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MANDADO DE SEGURANÇA c/c PEDIDO DE LIMINAR -PLANTÃO 
IMPETRANTE: JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES 
IMPETRADO: EDNALDO ALVES LIMA 
 

DECISÃO 
 
 
Vistos, 

 
Cuida-se de Mandado de Segurança c/c pedido de liminar impetrado 

por JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES contra ato apontado como ilegal e 
abusivo praticado por EDNALDO ALVES LIMA, na qualidade de Vice-Prefeito 
Municipal, em exercício do cargo de Prefeito por força de decisão liminar 
proferida nos autos do PROCESSO Nº 319-82.2016.8.10.0056 – 
MANDADO DE SEGURANÇA. 

 
Alega, em síntese, que, no presente momento, e em razão de 

decisão proferida nos autos do Processo nº 0000657-30.2016.8.10.0000, em 
que fora convertida a prisão do impetrante em medidas cautelares, este não 
mais estaria impedido de exercer suas atividades de Prefeito Municipal da 
Cidade de Santa Inês, de forma que deveria ser reinvestido no cargo que 
provisoriamente se encontra ocupado pelo impetrado.  

 
 Requereu, assim, medida liminar com a finalidade de reassumir o 

cargo de Prefeito Municipal de Santa Inês para o qual fora legalmente eleito  
 

Com a inicial vieram os documentos necessários. 
 
Tudo ponderado. Passo a decidir sobre o pedido de liminar.  

 
 
Quanto ao pedido de liminar, sabe-se que o mandado de segurança, 

previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal é um instrumento 
constitucional que visa a proteger direito líquido e certo do cidadão, através da 
correção de ato ilegal e abusivo cometido por autoridade de qualquer dos 
Poderes da República. Ou seja, é um meio destinado a afastar ofensa a direito 
subjetivo individual ou coletivo, privado ou público, por meio de ordem judicial 
que retifique ou impeça qualquer ato ilegal de autoridade pública.  

 
Nessa senda, a própria lei do Mandado de Segurança (Lei nº 

12016/2009) prevê a possibilidade de concessão de medida liminar como 
provimento cautelar que garanta a efetividade do provimento final, desde que 
sejam relevantes os fundamentos do pedido e do ato impugnado possa resultar 
a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final, nos termos do art. 7º, inciso 
III da aludida lei.  
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Assim, para a concessão de liminares em sede de Mandado de 

Segurança, devem encontrar-se satisfeitos, quando do pedido, os requisitos 
previstos no referido dispositivo legal, quais sejam, o fumus boni juris 
(fundamento relevante) e o periculum in mora (risco de ineficácia da medida se 
finalmente deferida).  

 
No caso, vislumbra-se de pronto o requisito da verossimilhança das 

alegações iniciais – o fumus boni juris.  
 

Com efeito, ao compulsar os autos, primeiramente, verifica-se que o 
Vice – Prefeito EDNALDO ALVES LIMA encontra-se no exercício do cargo de 
Prefeito por força da liminar proferida nos autos do PROCESSO Nº 319-
82.2016.8.10.0056 – MANDADO DE SEGURANÇA. 

 
Dita decisão, proferida ao início daquela ação, que tornou nula a 

Sessão realizada pela Câmara Municipal de Santa Inês no dia 15/02/2016, e 
que também determinou a imediata posse do vice-prefeito ao cargo de Prefeito 
Municipal de Santa Inês, fora dada em razão de o titular do cargo encontrar-se 
preso preventivamente, por decisão proferida nos autos do processo criminal nº 
0000657-30.2016.8.10.0000 (3992/2016). 

 
Desta feita, o afastamento do alcaide deu-se de forma 

provisória, e única e exclusivamente em razão da prisão preventiva a 
que fora submetido, sendo, portanto, este o obstáculo para o exercício 
do cargo de prefeito. No entanto, conforme documentos juntados nos 
autos (Alvará de Soltura e Termo de Audiência Admonitória), tal 
situação não mais subsiste. 

 
Ora, em sendo assim, e estando JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES 

apto a exercer suas atividades como mandatário do Município, todos os 
impedimentos legais até então existentes deixaram de existir.  

 
Com efeito, apesar de ter permanecido por 28 (vinte o oito) dias 

afastado do Município por força da prisão preventiva, não se tem notícia de que 
o Prefeito em foco fora cassado pela Câmara de Vereadores de Santa Inês/MA, 
a qual detém a atribuição exclusiva de julgar o alcaide por infrações político – 
administrativas, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa questão, uma vez 
que diz respeito a julgamento exclusivamente político.  

 
De fato, a perda do mandato eletivo por infração ao disposto no art. 

4º, inciso IX, do Decreto – lei nº 201/67, depende de ato de cassação emanado 
da Câmara Municipal, ato este que tem natureza constitutiva, de forma que 
somente após a sua existência é possível falar-se em perda do mandato que 
inviabiliza a continuidade da Administração municipal pelo Prefeito. 
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Sem este ato, contudo, mesmo que o alcaide tenha se afastado do 

Município sem autorização legislativa por mais tempo do que o permitido pela 
Constituição da República (15 dias), não há de falar-se em impedimento para o 
exercício da função. 

 
Nessa esteira, o Prefeito Municipal outrora afastado deve retornar ao 

seu cargo, em vista da inexistência de qualquer impedimento para tal, não 
havendo mais razão para a manutenção da liminar concedida no aludido 
Processo, no que se refere ao afastamento do Prefeito e exercício da Chefia do 
executivo pelo Vice Ednaldo Alves Lima.  

 
Ressalte-se que em decisão recente, proferida nos autos do processo 

de Mandado de Segurança nº 0001527-75.2016.8.10.0000, em que o 
impetrante José de Ribamar Costa Alves insurge-se contra ato deste juízo, o 
Excelentíssimo Des. Ricardo Tadeu Dualibe, apreciando Pedido de Liminar, 
assim se posicionou:  

 
“O Impetrante sustenta que mesmo na municipalidade não conseguiu 
retomar ao cargo que foi legitimamente eleito pela população de 
Santa Inês (MA), por atos alheios a sua vontade, atribuídas à 
Autoridade Impetrada por ter deixado de apreciar os pleitos 
formulados no processo originário, afrontando o seu direito líquido e 
certo”. 
 
“Em que pese os argumentos do Impetrante, considerando a 
excepcionalidade da ação mandamental, entendo que o fumus boni 
iuris (plausibilidade do direito alegado) não se encontra configurado, 
na medida em que não se vislumbra nos autos qualquer óbice 
ao seu retorno a função de Chefe do Poder Executivo 
Municipal. Além do mais, os argumentos suscitados pelo Impetrante, 
a prima fade, não possuem o condão de constituir direito líquido e 
certo ou qualquer ilegalidade no ato imputado, o que desautoriza a 
concessão da liminar vindicada”.Grifo nosso. 

 
Vê-se, assim, que, juridicamente, parece não haver dúvidas em 

relação à ausência atual de impedimento ao Prefeito de Santa Inês para 
reassumir seu cargo, impondo-se a sua imediata recondução à Chefia do 
Executivo Municipal.  

 
De igual forma, o periculum in mora faz-se presente no caso, posto 

que ora se trata de questão atinente à legitimidade de mandato eletivo, o qual, 
no momento, deve ser exercido por aquele que efetivamente fora eleito pelo 
povo de Santa Inês/MA para exercê-lo.  

 
Por fim, mas não de menor importância, é válido destacar que o 

presente Mandado de Segurança certamente fora impetrado em razão da 
impossibilidade de análise de pedido de reconsideração atravessado 
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pelo ora impetrante José de Ribamar Costa Alves, solicitando sua 
recondução ao cargo de Prefeito no bojo do Processo de Mandado de 
Segurança Nº 319-82.2016.8.10.0056, pleito que não pôde ser apreciado 
porque a advogada do ora impetrado Edvaldo Alves Lima fez carga 
dos autos e não o devolveu, inviabilizando decisão anterior no sentido de 
reconduzir o ora impetrante ao cargo.  

 
Ante o exposto, acolho o presente pedido de liminar, para 

suspender ato ilegal e abusivo do impetrado Ednaldo Alves Lima, 
consistente em permanecer no Cargo de Prefeito Municipal de Santa 
Inês/MA mesmo sem haver impedimentos para o Titular do Cargo 
exercê-lo, determinado a imediata recondução de JOSÉ DE RIBAMAR 
COSTA ALVES, devidamente qualificado nos autos,  ao cargo de 
Prefeito Municipal de Santa Inês, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  

 
Outrossim, autorizo o uso de força policial necessária ao 

cumprimento da presente decisão. 
  
Determino ainda que sejam requisitadas informações ao impetrado 

no prazo de 10 (dez) dias, remetendo-lhe cópia da inicial e da presente decisão. 
 
Cientifique-se o Município de Santa Inês, através de seu 

representante legal, sobre a presente ação, para que, querendo, integre a lide, 
encaminhando-se cópia da inicial, sem documentos (art. 7º, inciso II da lei nº 
12.016/09).  

 
Por fim, abra-se vista ao Ministério Público para opinar no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias (caput, do art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, 
sejam os autos remetidos à conclusão. 

 
Notifique-se. Intimem-se os interessados, por seus 

advogados. 
 
 

                Santa Inês - MA, 06 de março de 2016 
 

                              
Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo 

Juiz plantonista  
  

 
 
 


