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Assuntos: [Afastamento do Cargo]
AGRAVANTE: HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS
AGRAVADO: SANTA LUZIA CÂMARA MUNICIPAL

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. VEREADOR COM
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS. PERDA DO CARGO DECRETADA PELA
CÂMARA DE VEREADORES. PRETENSÃO DE RETORNO ÀS
ATIVIDADES LEGISLATIVAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE ORIUNDO DO MS
Nº 5302/PE DO STF. MEDIDA SATISFATIVA QUE SE CONFUNDE COM
O MÉRITO DO “WRIT”. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

 

Em que pesem os argumentos levantados, conforme restou demonstrado pelos
documentos juntados, o Impetrante/Recorrente foi condenado criminalmente, com
decisão transitada em julgado, havendo, na mesma oportunidade, sido decretada a
suspensão dos seus direitos políticos, medida, portanto, incompatível com o
exercício das funções legislativas de Vereador. Nessa senda, resta evidente que a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito concernente na
prestação de serviço gratuita à comunidade de uma hora por dia para não
atrapalhar sua jornada de trabalho, constante do Acórdão criminal, diz respeito à
eventual outra atividade profissional que venha a exercer ou já exerça.

 

No mais, como registrado na Decisão ora recorrida, o Ministro Dias Toffoli, nos
autos do MS 5302/PE, entendeu ser descabida a pretensão de extensão aos
Vereadores da previsão inserta no art. 55, §2º, da CF/88, de modo que, diante de
Sentença criminal, com trânsito em julgado, caberá ao Poder Legislativo
Municipal apenas dar efetividade ao comando judicial inserto no art. 15, III, da
CF/88, qual seja, suspender os direitos políticos enquanto durarem os efeitos da
condenação penal. 
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RELATÓRIO

 

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hemerson Kerll de
Medeiros Dantas contra a Decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Única da Comarca de Santa Luzia que,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da Câmara dos Vereadores daquela Cidade,
indeferiu a liminar pleiteada.

 

Em suas razões recursais, o Agravante renovou, em suma, os argumentos lançados na petição inicial do
Mandado de Segurança, afirmando que a cassação de seu mandado eletivo de Vereador é ilegal, tendo em
vista que a condenação criminal que lhe foi imposta não acarreta a perda de cargo.

 

Por tais razões, o Recorrente pleiteou pela concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da
decisão da Câmara Municipal, permitindo o seu retorno às funções legislativas. No mérito, pelo
provimento do Agravo de Instrumento.

 

Efeito suspensivo indeferido (Id. 5374530).

 

Devidamente intimado, o Agravado não ofereceu as Contrarrazões.

 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 6734897).

 

É o relatório.

VOTO

 

É cediço que a tutela provisória deve ser aplicada com bastante parcimônia, evitando-se perigosos
prejulgamentos e a possibilidade da irreversibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.

 

Para tanto, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham
a faltar as circunstâncias de fato favoráveis ao próprio provimento judicial pleiteado, como, por exemplo,
quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas,
bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.
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Na hipótese, em que pesem os argumentos levantados, conforme restou demonstrado pelos documentos
juntados, o Impetrante/Recorrente foi condenado criminalmente, com decisão transitada em julgado,
havendo, na mesma oportunidade, sido decretada a suspensão dos seus direitos políticos, medida,
portanto, incompatível com o exercício das funções legislativas de Vereador.

 

Nessa senda, resta evidente que a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito
concernente na prestação de serviço gratuita à comunidade de uma hora por dia para não atrapalhar sua
jornada de trabalho, constante do Acórdão criminal, diz respeito à eventual outra atividade profissional
que venha a exercer ou já exerça.

 

No mais, como registrado na Decisão ora recorrida, o Ministro Dias Toffoli, nos autos do MS 5302/PE,
entendeu ser descabida a pretensão de extensão aos Vereadores da previsão inserta no art. 55, §2º, da
CF/88, de modo que, diante de Sentença criminal, com trânsito em julgado, caberá ao Poder Legislativo
Municipal apenas dar efetividade ao comando judicial inserto no art. 15, III, da CF/88, qual seja,
suspender os direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação penal.

 

Nessas hipóteses, inexiste discricionariedade da Casa Legislativa Municipal, não cabendo ao Presidente
da Câmara de Vereadores outra conduta senão da efetividade à ordem e declarar da perda do mandato,
dando efetividade automática ao comando inserido no art. 15, III, da Constituição Federal. Na espécie, a
competência para decidir é do Poder Judiciário e sendo decorrência lógica da condenação (art.92, I, do
CP), independe de estar expressa.

 

Ademais, o pretendido retorno do Impetrante/Agravante ao cargo de Vereador é ato solene, do qual
decorrem vários direitos, de modo que a liminar pretendida na Primeira Instância se revela satisfativa e,
sobretudo, irreversível.

 

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE
CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar,
demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida,
quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora" (AgRg no MS 15.104/DF,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010). 2. Na espécie, o pedido liminar
confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para

3.demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.441/MG, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)
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Por sua vez, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que disciplina a concessão de medidas cautelares contra
atos do Poder Público, dispõe, em seu artigo 1º, § 3º, ser vedada a concessão de medida liminar que
esgote, no todo ou em parte, o objeto da Ação", :in verbis

 

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da
ação.

 

, o eventual deferimento da liminar pleiteada na Primeira Instância, com o retorno do“In casu”
Impetrante ao cargo de Vereador, não servirá de providência acauteladora do direito por ele invocado,
impedindo dano irreparável ou de difícil reparação  ( ), como é próprio das medidas depericulum in mora
urgência, mas significará, na verdade, a própria satisfação do direito objeto do Mandado de Segurança, de
maneira, repito, irreversível, esgotando a carga meritória final e tornando difícil o retorno ao status quo.

 

No mais, vale reforçar que o Agravo de Instrumento é recurso , de modo que a“secundum eventus”
matéria nele tratada deve se ater à análise do acerto ou desacerto do “Decisum” agravado. Ou seja, a
Decisão deve ser reformada pelo Juízo “ad quem” somente em caso de flagrante abusividade ou
ilegalidade, situação, a meu sentir, inexistente na presente hipótese.

 

Isso posto, em harmonia com o parecer ministerial,  o presente Agravo de Instrumento.DESPROVEJO

 

É o voto.

 

Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, a
Excelentíssima Desembargadora  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti  e o Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

 

Representante do Ministério Público, Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Procuradora de
Justiça.

 

Sessão Virtual realizada no período de 20 a 27 de julho de 2020.

 

                           Desembargador LEANDRO DOS SANTOS                                                                   
                                                       Relator
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