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L I M I N A R 

HABEAS CORPUS Nº 0804932-09.2020.815.0000 – 1ª Vara da Comarca de
Cabedelo
    
RELATOR            : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE    : João Luiz Sobral de Medeiros
PACIENTES    : Jonas Pequeno dos Santos, Janderson Bizerril de Brito e
Benone Bernardo da Silva

Vistos, etc.

Trata-se de pedido liminar objetivando a suspensão da ação penal dos autos
principais de n° 0001885-35.2019.815.0731, bem como dos efeitos da ação
cautelar n° 0000200-02.2019.815.0731 que determinou o sequestro de bens
e afastamento das funções públicas dos pacientes Jonas Pequeno dos Santos,
Janderson Bizerril de Brito e Benone Bernardo da Silva (vereadores), sob a
alegação, em suma, de o juízo da 1ª Vara da Comarca de Cabedelo, ora
autoridade apontada coatora, ser incompetente para processamento e
julgamento do referido feito.

Segundo alega o impetrante, no supracitado feito,  os fatos supostamente
criminosos a eles atribuídos de que “teriam recebido quantias para auxiliar nas
suas campanhas para vereador nas eleições de 2016, sob a promessa de
contrapartida futura”, deveriam ser capitulados como crimes eleitorais e não
comuns.

Por tais razões, requer a anulação dos atos decisórios até agora praticados por
juízo incompetente nos autos do processo principal de n° 0001885-
35.2019.815.0731.

Razões estas as quais requer a concessão da liminar.

Solicitadas as informações de praxe, estas foram, devidamente, prestadas 



(id. 6130969).

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram afastados das funções
públicas do mandato de vereador, após a deflagração da Operação “Xeque
Mate”, acusados e posteriormente denunciados, nos autos da ação penal de n°
0001885-35.2019.815.0731  da prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts. 317 c/c o 29 ambos do CP, em razão de terem recebido das mãos de
Leto Viana, à época, Prefeito do Município de Cabedelo, “vantagem indevida
(“propina”), para a composição de seu grupo de sustentação política no
parlamento, caso eleitos em 2016, assumindo, com isso, o compromisso de
satisfazer os interesses do ex-prefeito e/ou de seus aliados (membros da
ORCRIM);” (excerto da denúncia contida no id. 6027728, pág. 05).
 
Como cediço, a concessão de tutela de eficácia imediata (liminar) em habeas
corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos
casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da
ordem, bem como o abuso de poder ou a ilegalidade do ato impugnado.

In casu, tais circunstâncias não restaram evidenciadas de plano, vez que não
se constata prima facie e livre de dúvidas o suposto constrangimento ilegal
suportado pelo paciente, situação que inviabiliza a concessão da medida
emergencial ora postulada, ante a não demonstração do  fumus bonis iuris e
do periculum in mora.

Portanto, INDEFIRO o pleito emergencial postulado.

Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para o parecer de estilo.

Esta decisão servirá como meio autônomo de notificação.

Publicações e intimações necessárias.

João Pessoa/PB, datado e assinado eletronicamente.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
              RELATOR
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