
Senhor Presidente,  Vereador Júlio Galperim,  e 

Senhora Presidente da Comissão Processante, Vereadora Iara Cardoso: 

 

Trata-se de requerimento da lavra do Vereador Marcelo Buz 

para arquivamento do expediente 5767/2020 onde tramita o processo 

de perda de mandato,  pela prática, em tese, de ato proibido previsto 

no art. 112, inc. II, “b” da Lei Orgânica. 

Com efeito,  o Requerente responde a processo por ter 

assumido cargo demissível ad nutum junto a Administração Pública 

Federal,  fato denunciado pelo Vereador David dos Santos e pela 

bancada do PP. 

Refere o Vereador Requerente que ocorreu a “prescrição do 

prazo de duração dos trabalhos da Comissão Processante”,  conforme 

previsão do Dec.-Lei 201/67. 

 É o breve relatório. 

Tem aplicação na espécie o disposto no art. 5º, inciso VII do 

Dec.-Lei 201/67,  in verbis: 

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: 

... 

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar 

concluído dentro em noventa dias, contados da data em que 

se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo 

sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de 

nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. 

 

Portanto,  é de solar clareza que o prazo para conclusão dos 

trabalhos na comissão processante é de 90 dias.  



Ademais,  ao contrário do que consta do requerimento,  que 

menciona o instituto da “preclusão”,   em verdade trata-se de prazo 

decadencial,  e uma vez constatado o transcurso processual superior a 

90 dias, acarreta o decaimento do direito de processar,  tendo por 

consequência o arquivamento automático do processo por imposição 

legal.   

Em síntese esses dois institutos,  da prescrição e da 

decadência,  instituem que o processos não são eternos,  e devem estar 

concluídos em determinado lapso de tempo previsto em lei.   

Diferentemente da prescrição,  a decadência não se suspende,  sendo 

que o prazo previsto em lei transcorre sem qualquer suspensão ou 

interrupção. 

A tramitação por tempo indeterminado de processo para 

perda de mandato de parlamentar ou de membro do executivo se 

traduz em verdadeira insegurança jurídica e atenta contra os princípios 

basilares da democracia, razão pela qual, inequivocamente, o prazo é 

decadencial. 

Em 15 de junho de 2020 aportou no sistema processual 

legislativo o requerimento de abertura de processo de perda e 

mandato, expediente 5767/2020, o qual foi aprovado por maioria de 

votos na sessão do dia 18/06/2020. 

A notificação do Vereador Denunciado ocorreu por edital, 

publicado no Jornal VS, edição do dia 07/07/2020,  conforme 

documento lançado no ID 61957. 

Assim,  considerando a sistemática da contagem dos prazos 

que exclui o dia do começo, bem como que o início da contagem do 

prazo deve ser dar em dia útil,  tenho que o dies a quo ocorreu no dia 

08 de julho de 2020,  e considerando o prazo corrido de 90 dias previsto 



no Dec.-Lei 201/67,  o dies ad quem ocorreu no dia 05 de outubro de 

2020. 

Portanto, implementada a hipótese prevista no inciso VII do 

art. 5º do Decreto Lei 201/67, extingue-se de pleno direito o processo 

político-administrativo. 

Conosco a jurisprudência: 

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. 

OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67. 

INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. VOTAÇÃO 

SECRETA. NULIDADE. ATO ANULADO. CUSTAS. FAZENDA 

PÚBLICA. ISENÇÃO. - Não é de competência do judiciário 

a análise do mérito do ato administrativo, sendo possível, 

apenas, o controle dos aspectos formais da legalidade 

do procedimento utilizado pela Câmara de Vereadores, 

em razão do princípio da separação dos poderes, 

previsto no artigo 2º da Constituição Federal. - Conforme 

previsão contida no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67, a 

finalização do processo de cassação deve observar o 

prazo decadencial de 90 dias, sob pena ser arquivado de 

forma automática. - De acordo com a regra do art. 5º, VI, 

do Decreto-Lei 201/67 (que prevalece sobre eventual 

disposição normativa local em outro sentido), na sessão 

de julgamento da infração político-administrativa pela 

Casa Legislativa a votação deve ser nominal. - No caso, 

além de o processo não ter sido concluído no prazo de 

90 dias, a votação foi secreta, circunstâncias que tornam 

nulo o Decreto Legislativo nº 27/2014 que determinou a 

cassação do impetrante. - Reconhecimento da isenção 

das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de 

custas e emolumentos (exceto de reembolso), mantida 

apenas a exigibilidade do recolhimento das despesas 

judiciais, por força do julgamento da ADI 70038755864. 

SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO 

SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

(Reexame Necessário Nº 70067912113, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 29/01/2016). (Grifei). 

 



Não desconheço a tramitação dos Mandados de Segurança 

nºs 5005691-48.2020.8.21.0033  e 5009675-40.2020.8.21.0033, entretanto ressalto 

que não cabe ao Judiciário a análise de mérito do ato administrativo,  senão 

das formalidades previstas em lei.  Nesse sentido, o arquivamento pelo 

reconhecimento da decadência, pelo transcurso do prazo processual fixado 

em lei,  não configura descumprimento ou ofensa a ordem judicial.  Antes pelo 

contrário,  acarreta a perda de objeto dos referidos mandados de segurança.  

ISSO POSTO,  opino pelo arquivamento do expediente 

5767/2020 pela ocorrência da decadência,  com base no art. 5º, inciso 

VII do Dec.-Lei 201/67. 

São Leopoldo, 21 de outubro de 2020. 

Jefferson Oliveira Soares.´. 

Consultor Jurídico. 

 

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=pesquisa_processo_por_nome_parte&acao_retorno=pesquisa_processo_por_nome_parte&num_processo=50056914820208210033&hash=b4569bafb1e0ed2ba2b8dc2b1beb78dc
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=pesquisa_processo_por_nome_parte&acao_retorno=pesquisa_processo_por_nome_parte&num_processo=50096754020208210033&hash=a675326a6603fcb9232361ace3a28fe0

