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PLANTÃO JUDICIÁRIO 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 0802064-62.2021.8.10.0000 – PJE.   
Impetrante:  Jos ibe l iano Chagas Far ias.

Advogado   :  Freder ico de Sousa Almeida Duar te  (OAB/MA 11.681) .

Impetrado :  Juízo da 1ª  Vara Cr imina l  de Açai lândia/MA.

Planton is ta :  Des.  Anton io Guerre i ro  Júnior .

  

D E C I S Ã O 

  

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Josibeliano Chagas Farias contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Açailândia/MA, que nos autos da Ação Penal nº

0800764-96.2021.8.10.0022 deferiu medida cautelar diversa de prisão para suspender a função

públ ica de vereador do Impetrante. 

O Impetrante aduz, em síntese, que a denuncia imputa a prática prevista no art. 299

do Código Penal, consistente na inserção falsa em ata de Sessão Solene de Instalação e Posse da

Câmara Municipal  de Açai lândia/MA. 

Defende que a medida acautelatória deferida se deu com base em depoimentos

unilaterais e sem que a autoridade indicada coatora referenciasse elementos concretos da conduta

i l íc i ta que estar ia cont ido em mídia audiovisual . 

Informa que no Agravo de Instrumento 0800294-34.2021.8.10.0000 houve o

reconhecimento de validade da ata da sessão solene em discussão ante ao atendimento das

prescrições regimentais da Câmara Municipal. Conclui, com isso, que a ata da sessão não pode ser

levada em consideração para f ins de prova de prát ica del i t iva. 

Acrescenta que a decisão combatida determinou o afastamento do mandato eletivo

de vereador invocando perigo abstrato e acentua que, atualmente, não mais se encontra no

exercício da presidência da Câmara Municipal em vista a suspensão dos efeitos do mencionado

Agravo de Instrumento em decisão precár ia. 

Com base nesses argumentos, o Impetrante requer a concessão de medida liminar

no mandado de segurança visando retornar ao exercício do mandato eletivo e, assim, pede a

conf i rmação por ocasião do ju lgamento de méri to. 

É o relatór io.  Decido. 

De início, vislumbro que o presente mandamus traz em seu bojo matéria cuja

urgência enseja a necessidade de apreciação em plantão judiciário, nos termos do art. 18 c/c art.
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19, I, do RITJMA e do art. 1º, “a”, da Resolução nº 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

Expl ico. 

O Impetrante demonstra, de forma clara, que a ordem de afastamento foi expedida

já fora do expediente regular forense (19:14h) do dia 09 de fevereiro, bem como, que o seu

cumprimento implicará na impossibilidade do exercício do mandato popular que, sabidamente, é

i r repetível . 

Existe, nesse sentido, a urgência necessária para análise do pedido deduzido em

Plantão Judicial com vias a resguardar a propagação de dano irreparável e, em se tratando de

pedido liminar formulado em mandado de segurança, entendo pela satisfação da hipótese de

cabimento prevista no art .  19 do RITJMA. 

Em relação a medida eleita para questionar os termos da decisão de primeiro grau

igualmente, entendo pela satisfação de sua hipótese legal, pois, o mandado de segurança contra

decisão judicial, apesar de medida excepcional, é admitida, nas hipóteses de manifesta ilegalidade,

nítido abuso de poder ou caráter teratológico do ato impugnado capaz de sufragar direito líquido e

certo. 

Nesse sent ido i lustra o aresto do Super ior  Tr ibunal  de Just iça abaixo colacionado: 

1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do

mandado de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado,

não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões judiciais das quais

caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que

se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

ju lgado em 13/12/2018,  DJe 19/12/2018) . 

  

Pois.  Fei to o registro,  passo a anál ise da l iminar v indicada. 

A concessão de liminares em sede mandamental requer, conforme art. 7º, III, da Lei

12.016/09, que, sendo relevante o fundamento, do ato impugnado possa resultar a ineficácia da

medida caso não seja deferida, razão pela qual deve ser comprovada a presença simultânea da

plausibilidade do direito alegado e do risco associado à demora na entrega da prestação

jur isdic ional .   

Ao compulsar os autos, identifico que a denúncia oferecida na ação penal nº

0800764-96.2021.8.10.0022, que resultou na imposição de medida restritiva de suspensão do

mandato eletivo de vereador do Impetrante, decorre de fatos relacionados a eleição da mesa

diretora da Câmara Municipal  de Açai lândia/MA. 

Num. 9265608 - Pág. 2



Verifico ainda que a denúncia orbita quanto a inserção de declaração falsa em ata

de sessão solene de instalação e posse do dia 01/01/2021, às 10h, esta relacionada ao

encadeamento de acontecimentos ocorr idos na ci tada sessão. 

Nessa linha, fora imputado ao Impetrante e demais acusados a prática do tipo do

art. 299 do Código Penal no sentido de que teriam inserido declaração falsa ou diversa que devia

ser escrita com o objetivo de prejudicar direito ou a alterar a verdade sobra fato juridicamente

relevante. 

A decisão ora combatida entendeu pela presença do fumus comissi delicti e do

periculum in mora ao sopesar que a ata da sessão de instalação e posse foi subscrita pelo

Impetrante e como o crime teria sido praticado na função de vereador, houve a invocação de

preservação da ordem públ ica para defer i r  o afastamento de vereador do mandato elet ivo. 

Pois bem. Apesar dos elementos ponderados pela decisão aqui guerreada, entendo

que não assiste razão para, em via initio litis, determinar o afastamento do Impetrante do mandato

eletivo a si outorgado pelo voto popular, razão pela qual entendo existir a flagrante ilegalidade

passível  de arguição mediante o presente mandado de segurança. 

Naturalmente, as medidas restritivas previstas no art. 319 do Código de Processo

Penal demandam a análise ponderada dos elementos concretos, tratando-se, pois, de medidas

dotadas de absoluta excepcionalidade ainda mais, como se disse, em se tratando de mandato

político resultante da vontade popular que confere ao seu titular um complexo de prerrogativas

const i tucionais,  como ampara o seguinte precedente: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA,

LAVAGEM DE CAPITAIS, FRAUDE EM LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE CARTEL, DISPENSA

INDEVIDA DE PROCESSO LICITATÓRIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.MEDIDA

CAUTELAR DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE VEREADOR E PRESIDENTE

DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN. HABEAS CORPUS. VIA ADEQUADA, NO CASO.

IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO

PARLAMENTO MUNICIPAL. ADI N. 5526/DF. PARLAMENTARES MUNICIPAIS. NÃO

INCIDÊNCIA. ARTIGO 319, VI, DO CPP. NEXO FUNCIONAL ENTRE O DELITO E A

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO

MANDATO DE VEREADOR. FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA

CÂMARA. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO DA

CAUTELAR. DIFERENCIAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO IMOTIVADAMENTE. IN

DUBIO PRO REO. MENOR PRAZO ESTABELECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão de combater o afastamento do cargo, função ou mandato é, em princípio,

incompatível com a via do habeas corpus. Todavia, acaso imposto conjuntamente com

medidas que implicam restrição à liberdade de locomoção, possível seu exame nesta via
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mandamental, como no caso dos autos, em que determinado o afastamento cautelar das

funções de vereador e presidente da Câmara Municipal com a proibição de acesso às

dependências do Órgão Legis la t ivo.  Precedentes. 

2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 55/26/DF, firmou o entendimento no

sentido de que compete ao Poder Judiciário impor, por autoridade própria, as medidas

cautelares a que se refere o artigo 319 do CPP a Parlamentares, devendo, todavia, remeter

à Casa Legislativa respectiva para os fins do disposto no artigo 53, § 2º, da Constituição

Federal, desde que a medida cautelar aplicada impossibilite, direta ou indiretamente, o

exercíc io  regular  do mandato par lamentar . 

3. O artigo 53, § 2º, da Constituição Federal, que instituiu a denominada incoercibilidade

pessoal relativa, refere-se a deputados federais e senadores, disposição estendida a

deputados estaduais por determinação do artigo 27, § 1º, do texto constitucional e por

incidência do princípio da simetria, não estando os vereadores incluídos em tais

d ispos ições.  Precedentes do Supremo Tr ibunal  Federa l  (ADI  371/SE e HC n.  94.059/RJ) . 

4. Possível, pois, juridicamente, que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha

aos parlamentares municipais as medidas cautelares de afastamento de suas funções

leg is la t ivas sem necess idade de remessa à Casa respect iva para de l iberação. 

5. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal exigem, tal

qual a prisão preventiva, a demonstração concreta do fumus comissi delicti e a presença de

uma das hipótese previstas no artigo 312 do CPP, não constituindo efeito automático da

in f ração penal . 

6. No caso, o fumus comissi delicti restou assentado na existência de elementos

probatórios a indicar que o recorrente integra suposta organização criminosa formada por

empresas pernambucanas com atuação no estado do Rio Grande do Norte, as quais,

mediante a formação de cartel, pagamentos de propinas a servidores públicos da SEMSUR,

fraudes e dispensa a processos licitatórios, causaram prejuízos aos cofres públicos em

ci f ras mi l ionár ias,  ex is t indo indíc ios de que as prát icas perdurar iam até o in íc io  deste ano. 

7. A medida cautelar de afastamento das funções públicas prevista no artigo 319, VI, do

CPP, exige a demonstração cumulativa do nexo funcional entre o delito praticado e a

atividade funcional desenvolvida pelo agente e sua imprescindibilidade para evitar a

continuidade da utilização indevida do cargo/emprego/mandato pelo autor para a

consecução de seus objetivos espúrios em usurpação aos interesses públicos inerentes à

função. 

8. Ante a ausência de demonstração concreta da forma pela qual o exercício do mandato de

vereador, por si só, teria exercido sobre a continuidade do domínio de fato sobre a

Secretaria da SEMSUR pelo recorrente, de rigor a revogação desta medida, sob pena de

violação da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, não podendo, o nexo

funcional ser presumido pelo mero contato que, eventualmente, possa este ter com o atual

pres idente da Câmara Munic ipa l  ou chefe do Poder  Execut ivo Munic ipa l . 

9. Independentemente da moralidade ou imoralidade na continuidade do exercício do cargo

de vereador pelo recorrente atualmente processado por crimes contra a Administração

Pública e organização criminosa, certo é que o papel do Poder Judiciário é fazer observar e
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cumprir as disposições constantes do ordenamento jurídico, não sendo legitimado a atrair,

para s i ,  responsabi l idades de dec isões po l í t icas inerentes ao exercíc io  do suf rág io . 

( . . . ) 

11. A imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, VI, do CPP, não estão

sujeitas a prazo definido, todavia, sua duração deve observância aos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, os quais são observados a partir do momento em que

estabelecido o período de afastamento das funções públicas e a demonstração concreta

acerca de sua necessidade por aquele período para a consecução dos objetivos almejados

por  sua imposição. 

12. O prazo de afastamento cautelar das funções de Presidente da Câmara Municipal fora

estabelecido de forma diferenciada pelo Magistrado conforme houvesse ou não o

oferecimento de denúncia, sem, contudo, indicar as razões fáticas que justificassem a

adoção deste fator de discriminação. Assim, pela máxima in dubio pro reo deve ser mantido,

por ora, o afastamento cautelar das funções de Presidente da Câmara Municipal pelo menor

prazo fixado pelo Magistrado sem prejuízo, conforme disposição do artigo 316 do CPP, de

sua revogação ou pror rogação. 

( . . . ) 

(RHC 88.804/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

ju lgado em 07/11/2017,  DJe 14/11/2017) . 

  

Apesar do Juízo de primeiro grau ter entendido pela necessidade de prevenir uma

eventual reiteração criminosa, entendo que o só desempenho da função de vereador pelo

Impetrante não é fato suficiente para presumir a repetibilidade de ato, ainda mais que nessa fase

embrionária da ação penal sequer é possível afirmar, com plena convicção, a ocorrência de delito

de qualquer espécie. 

O fumus comissi delicti invocado pela decisão em questão, ao meu ver, orbita no

plano hipotético e não é hábil a confortar a aplicação de uma medida revestida de natural

excepcionalidade, motivo pelo qual entendo que há uma indevida interferência no mandato popular

outorgado ao Impetrante a demonstrar a existência do direi to l íquido e certo. 

Nesse ponto, a garantia da ordem pública invocada para justificar o afastamento

liminar de vereador não possui a devida fundamentação concreta, pois inexistente provada a

invocada liderança do Impetrante em relação aos demais acusados, ainda mais que este noticiou

nos autos que não mais ocupa o cargo de presidência da câmara municipal . 

Verifica-se que todos os fatos narrados em relação ao Impetrante relacionam-se

sobre a edição de atos e condução dos trabalhos na qualidade de representante do Poder

Legislativo do Município de Açailândia/MA, de modo que a ausência de manutenção no desempenho

da referida função retira a invocada reiteração de conduta e a possibilidade de embaraço a eventual
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instrução cr iminal . 

Em relação ao fato ter ocorrido manifestação popular ocasionando tumulto,

fechamento de rua ou qualquer outra circunstância negativa local, entendo não ser elemento

suficiente para aferir a imposição de medida acautelatória diversa da prisão, vez que não se trata

de ato praticado pelo diretamente pelo Impetrante, assim como os autos encontram-se

desguarnecidos de elementos concretos que apontem pela paralisação do funcionamento da Câmara

Municipal  de Açai lândia/MA. 

Com base nesses aspectos é que pondero pela ausência da proclamada ofensa a

ordem pública, no plano concreto, em vista que a conduta imputada ao Impetrante necessita de

maiores elementos para ser reputada como delitiva, assim como ausente elementos mesmo que

indic iár ios que atestem a invocada probabi l idade de rei teração. 

Entendo pois que a decisão recorrida acabou por impor medida acautelar

desproporcional e embasada em presunção abstrata de que o desempenho de mandato eletivo pelo

Impetrante, que não mais ocupa a função de presidente da câmara, teria um potencial de criar

obstáculo à instrução criminal ou mesmo de permitir uma reiteração de conduta, sendo que a

própria capitulação do ato imputado ao Impetrante necessita de maior dilação probatória para aferir

a sua apt idão para se conf igurar como cr ime. 

Destaco, ainda, que as provas até então produzidas redundam exclusivamente de

prova testemunhal formada no âmbito inquisitorial, que merecem a devida confirmação em juízo

para que tenha o devido valor probatório para amparar não só um decreto condenatório, como

também a apl icação de medida acautelatór ia excepcional . 

Nesse sent ido: 

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE

EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO

CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de

inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio

de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do

Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o

manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer

prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da

prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual

ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar

dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal. (STF,

AP 883/DF,  Relator (a) :  Min.  ALEXANDRE DE MORAES, j .  20/03/2018) . 
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AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO

ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM

TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO

DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.

IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS

INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL. 1. O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em

elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal,

notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o

quadro fático descrito na denúncia. 2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase

judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou

mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não

restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela

acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de

Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à

infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.(STF, AP 880/DF, Relator(a): Min.

ALEXANDRE DE MORAES, j .  19/09/2017) 

  

Ademais, o fato de ter sido indicado que o Impetrante responde a outra ação penal

sem a correlata condenação em definitivo, não pode ser utilizado como justificativa para a

imposição de medida cautelar em estudo, por implicar em ofensa direta ao princípio da presunção

de inocência e na antecipação de culpabilidade antes que o Impetrante possa exercer o direito do

contradi tór io e da ampla defesa. 

Como se não bastasse, consta dos autos decisão judicial exarada por membro deste

Eg. Tribunal de Justiça que conferiu validade à sessão ocorrida às 10h do dia 01/01/2021,

circunstância esta que entendo potencialmente suficiente para desnaturar eventual prática reputada

como delituosa, pois uma vez que houve a intervenção judicial indicando a validade da referida

sessão, a partir da análise de questões regimentais correlatas, ressoa prematuro antecipar eventual

juízo de culpabilidade na conduta praticada pelo Impetrante e, assim, não se justificativa a

imposição antecipada da penalidade de afastamento de sua função pública,quando sequer há

elementos probatórios produzidos capazes de substanciar, sem qualquer dúvida, a existência de

prát ica del i tuosa. 

Por esses motivos, entendo não existir a necessária adequação entre a medida

imposta pela decisão de primeiro grau e as circunstâncias que envolvem a discussão concreta, em
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especial porque o fato do Impetrante não mais ocupar a Presidência da Câmara Municipal de

Açai lândia é c i rcunstância que ret i ra a possibi l idade de rei teração de qualquer prát ica quest ionada. 

DO EXPOSTO, entendendo pela satisfação dos requisitos legais, concedo o pedido

liminar no Mandado de Segurança para suspender a eficácia da medida acautelatória decorrente da

ação penal nº 0800764-96.2021.8.10.0022 e, assim, determino o retorno do Impetrante para o cargo

de vereador do Município de Açai lândia/MA. 

Em atenção ao art. 7º da Lei nº 12.016/2009, determino seja notificada a autoridade

dita coatora do conteúdo da inicial, enviando-lhe cópias dos documentos que a instruem, para que,

no prazo de 10 (dez) dias,  prestem as informações de praxe. 

Cite-se o Município de Açailândia-MA, por sua Procuradoria Geral, para, querendo,

ingressar no fei to. 

Notifique-se a Presidência da Câmara de Vereadores de Açailândia, do teor desta

decisão. 

Expeçam-se, de ordem, os competentes of íc ios. 

  

Após, distr ibuía-se na forma regimental . 

Data do sistema. 

  

Des. Antonio Guerreiro Júnior 

P L A N T O N I  S T A 

  
  

Num. 9265608 - Pág. 8


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 9265608 | 10/02/2021 08:01

