais.
 
 
 
                               Todo o conjunto probatório apresentado não evidencia ilegalidade no
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procedimento em curso, o que faz com que qualquer pronunciamento sobre os fatos da denúncia
seja incursão no próprio julgamento, inviável nesta via.
 
 
 
                               O impetrante requer ainda a nulidade do processo quanto a si por ser parte
ilegítima por não ter sucedido o prefeito, o que excluiria a aplicabilidade do decreto lei nº 201/67.
 
 
 
                               Mais uma vez há de se concordar com a autoridade impetrada quando aponta
para falta de conexão lógica entre os fatos e o pedido de anulação por ilegitimidade, vez que se
trata do próprio prefeito, parecendo que utilizou-se de argumentação da vice prefeita, que
suscitou ilegitimidade passiva em outro mandado de segurança.
 
 
 
                             Assim, manifesta-se este órgão pela confirmação da tutela de urgência que
determinou o pronunciamento da autoridade impetrada sobre o pedido de desistência dos
representantes, apenas para assegurar contraditório e ampla defesa do impetrante quanto a este
ponto.
 
 
 
                               Superada esta fase do julgamento, não se verificou qualquer ilegalidade 
que comprometesse direito líquido e certo do Impetrante a ponto de ser invalidado o 
recebimento da denúncia ( seja por suporte probatório, seja por ilegitimidade de parte) ou que
demandasse paralisação do feito, devendo prosseguir até final julgamento, sem prejuízo de
análise também por esta via de eventuais ilegalidades que vierem a ocorrer.
 
 
 
                               Por todo o exposto, manifesta-se o Ministério Público pela denegação da
segurança ora pleiteada.
 
 
 
 
 
 
 
             Rosário, data do sistema.
 
 
 
 
 

Maria Cristina Lima Lobato Murillo
 

Promotora de Justiça
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 Ciente.
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