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S E N T E N Ç A

EMENTA:
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Licença  por  prazo 
indeterminado  do  impetrante  do  cargo  de  vereador 
em  razão  de  condenação  e  prisão,  em  1ª  Instância, 
pelos  crimes  de  corrupção  passiva   e  formação  de 
quadrilha. Sentença condenatória em grau de recurso. 
Liberdade  do  impetrante  restabelecida  após  quase 
dois  anos  de  prisão preventiva   por  força  de  liminar 
proferida em HC pelo STF que substituiu a privação da 
liberdade por outras medidas cautelares previstas nos 
incisos  I,  II,  III  e  VI  do  art.  319  do  Código  de 
Processo  Penal.  Medidas  cautelares  estas 
incompatíveis com o exercício da vereança.  Ausência 
de  condições  morais  mínimas  para  a  reassunção  do 
cargo de vereador. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Vistos, etc.

Trata-se de  Mandado de Segurança com pedido de concessão  
de  medida  liminar,  impetrado  por  PAULO  SÉRGIO  BARBOSA  DOS 
SANTOS, devidamente qualificado e representado nos autos, em face de ato 
carreado  ao  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PAULO 
AFONSO/BA, consistente na recusa de reempossar o impetrante no cargo de 
Vereador. 

Relata  o  impetrante  que  estava  licenciado  do  cargo  político  de 
Vereador, em razão de ter restringida sua liberdade pessoal,  em decorrência de 
prisão preventiva decretada em seu desfavor pelo juízo federal de 1ª (primeira) 
instância, Secção Judiciária de Paulo Afonso/BA.

Informa  ainda  o  impetrante  que  tendo  sido  restabelecida  a  sua 
liberdade individual, por força de decisão proferida pela 1ª Turma do STF, nos 



autos do HC 164151 em trâmite naquela colenda corte, requereu à Presidência da 
Câmara Municipal de Paulo Afonso/BA a reassunção do cargo, aduzindo ter sido a 
mesma negada pelo Impetrado.

O Impetrante  então  busca  a  declaração da “ilegalidade dos  atos  
impeditivos  de  reassunção  do Impetrante  no cargo  de  Vereador  Municipal  de  
Paulo Afonso com determinação de sua reintegração, de iniciativa do Impetrado”  
requerendo  medida  liminar  antecipatória  para  “determinar  a  reassunção  do 
Impetrante no cargo de Vereador de Paulo Afonso, para o qual foi eleito, sustando  
os efeitos de todo e qualquer ato comissivo ou omissivo do Impetrado”.

Pedido de liminar indeferido,  com espeque no §2º do art. 7º da Lei 
nº 12.016/09(fls.80/81).

Juntada de petição inicial de agravo de instrumento interposto pelo 
impetrante contra o indeferimento da liminar perante o E.TJBA(fls.89/106).

Apreciando o agravo de instrumento interposto (proc. Nº 0015327-
87.2011.8.05.0000), a Desa. Relatora denegou a liminar pretendida, mantendo a 
decisão deste juízo, aduzindo que: “ as restrições impostas ao acionante são (…)  
incompatíveis  com  o  exercício  do  cargo  de  vereador,  precipuamente,  o  
recolhimento domiciliar noturno e o impedimento, ao impetrante, de freqüentar  
os sindicatos de trabalhadores rurais da região”. 

Informações  assinadas  pelo  impetrado  através  de  advogado 
(fls.116/122).

Citação do litisconsórcio passivo necessário, que ofereceu resposta 
no prazo de lei, sustentando, em resumo,  a necessidade de denegação da ordem, 
sob pena de afronta ao princípio da moralidade (fls.113/114). 

O  órgão  ministerial,  funcionando  como  parte  pública  autônoma, 
opinou  pela  denegação  da  segurança,  ao  fundamento  de  que  o  impetrante  não 
reúne as condições necessárias ao exercício da vereança, ante a incompatibilidade 
da mesma com o cumprimento das medidas cautelares impostas pelo Ministro do 
STF que substituiu a prisão preventiva pelas seguintes condições: 

1º – Proibição,  ao impetrante  de frequentar as agências do INSS 
situadas nos municípios jurisdicionados pela Subsecção Federal; 

2º -  Proibição de frequentar sindicatos de trabalhadores rurais de 
TODOS os  municípios  abrangidos  pela  competência  territorial  daquela  mesma 
subseção, e 

3º- Recolhimento domiciliar no período noturno entre as 19:00h de 
um dia  e  às  6:00  horas  do  dia  seguinte,  bem como  aos  sábados,  domingos  e 
feriados. 

Destacou ainda o MP a incompatibilidade de horário das Sessões da 
Câmara  com a restrição  imposta  pelo STF,  no  que tange  à  obrigatoriedade de 



recolhimento ao lar, uma vez que as Sessões do Poder legislativo local ocorreriam 
nas noites de terça-feira (fls.182/185).

 
O impetrante, então, antes mesmo que estes autos fossem colocados 

à  conclusão  este  juiz,   soube  do  teor  do  parecer  do  MP e  atravessou  petição 
acompanhada  de  documentos,  na  qual  assevera  que  o  Parquet baseou  seu 
posicionamento desfavorável com base  exclusivamente na incompatibilidade de 
horário, invocando norma legal já revogada, carreando aos autos prova documental 
demonstrando  que  as  Sessões  daquela  Casa  Legislativa  ocorrem,  desde  o  dia 
15.08.2011, às segundas-feiras a partir das 9:00 horas da manhã, pugnando ainda 
por novas vista ao MP em homenagem ao princípio do contraditório(fls.186/188).

Despacho determinado nova vista ao MP (fls. 199-v)

Instado, uma vez mais,  a se manifestar o Ilmo. Representante do 
Ministério Público ofertou parecer posicionando-se outra vez contrariamente ao 
pleito  (fls.  200/201),  sustentando  em suma  que  “a  condenação  criminal  e  as  
medidas  cautelares  substitutivas  da prisão preventiva  impostas  ao impetrante  
tornam inviável a sua reassunção no cargo de vereador.”

É, no que interessa, o RELATÓRIO. 

Cuida-se de Mandado de Segurança com o desiderato de compelir 
o Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso  a empossar o  impetrante no 
cargo de Vereador, uma vez que foi restabelecida a sua liberdade individual, por 
força de decisão proferida pela 1ª Turma do STF, nos autos do HC 164151 em 
trâmite naquela colenda corte, cessando assim os motivos ensejadores da licença 
do cargo.

Antes de adentrar-nos no exame do caso em comento,  mister 
faz-se  tecer  algumas  considerações,  a  luz  do  brilhante  voto  do  ministro 
Carlos  Ayres  Britto  quando  integrava  o  TSE,  sobre  a  questão  da 
interpretação  das  normas  garantidoras  e  do  princípio  da  moralidade 
insculpido no art. 37, caput, da Carta Magna.

É que ao se realizar uma interpretação o julgador deve fazê-lo 
de  forma  sistêmica,  devendo  ler  nas  linhas  e  entrelinhas  do  conjunto 
normativo  e no corpo de toda a lei o preceito interpretado. Vale dizer que a 
interpretação deve englobar o texto-alvo com a norma inteira.

Seguindo nesse tema o Ministro Ayres Britto, demonstra que 
os  direitos  políticos,  mesmo  sendo  direitos  fundamentais  merecem  uma 
interpretação diversa dos demais direitos individuais e coletivos e ainda os 
sociais. Segundo o preclaro Ministro:

“E o subsistema dos direitos políticos?  Bem, esse é o  
que se define por um vínculo funcional mais próximo de  



outros dois geminados proto-princípios constitucionais:  
o  princípio  da  soberania  popular  e  o  princípio  da  
democracia  representativa  ou  indireta (inciso  I  do 
art. 1º, combinadamente com o parágrafo único do art.  
1º  e  o  “caput”  do  art.  14,  todos  da  Constituição  de  
1988).  Dois  geminados  princípios  que  também deitam  
suas raízes no Estado liberal, é certo, porém com esta  
marcante  diferença:  não  são  os  indivíduos  que  se  
servem  imediatamente  deles,  princípios  da  
soberania  popular  e  da democracia  representativa,  
mas  esses  dois  princípios  da  soberania  popular  e  
da  democracia  representativa  é  que  são  
imediatamente  servidos  pelos  indivíduos.  Quero 
dizer:  os  titulares  dos  direitos  políticos  não  exercem  
tais  direitos  para  favorecer  imediatamente  a  si  
mesmos, como sucede, agora sim, com os titulares dos  
direitos e garantias individuais e coletivos e os titulares  
dos direitos sociais.  Não é isso.  Enquanto os teóricos  
detentores  dos  direitos  sociais  e  dos  direitos  e  
garantias  individuais  e  coletivos  são  imediatamente  
servidos  com  o  respectivo  exercício,  e  só  por  
conseqüência  ou  arrastamento  é  que  são  servidos  os  
princípios  dos  valores  sociais  do  trabalho  e  da  
dignidade da pessoa humana, o contrário se dá com o  
desfrute  dos  direitos  políticos.   Aqui,  o  exercício  de  
direitos  não  é  para  servir  imediatamente  a  seus  
titulares,  mas  para  servir  imediatamente  a  valores  
de  índole  coletiva:  os  valores  que  se  
consubstanciam,  justamente,  nos  proto-princípios  
da  soberania  popular  e  da  democracia  
representativa (também  chamada  de  democracia  
indireta).”   ( Voto na CTA 1621/PB).

Dessa interpretação entende-se que é forçoso reconhecer que a 
capacidade eleitoral passiva e ativa estão ligadas a valores morais  e não 
aos seus detentores.

Sendo  os  direitos  políticos  ligados  a  valores  morais ,  que 
exigem  dos  integrantes  do  poder  uma  vida  moralmente  limpa ,  fica 
evidente que tanto aqueles que pretendem ser candidatos a um cargo eletivo 
e,  no  caso  em  tela,  o  IMPETRANTE  para  ser  reempossado  no  cargo  de 
vereador deve preencher todas as condições de elegibilidade explícitas ou 
implícitas, mormente as condições morais , para ocupar um cargo público, 
assim  como  exigido  a  qualquer  pessoa  que  se  submeta  a  concurso 
público para preenchimento de vaga no serviço público .

Nesse sentido,
“Com  efeito,  não  se  desconhece  que  o  Poder  
Legislativo  goza  da  atribuição  constitucional  do  
autogoverno e da autoadministração.  Como tal,  confia  
aos respectivos membros a cura de dinheiros, valores,  
bens  e  interesses  que  a  Magna  Carta  brasileira  
protege por modo especial com a altissonante regra de  



que “Os atos de improbidade administrativa importarão  
a suspensão dos direitos  políticos,  a  perda de função  
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento  
ao erário,  na  forma e  gradação  previstas  em lei,  sem  
prejuízo  da  ação  penal  cabível”  (§  4º  do  art.  37).  
Saltando  à  inteligência  que  toda  essa  arquitetura  
constitucional  de  proteção de  tudo  que  é  de  todos 
implicaria um aparatoso nada jurídico se se deixasse o  
parlamentar-administrador  a  salvo  da  prévia  
demonstração  de  uma  vida  pregressa  à  altura  de  tão  
graves  responsabilidades  funcionais.  Seria  imputar  à  
Constituição  o  non-sense,  o  absurdo,  pra  não  dizer  a  
ingenuidade  de  erguer  uma  fortaleza  com  paredes  
indestrutíveis,  mas,  afinal,  fechada  com  portas  de  
papelão  (como  sempre  falava,  irônico,  o  pranteado  
Geraldo  Ataliba).  Seria,  enfim,  o  modo  mais  
canhestramente  eficaz  de  tornar  a  Constituição  
ineficaz,  data  vênia,  numa  postura  interpretativa  que  
implicaria  esvaziá-la  daquele  mínimo  de  senso  de  
realidade que inspirou Konrad Hesse a advertir, ...”(Min  
Carlos Ayres Britto, voto na CTA 1621/PB).

Assim,  ante  a  inércia  injustificada  da  Câmara  Municipal  de 
Paulo  Afonso  em  instaurar  o  devido  processo  de  cassação  de  mandato 
eletivo  do  impetrante  por  falta  de  decoro  parlamentar,  em  razão  da 
condenação daquele pela Justiça Federal pelos crimes de corrupção passiva 
e  formação  de  quadrilha,  deve  o  judiciário,  dentro  de  sua  condição  de 
interprete  a  integrador  da  lei,  reconhecer  a  vida  pregressa  do  impetrante  
como condição de posse para o relevante cargo de agente político do Poder 
Legislativo de Paulo Afonso. 

Pois bem. 
Compulsando os autos, verifica-se que o pleito autoral, no que 

pese  o  brilhantismo  e  combatividade  do  nobre  causídico,   não  há  como 
prosperar.

É  que  analisando  os  autos  constato  que  o  impetrante 
efetivamente  foi  condenado  pela  Justiça  Federal  de  Paulo  Afonso  a  uma 
pena de 13 (treze) anos de reclusão pela prática, dentre outros,  dos crimes 
de corrupção passiva e formação de quadrilha e desvio de onze milhões de 
reais dos cofres da Previdência,  sendo preso,  em face de prisão preventiva 
decretada  pelo  correspondente  Juízo  em  01  de  dezembro  de  2009, 
permanecendo encarcerado até 20 de outubro de 2011, ou seja, por quase 2 
(dois) dois anos, quando, por força de liminar concedida em habeas corpus 
apreciado pelo STF, foi  o mesmo beneficiado pela  substituição da prisão 
preventiva pelas medidas cautelares  insertas nos incisos I, II, III e VI do 
art. 319 do Código de  Processo Penal. 

Além disso, a sentença condenatória também decretou a perda 
do  mandato  eletivo  do  impetrado,  bem  como  determinou  o  afastamento 
cautelar do mesmo do cargo público que ocupava no INSS.



Ora,  vale  dizer  que  o  impetrante  não  se  encontra  em  plena 
liberdade de modo a permitir que o mesmo possa exercer livremente e sem 
restrições o mandado de vereador, nem tampouco foi absolvido em grau de 
recurso.

Com  efeito,  além  de  o  mesmo  ter  quebrado  o  decoro 
parlamentar por ter praticado grave conduta incompatível com tão relevante 
cargo, as restrições impostas pelo E.STF são incompatíveis com o exercício 
da  vereança,  uma  vez  que,  como  bem  salientou  o  MP,  em  seu  judicioso 
parecer, cuja linha intelectiva adoto e acolho passando a integrar a presente  
decisão  como  parte  de  sua  fundamentação,  “não  se  pode  admitir  que  um  
cidadão com tais  restrições  judiciais  à sua liberdade de ir  e  vir  exerça o  
mandato de vereador,  eis  que  Estado Democrático  de Direito  não cabe a  
figura de um meio Vereador”, confira-se:

“Não  se  cogita  o  exercício  da  Vereança 
por cidadão obrigado a se recolher a seu domicílio 
no período noturno durante a semana e durante os 
sábados, domingos e feriados.

A atuação do Vereador inclui a participação 
em  reuniões  e  conferências,  que,  vez  por  outra, 
ocorrem no período noturno.

Inclui,  ainda,  o  deslocamento  para  outras 
cidades,  principalmente  para  a  Capital  do  Estado, 
para tratar de assuntos de interesse do Município no 
qual exerce mandato, às vezes com a necessidade de 
pernoite.

Pergunta-se:  como  poderia  o  impetrante 
honrar  tais  compromissos,  se  não  pode  se  ausentar 
de  seu  domicílio,  exceto  em  dias  úteis,  no  período 
entre as 06:00 h e as 18:59 h?

Também é incompatível  com o exercício 
do mandato de Vereador a proibição de frequentar 
sindicatos de  trabalhadores  rurais,  importantes 
fóruns  de  discussão  em  Municípios  como  Paulo 
Afonso, que conta com inúmeras comunidades rurais, 
com  volume  populacional  expressivo  (14.492 
habitantes  na  zona  rural,  de  um  total  de  108.419 
habitantes, conforme Censo do IBGE de 2010).

Por  óbvio,  não  se  pode  admitir  que  um 
cidadão  com tais  restrições  judiciais  à  sua  liberdade 
de ir e vir  exerça o mandato de vereador, eis que no 
Estado  Democrático  de  Direito  não  cabe  a  figura  de 
um meio Vereador”.  

Deveras, permitir que uma pessoa que se encontra impedida de 
frequentar agências do INSS, sindicatos rurais e que deve recolher-se ao lar 
no período noturno e durante os finais de semana possa exercer o cargo de 



vereador  livremente  é  uma  afronta  ao  bom  senso  comum  e  à  ordem 
jurídica  em vigor,  eis  que  fere  de  morte  os  princípios  da  legalidade  e  
moralidade insculpidos no art. 37, caput, da LEX LEGUM.

Outrossim,  observando-se  a  sentença  penal  condenatória 
de  1ª  Instância  e  a  matéria  nela  discutida,  ainda  que  em  grau  de 
recurso,   fica  evidente  que  é  necessária  a  rejeição  do  pedido  de 
reassunção  do  cargo,  ante  a  ausência  de  condição  de  elegibilidade 
implícita na Magna Carta, consistente na probidade e moralidade para 
o exercício de mandato eletivo, considerada a sua vida pregressa.

Com  efeito,  além  das  restrições  de  ordem  objetiva,  supra 
ressaltadas e consistentes nas medidas cautelares impostas, entendo e insisto 
que,  no caso  em tela,  o  IMPETRANTE para ser  reempossado no cargo de 
vereador  deve  preencher  todas  as  condições  de  elegibilidade  explícitas  ou 
implícitas, mormente as condições morais , para ocupar um cargo público, 
assim como exigido a  qualquer  pessoa  que se  submeta  a  concurso  público 
para preenchimento de vaga no serviço público por mais simples que seja o  
cargo  em  disputa,  de  modo  que  o  impetrante  não  preenche  as  condições 
morais mínimas para tanto.

De  fato,  A  CONDENAÇÃO  DO  IMPETRANTE  A  UMA 
PENA  DE  13  (TREZE)  ANOS  DE  RECLUSÃO  PELA  PRÁTICA  DE 
CORRUPÇÃO  PASSIVA,  DESVIO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS  E 
FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  EMERGE  COMO  ÓBICE 
INTRANSPONÍVEL  para  que  o  mesmo  possa  reassumir  um  cargo  da 
importância  e envergadura de AGENTE POLÍTICO/VEREADOR do Poder 
Legislativo de Paulo Afonso. 

Vale  dizer  que  o  arcabouço  valorativo  e  principiológico 
constitucional  permite  concluir  que  a  moralidade  para  o  exercício  de 
mandato público é condição implícita para a pretendida reassunção de 
cargo público.

É  que  o  princípio  da  supremacia  do  interesse  público 
sobrepuja eventual direito meramente individual do impetrante que pleiteia 
o  seu  retorno ao  cargo valendo-se  da  reprovável  inércia  de  seus  pares  em 
instaurar  o  devido  processo  de  cassação  por  falta  de  decoro  parlamentar, 
tornando-se a moralidade dedutível dos princípios da soberania popular e da 
democracia representativa e configurando-se  numa inarredável condição de 
elegibilidade implícita no sistema constitucional.



D'outra banda, entendo, também, que o reconhecimento da presente 
causa  de  impedimento  de  reassunção  do  cargo  não  se  opõe  ao  princípio  da 
presunção de inocência.

De  fato,  o  TRE-RJ,  pioneiro  na  defesa  do  princípio  da 
moralidade  administrativa  como  causa  de  elegibilidade,  decisão  esta  que 
aplica-se ao caso em comento, muito embora, frise-se, que não se trata neste  
mandamus de condição de elegibilidade, mas sim de condição de reassunção 
de  cargo  por  vereador  licenciado  compulsoriamente  por  força  de  pena 
privativa de liberdade e que recuperou posteriormente sua liberdade, porém 
condicionada,  sendo  de  bom  alvitre  destacar  o  seguinte  julgado  daquela 
Colenda Corte Eleitoral: 

“(. . . )  a  aferição  dos  fatos  da  vida  pregressa,  
para  fins  de  juízo  da  moralidade  para  o  
exercício  do  mandato,  não  se  confunde  com  o  
exame  da  culpa  sobre  as  infrações  penais 
cont idas  nas  cert idões  do  pretendente  à  
candidatura.

Há  que  se  afastar  cabalmente  a  idéia  de  que  se  
está  a  operar  em  campo  contrár io  ao  princípio  da  
presunção de não culpabil idade,  inserido no art igo  
5º,  LVII ,  da CF, uma vez que não se realiza,  para  
os  fins  do  disposto  no art.  14,  parágrafo  9º,  da  
CF,  o  exame  da  matéria  deduzida  nos  
processos  criminais  indicados  nas  certidões  
com vistas a concluir  pela culpabil idade ou não  
e  definir  as  questões  penais.  Aqui  o  que  se  
efetua  é  apenas  a  análise  do  contexto  da  vida  
pregressa do sujeito e que se afigura indicativo  
de  situação  contrária  a  necessária  moralidade  
para  o  exercício  do  mandato.”  (Acórdão  n.  
31238,  pedido  de  registro  de  candidatura  do  
próprio Eurico Miranda.  Grifo nosso).

Assim,  interpretando-se  valorativamente  a  CF/88,  vemos  que 
em um confronto  entre  o  princípio  de  natureza  individual  –  presunção  de 
inocência e um princípio de defesa da probidade administrativa – princípio 
de interesse coletivo - este último deve prevalecer, porque nenhuma garantia  
individual  pode ser  usada como escudo para prática  de crimes ou contra a 
coletividade. 

O próprio STF decidiu, que no caso de conflito entre garantias 
constitucionais,  deve  prevalecer  aquela  que  versar  sobre  direitos  coletivos 
em  detrimento  daquelas  de  natureza  meramente  individual,  como 
decorrência  da  supremacia  do interesse  público sobre  o  privado (cf.  “caso 
Gloria Trevi”, em que o STF definiu que interesse público prevalece sobre o 
privado,  ao  permitir  exame de DNA na placenta;  e,  ainda,  “caso  Law Kin 
Chong”, onde o STF entendeu que o princípio da informação e liberdade de 
imprensa  prevalece  sobre  o  da  imagem,  por  ser  de  caráter  mais 
amplo/coletivo). 



Mais uma vez socorro-me do Ministro Carlos Ayres, no voto 
já citado: 

“(...) ninguém em sã consciência contrataria para  
si  ou  para  sua  família,  sem  referências  
abonadoras, nenhuma empregada ou empregado 
doméstico; nenhum motorista; nenhum vigilante ou  
segurança;  nenhum  personal  training  e  assim 
avante.  Quero  dizer:  quando  se  cogita   de  
contratar  alguém  para  a  prestação  de  serviços  
particulares, pagos com o nosso dinheiro privado,  
todo o cuidado é pouco... Mas quando se trata de  
investir  alguém  em  cargo  público-eletivo  para  
legislar sobre tudo que pertence à coletividade por  
inteiro, ou gerir e fiscalizar os chamados negócios  
da pólis,  bem,  aí,  para que exigir documentação 
comprobatória de bons antecedentes?”

DIANTE DO EXPOSTO, seja em razão das medidas cautelares 
impostas  ao  impetrante  pelo  STF  quando  da  substituição  de  sua  prisão 
preventiva, as quais são incompatíveis com a vereança, seja pela ausência de 
condições  morais  mínimas  do  impetrante  para  o  exercício  do  cargo  de 
vereador, DENEGO A ORDEM. 

Sem honorários (Súmula nº 512, STF).

Após  o  trânsito  em  julgado  desta  decisão,  arquivem-se  os 
autos, dando-se baixa na distribuição e no registro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.
    
                    Paulo Afonso (BA), em 18 de janeiro de 2012.

CLAUDIO SANTOS PANTOJA SOBRINHO
JUIZ DE DIREITO
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