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Tribunal de Justiça 
12ª Câmara Cível 
Agravo de Instrumento nº 0030660-06.2022.8.19.0000 
Agravante: ANA CRISTINA PELINCA DO AMARAL DE MELO 
Agravado: MUNICÍPIO DE MESQUITA 
 
 
 

DECISÃO  

 

 

 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 

Ana Cristina Pelinca do Amaral de Melo face decisão de fls. 229/230 (IE 

nº 000229 – demanda originária), proferido pelo Juízo da Vara Cível da 

Comarca de Mesquita, que nos autos de Mandado de Segurança 

impetrado pela ora Agravante, indeferiu a liminar requerida, nos moldes 

infra transcritos (grifos nossos): 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Cristina 
Pelinca do Amaral de Melo em face de Saint'Clair Esperança Passos. 
Aduz   a   impetrante,   em   síntese,   que   foi   instaurada   
Comissão   Parlamentar   de   Inquérito   pelo impetrado em seu 
desfavor, sem observar, contudo, o rito processual, com o intuito de 
perseguição política, requerendo, liminarmente, a suspensão da CPI 
em questão.  A inicial veio instruída com os documentos de fls. 26 a 
199. Parecer do Ministério Público às fls. 225/227. É o relatório. 
Passo a decidir. 
Pretende a parte autora que lhe seja concedida a liminar de 
suspensão da CPI. Presentes os requisitos   legais,   poderá   o   Juiz   
conceder,   total   ou   parcialmente   a   liminar,   desde   que   exista 
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
do processo. Todavia, não há nos autos probabilidade do direito que 
pleiteia, razão pela qual ausente um dos requisitos legais, inclusive 
considerando-se o   conjunto   interligado   de   lavagem   de   
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dinheiro, ocultação  de bens, omissão de informações à Receita 
Federal e falsidade ideológica por meio de uso de terceiros para 
ocultar bens, que é fato certo e determinado, e não genérico e 
abstrato, bem como   houve   unanimidade   na   votação   para  a   
instauração  da  CPI,  que,   a  princípio,  afasta  a irregularidade 
alegada. 
Ademais, não se tratando de hipótese em que está em jogo direito à 
vida ou à saúde, deve-se respeitar o contraditório, erigido a princípio 
constitucional, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, 
sendo necessário aguardar a instrução processual devida. Isto posto, 
acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO, por ora, a liminar 
requerida, eis que ausentes seus requisitos autorizadores.  Notifique-
se a  autoridade  coatora  na  pessoa  do Presidente da Câmara 
Municipal de Mesquita para que preste informações, consoante art. 
7º, I, da Lei n.º 12.016/09.  Intime-se a  Procuradoria  Geral  da  
Câmara Municipal,  com  cópia  da  inicial,  na  forma  do  art.7º,  II,  
da  Lei  n.º 12.016/09.  .   

 

Sustenta a recorrente que além de a CPI ter sido 

instaurada em desacordo com as normas regimentais, também o foi 

para apuração de fatos totalmente genéricos, imputados por apoiador 

de candidato concorrente em plena campanha eleitoral e sem qualquer 

especificação de que fatos que amparariam a medida.   

Destaca que desde que assumiu seu mandato, 

passou a enfrentar grandes problemas no âmbito da Câmara Municipal, 

de todas as formas possíveis, sendo tais obstáculos criados para 

dificultar o exercício do seu mandato, muito provavelmente em 

decorrência da atividade de oposição ao governo e à Presidência da 

própria Câmara Municipal, e, até mesmo, pelo fato de ser a única 

mulher entre os parlamentares eleitos. 
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Argumenta, outrossim , que   a  CPI  foi  instaurada  

para  apurar,  de  maneira  genérica, abstrata e sem nenhum indício 

mínimo de existência, |crime de lavagem de dinheiro e condutas afins, 

sem que qualquer fato específico tenha sido devidamente descrito e 

que o requerimento de instalação da CPI teve como “base” em um 

vídeo (que  nem  sequer  fora  analisado  pelo  Juízo  ao  quo,  uma  

vez  que  este  não  havia  deferido  o acautelamento de mídia 

requerido na inicial) gravado durante as eleições de 2020 por um 

Deputado Federal, que à época apoiava a candidata à prefeita do 

Município de Mesquita, que era concorrente da irmã da Agravante, à 

época, também candidata.   

Requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da 

pretensão recursal, na forma do art. 1.019, Inciso I, do CPC/2015, de 

forma a suspender a CPI (processo nº 0262/02/2022), bem como todas  

as decisões dela decorrentes, especialmente o afastamento da 

Agravante de suas funções parlamentares e determinando-se, ainda, o 

imediato  retorno da Agravante ao seu gabinete parlamentar, sob pena 

de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de 

descumprimento. 

É o breve Relatório. Passo a decidir. 

Consoante cediço, a atribuição de efeito suspensivo 

ou deferimento da tutela antecipada recursal previstos no art. 1.019, I, 
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do CPC, pressupõe a   probabilidade de a decisão impugnada ensejar 

a ocorrência de lesão de difícil reparação à Agravante ou risco ao 

resultado útil do processo, condicionada à demonstração da 

plausibilidade do direito nas alegações deduzidas nas razões recursais. 

Todavia, em análise rarefeita, própria do exame 

nesta sede recursal, não se observa  por completo a presença dos 

atributos autorizadores do efeito suspensivo almejado, com vistas a 

antecipar as consequências de eventual provimento do Agravo de 

Instrumento. 

Alega a Agravante que a CPI foi instaurada para 

apurar, de maneira genérica, abstrata e sem nenhum indício mínimo de 

existência, de crime de lavagem de dinheiro e condutas afins, sem que 

qualquer fato específico tenha sido devidamente descrito. 

Porém, ao contrário do sustentado pela Agravante e 

compulsando os autos originários, constata-se o fato de que o   

conjunto   interligado   de   lavagem   de   dinheiro, ocultação de bens, 

omissão de informações à Receita Federal e falsidade ideológica por 

meio de uso de terceiros para ocultar bens, é fato certo e determinado, 

e não genérico e abstrato, bem como houve unanimidade na votação   

para a instauração da CPI, que, a princípio, afasta a irregularidade 

alegada. 





 

 

(Des) Agravo de Instrumento nº 0004285-02.2021.8.19.0000 fls. 5 

Com efeito, não se mostra legítima eventual 

decisão visando a suspensão do processo da CPI, considerando que 

este é instrumento legítimo do Poder Legislativo de investigação, 

conforme estabelecido na Constituição da República  e diante de um 

juízo preliminar  em que ainda não se tem todas as informações 

necessárias para a suspensão da CPI.   

No entanto, é preciso apreciar o pedido de 

suspensão do afastamento cautelar determinado pela CPI. Neste 

ponto, deve ser concedida a liminar para cassar a decisão que 

determinou o afastamento.  

Pontue-se que as Comissões Parlamentares de 

Inquérito, a exemplo das decisões judiciais, têm de ser devidamente 

fundamentadas para que tenham eficácia jurídica.  

Assim, calcado em diversos precedentes do E. 

STF, o Ministro Celso de Mello concedeu liminar no Mandado de 

Segurança nº. 33663, para suspender a busca e apreensão de 

documentos e computadores nos escritórios de empresas objetivo de 

investigação, que foi aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito 

da Petrobras no Requerimento nº. 849/2015. 

Naquela oportunidade, S. Exa. afirmou que a 

justificação exposta no requerimento não atende às exigências 

estabelecidas pela jurisprudência do STF, “pois sequer indica um fato 
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concreto que pudesse qualificar-se como causa provável apta a 

legitimar a medida excepcional da busca e apreensão, ainda que de 

caráter não domiciliar”.  

É oportuno destacar ainda, como precedente, a 

decisão proferida pelo Plenário do E. STF no Mandado de Segurança 

nº. 23452, segundo a qual “nenhuma medida restritiva de direitos pode 

ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decrete seja 

adequadamente fundamentado pela autoridade estatal”. 

É preciso destacar, que no caso dos autos, é 

revelador o Parecer do Relator da CPI, vereador Thiago Barbante (fls. 

264/265 do anexo 1) que afirma que a ”Vereadora Ana Cris Gêmeas 

vem se utilizando da roupagem parlamentar que possui para impedir 

que as testemunhas compareçam com o espírito livre perante esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, para dizer o que sabem a respeito 

dos fatos aqui em apuração”. 

Ora, o fundamento adotado é genérico, não 

esclarecendo quais manobras foram adotadas pela agravante que 

impediam a CPI que desenvolver os seus trabalhos. 

Ademais, o E. STF tem decido que as CPI´s, de 

regra, não podem editar atos restritivos de direito e só estarão 

legitimadas a determinar medidas de busca e apreensão (e, assim 

mesmo, apenas as de caráter não domiciliar) se houver justificativa 
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com suporte em fundamentação substancial, atendendo a dois 

requisitos: existência de causa provável e indicação de motivação 

apoiada em fatos. 

Anote-se, que a Constituição da República, em seu 

artigo 58, §3º, delimitou a natureza das atribuições institucionais das 

Comissões Parlamentares de Inquérito, restringindo-as ao campo da 

instrução probatória, excluídos, por conseguinte, determinados atos 

que só podem ser ordenados por magistrados e Tribunais, tais como a 

busca domiciliar, a interceptação telefônica e a decretação de prisão, 

ressalvada a situação de flagrância penal, bem como o afastamento 

temporário de parlamentar.  

É pacífico na jurisprudência do Pretório Excelso as 

CPI´s não podem formular acusações nem punir delitos, nem 

desrespeitar o privilégio contra a autoincriminação que assiste a 

qualquer indiciado ou testemunha, nem decretar a prisão de qualquer 

pessoa, exceto nas hipóteses de flagrância, ou emitir qualquer outro 

ato cautelar que implique na restrição de direitos, eis que tais se 

inserem na cláusula de reserva de jurisdição. 

Ademais disso tudo o que foi dito penso ser 

adequado consignar outros três pontos os quais reputo  dignos de nota 

e que ao meu sentir, em relação ao afastamento da edilidade não 

foram observados: 
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a) A mesma autoridade não pode ser ao mesmo tempo acusadora, 

investigada  e magistrada e, na hipótese, a Câmara de Vereadores, 

ainda que por órgãos distintos , se reveste de todas  as funções já que 

instaurou a CPI, investiga a Vereadora e, por último, decide 

cautelarmente afastá-la de suas funções; 

b) o devido processo legal, pelo qual se defere ao acusado ou 

investigado , em qualquer espécie de processo, o direito ao 

contraditório e à ampla defesa , mais do que uma garantia 

constitucional , afigura-se como uma conquista civilizatória da cultura 

humanitária, de molde que, por mais que se deseja punir e penalizar 

deve-se respeitar a DEFESA; 

c) por fim , salvo equívoco de minha parte, os eleitores da cidade de 

Mesquita não podem ser cerceados em sua escolha , de modo que o 

afastamento de um candidato democrático e legitimamente eleito, só é 

possível com base em sólidas razões as quais aqui não estão 

presente. 

 

Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida 

liminar, para determinar que a imediata  reintegração da Vereadora , a 

Sra. ANA CRISTINA PELINCA DO AMARAL DE MELO, ao pleno 

exercício de suas funções  junto à Câmara de Vereadores de Mesquita, 
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vedando à autoridade coatora a prática de qualquer ato que cerceie o 

exercício de seu mandato , sob pena de responsabilização . 

Cumpra-se de imediato. 

Ao Agravado para, querendo, apresentar 

Contrarrazões, facultada a juntada de documentos que entender 

necessários à análise da irresignação em foco, na forma do art. 1.019, 

II, do CPC. 

Após, ao Ministério Público. 

 

          Rio de Janeiro, a data da assinatura eletrônica. 

 

 

 

Desembargador CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JUNOR 

Relator 
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