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ESTADO DO MARANHÃO
 

PODER JUDICIÁRIO
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
 

HABEAS CORPUS N° 0813331-65.2020.8.10.0000
 

 
 
Paciente             : Manoel Albertin Dias dos Santos
 
Impetrantes        : Igor Leandro Menezes Vivekananda Meireles (OAB/MA nº 7.571) e João Bispo
Serejo Filho (OAB/MA nº 9.737)
 
Impetrado           : Juiz de Direito da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís
 
Incidência Penal   : art. 288, art. 304 e art. 312, todos do CP e art. 90 da Lei nº 8.666/1993
 
Relator                : Desembargador Vicente de Castro
 

 
 

DECISÃO
 
 
 

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Igor Leandro Menezes Vivekananda
Meireles e João Bispo Serejo Filho, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís.
 
A impetração (ID nº 7899928) abrange pedido de liminar formulado com vistas à revogação de
medidas cautelares a que o paciente Manoel Albertin Dias dos Santos, por força de decisão da
mencionada autoridade judiciária, prolatada em 15.09.2020, encontra-se submetido, consistentes
no seu afastamento do cargo de Presidente da Câmara Municipal de São José de Ribamar, MA, e
proibição de frequentar as dependências daquele órgão público.
 
Em relação ao mérito da demanda, é pleiteada a concessão da ordem com confirmação da
decisão liminar que eventualmente venha a ser prolatada.
 
Assim, a questão fático-jurídica que serve de suporte à postulação sob exame diz respeito à
sobredita decisão, em que a autoridade impetrada, embora tenha desacolhido representação
formalizada por autoridade policial visando à decretação da prisão temporária do paciente,
determinou o seu afastamento do referido cargo público, proibindo-o, ademais, de frequentar as
dependências da Câmara de Vereadores daquela municipalidade, respaldando-se, na
oportunidade, na norma do art. 319, II e VI, do CPP1, e no fato de haver ele possivelmente se
envolvido na prática dos ilícitos penais de associação criminosa, uso de documento falso,
peculato e de fraude em procedimento licitatório (art. 288, art. 304 e art. 312, todos do CP e art.
90 da Lei nº 8.666/1993).
 
Noticiam os autos que tais fatos se verificaram nos anos de 2015 e 2016 e estão relacionados
com a contratação, pelo Legislativo Municipal, de profissionais da saúde, mais precisamente
dentistas, que não chegaram a prestar os serviços contratados ou eram, na verdade, os
chamados "funcionários fantasma" (fictícios, mas com nomes constando em folhas de
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pagamento).
 
E, sob o argumento de que as constrições cautelares ao paciente estão  custódia em apreço está
a constituir ilegal constrangimento infligido ao paciente, clamam os impetrantes pela concessão
do writ.
 
Nesse sentido, aduzem, em resumo:
 

1) A decisão do Juízo de base, além de carecer de fundamentação idônea,
apresenta-se contraditória, porquanto, ao mesmo tempo em que nela é
consignado que não se “verificou nos autos indícios de que os representados
tenham tentado frustrar o andamento das investigações”, a autoridade impetrada
faz constar que a aplicação das medidas cautelares em referência visam
possibilitar a realização de diligências complementares e evitar a reiteração
delitiva;
 
2) No caso, há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, no
âmbito administrativo;
 
3) Presente, na hipótese, excesso de prazo para conclusão do inquérito policial,
o qual fora iniciado em 02.10.2019, sendo admissível o seu trancamento ante o
prolongamento injustificado das investigações;
 
3) Avulta a inexistência de contemporaneidade entre os fatos e as medidas
cautelares impostas;
 
5) Ausência de elementos aptos a justificar a imposição das medidas cautelares
do art. 319, II e IV, do CPP;
 
6) Inexistência de violação à ordem pública acaso o paciente seja mantido no
exercício de suas funções.
 

Ao final, alegando a presença dos pressupostos concernentes ao fumus boni iuris e periculum in
mora, pugnam pelo deferimento da liminar em favor do paciente e, em relação ao mérito,
postulam a concessão da ordem em definitivo.
 
Instruída a peça de ingresso com os documentos contidos nos ID’s nos 7899935 ao 7900247.
 
Conquanto sucinto, é o relatório. Passo à decisão.
 
O deferimento de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional,
restringindo-se aos casos de constatação, prima facie, de ilegalidade ou abuso de poder
apontado pelos impetrantes.
 
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido formulado pelos requerentes reveste-se de
plausibilidade jurídica, sendo caso de concessão da medida de urgência postulada.
 
Por meio da presente ação constitucional, buscam os requerentes a suspensão dos efeitos da
decisão de ID nº 7899938, sob os seguintes argumentos: 1) ausência de fundamentação idônea,
nos termos do art. 93, IX da CF/1993; 2) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
no âmbito administrativo; 3) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; 4)
extemporaneidade dos fatos constantes da representação formulada pela autoridade policial; 5)
ausência de elementos aptos a justificar a imposição das medidas cautelares do art. 319, II e IV,
do CPP; 6) não violação à ordem pública.
 

Num. 7931748 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO - 21/09/2020 19:49:39
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092119493957600000007617841
Número do documento: 20092119493957600000007617841



Na espécie, observo que o paciente teve contra si deferidas as medidas cautelares de proibição
de acesso/frequência às dependências da Câmara Municipal de São José de Ribamar e de
suspensão da função pública de Presidente do aludido órgão legislativo, tendo em vista que ele é
investigado, juntamente com Jose Ribamar Rodrigues Pereira e Adriana Aguiar Batista Nonato –
respectivamente, Diretor e prestadora de serviços de consultoria jurídica da supramencionada
Câmara Municipal –, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, falsa identidade,
peculato e fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório, previstos nos artigos 288,
308 e 312, todos do CP e art. 90 da Lei nº 8.666/1993.
 
Ao impor as sobreditas medidas, a autoridade impetrada fundamenta sua decisão nos seguintes
termos (ID nº 7899938, pág. 3):
 

“Sustenta-se a prisão temporária, pois, no princípio da necessidade, bastando
para a sua decretação o convencimento do Juiz, diante dos elementos indiciários
de participação dos investigados em um daqueles crimes previsto em lei,
acrescido da imprescindibilidade da investigação policial.
 
No caso em comento, observo que a representação pautou-se na
imprescindibilidade da prisão temporária dos investigados para as investigações,
sob a justificativa que os investigados continuam atuando em seus negócios,
sem qualquer embaraço, com domínio das informações e poder sobre
documentos que podem comprovar as práticas apuradas, implicando, assim, em
potencial prejuízo às investigações.
 
Destarte, em que pese a gravidade das condutas investigadas, não verifiquei nos
autos indícios de que os representados tentaram frustrar o andamento das
investigações, o que implicaria na imediata adoção da medida extrema pleiteada.
 Contudo, considerando as fundadas suspeitas de que os mesmos tenham feito
uso das suas funções públicas como instrumento de facilitação e prática de
delitos na Câmara de Vereadores de São José de Ribamar/MA, de rigor a
aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos II e VI, do art. 319, do
CPP, as quais entendo que serão suficientes para possibilitar a realização de
diligências complementares e evitar a reiteração delitiva por parte dos
representados.” (grifei)
 

Em análise inicial do mandamus, pelos excertos supra, verifico que o magistrado a quo 
fundamenta a aludida decisão na existência de fundadas suspeitas de que os investigados
tenham se utilizado de suas funções públicas para facilitar a prática dos delitos que lhes são
imputados, reputando, por outro lado, a necessidade das medidas cautelares alternativas para
possibilitar a realização de diligências e evitar a reiteração delitiva.
 
Entretanto, observo que os crimes de que tratam as investigações ocorreram durante o exercício
financeiro de 2015, referente à Câmara Municipal de São José de Ribamar, inexistindo notícia de
qualquer fato contemporâneo indicativo do risco de reiteração delitiva.
 
Ressalte-se que tal circunstância contraria o disposto no § 1º do art. 315 do CPP, segundo o qual
“na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá
indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a
aplicação da medida adotada”.
 
Por outro lado, a autoridade impetrada consigna no bojo do multicitado decisum não verificar nos
autos indícios de que os representados estariam tentando frustrar as investigações.
 
Destarte, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes elementos concretos
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que indiquem a real necessidade, no momento presente, das medidas cautelares impostas ao
paciente, por sinal, extremamente gravosas, de proibição de acesso/frequência às dependências
da Câmara Municipal de São José de Ribamar e de suspensão da função pública por ele exercida
no aludido órgão legislativo.
 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de liminar contido na petição inicial para afastar
as medidas cautelares dos incisos II e VI do art. 319 do CPP, impostas a Manoel Albertin
Dias dos Santos, através do decisum de ID nº 7899938, sem prejuízo do julgamento do mérito
do presente habeas corpus pela egrégia Segunda Câmara Criminal.
 
Esta decisão servirá como Mandado, inclusive, para o fim de ser imediatamente
comunicada ao Juízo de base.
 
Requisitem-se à autoridade judiciária da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís,
informações pertinentes ao presente habeas corpus, que deverão ser prestadas no prazo de 5
(cinco) dias. Cópia da petição inicial deverá ser anexada ao ofício de requisição.
 
Após o transcurso do aludido prazo, abra-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para
pronunciamento.
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
 
São Luís, MA, 21 de setembro de 2020.
 
  
 

Desembargador Vicente de Castro
 

Relator
 

1CPP: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...)
 
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o

indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (...)
 
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo

receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (...)
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