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Ação : Habeas Corpus Criminal
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Petição Inicial : 202200616003
Natureza : Criminal

Situação : Tramitando
Data de Ajuizamento: 07/07/2022

Motivo : Distribuição por sorteio

Partes do Processo
Autoridade coatora
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO CPI DA CESAN
Impetrante
WEYDSON FERREIRA NASCIMENTO
004831/ES - IARA QUEIROZ
Juiz: LUIZ GUILHERME RISSO

Decisão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

Habeas Corpus nº 0005264-58.2022.8.08.0024
Impetrantes: Dr. FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA (OAB/ES nº 225-A)
e Dra. IARA QUEIROZ (OAB/ES nº 4831)
Paciente: WEYDSON FERREIRA NASCIMENTO
Autoridade Coatrora: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI da
CESAN.
DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

R. A.

:

FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA (OAB/ES

nº 225-A) e IARA QUEIROZ (OAB/ES nº 4831) advogados, devidamente qualificados nos
autos, impetram habeas corpus com pedido de liminar contra ato ilegal no âmbito da
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Cesan, autoridade coatora, em favor do
paciente WEYDSON FERREIRA NASCIMENTO, pelos fatos constantes na inicial, com
requerimentos liminares nela representados.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A título de análise de liminar, não se pode se aprofundar no
mérito do pedido, razão pela qual analisado o que foi pleiteado para a sessão da Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI da Cesan, que se realizará o dia 12/07/2022, verifico que o
mais plausível para a garantia dos direitos constitucionais do paciente, é o deferimento para
que ele ao comparecer na sessão já mencionada, ser acompanhado de advogado, e permanecer
calado em perguntas em que possam incriminá-lo, conforme artigo 5º, LXIII da CF, pelo
fato de apenas ser testemunha, e não precisa de ter acesso e conhecimento do conteúdo do
processo, tendo em vista não ser indiciado, portanto, não cabe a aplicação da Súmula
Vinculante nº 14.

Assim sendo, é o que se DEFERE EM PARTE
LIMINARMENTE, nos termos dos artigos 649 e 660, § 2º, ambos do CPP, tendo em vista
o que foi requerido na petição inicial.

Oficie-se a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, prestes as informações a este Juízo.

Cumpra-se
a
presente
como
DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO, que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça do
Plantão Judiciário.

Intime-se.
Diligencie-se

:

VITÓRIA, 08 de julho de 2022

LUIZ GUILHERME RISSO
Juiz(a) de Direito
Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ GUILHERME RISSO em 08/07/2022 às 14:21:28, na forma da
Lei Federal nº. 11.419/2006. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.tjes.jus.br, na opção
"Consultas - Validar Documento (EJUD)", sob o número 01-2821-7555943.

Dispositivo

Assim sendo, é o que se DEFERE EM PARTE
LIMINARMENTE, nos termos dos artigos 649 e 660, § 2º, ambos do CPP, tendo em vista o
que foi requerido na petição inicial.
Oficie-se a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, prestes as informações a este Juízo.
Cumpra-se a presente como DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO,
que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça do Plantão Judiciário.
Intime-se.

:

Diligencie-se

