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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS - BAHIA. 
 

 

 
 

 
Autos n.: 8004587-32.2019.8.05.0103. 
 

 

 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de 

Justiça abaixo identificada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

expor para, ao final, requerer: 
 

I – DA PERDA DO MANDATO: 
  

O requerido teve seu afastamento decretado em 25 (vinte e cinco) de 

novembro de 2019 (dois mil e dezenove) pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) em 

decisão exarada nos autos do presente processo, em razão de sucessivas tentativas 

de obstruir as investigações ao oferecer cargos fantasmas a agentes que também 

respondem a processos e assediar pais de investigado-colaborador, testemunhas e 
investigado-colaborador como meio para se eximir da futura aplicação da lei, mesmo 

tendo sido a ele impostas medidas cautelares, dentre elas, proibição de manter 

contato com outros investigados ou testemunhas. 

 

O requerido, EM 15 (QUINZE) DE MAIO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE) 
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COMPLETOU EXATOS 03 (TRÊS) MESES DOS 09 (NOVE) DA SESSÃO 

LEGISLATIVA DE 2020 FORA DO EXERCÍCIO DA VEREANÇA, JÁ TENDO FALTAS 

SUPERIORES A 1/3 (UM TERÇO), O QUE ENSEJA A PERDA DA FUNÇÃO 

(ARTIGO 36, INCISO III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.  

 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 55 

as hipóteses de perda do mandato e a sua natureza declaratória na situação 

insculpida no inciso III do citado dispositivo: 

 

                 “Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

                  (...)      

                 III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte 

das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão 

por esta autorizada; 

                (...)                   

                § 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela 

Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer 

de seus membros, ou de partido político representado no Congresso 

Nacional, assegurada ampla defesa.” 

 

Não resta dúvida de que a perda do mandato em caso de faltas 

injustificadas será DECLARADA: 
                   

                 “PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR 

A perda do mandato parlamentar se dá, nos termos do art. 55 da cb, nas 

seguintes hipóteses: 1ª) infração das vedações constantes do art. 54 da 

cb; 2ª) em caso de procedimento incompatível com o decoro parlamentar; 

3ª) por deixar de comparecer em mais de um terço das sessões ordinárias 
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darespectiva Casa; 4ª) pela perda ou suspensão de direitos políticos; 5ª) 

com a decretação de perda de mandato pela Justiça Eleitoral; 6ª) com a 

condenação criminal transitada em julgado. 

Em todos os casos acima, com exceção da perda de direitos políticos, 

cabe à própria Casa legislativa: (i) decidir a perda de mandato pela 

maioria absoluta de seus membros (hipóteses do § 2º do art. 55 da cb); ou 

(ii) declarar a perda pela Mesa da respectiva Casa (hipóteses do § 3º do 

art. 55 da cb).”(TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 

18 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pp. 1946). 

 

Nesse ponto, cabe a transcrição do artigo 36, inciso III da Lei Orgânica do 
Município de Ilhéus e dos artigos 29, inciso VI; 35, inciso VI; 36, inciso III e 88, caput 

do Regimento Interno da Câmara de Vereadores: 

 
“Art. 36 - Perde o mandato o Vereador: 

(...)III - que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça 

parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo com devida licença ou por 

motivo de missão por esta autorizada” 

 

“Art. 29 – Compete à Mesa da Câmara privativamente, em colegiado: 

(...) 

VI – declarar a perda de mandato de Vereador, de ofício ou por 

provocação de qualquer dos membros da Câmara, nos casos previstos na 

Lei Orgânica Municipal, assegurada ampla defesa;” 

 

“Art. 35 – Compete ao Presidente da Câmara: 

(...) 

VI – declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e dos 
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Vereadores, nos casos previstos em lei;” 

 

“Art.  88 – A extinção do mandato se torna efetivo pela declaração do ato 

ou fato extinto pelo Presidente, que se fará constar na ata; a perda do 

mandato se torna efetiva a partir do decreto legislativo, promulgado pelo 

Presidente e devidamente publicado.” 

 

Para contabilizar as sessões realizadas no ano em curso, o requerido 

ausentou-se nas 03 (três) sessões do mês de fevereiro, nas 09 (nove) do mês de 

março, nas 08 (oito) do mês de abril e nas 04 (quatro) já realizadas no mês de maio, 

o que corresponde a 24 (vinte e quatro) faltas do total de 72 (setenta e duas) 
sessões por ano, incorrendo em uma das hipóteses de perda do mandato a ser 

declarado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores: 
 

“Art. 27 - A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em Sessão 

Legislativa anual, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 

de dezembro. 

(...)§ 6o. - A Câmara Municipal de Ilhéus reunir-se-á, ordinária e 

semanalmente, por duas vezes, cujos dias serão determinados no seu 

Regimento Interno, observando que, quando esses dias coincidirem com 

feriados, as sessões coincidentes serão realizadas nos dias úteis 

subsequentes”. (Lei Orgânica do Município de Ilhéus) 

 

“Art.  137  –  As  sessões  ordinárias  serão  realizadas  às  terças  e 

quartas-feiras,  realizando-se  nos  dias  úteis,  com  duração  de  04  

(quatro)  horas,  das 16:00 até  às 20:00 horas”. (Regimento interno da 

Câmara Municipal de Ilhéus) 
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(Fragmento do Parecer Jurídico nº 008/2017 exarado pelo procurador jurídico da Câmara Municipal de Ilhéu relativo a 

perda de mandato do Vereador Jamil Ocké) 
 

Ainda não há declaração da Mesa da Câmara de Vereadores de Ilhéus da 

perda do mandato pelo requerido, muito embora não pareça razoável à coletividade 

a manutenção do mandato de agente que lesou o erário público e violou a confiança 
nele depositada pelo exercício do voto. Isso, por si só, além da previsão normativa 

da perda do mandato ao faltante a mais de 1/3 (um terço) das sessões ordinárias, 

autorizam a intervenção do Poder Judiciário a fazer cumprir os preceitos normativos 

supracitados, pois a finalidade da atuação judicial é impedir a perpetuação da prática 

de atos ímprobos e a manutenção de atos incompatíveis com a ordem constitucional 

e legal.  

 

O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não se restringirá 

ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, devendo entender por 

legalidade ou legitimidade não só a conformidade do ato à lei, mas também com a 

moral administrativa e com o interesse coletivo, em fiel observância ao “senso 

comum de honestidade, equilíbrio e ética das Instituições”, como ensinado por 

Num. 56966374 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: MAYANNA FERREIRA RIBEIRO - 18/05/2020 13:32:57
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20051813325745800000054971064
Número do documento: 20051813325745800000054971064



8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA 

 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
8ª Promotoria Regional de Ilhéus/BA 

Avenida Vereador Marcus Paiva, 480, Cidade Nova, Ilhéus/BA, CEP:45.652-050 
 Telefones: (73) 3231-8091 | (73) 3634-8096 | (73) 3634-6556 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: “não é preciso penetrar na intenção do 

agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o 

conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, 

equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética 

das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a 

atingir (...) ; (se) o ato em si, o seu objeto, o seu conteúdo, contraria a ética da 

instituição, afronta a norma de conduta aceita como legítima pela coletividade 

administrada. Na aferição da imoralidade administrativa, é essencial o princípio da 

razoabilidade” (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São 

Paulo: Atlas, 1991. p. 111).  
 

A Casa Legislativa deve respeito aos preceitos legais e morais, pois, num 

sistema republicano não existe poder absoluto, o que seria a negativa do próprio 

Estado de Direito, que vincula a todos – inclusive os exercentes dos poderes estatais 

– à exigência de observância às normas constitucionais. 

 

Cabe sinalizar que essa decisão da Mesa Legislativa seria apenas 
declaratória como já explicitou o Ministro Ricardo Lewandovski nas razões de decidir 

do seu voto na AP nº 470:  

 
                  “Isso porque tal hipótese não se confunde com a perda de mandato 

acarretada, por exemplo, em virtude de faltas injustificadas às sessões 

parlamentares ou por força de decisão da Justiça Eleitoral, quer dizer, 

aquelas situações previstas no art. 55, III, IV e V, da Constituição em que 

a cessação do mandato “será declarada pela Mesa da Casa respectiva, 

de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de 

partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla 

defesa”, nos termos do que estabelece § 3º do mesmo dispositivo. São 
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situações bem distintas, às quais o constituinte desejou conferir um 

tratamento diferenciado, apartando com clareza as consequências 

jurídicas que elas ensejam. (...) Cuida-se, pois, de um ato meramente 

declaratório do órgão dirigente do Legislativo.” (AP 470 - MG. VOTO 

SOBRE PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR. Revisor: RICARDO 
LEWANDOWSKI).  

 

Sendo assim, razoável que o Poder Judiciário declare a perda do 

mandato eletivo pelo requerido, em cumprimento à Lei Orgânica do Município de 

Ilhéus, sem que isso importe em ofensa à separação e a harmonia dos poderes da 

República. 
  

II – DO AFASTAMENTO E DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS: 
 

Em 19 (dezenove) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove) no autos 
da ação penal 0301767-06.2019.805.0103 teve um segundo decreto de prisão 

preventiva expedido em seu desfavor,  em razão de descumprir, reiteradamente, as 
medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, em especial a obrigação de recolhimento noturno em seu domicílio e a 

proibição de contato com outros réus e testemunhas. No entanto, o citado decreto 

prisional só veio a ser cumprido em 02 (dois) de março de 2020 (dois mil e vinte) 

quando o requerido decidiu se apresentar à justiça, o que fez longe do distrito da 

culpa, ocasionando tumulto processual para o cumprimento de sua citação por carta 
precatória e o seu recambiamento. sendo assim, o requerido permaneceu foragido 

por mais de 60 (sessenta) dias, custeando sua fuga com os subsídios de vereador 

que continuou e continua recebendo até o presente momento. 
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 É inquestionável que o retorno do requerido ao exercício da vereança 

significaria um escárnio à sociedade ilheense, ocasionaria prejuízos processuais, 

representaria descumprimento reiterado de decisões judiciais, fomentaria o 

sentimento de impunidade e possibilitaria obstrução a investigações e processos 

judiciais em curso, além de representar ofensa aos princípios constitucionais da 

legalidade e da finalidade pública. 

 

  Não se pode olvidar a quantidade de ações penais e ações de 

improbidade administrativa que o requerido responde nesta comarca em razão da 

prática de condutas reiteradas e gravíssimas que configuram ilícitos penais e atos de 

improbidade administrativa: 
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O Judiciário, munido do poder geral de cautela (art. 798 do CPC c/c art. 

12 da lei 7.347/85), está autorizado a exarar decisão determinando o afastamento do 

agente da função pública para evitar que o ato ímprobo perdure ou perpetue seus 

efeitos. 

 

De fato, além do afastamento de ordem processual (art. 20 da Lei 

8.429/92), por receio de que venha o demandado causar embaraço à instrução 

processual, cabível o afastamento do agente público, pelo abalo que o ato ímprobo 

provoca na ordem pública e pela imoralidade que irradia sua permanência em órgão 
vital, além do risco real de novas lesões ao erário público municipal. 
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Nesse sentido, entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, 

fundamentando o afastamento do agente ímprobo em hipótese de lesão à ordem 

pública: 

 

“Visualiza-se, no caso, risco de grave lesão à ordem pública, 

consubstanciada na manutenção no cargo de agente político sob 

investigação por atos de improbidade administrativa, na qual há 

veementes indícios de esquema de fraudes em licitações, apropriação de 

bens e desvio de verbas públicas. Além disso, o afastamento do agente 

de suas funções objetiva garantir o bom andamento da instrução 

processual na apuração das irregularidades apontadas. Conforme 

salientou o ilustre representante do Ministério Público Federal, “a 

existência de indícios concretos de legitimidade do mandatário para o 

exercício do cargo público, comprometendo o voto de confiança dado nas 

urnas”. Bem ressaltou “em casos como nos autos, o interesse público em 

afastar o agente ímprobo deve estar acima do interesse particular do 

mandatário em permanecer no cargo especialmente quando este utiliza-

se do mandato para criar obstáculos ao devido processo legal e às 

investigações dos órgãos públicos.” ² 

 

O afastamento do agente público como medida preventiva tendente a 

evitar lesão à ordem pública se traduz em medida inerente ao poder geral de cautela 
do julgador. Nesse contexto, há uma conjugação de fundamentos norteadores do 

afastamento: “periculum in mora” de ordem processual (art. 20 da Lei nº 8.429/92) 

com perigo de lesão à ordem pública, sob inspiração do poder geral de cautela. 
 

  Deve ser destacado que, apesar de estar com prisão preventiva 
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decretada desde 19/12/2019 (ação penal nº 0301767-06.2019.805.0103), o 

requerido escolheu apresentar-se na capital do estado em 12/3/2020, onde 

permanece até então, apesar da tentativa de recambiamento da juíza titular da 1ª 

vara criminal desta comarca: 
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Sendo assim, em razão do significativo tempo de fuga do município de 

ilhéus onde exercia a vereança; da conduta do requerido em dificultar a marcha 

processual; do afastamento que já perdura quase 180 (cento e oitenta) dias; da 
possibilidade real de diversas condenações que imponham ao requerido a obrigação 

de ressarcimento ao erário; da ausência a mais de 1/3 (um terço) das sessões 

realizada no 1º período legislativo de 2020, a continuidade na percepção dos 

subsídios deve ser suspensa pelo Poder Judiciário. 
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8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA 

 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
8ª Promotoria Regional de Ilhéus/BA 

Avenida Vereador Marcus Paiva, 480, Cidade Nova, Ilhéus/BA, CEP:45.652-050 
 Telefones: (73) 3231-8091 | (73) 3634-8096 | (73) 3634-6556 

Frise-se que, desde que foi afastado de suas funções, o REQUERIDO 

PERCEBEU, APROXIMADAMENTE, R$ 60.127,02 (SESSENTA MIL, CENTO E 

VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) DOS COFRES PÚBLICOS, MESMO 

SEM EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA E MESMO RESPONDENDO A DIVERSOS 

PROCESSOS JUDICIAIS POR CONDUTAS CRIMINOSAS E ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDOS NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA: 

 
 
III – DOS PEDIDOS: 

 

Por todas as razões expostas, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO: 

 

I – SEJA DECLARADA A PERDA DO CARGO DE VEREADOR, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA A MAIS DE 1/3 DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E DETERMINADA A 
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8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
8ª Promotoria Regional de Ilhéus/BA 

Avenida Vereador Marcus Paiva, 480, Cidade Nova, Ilhéus/BA, CEP:45.652-050 
 Telefones: (73) 3231-8091 | (73) 3634-8096 | (73) 3634-6556 

NOMEAÇÃO DO SUPLENTE PELA MESA DA CÂMARA DE VEREADORES; 

 

II – NA REMOTA HIPÓTESE DE ASSIM NÃO ENTENDER VOSSA EXCELÊNCIA, A 

MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DE LUKAS PINHEIRO PAIVA DO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DE VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ILHÉUS E A SUSPENSÃO DA PERCEPÇÃO DOS SUBSÍDIOS A SEREM 

DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. 

 

Pede deferimento. 

  

 Ilhéus/BA, 17 de maio de 2020. 
 

Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça 
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