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ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: INQÉRITO POLICIAL Nº 0002875-82.2019.827.2706 – 1ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE ARAGUAÍNA 
PACIENTE: ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO 
IMPETRANTE: FLÁVIO DA CUNHA FERREIRA ALBUQUERQUE E SILVA 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA 
RELATORA: Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUK – em substituição 

 

DECISÃO 

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por 

Flávio da Cunha Ferreira Albuquerque e Silva, advogado, em favor de ELENIL DA PENHA 

ALVES DE BRITO, indicando como autoridade coatora a JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE ARAGUAÍNA. 

Infere-se da impetração que a Polícia Civil do Estado do Tocantins está 

investigando Silveleni Maria Rosa pela suposta prática do crime de peculato (art. 312, CP), 

porquanto desde agosto de 2017 estaria lotada na Assembleia Legislativa do Estado do 

Tocantins, na cidade de Palmas-TO, mas seria residente e domiciliada em Araguaína-TO, 

recaindo a suspeita de que seja uma “funcionária fantasma”. Referida pessoa seria assessora 

parlamentar de gabinete do paciente, que é Deputado Estadual. No âmbito dessa investigação 

foi proferida decisão nos autos de nº 0005565- 84.2019.827.2706, deferindo pedido de busca e 

apreensão requerido pela autoridade policial, o qual foi cumprido em residência localizada na 

cidade de Araguaína. 

No presente habeas corpus, o impetrante alega que o art. 48, § 1º, III 

da Constituição Estadual fez clara reserva de jurisdição em relação a casos que direta ou 

indiretamente possam implicar em eventual responsabilização de membro do parlamento 

estadual. Assim, assegura que “a partir do momento em que surgiu o nome do paciente em 

meio a essa investigação, deveriam os autos ser imediatamente levados ao Tribunal de Justiça, 

de modo que todos os atos investigatórios que o sucederam se autorizados pelo magistrado de 

primeira instância, são nulos, posto que determinados por juízo absolutamente incompetente”. 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GABINETE DESA. ÂNGELA PRUDENTE 
 

HC nº 0016522-17.2019.827.0000 Página 2 de 6 

 

Pondera que, conquanto o paciente não figure formalmente como 

investigado no bojo das investigações, há um claro direcionamento policial para sua 

responsabilização, que vem tomando corpo sem a devida autorização do Tribunal de Justiça, 

foro de competência originária. E que diante tal situação, tanto a autoridade policial quanto o 

julgador de primeiro grau (autoridade coatora), ao insistirem no aprofundamento das 

investigações, acabam por imiscuir-se em competência que não são suas. 

Sustenta que “o paciente vem sendo envolvido indiretamente em 

investigações que não estão sendo conduzidas com a necessária participação da autoridade 

constitucionalmente competente, o que demonstra nítido constrangimento ilegal”, de modo que 

“qualquer elemento de informação ou de prova produzido contra o paciente nos procedimentos 

policiais até agora realizados e que permanecem em curso são inviáveis, por violação de 

competência constitucionalmente prevista”. 

Colaciona os escólios jurisprudenciais que entende amparar o alegado 

direito, discorre sobre a presença de fumus boni iuris e periculum in mora e finaliza requerendo, 

liminarmente, a imediata suspensão de todos os atos investigatórios dos autos 0005565-

84.2019.827.2706 e eventuais outros a ele vinculados, ou vinculados ao paciente.  

No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, com 

trancamento do curso de todos os feitos em trâmite na instância singela que visam a investigar 

os fatos relacionados ao paciente sem a tutela do Tribunal de Justiça e declarada a ilicitude das 

provas e elementos de informação produzidos contra o mesmo no bojo dos procedimentos e 

processos, cassando todas as decisões cautelares proferidas. 

Após este feito aportar nesta relatoria, determinei que o juízo impetrado 

permitisse o acesso desta autoridade judicial e do Ministério Público com atuação nesta 

instância ao conteúdo dos autos nº 0005565-84.2019.827.2706, bem como daqueles que 

estivessem a ele vinculados, o que foi devidamente cumprido, conforme certificado no evento 

11. 

Relatado. DECIDO. 
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É consabido que em sede de habeas corpus a concessão liminar da 

ordem pode significar o exaurimento da prestação jurisdicional, pela própria natureza da 

decisão, de sorte que a denegação do mérito implicaria em novas providências, ou como no 

caso, demora na prestação jurisdicional. Daí porque antes de conceder tal medida o julgador 

deve ser especialmente cauteloso.  

Ademais, a concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui 

medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada, de 

forma manifesta, a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou 

ilegalidade do ato impugnado.  

A Constituição do Estado do Tocantins assim dispõe em seu art. 48, § 

1º, III: 

Art. 48. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: (...) 
§ 1º. Compete ao Tribunal de Justiça, além de outras atribuições previstas 
nesta Constituição, processar e julgar, originariamente:  (...)  
III. o Vice Governador e os Deputados Estaduais; (...)”  

 

Os autos do pedido de Busca e Apreensão nº 0005565-

84.2019.827.2706 mencionados na inicial estão vinculados ao Inquérito Policial nº 0002875-

82.2019.827.2706. Em ambos figura como investigada a pessoa de Silveleni Maria Rosa, 

assessora parlamentar do ora paciente, suspeita de locupletar-se de verbas públicas, 

praticando, em tese, o crime previsto no artigo 312 do Código Penal.  

Nesse passo, considerando que o suposto crime da investigada teria 

ocorrido em decorrência de sua função pública desempenhada no âmbito do gabinete do 

paciente, vislumbra-se, ao menos perfunctoriamente, a possibilidade deste vir a ser implicado 

criminalmente caso reste confirmada a suspeita que recai sobre sua subordinada. 

Cumpre registrar, por oportuno, que o princípio do juiz natural deve ser 

examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se 

mostram ainda definidas as imputações e a respectiva competência.  
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Temos que o foro por prerrogativa de função fixa a competência 

do órgão jurisdicional, relativamente às autoridades que o detém, para a prática de todos os 

atos que exijam autorização⁄decretação judicial, inclusive em sede de supervisão de inquérito 

ou de realização de medidas cautelares.  

A Suprema Corte, ao enfrentar o tema, concluiu "que o problema da 

identificação do juízo competente se põe de imediato, também com relação a tais medidas 

cautelares pré-processuais – sejam eles de caráter propriamente jurisdicional ou administrativo, 

ditas de jurisdição voluntária – mas em momento no qual ainda não se pode partir – no que 

tange à competência material –, do elemento decisivo de sua determinação para o processo, 

que é o conteúdo da denúncia. Aí, parece claro, o ponto de partida para a fixação da 

competência – não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, 

precisará – haverá de ser o fato suspeitado, vale dizer, o objeto do inquérito policial em curso” 

(STF, HC 81.260/ES, rel. Ministro SEPULVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJ de 

19/4/2002).  

Com efeito, "A competência em matéria criminal constituiu uma 

garantia indeclinável do cidadão, já que o juiz natural é aquele que tem sua competência 

legalmente preestabelecida para julgar determinado caso". Sendo assim, a "instituição de foro 

especial por prerrogativa de função foi o meio encontrado pelo constituinte para compatibilizar 

a tutela da normalidade do exercício de funções públicas relevantes com a possibilidade da 

investigação e da persecução criminal de autoridades detentoras de tais cargos". (AgRg no 

AgRg no Inq 971/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 

5/11/2014, DJe 21/11/2014). 

Conquanto sejam enumeradas taxativamente as competências 

jurisdicionais decorrentes dos casos de foro por prerrogativa de função previstos na Lei Maior 

(e em suas congêneres estaduais), é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores 

quanto ao fato de que se aplicam, com acentuados temperamentos, as regras processuais 

penais de conexão e continência também ao instituto da competência decorrente das 

hipóteses de prerrogativa de foro normativamente previstas.  
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Ademais, também é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que, constatados indícios de participação – nos fatos investigados – de 

agentes detentores de foro por prerrogativa de função, deve a integralidade das investigações 

ser remetida ao órgão ad quem (aquele com competência para supervisionar a investigação, 

processar e julgar os que ostentam a prerrogativa de foro). 

 Nesse sentido, cito precedente relevante do Pleno do Supremo 

Tribunal Federal: 

PROCESSUAL PENAL DEPUTADO FEDERAL FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF INCLUSIVE NA 
FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA LASTREADA EM PROVAS 
COLHIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA. 
1 - Os elementos probatórios destinados a embasar a denúncia foram 
confeccionados sob a égide de autoridades desprovidas de 
competência constitucional para tanto. II - Ausência de indícios ou provas 
que, produzidas antes da posse do acusado como Deputado 
Federal, eventualmente pudessem apontar para a sua participação nos 
crimes descritos na inicial acusatória. III - A competência do Supremo 
Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de 
parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, 
materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta 
Corte. VI - A usurpação da competência do STF traz como consequência 
a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal 
do denunciado. Precedentes desta Corte. V - Conclusão que não alcança 
os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função . VI – Denúncia 
rejeitada. (STF, Inq 2842, Pleno, Rei. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 
em 02⁄05⁄2013) – grifei. 

 

Vale dizer que se o paciente, ainda que indiretamente, é alvo de 

investigações realizadas sem a devida autorização e condução pelo jugo da autoridade 

competente, estaria, aparentemente, experimentando constrangimento ilegal. 

Ainda que comungue do entendimento de que as investigações devam 

ocorrer na busca pelos esclarecimentos dos fatos, com o fim precípuo de evitar uma futura 

nulidade de eventuais elementos de provas coletados, a prudência recomenda a análise 

apurada do curso da direção dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do mencionado inquérito 

policial, para se apurar se é o caso de levar a questão à instância superior. 
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Nessa tessitura, entendo presente os requisitos legais que possibilitam 

e exigem atuação emergencial, de modo que, diante de aparente constrangimento ilegal, a 

concessão de liminar é medida que se impõe. 

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM LIMINAR pleiteada para 

determinar a suspensão de quaisquer atos investigativos no Inquérito Policial nº 0002875-

82.2019.827.2706, nos autos nº 0005565-84.2019.827.2706 e em outros eventualmente a eles 

vinculados, se referentes aos mesmos fatos.  

Solicitem-se informações da autoridade inquinada coatora, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 160, RITJ-TO). 

Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se.  

Palmas-TO, 01 de julho de 2019.  
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