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ESTADO DE GOIÁS 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GOIÁS 

DECISÃO 

Cuida-se de ação cautelar inominada proposta por Carlos Vitor 

Martins e Cunha, Prefeito de Britânia em face da Câmara de Vereadores de Britânia 

com pedido de liminar visando à suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n° 

14/2016 emanado daquela Casa, cujo objeto vem a ser a perda do mandato do 

requerente. 

Sustenta a violação do devido processo legal (ampla defesa e 

contraditória) sob a alegação de que á sessão em que se deliberou sua cassação, 

ocorrida; no dra 28/09/2016, foi designada com emnos de 24 horas de antecedência 

previsto no Decreto-Lei n° 201/1967, ê que o requerente somente tomou 

conhecimento do editai via terceiros < no dia 28/09/2016, quando notificou os 

Presidentes da Câmara e da Comissão Processante de que tinha advogado 

constituído e que esteve na cidade durante todo o dia anterior. Aponta ainda a 

nulidade do referido decreto legislativo por ausência de tipificação da conduta 

praticada peio requerente. 

Posterguei a análise do pedido de liminar para depois da 
contestação da requerida. 

Contestação de fls. 62/66 e documentos (fls. 67/128) aportados 
em meu gabinete na cidade de Goiás, nesta manhã. 

Por outro lado, Rivadávia Jaime Júnior, Viçe-Prefeito de 

Britânia, que tomou posse em razão da cassação do Prefeit\ 

ação de obrigação de fazer em face deste, com o objetivi 

prefeitura municipal para que venha a assumir de fato su 

empossado. 

fartos Cunha, ajuíza 

vér desocupada a 

"ições como prefeito 



Em ambas as demandas se veicula o caos administrativo na 

cidade de Britânia em decorrência da indefinição quanto ao gestor do Executivo 

municipal. 

É o relato do essencial. Em face da conexão das demandas 

acima historiadas, DECIDO-AS em conjunto. 

Nâü vislumbro nulidade no Decreto Legislativo n° 14/2016, que 

Cuida da perda do mandato de Carlos Cunha como Prefeito de Britânia, por falta de 

indicação da conduta que ensejou sua cassação. Isso porque o decreto reporta-se ao 

que délibérado na sessão que decidiu a cassação. 

Na sessão e atos que compuseram o procedimento de cassação 

foram indicados os crimes de responsabilidade (infrações politíco-administrativas) que 

o Prefeito Carlos Cunha teria cometido, não havendo necessidade de que tais 

condutas sejam listadas no decreto legislativo para que o ato administrativo revista-se 

de validade. 

Rememore-se que õs requisitos vinculativos do ato 
administrativo são competência, finalidade e forma, sendo motivo e objeto 

discricionários, abstraindo discussões doutrinárias quanto'aos últimos. A forma escrita 
e a exteriorização do ato via decreto legislativo parecem garantir-lhe a validade. 

No que diz respeito ã tese de ausência de intimação do Prefeito 
Carlos Cunha com pelo menos 24 horas de antecedência para tomar parte na sessão 
extraordinária da Câmara de Vereadores de Britânia que deliberou sobre sua 
Cassação, não a entendo Viável, ante as razões fáticas e indiciárias que a seguir 
enUmero; 

1) os Ofícios n°s 782/2016 e 784/2016, datados do dia 
27/09/2016, ambos da Câmara Municipal de Britânia, que tratam da intimação do Dr. 

Álvaro Jorge Brum Pires (advogado constituído do Prefeito de Britânia) e de Carlos 

Cunha, Pref&ito de Britânia, foram encaminhados eletronicamente para os e-mail do 
advogado (9h08min - ff. 69/70) e da Prefeitura Municipal 
73/74), portanto com pouco mais de 24 de antecedência 
lOhOOmin do dia 28/09/2016; 

ritâriia (9h04min - fls. 
ssão marcada para as 



2) a certidão de fl. 76 relata que às 9h05min do dia 

27/09/2016 foi tentada a entrega do Oficio n° 784/2016 ao Prefeito na sede da 

Prefeitura Municipal porém a recepcionista da Prefeitura negou-se a recebê-lo sob a 

alegação de que somente o Prefeito poderia fazê-lo. Referida certidão, como os atos 

administrativos .em geral, tem a favor de sí presunção relativa de veracidade; 

3) o Oficio n° 783/2016, datado do dia 27/09/2016, 

emanado da Câmara Municipal de Britânia, que trata da intimação da Dra. Aliana 

Gonçalves P/res (advogada dativa nomeada para defender o Prefeito de Britânia), foi 

encaminhado eletronicamente para o e-mail da advogada (9h09min - fl. 71/72), 

portanto com pouco mais de 24 de antecedência da sessão marcada para as 

lOhOOmin do dia 28/09/2016. Ressalve-se que referida defensora, a despeito de 

intimada por e-mail, compareceu regularmente à sessação extraordinária e promoveu 

a defesa do Prefeitó Carlos Cunha] 

4) o edital de convocação da sessão extraordinária de 

cassação do Prefeito Carlos Cunha foi publicado no placar da Câmara de Vereadores 

no dia 27/09/2016, às 9h15min (fl. 75), portanto com pouco mais de 24 de 

antecedência da sessão marcada para as tOhOOmin do dia 28/09/2016; 

5) os vereadores foram convocados para a sessão do dia 
28/09/2016; <e no dia anterior ^27/09/2016), iniciada às 8h15min, portanto com pouco 
mais de 24 de antecedência da sessão marcada para as 10h00min do dia 
28/09/2016, houve sessão ordinária da Câmara Municipal com a presença de todos 
òs vereadores (fis. 77/78); 

6)' às fls. 42/44 o requerente Carlos Cunha e sèu advogado 
notificam os Presidentes da Câmara Municipal de Britânia e o da Comissão 
Processante para que designem nova data para a realização da sessão de votação 
do parecer final com antecedência mínima de 24 horas. 

Constata-se que a data estampada na notificação ê a dê 

27/09/2016 e hão parece derivar de erro de digitação, aísPbue foi entregue no 

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Britânia, já i ro l ia 128/09/2016 no início 

do expediente da manhã, e às 8h43min do mesmo dia a t^ifipação foi entregue na 

Câmara Municipal (v. certidão á fl: 44-verso). 



Aparentemente 0 Prefeito e/ou seu advogado amanhaceu(ram) 

no cartório, fato que sugere que tenham tomado conhecimento da sessão 

extraordinária de votação do processo de cassação no dia 27/09/201$ mesmo. 

De outra parte, mister ponderar que se a notificação foi 

entregue na Câmara Municipal às 8h43min, antes do início da sessão em que se 

deliberou a cassação do Prefeita Carlos Cunha, que começou às 10h25min do dia 

28/09/2016, depreende-sè que o alcaide poderia ter a ela comparecido para 

defender-se, ainda que fosse somente para alegar que não havia sido notificado 

com a antecedência exigida por lei. 

Daí é possível inferir que o requerente Carlos Cunha está 

optando por. defendèr-se na via judicial em vez de comparecer às sessões que 

fizeram parte dó processo de cassação. Com efeito, o requerente Carlos Cunha não 

compareceu para ser interrogado durante o procedimento instrutôrio conforme 

pontuado, nos autos do Mandado de Segurança n° 201602511793 e agora preferiu 

não comparecer à sessão de votação do parecer elaborado pela Comissão 

Processánte. A ausência pessoal, aliás, não revela compatibilidade com o pleito de 

redesignação da sessão quando dela se tinha ciência prévia (venire contra factum 

proprium non valef), 

A conclusão quanto ã ciência prévia do requerente Carlos 

Cunha da sessão de votação em que lhe foi cassado o mandato decorre, além da 

prova material apresentada na contestação, das regras da experiência. 

Isso porque difícil crer que a recepcionista da prefeitura 

municipal não téhha informado o chefe de que se recusara a receber no dia 

27/09/2016 péla manhã notificação da sessão de cassação. Difícil crer que os 

vereadores aliados do Prefeito não o informaram que no dia 27/09/2016 participaram 

de sessão ordinária na Câmara Municipal que tratou da sessão extraordinária que 

ocorreria no dia seguinte. Difícil crer que o Prefeito ou funcionários da prefeitura e o 

advogado constituído tenham deixado de abrira caixa de e-mails no dia 27/09/2016, 

até pela importância que as comunicações eletrônicas asstírríiram nos dias atuais. 

Difícil crer que quem chegou por volta das 8h00min no IpWtório da cidade para 

apresentar notificação nâ.ó tenha tomado conhecimento d^lfâtós no dia anterior. 



Difícil crer que em uma cidade de pouco mais de 5.000 

habitantes, em que o processo de cassação é discutido há alguns meses, e diante 

da' proximidade das eleições, não se soubesse de uma sessão extraordinária da 

Câmara de Vereadores de capital importância para os Poderes Executivo e 

Legislativo e para a sociedade, se até populares compareceram ao ato com 

manifestações em favor do Prefeito Carlos Cunha (v. ata à fl. 105). 

Dentro desse contexto não vislumbro á presença da 

probabilidade de êxito do processo principal, eis que a sessão foi realizada ao abrigo 

de decisão judicial e, até onde se pode constatar sem cognição exauriente, com 

ciência previa do Prefeito, donde seria legítimo o Decreto Legislativo n° 14/2016 e a 

consequente posse coiíio prefeito do atual Vice-Prefeito> Rivadâvia Jaime Júnior. 

Ademais, a municipalidade de Britânia passa por dificuldades 

administrativas e financeiras ém relação à impossibilidade do Prefeito cassado 

exercer a gestão municipal e a impossibilidade do Vice-Préfeito assumir a 

titularidade do ÈxéGütivo pòr resistência do Prefeito cassado. 

Ora, em uma conjuntura de aparente legitimidade do processo 

dè cassação e dè seus desdobramentos, deve-se garántir ao Prefeito empossado, 

Rivadâvia Jaime Júnior, condições de assumir a Prefeitura Municipal e espancar a 

insegurança jurídica vigente e o estado de acefalia e imobilismo que permeia a 

condução do Poder Executivo de Britânia. 

Isto posto, INDEFIRO a liminar cautelar postulada nos autos 

20Í6Ò3444780 ao passo em que DEFIRO a tutela de urgência formulada nos autos 

n° 201603484897 para DETERMINAR que o Prefeito cassado, Carlos Vitor Martins 

e Cunha, DESOCUPE as dependências da Prefeitura Municipal, em 24 horas, a 

contar da Intimação desta decisão - sob pena de multa cominatória pessoal (já que 

•não mais ê*ercê ò cargo de prefeito), rio valor de R$ 500,00 por dia de 

descumprimento -, a fim de que Vice-Prefeito empossadjAcomo Prefeito, Rivadâvia 

Jaime Júnior, assurina o comando do Executivo Municipal) i 5 Britânia. 



Acaso haja resistência por parte do Prefeito cassado, sem 

prejuízo da multa estipulada, fica desde já autorizado o uso da força policial para o 

cumprimento do comando desta decisão. 

Intimem-se as partes e também o Ministério Público ante o 

interesse público implícito nas demandas. Cumpra-se. 

Traslade-se cópia desta decisão para os autos 201603484897, 
intimandOrse as partes e cítando-se o réu. 

Mandado de intima 

Fica valendo a /presente decisão, excepcionalmente, como 

C ^ r 


