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DECISÃO
 

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão proferida no Requerimento de Efeito Suspensivo Ativo 

formulado por LUCENILTON DE JESUS BARROS MARTINS à Apelação interposta em face da sentença proferida pelo

MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Bento, Dr. José Ribamar Dias Júnior, que, nos autos do

Mandado de Segurança, Processo nº 1892/2017, denegou a ordem postulada por entender que “os efeitos específicos

da sentença, dentre os quais a perda do mandato eletivo, dependem de ser motivados e declarados expressamente na

sentença”, e, outrossim, ante a ausência de demonstração “de que o detentor do mandato eletivo tenha sofrido 

condenação a pena restritiva de liberdade em regime de cumprimento de pena que seja incompatível com o exercício da

função.”
 

A decisão ora agravada concedeu “o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso

para determinar ao 1º Requerido, na qualidade de Presidente da Câmara Municial de São Bento, que proceda a

extinção do mandato eletivo de vereador Sr. JOSE CLAUDIO FRANÇA ante a suspensão de seus direitos políticos e,

via de consequência, nomei o Sr. LUCENILTON DE JESUS BARROS MARTINS, como 1º Suplente da Coligação

“Juntos pelo progresso de São Bento”, ao cargo de Vereador da referida Casa Legislativa, no prazo de 10 (dez) dias

úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
 

Esclarece o agravante que existe uma sentença condenatória criminal que “de maneira expressa 

determinou que não haveria a imposição de perda de cargo, tendo o Tribunal Regional Federal mantido o mesmo

entendimento pela não aplicação de perda do cargo” e “que a conduta tida como típica nos autos da ação criminal

em questão sequer fora praticada no exercício de mandato eletivo, vez que o cargo ocupado à época pelo ora

Agravante era o de gerente e encarregado de caixa da Agência dos Correios de Nova Olinda do Maranhão/MA”.
 

Aduz que os efeitos da sentença relativos à perda do cargo, função pública ou mandato não são

automáticos, conforme preconiza o art. 92 do CP. Assegura que “a condenação criminal não pode alcançar novo

mandato quando a infração ocorreu em exercício de outra função (ou mandato) que nada tem a ver com o
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mandato de vereador atual”.
 

Além disso, afirma “que não cabe ao judiciário se imiscuir em questão cuja apreciação compete ao

legislativo, devendo eventual decisão de cassação de mandato eletivo ser submetida a deliberação pela respectiva Casa

Legislativa”.
 

Ao final, postula a reconsideração do decisum para que sejam acolhidos aos argumentos ora

suscitados, reconhecendo-se “a impossibilidade de imposição de perda do mandato eletivo exercido atualmente pelo

Agravante, vez que diverso, e sem qual relação, com o cargo ocupado à época do cometimento da infração abarcada

pela sentença penal condenatória; bem como que necessária a decretação de perda do cargo na respectiva sentença

penal condenatória, o que não ocorreu no caso em tela, e, por fim, em razão da impossibilidade de o Judiciário se

imiscuir em decisão de natureza política, a qual só poderá ser tomada após deliberação pelo plenário da Câmara

Municipal de São Bento”.
 

Em assim não sendo, postula a submissão do vertente recurso ao Colegiado, dando-lhe provimento.
 

Contrarrazões apresentadas pelo 1º agravado, nas quais refuta as alegações do agravante e pugna

pelo desprovimento do vertente agravo interno.
 

Eis o relatório. Segue decisão.
 

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, passo à sua análise.
 

Com efeito, o art. 1.021 do NCPC diz que caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado

contra decisão proferida pelo relator. Será então o agravo dirigido ao relator, que após intimar o agravado para se

manifestar, poderá reconsiderar a decisão ou submeter o recurso a julgamento do órgão colegiado, com inclusão em

pauta.
 

A decisão ora combatida concedeu o efeito suspensivo à apelação sobrestando a

eficácia da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento, nos autos do

Mandado de Segurança com pedido de liminar, Processo nº 1892/2017, com base no

entendimento recente do STF, em sede de repercussão geral, no RE 601182, publicado em 02.10.2019,

que fixou a seguinte tese (Tema 370):
 

"A regra de suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, é

autoaplicável e consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado,

independentemente da natureza da pena imposta (privativa de liberdade, restritiva de direitos,

suspensão condicional da pena, dentre outras hipóteses)".
 

 
 

Contudo, em revendo melhor a matéria, convém destacar que a sentença condenatória penal (Processo

nº 0025077-18.2011.4.01.3700/MA, 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão) que recaiu sobre o agravante 

transitou em julgado em 17.08.2017, ou seja, antes da harmonização jurisprudencial da Corte Suprema alhures

citada e quando já exercia o cargo de Vereador na Comarca de São Bento.
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Sendo assim, entendo que merece ser revisto o decisum ora vergastado, porquanto no próprio

dispositivo da sentença condenatória o magistrado singular federal manifestou-se expressamente a respeito da perda do

cargo público, consoante se vê adiante, in litteris:
 

“Assim, embora a pena aplicada a JOSÉ CLÁUDIO FRANÇA seja superior às mencionadas na alínea a

do inciso I do ART. 92 do CPB, e a despeito de o crime pelo qual ele está sendo condenado (peculato)

ser, de forma típica, praticado com violação de dever para com a Administração Pública, considero a

presente condenação suficiente para fins de repressão e prevenção do crime e, por esses motivos,

deixo de decretar a perda de seu cargo público.”
 

 
 

Vê-se claramente, que o magistrado federal afastou a aplicação do art. 92, I, do CP, o qual dispõe:
 

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

 

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

 

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou

violação de dever para com a Administração Pública;

 

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

 

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

 

Assim, considerando o parágrafo único do retrocitado artigo, bem como a manifestação expressa do

juízo federal no comando sentencial, verifico que no caso concreto, a referida sentença condenatória não tem o condão

de suspender ou mesmo determinar a perda do mandato eletivo do recorrente.
 

Há muito vem se discutindo no STJ acerca da aplicação imediata do art. 92 do CP, tendo ele assentado

o entendimento de que a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo não produz efeito automático da sentença

condenatória, devendo haver expressa fundamentação no decisum, conforme se vê do julgado adiante transcrito, in

exthensis:
 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DA QUESITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE PERDA DO CARGO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A AMPARAR A REFERIDA MEDIDA. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. omissis. 3. Com efeito, "conforme entendimento que se

assentou nesta Corte Superior, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal,

não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica, à

exceção do crime de tortura" (HC 448.667/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe

8/10/2018). 4. No caso em apreço, o magistrado sentenciante não expediu nenhuma motivação a justificar a adoção da referida sanção

. O Tribunal local, a despeito do apelo defensivo, encampou a referida medida sem tecer motivação idônea para tanto. Desta feita, há

flagrante ilegalidade a ser reparada, pois a perda do cargo público foi imposta sem a exposição específica da necessidade da medida.

5.omissis 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de excluir a perda do cargo como efeito da condenação e

fixar o regime inicial aberto ao paciente. (HC 315.470/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
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DJe 01/03/2019). Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em: 03.07.2020. Original sem grifos.

 

 
 

Ademais, ressalte-se que a perda da função do cargo está relacionado àquele que serviu de

instrumento para a prática da ato ilícito e não para aquele o qual exercia/exerce ao tempo do trânsito em julgado da

sentença condenatória, nos termos da uníssona jurisprudência do STJ adiante colacionada, in verbis:
 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREFEITO. SUBMISSÃO À LIA. PERDA DO

CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma

nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.

2 do STJ). 2. A ausência de notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, só enseja nulidade

processual se houver comprovado prejuízo, hipótese inocorrente no caso concreto. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas que

integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os agentes políticos municipais se submetem

aos ditames da Lei n. 8.429/1992, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL n. 201/1967. 4. A sanção

da perda do cargo público prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 não está relacionada ao cargo ocupado pelo

agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de

instrumento para a prática da conduta ilícita. 5. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/03/2017). Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em:

03.07.2020. Original sem grifos.

 

 
 

In casu, a conduta ilícita na qual fora condenado o agravante na Ação Penal nº 0025077-

18.2011.4.01.3700/MA ocorreu quando o mesmo exercia outra função pública que não o mandato eletivo de vereador,

de modo que não deve o comando sentencial repercutir na esfera jurídica do cargo que atualmente exerce.
 

Diante desse cenário, verifico que tal compreensão se coaduna, de fato, com os fundamentos da

sentença proferida no mandamus de origem, que denegou a ordem por entender o magistrado primevo que “os efeitos

específicos da sentença, dentre os quais a perda do mandato eletivo, dependem de ser motivados e declarados

expressamente na sentença”.
 

À luz do expendido, entendo por bem reconsiderar a decisão ora vergastada, porquanto, em revendo a

questão, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao apelo,

quais sejam, a probabilidade do provimento recursal e o risco de dano grave ante a demora jurisdicional.
 

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 1.021, §2º, do NCPC, RECONSIDERO integralmente a decisão

ora vergastada para INDEFERIR o efeito suspensivo à apelação interposta no Mandado de Segurança nº 1892/2017

(São Bento), nos termos da fundamentação supra.
 

Desta decisão dê-se ciência ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento/MA.
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Outrossim, intimem-se os requeridos acerca deste decisum.
 

Determino o apensamento destes autos à Apelação, quando esta for enviada a este E. Tribunal.
 

Publique-se e CUMPRA-SE.
 

São Luís (MA), 30 de julho de 2020.
 

 
 

Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
 

Relator
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