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Tribunal de Justiça de Rondônia
Gabinete do Des. Gilberto Barbosa

Embargos de Declaração n° 0005264-48.2019.8.22.0000

Embargantes: Oliceia Gnaize Fernandes Carvalho Mendonça e outro
Advogado: José Almeida Junior (OAB/RO 1.370)
Embargado: Ministério Público

Relator: Desembargador Gilberto Barbosa

Vistos etc.,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Oliceia Gnaize 
Fernandes Carvalho Mendonça e Marcos Vinicius da Silva Sousa alicerçados em 
obscuridade de decisão monocrática que, para evitar embaraços à persecução penal, 
indeferiu revogação de medida cautelar de proibição de acesso à Assembleia 
Legislativa, fls. 792/794.

Diz obscura a decisão objurgada, pois não esclarecida a abrangência da 
proibição de acesso, se restrita ao prédio sede  local em que se afirma ter ocorrido o 
ilícito  ou se alcança todas as instalações utilizadas pela Casa de Leis.

Afirma que se faz indispensável delimitar a abrangência da medida, de 
modo a permitir o regular retorno ao exercício da função pública, fls. 796/799.

É o relatório. Decido.

Conforme bem salientando na decisão objurgada, permanecem hígidas 
as razões que serviram de esteio para que fosse determinada a medida de proibição 
de acesso à Assembleia Legislativa.

É que, in casu, a medida, imposta em alternativa à prisão, tem por objeto 
o resguardo da instrução criminal, considerando, para tanto, que os requerentes são 
suspeitos de, a mando do deputado estadual Jean de Oliveira, arrecadar valores de 
salários de “servidores fantasmas”, operando esquema conhecido como rachadinha.

Trata-se, pois, de crimes funcionais cometidos por complexa organização 
criminosa que se instalou no seio do Poder Legislativo.

Nesse contexto, permitir o acesso dos embargantes às dependências de 
qualquer dos prédios da Assembleia Legislativa ou imóveis utilizados para o exercício 
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das funções legiferantes, para além de constituir risco à instrução processual, servirá 
como estímulo para reiteração de crimes.

Ademais, como se extrai do narrado no procedimento apuratório, a 
atuação criminosa não se restringia à sede da Casa de Leis, mas englobava complexa 
organização instalada no seio do Poder Legislativo e com a participação de 
proeminentes figuras locais, exigindo, não se tenha dúvida, que a medida tenha 
extensão suficiente a evitar o risco de novas infrações e permitir o êxito da instrução 
criminal.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração tão 
somente para aclarar a decisão combatida e, por consequência, esclarecer que a 
medida cautelar de proibição de acesso entende-se, de forma irrestrita, a todos os 
prédios da Assembleia Legislativa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Velho, 31 de julho de 2020.

Des. Gilberto Barbosa
            Relator


