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Excelentíssimo Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais 

 

Pedido de liminar - Urgente 

 

Por seus procuradores infra-assinados, conforme instrumento de 

mandato (procuração) em anexo (doc. 1), (1º) GUSTAVO DA 

CUNHA PEREIRA VALADARES, brasileiro, casado, Deputado 

Estadual, filho de Luiz Otávio Mota Valadares e Vânia Reis da Cunha 

Pereira Valadares, portador do CPF nº 035.453.396-70, RG M-

4.004.359, com endereço à Alameda das Constelações, 723/103, 

Bloco 6, Vale dos Cristais, Nova Lima/MG., CEP: 34.000-000 e (2º) 

GUSTAVO DE FARIA DIAS CORRÊA, brasileiro, casado, Deputado 

Estadual, filho de Oscar Dias Corrêa Júnior e Adriana Maria de Faria 

Dias Corrêa, portador do CPF 028.712.996-92 e do RG M-7.804-210, 

com endereço à Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho, 

Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-921, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 

5º, caput e inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 impetrar o 

presente 

MANDADO DE SEGURANÇA 

com pedido de liminar 

 

contra ato inconstitucional e ilegal praticado pelo Senhor Adalclever 

Ribeiro Lopes, Presidente da Mesa e da Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais (doc. 2), de acordo com os fatos e 

fundamentos de direito a seguir articulados: 
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I – DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 

 

1. Dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais, em 

seu art. 106, inciso I, alínea “c”, que compete ao Tribunal de Justiça 

julgar, originariamente, o mandado de segurança contra ato do 

Presidente da Mesa e da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais. 

 

2. Portanto, encontra-se induvidosamente demonstrada 

a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, através 

de seu Órgão Especial (artigo 33, inciso I, alínea “d” do Regimento 

Interno do TJMG.), para conhecer e julgar o presente writ. 

 

II – DA URGÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE 

MANDAMUS 

 

  3. A teor do que preceitua o caput do artigo 20, da Lei nº 

12.016, de 7 de agosto de 2009, in verbis: 

 

“Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade 

sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus” - destacamos. 
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  4. Em consequência, impõe-se a distribuição do presente 

writ com a urgência que o caso exige, nos termos da 

supramencionada norma legal. 

 

  III – DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE WRIT 

 

  5. O presente mandamus se apresenta totalmente 

admissível, tendo em vista o que se encontra disposto no caput do 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 em que “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, qualquer pessoa física... sofrer violação... por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções 

que exerça”. 

 

  6. Pontue-se ainda, Ilustre Magistrado, que, no caso em 

exame, não se afiguram presentes as exceções contidas no artigo 5º, 

incisos I, II e III, da Lei nº 12.016/2009 porquanto o ato do qual aqui 

se busca amparo inexiste recurso administrativo com efeito 

suspensivo (I), não há recurso judicial dotado do mesmo efeito (II) e 

muito menos aqui se combate decisão judicial coberta pelo trânsito 

em julgado (III). 

 

  7. Assentados estes importantíssimos aspectos, passa-se 

aos fatos. 
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  IV – DOS FATOS 

 

  8. Os impetrantes são Deputados Estaduais, conforme 

comprova a documentação anexa (doc. 3), extraída do sítio da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

(www.almg.gov.br). 

 

  9. Conforme se encontra amplamente noticiado na 

imprensa, inclusive no sítio da própria ALMG. (doc. 4), encontra-se 

em curso perante a Assembleia Legislativa mineira pedido de 

autorização da abertura de ação penal no Superior Tribunal de 

Justiça (APn nº 836 / DF – doc. 5) contra o atual governador, Sr. 

Fernando Damata Pimentel. 

 

  10. Consoante ainda se verifica nas supracitadas 

notícias, o parecer do relator (pela não autorização da continuidade 

do processo contra Pimentel) foi votado no último dia 11.11.2016 

(sexta-feira). Por sua vez, consoante também consta nas notícias 

anexas, o aqui discutido pedido de abertura de ação penal deverá 

nesta próxima semana ser votado pelo Plenário da Assembleia do 

Estado de Minas Gerais formado pelos 77 deputados estaduais, 

dentre eles os aqui impetrantes, para julgarem pela sua abertura ou 

não. 

 

http://www.almg.gov.br/
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  11. Aos 3 de novembro de 2016, o 1º impetrante 

protocolizou solicitação ao impetrado requerendo “acesso à integra 

de todos os documentos” que instruem pedido de autorização da 

abertura de ação penal no Superior Tribunal de Justiça contra o 

atual governador (doc. 6), nos seguintes termos: 
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  12. Neste mesmo sentido, vários outros Deputados 

Estaduais também protocolizaram pedidos de acesso à integra dos 

autos (doc. 6). 

 

  13. Contudo, não obstante às solicitações dos 

impetrantes terem sido realizadas a tempo, passados já quase 15 

(quinze) dias, até a presente data, faltando pouco mais de 2 (dois) 

dias para o julgamento do pedido de abertura da APn nº 836 / DF, o 

impetrado quedou-se inerte. 

 

  14. Ressalte-se, conforme certidão anexa (doc. 7), o ofício 

endereçado ao impetrado pelo Superior Tribunal de Justiça foi 

“acompanhado de cópia impressa da denúncia, seu aditamento, cópia 

digitalizada integral dos autos (03 volumes, 103 apensos) e cópia 

digitalizada do Termo de Colaboração Premiada”, os quais, à revelia 

do devido processo legal e do livre convencimento motivado, às 

vésperas do julgamento do pedido de abertura da referida ação 

penal, o impetrado não concedeu acesso aos impetrantes. 

 

  15. Eis o ato (omissão) manifestamente inconstitucional 

e ilegal praticado pelo impetrado. 
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V – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS 

IMPETRANTES 

 

  16. Segundo preciosa lição do Des. KILDARE 

GONÇALVES CARVALHO: 

 

“Ao lado das funções típicas do Legislativo, quais sejam, a criação da lei, a 

fiscalização e o controle dos atos do Executivo, a Constituição atribui-lhe funções 

atípicas consubstanciadoras da concepção de freios e contrapesos (checks and 

balances), inerentes às relações entre os Poderes do Estado. Assim, o Poder 

Legislativo, além de criar o Direito, participa da função jurisdicional e executiva” 

(Direito constitucional, 13. ed., rev. atual. e ampl. – Belo Horizonte: Del Rey, 

2007, p. 849) – destacamos. 

 

  17. Certo é, Ilustre Desembargador(a), que no 

procedimento aqui discutido (pedido de autorização da abertura de 

ação penal – APn nº 836 / DF – no Superior Tribunal de Justiça 

contra o atual governador), os deputados estaduais que compõem o 

Plenário, neles incluídos os impetrantes, no legítimo exercício da 

função jurisdicional, a teor do que dispõe o artigo 92 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, atuam como legítimos 

julgadores. 

 

  18. Na qualidade de julgadores, certo é que, para a 

formação de seus respectivos convencimentos pessoais – secundum 

conscientiam, obviamente que deveriam os deputados estaduais 

terem amplo e irrestrito acesso à integralidade dos autos e das 
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provas da ação penal (APn nº 836 / DF) que originou o pedido de 

autorização de abertura. 

   

  19. É o princípio da persuasão racional do julgador que 

regula a apreciação e a avaliação das provas dos autos, sobre as 

quais deve ser formada sua convicção. 

 

  20. A questão aqui, Ilustre Relator(a), se mostra absurda, 

porquanto, como podem os impetrantes, na qualidade de 

julgadores, poderem formar seus respectivos convencimentos sem 

acesso ao inteiro teor dos autos da ação penal (APn nº 836 / DF) que 

originou o pedido de autorização de abertura? 

 

  21. Imagine-se, Ilustre Relator(a), como um julgador 

pode formar seu convencimento no recebimento de uma denúncia 

sem ter ciência do inteiro teor dos autos? 

 

  22. A resposta é uma só, é IMPOSSÍVEL! 

 

  23. Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA, discorrendo sobre 

o princípio do devido processo legal: 

 

“O princípio do devido processo legal entra agora no Direito 

Constitucional Positivo com um enunciado que vem da Carta Magna 
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inglesa: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal (art. 5º, LIV). Combinado com o direito de 

acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e o contraditório e a plenitude de 

defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das garantias processuais. 

Garante-se o processo, e ‘quando se fala em ‘processo’, e não em 

simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais 

adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue 

pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da 

ordem jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a 

plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a 

bilateralidade dos atos procedimentais’, conforme autorizada lição 

de Frederico Marques” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 20. 

ed., Malheiros Editores, 2002, p. 430/431) – Destacamos. 

 

  24. Desta forma, o impetrado, ao impedir aos 

impetrantes de terem acesso ao inteiro teor dos autos da ação penal 

(APn nº 836 / DF) que originou o pedido de autorização de abertura, 

no qual eles exercerão juízo de valor (julgamento), inviabilizando 

assim a formação do livre convencimento dos julgadores, à 

evidência, viola flagrantemente o princípio do devido processo 

legal, insculpido no artigo 5º, LIV da Carta Magna, na medida em 

que viola o princípio do livre convencimento motivado, 

aplicável, mutatis mutandis, ao caso em questão. 

 

  25. Discorrendo sobre o princípio constitucional do livre 

convencimento motivado, DANIEL AMORIM DE ASSUMPÇÃO 

NEVES ensina: 
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“Segundo o art. 93, IX, da CF, todas as decisões proferidas em 

processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo 

obrigatória aos julgadores a tarefa de exteriorização das razões de seu 

decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico 

que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão” 

(Manual de direito processual civil, 8. ed. – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016, p. 125).  

 

  26. Portanto, a teor do que preceituam os princípios 

constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV/CF) e do livre 

convencimento motivado (art. 93, IX/CF), o exercício regular da 

atividade parlamentar (função jurisdicional) e o sistema 

constitucional de freios e contrapesos, os impetrantes têm, antes de 

emitirem juízo de valor sobre o pedido em discussão, o direito 

líquido e certo de acesso amplo e irrestrito à integralidade dos autos 

e das provas da ação penal (APn nº 836 / DF) que originou o pedido 

de autorização de abertura. 

 

VI – DA LIMINAR   

   

  27. Por uma simples leitura do presente mandado de 

segurança e da documentação que o acompanha, saltam aos olhos, 

Ilustre Magistrado(a), não apenas a inconstitucionalidade e 

ilegalidade do ato praticado pelo impetrado, mas ainda o direito 

líquido e certo dos impetrantes terem IMEDIATO acesso à 

integralidade dos autos e das provas da ação penal (APn nº 836 / 

DF) que originou o pedido de autorização de abertura. 
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  28. De fato, o fumus boni iuris decorre das normas 

constitucionais e legais, bem como, a argumentação anteriormente 

esposada, os quais demonstram, inequivocamente, enorme 

descompasso entre o ato praticado pelo impetrado e a ordem 

constitucional e legal vigente. 

 

  29. O periculum in mora, por sua vez, está mais do que 

patente, porquanto o processo de abertura pedido de autorização da 

abertura de ação penal no Superior Tribunal de Justiça (APn nº 836 

/ DF) contra o atual governador, deverá, conforme amplamente 

noticiado, nesta próxima semana ser votado pelo Plenário da 

Assembleia do Estado de Minas Gerais formado pelos 77 deputados 

estaduais, para decidirem pela sua abertura ou não. 

 

  30. Impõe-se, desta forma, em consequência, a título de 

liminar, que Vossa Excelência, com a urgência que o caso exige: 

 

(i) determine imediatamente a suspensão do pedido de 

autorização da abertura de ação penal – APn nº 836 / DF – 

no Superior Tribunal de Justiça contra o atual 

governador em trâmite perante a Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais e, ato contínuo 

 

(ii) determine imediatamente que o impetrado 

possibilite aos impetrantes e demais Deputados 
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Estaduais acesso a “cópia impressa da denúncia, seu 

aditamento, cópia digitalizada integral dos autos (03 

volumes, 103 apensos) e cópia digitalizada do Termo de 

Colaboração Premiada”, concedendo-lhes ainda prazo 

razoável (no caso, por analogia, o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis previsto no artigo 931 do Código de Processo Civil1), 

a fim de que eles possam apreciar todo conteúdo da ação 

para a formação de seus respectivos convencimentos. 

 

  31. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 6º da 

Lei nº 12.016/2009, informa que o impetrado integra a Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, sediada na Rua Rodrigues 

Caldas, nº 30, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-921, em Belo 

Horizonte/MG. 

 

  VII – CONCLUSÃO 

 

  32. Com estas importantes considerações e sem maiores 

delongas, o direito dos impetrantes é líquido e certo e a sua proteção 

encontra amparo também nesta ação mandamental, a concessão da 

segurança, em caráter liminar, é medida imperativa, nos termos 

dos artigos 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, sob pena de 

ineficácia da medida, se finalmente acolhida. 

 

                                                           
1
 Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar 

o voto, restituí-los-á, com relatório, à secretaria. 
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  33. Assim, os ora impetrantes requerem a Vossa 

Excelência: 

 

a) a concessão URGENTE de medida liminar, para: 

 

(i) determinar imediatamente a suspensão do pedido de 

autorização da abertura de ação penal – APn nº 836 / DF – 

no Superior Tribunal de Justiça contra o atual 

governador em trâmite perante a Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais e, ato contínuo 

 

(ii) determinar imediatamente que o impetrado 

possibilite aos impetrantes e demais Deputados 

Estaduais acesso a “cópia impressa da denúncia, seu 

aditamento, cópia digitalizada integral dos autos (03 

volumes, 103 apensos) e cópia digitalizada do Termo de 

Colaboração Premiada”, concedendo-lhes ainda prazo 

razoável (no caso, por analogia, o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis previsto no artigo 931 do Código de Processo Civil2), 

a fim de que eles possam apreciar todo conteúdo da ação, 

para a formação de seus respectivos convencimentos; 

 

                                                           
2
 Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar 

o voto, restituí-los-á, com relatório, à secretaria. 
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b) seja notificado o impetrado, para prestar as 

informações necessárias, na forma do artigo 7º, inciso I, 

da Lei nº 12.016/2009; 

 

c) ao final, a concessão da segurança em seu mérito, para, 

reconhecida a ilegalidade do ato coator, em definitivo, 

determinar que o impetrado possibilite, antes do 

julgamento do parecer do relator pelo Plenário da ALMG., 

aos impetrantes e demais Deputados Estaduais acesso a 

“cópia impressa da denúncia, seu aditamento, cópia 

digitalizada integral dos autos (03 volumes, 103 apensos) e 

cópia digitalizada do Termo de Colaboração Premiada”, 

concedendo-lhes ainda prazo razoável (no caso, o prazo 

de 30 (trinta) dias úteis contados do acesso/ciência da 

integralidade dos autos), a fim de que eles possam 

apreciar todo conteúdo da ação, para a formação de seus 

respectivos convencimentos. 

 

  40. Pugnam, por fim, nos termos do artigo 39, inciso I, do 

Código de Processo Civil, que as intimações sejam efetuadas em 

nome do advogado Eduardo de Albuquerque Franco, OAB/MG nº 

84.709, com escritório na Rua Guaicuí, nº 20, 9º andar, em Belo 

Horizonte – MG., CEP: 30.380-380, e-mail: 

eduardo@madgav.com.br. 

 

mailto:eduardo@madgav.com.br
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  41. Atribui-se à causa, para fins meramente fiscais, o 

valor de R$ 1.000,00. 

 

Nestes termos, 

Pedem deferimento. 

 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2016. 

 

 

(assinado digitalmente) 

Eduardo de Albuquerque Franco 

OAB/MG. nº 84.709 

 

 

Rodolfo Viana Pereira 

OAB/MG. nº  73.180 

Renato Campos Galuppo  

OAB/MG. nº 90.819 

   


