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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA VEREADORA PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PROCESSANTE INSTAURADA PELA PORTARIA Nº 4109 DA 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO 

LEOPOLDO. 

 

 

 

Processo Administrativo - Portaria nº 4109. 

Pasta 11239-A 

 

 

 

MARCELO AMARO BUZ, já qualificado nos autos 

do processo em epígrafe, através de seu 

advogado e bastante procurador que abaixo 

assina, vem respeitosamente a presença de 

Vossa Senhoria, dizer e requerer quanto ao que 

segue: 

 

   Primeiramente, cumpre reiterar os argumentos 

suscitado no que tange a produção de provas, considerando que a 

questão em pauta não trata-se de matéria eminentemente de direito, 

uma vez que estamos diante de um julgamento político administrativo. 
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   Desta forma, as testemunhas arroladas são 

imprescindíveis para que a tese defensiva atinja o pleno contraditório 

e mais irrestrita ampla defesa, uma vez que estas corroboraram com 

os esclarecimentos pertinentes no caso, diante da conotação política 

administrativa que cerca a discussão em tela.  

 

   Considerando, ainda, que se deve assegurar às partes 

a possibilidade de fazer prova que entendem necessária, tratando-se de 

uma garantia constitucional, o direito à ampla defesa e contraditório, 

estatuído no art. 5º, LV, da CF/88: “aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

 

   Não obstante a isso, cumpre destacar que segundo a 

letra fria do Decreto Lei nº 201/67, mostra-se desnecessário a 

justificativa do processado dos motivos que o levaram a arrolar as 

testemunhas que entende ser importantes na constituição de sua 

defesa, bem como esclarecimento dos fatos investigados, conforme 

Artigo 5º, III do Decreto Lei 201/67:  

 

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: 

[...] 

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 
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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. 

 

   Desta forma, apresenta-se como IMPRESCINDÍVEL a 

colheita do depoimento das testemunhas arroladas, visando esclarecer 

a respeito do devido processo legal na tramitação aqui investigada, 

bem como, o cumprimento de todos os ritos administrativos impostos 

pela Câmara de Vereadores para proceder com a licença do 

processado. 

 

   Por óbvio, não cabe a comissão processante decidir o 

meios e as estratégias que a defesa do acusado demonstrará nos autos 

do processo a licitude de seus atos, ainda mais considerando que a 

comissão é composta exclusivamente por agentes políticos. 

 

   DIANTE DO EXPOSTO, requer que a Comissão 

Processante proceda com a oitiva das testemunhas arroladas na 

Defesa Prévia, em respeito ao devido processo legal e aos princípios do 
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Contraditório e da Ampla Defesa, sob pena de incorrer em nulidade, 

diante do cerceamento de defesa. 

 

Nesses termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

 

São Leopoldo/RS, 02 Agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Pp. Marcelo De La Torres Dias 
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