
É possível que promotor peça, subsidiariamente, a suspensão dos direitos 

políticos de dirigente do MDB, do prefeito e do vice, de São Miguel do Guaporé 

 

 

Um dia após Alexandre Eli Carazai protocolar requerimento no juízo 

civil da comarca de São Miguel do Guaporé, nos autos de número 

7001133-44.2016.8.22.0022, referente a uma ação de improbidade 

administrativa promovida pela justiça pública, Felipe Magno Silva 

Fonsêca, promotor público eleitoral nessa comarca, requerer nos 

autos supracitados, à suspensão dos direitos políticos de Valdeci 

Elias, dirigente do MDB e tesoureiro dos partidos políticos e de todos 

os eleitos coligados, que participaram das eleições de 2020. O 

representante da promotoria, também, postulou a “intimação pessoal 

do executado, para pagamento espontâneo da quantia referente ao 

adimplemento da multa civil, sob pena de execução forçada, incidindo 

a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil; seja oficiado 

ao Departamento de Recursos Humanos do ente municipal de São 



Miguel do Guaporé/RO para que este remeta ao juízo cópia referente 

ao último contracheque do executado enquanto Secretário Municipal 

de Saúde, visando subsidiar a mensuração da multa civil; seja incluído 

o nome do executado no Cadastro Nacional dos Condenados por 

Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça, nos 

termos do art. 3 da Resolução nº 44/2007 do CNJ; e c) sejam feitas 

as comunicações necessárias no que tange à sanção de proibição de 

contratar com o Poder Público de São Miguel do Guaporé”.  

 

A Lei de número 4.737, do dia 15/07/1955, versa sobre a criação do 

Código Eleitoral. Pela decisão do desembargador Eurico Montenegro, 

membro do TJ/RO, relator dos autos de número 7001133-

44.2016.8.22.0022, reza sobre a condenação do servidor público 

municipal de São Miguel do Guaporé, dirigente partidário do MDB, 

lotado no hospital local, da suspensão dos direitos políticos pelo 

período de 03 (três) anos, nos termos do artigo 71 do Código Eleitoral, 

que diz o seguinte: “São causas de cancelamento: I - a infração dos 



artigos. 5º e 42; II - a suspensão ou perda dos direitos políticos; III - 

a pluralidade de inscrição; IV - o falecimento do eleitor; V - deixar de 

votar em 3 (três) eleições consecutivas; § 1º A ocorrência de qualquer 

das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, 

que poderá ser promovida ex officio, a requerimento de delegado de 

partido ou de qualquer eleitor. § 2º No caso de ser algum cidadão 

maior de 18 (dezoito) anos privado temporária ou definitivamente dos 

direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará 

para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao Tribunal 

Regional da circunscrição em que residir o réu; § 3º Os oficiais de 

Registro Civil, sob as penas do Art. 293, enviarão, até o dia 15 (quinze) 

de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação 

dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para 

cancelamento das inscrições; § 4º Quando houver denúncia 

fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o 

Tribunal Regional poderá determinar a realização de correição e, 

provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão 

do eleitorado obedecidas as Instruções do Tribunal Superior e as 



recomendações que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento 

de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem 

apresentados à revisão”. O artigo 15, do 2º e parágrafo único, do 

Código Eleitoral, prevê reconhece a existência de compatibilidade 

sistêmica: “A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil 

tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam 

na Justiça Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica”. 

 

DA SÚMULA 53 DO TSE  

 

O Tribunal Superior Eleitoral resolveu aprovar a proposta de edição 

do seguinte verbete de súmula: “O filiado a partido político, ainda que 

não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar 

pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em 

razão de eventuais irregularidades havidas em convenção”. Ministro 

DIAS TOFFOLI, presidente e relator, Ministro GILMAR MENDES, 

Ministro LUIZ FUX. Ministro HERMAN BENJAMIN. Ministro 



NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Ministro HENRIQUE NEVES DA 

SILVA e Ministra LUCIANA LÓSSIO. Publicada no DJE de 24, 27 e 

28.6.2016. 

 

JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA 

 

Tribunal Superior Eleitoral TSE - Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral: RESPE: 0000173-96.2016.6.19.0043 

NATIVIDADE – RJ. EMENTA PARA CITAÇÃO. ELEIÇÕES 

2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 

PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO COM EXCLUSÃO DE 

UM DOS PARTIDOS (PSD). AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE DO SEGUNDO 

IMPUGNANTE FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE DA 

COLIGAÇÃO IMPUGNADA. SÚMULA Nº 

53/TSE. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE 



DIRIGENTE COM DIREITOS POLÍTICOS 

SUSPENSOS. IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O filiado à grei partidária, ainda que não seja 

candidato, detém legitimidade ativa "ad causam" para impugnar 

pedido de registro de coligação integrada pelo respectivo partido, 

nas hipóteses de eventuais irregularidades na convenção partidária. 

Inteligência da Súmula nº 53/TSE. 2. A suspensão de direitos 

políticos implica a automática suspensão da filiação partidária por 

igual período, circunstância que interdita o cidadão privado de seus 

direitos políticos de exercer cargos de natureza política ou de direção 

dentro da agremiação partidária (RGP nº 305/DF, Rel. Min. Luciana 

Lóssio, DJe de 16.9.2014). 3. In casu, o TRE/RJ manteve o 

deferimento do DRAP da Coligação Recorrente com exclusão do PSD 

por considerar irregular a convenção realizada pela grei partidária, 

porquanto presidida por dirigente cujos direitos políticos estão 

suspensos em decorrência de condenação por improbidade 

administrativa transitada em julgado. Tal entendimento encontra 

amparo na jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual não 



merece reparos. 4. Temas que não foram analisados pela instância 

regional, e que tampouco foram objeto de embargos de declaração a 

fim de provocar a manifestação daquele Tribunal sobre as matérias, 

padecem da ausência do indispensável prequestionamento, atraindo 

o Enunciado da Súmula nº 356/STF. 5. Agravo regimental 

desprovido. Decisão. O Tribunal, por unanimidade, negou 

provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator”.  

 

DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MDB DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

No dia 25/10/2020, Valdeci Elias, dirigente do MDB, protocolou no 

Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, processo de 

número 0600361-41.2020.6.22.0035, que trata sobre prestação de 

contas eleitorais, representando a agremiação partidária como 

tesoureiro. No dia 30/12/2020, o Tribunal Superior Eleitoral 

protocolou documento no referido feito de número 0600361-



41.2020.6.22.0035, do qual Valdeci Elias é o responsável de 

transmitir informações a respeito de contas do MDB, da chapa 

majoritária composta por Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da 

Mota Vaz, eleitos prefeito e vice, respectivamente, informando o 

documento de código de número 

20123017482395100000066981452, relacionado ao ID de número 

69306648, certificando que findou o prazo fixado para a apresentação 

das contas finais da direção municipal do partido MDB, inscrito no 

CNPJ nº 15.779.736/0001-87, da unidade de São Miguel do Guaporé, 

que não apresentou a referida prestação de contas final referente às 

eleições de 2020, nos termos do 49, §5º, I e II da Resolução, da corte 

de instância máxima eleitoral. 

 

DECISÕES DO TSE SOBRE O CASO EM COMENTO  

 

Há inúmeras decisões do Tribunal Superior Eleitoral que têm ligação 

ao caso do dirigente partidário do MDB de São Miguel do Guaporé, o 



servidor público municipal Valdeci Elias, condenado à perda dos 

direitos políticos pelo TJ/RO. Veja alguns exemplos: “Deferimento do 

DRAP de coligação majoritária e dos registros das candidaturas do 

prefeito e do vice-prefeito eleitos. Fraude na ata da convenção de duas 

agremiações integrantes. Ausência de contaminação da coligação. 

Candidatos de partidos diversos. 1. A eventual ocorrência de fraude 

na convenção de um ou mais partidos integrantes de coligação não 

acarreta, necessariamente, o indeferimento do registro da coligação, 

mas a exclusão dos partidos cujas convenções tenham sido 

consideradas inválidas. 2. Excluídos da coligação os partidos em 

relação aos quais foram constatadas irregularidades nas atas das 

convenções, defere-se o registro da coligação e, por consequência, dos 

candidatos por ela escolhidos. Min. Henrique Neves da Silva e Dias 

Toffoli”. “Registro de candidato. Registro de coligação. Nos termos do 

art. 36, §§ 1º e 3º da Res.-TSE 22.717/2008, os processos de registros 

de candidaturas individuais vinculam-se ao registro principal da 

coligação ou partido (DRAP), cujo indeferimento acarreta, 

irremediavelmente, a prejudicialidade dos demais. Ricardo 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=49574&noChache=-1660673158
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=49574&noChache=-1660673158


Lewandowski”. “Indeferimento do registro. Coligação majoritária. 

Acórdão do TRE/BA, que, reformando sentença, indeferiu o 

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da 

Coligação Um Novo Sonho para Iaçu, em razão de irregularidade 

verificada na convenção do PCdoB Municipal, integrante da 

coligação. No caso, comprovado o prejuízo do recorrente, uma vez que 

foi eleito prefeito pela chapa majoritária formada pela Coligação Um 

Novo Sonho para Iaçu e que o indeferimento do DRAP da Coligação 

tem como consequência a cassação de seu registro de candidatura.  

Luís Roberto Barroso”. “Registros individuais de candidatura. 

Registro da coligação indeferido. Prejuízo. O indeferimento do pedido 

de registro da coligação, em decisão transitada em julgado, acarreta o 

prejuízo dos requerimentos individuais de candidatura a ela 

vinculados. Precedentes. Não cabe rediscutir, nos processos relativos 

a requerimentos individuais de candidatura. Gilmar Mendes”.   

  

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=303825&noChache=-1279477448
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=303825&noChache=-1279477448


DECISÃO DA MAGISTRADA SOBRE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

DA CHAPA MAJORITÁRIA  

 

O processo do qual Valdeci Elias foi condenado pelo TJ/RO, transitou 

em julgado no dia 08/07/2020, ou seja, não houve recurso ao STJ. 

No dia 29/10/2020, o feito de número 7001133-44.2016.8.22.0022 

voltou para São Miguel do Guaporé. Rejane de Souza Gonçalves 

Fracarro é a juíza titular da comarca. Antônio Fraccaro, esposo da 

magistrada, é o patrono de Valdeci Elias. Em outro grau de jurisdição, 

no Juízo da 35ª Zona Eleitoral da mesma comarca, a juíza não se 

declarou suspeita e impedida em atuar em vários processos que 

pedem a impugnação do registro candidaturas da chapa majoritária, 

composta por Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota, 

prefeito e vice, respectivamente, eleitos no dia 15/11/2020. Citamos 

um processo como exemplo, relacionado ao feito de número 

0600554-56.2020.6.22.0035. No dia 10/12/2020, Rejane de Sousa 

Gonçalves Fraccaro, juíza eleitoral, proferiu despacho monocrático a 



respeito do pedido de impugnação feito por Alexandre Eli Carazai, ex-

vereador no Município de São Miguel do Guaporé, afirmando o 

seguinte: “O candidato ALEXANDRE ELI CARAZAI, qualificado nos 

autos, através de seu advogado, promoveu a presente AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE), em face dos réus 1. 

RONALDO DA MOTA VAZ, 2. CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO, 3. Coligação “UNIDOS PARA CONTINUAR 

CRESCENDO”, 4. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO 

BRASILEIRO - MDB, 5. VALDECI ELIAS e 6. MARINO JOÃO 

GALINA, qualificados nos autos, cumulada com PEDIDO DE 

LIMINAR DE CARÁTER ANTECEDENTE POR FRAUDE NA 

ATUAÇÃO DE DIRIGENTE PARTIDÁRIO COM DIREITOS 

POLÍTICOS SUSPENSOS, para impedir que os candidatos eleitos 

pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB sejam 

diplomados, empossados ou venham exercerem os seus mandatos, 

em decorrência de suspensão dos direitos políticos do responsável 

pela coordenação da campanha, Sr. Valdeci Elias. Requer o autor, 

ainda, a notificação dos representados, para apresentarem defesa no 



prazo legal, intervenção do Ministério Público Eleitoral e que, ao 

final, seja a ação julgada procedente para impor sanção de 

inelegibilidade nos oito anos subsequentes às Eleições de 2020, bem 

como aplicação da pena de cassação do diploma e consequente perda 

de mandato dos candidatos eleitos, com fundamento no art. 22, XIV, 

da Lei Complementar n. 64/90. Em síntese, alega o autor que senhor 

Valdeci Elias seria o tesoureiro e coordenador de campanha nas 

Eleições 2020 dos candidatos ao cargo de prefeito Cornélio Duarte de 

Carvalho, vice-prefeito Ronaldo da Mota Vaz, e de vereador do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB no Município 

de São Miguel do Guaporé/RO. Alega que o senhor Valdeci Elias teria 

participado da campanha em situação irregular, pois estaria com seus 

direitos políticos suspensos desde o dia 24/09/2020, em virtude de 

trânsito em julgado de condenação por ato de improbidade 

administrativa nos autos n. 7001133-44.2016.8.22.0022, originários 

no Juízo Cível da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO. Alega 

ainda que o senhor Valdeci Elias teria juntado documentos nos autos 

do processo de prestação de contas de campanha n. 0600361-



41.2020.6.22.0035, e que este feito estaria relacionado à prestação de 

contas eleitorais dos partidos e de todos os candidatos 

estiveram participando da coligação "Unidos para Continuar 

Crescendo". A fim de comprovar suas alegações, a autor juntou nos 

autos os documentos de ID 54263406 e seguintes. É o breve relatório. 

Passo a decidir. Inicialmente ressalto que a parte autora menciona em 

sua petição inicial que o esposo desta Magistrada, Dr. Antônio 

Fraccaro, foi Advogado do Sr. Valdecir Elias nos autos 

número 7001133- 44.2016.8.22.0022, sentenciado em 2018, ano 

anterior a titularidade desta Magistrada nesta Comarca de São Miguel 

do Guaporé, que ocorreu em novembro de 2019. O feito estava no 

Tribunal de Justiça para julgamento de recurso, sendo recebido no 

sistema PJe em 29/10/2020. A parte autora transcreve em sua 

petição inicial que “O esposo da juíza, doutor Antônio Fraccaro, 

advogado de Valdeci Elias, deveria ter comunicado com o seu cliente 

que os seus direitos políticos estão suspensos no dia 24/09/2020, 

uma vez que o causídico tem poder de representação processual nos 

autos da ação de improbidade administrativa proposta pelo próprio 



Ministério Público do Estado de Rondônia, do qual o seu 

representante na comarca, atuando no juízo eleitoral, se omitiu, 

situação que coloca em evidência a declaração de nulidade de atos 

praticados por Valdeci Elias desde a convenção partidária até o 

presente momento, consequentemente, a impossibilidade de que 

sejam empossados os candidatos que foram vencedores pela 

coligação, uma vez que o representante máximo fora do juízo e em 

juízo não tem capacidade postulatória para representar nenhum dos 

candidatos, nem os partidos, pois os seus direitos políticos cessaram 

com a condenação imposta pelo juízo civil dessa comarca, confirmada 

pelo TJ/RO.” Totalmente descabida tal alegação tendo em vista que, 

em Primeiro lugar: não trouxe provas de que o referido causídico não 

teria comunicado ao seu cliente sobre a suspensão de seus direitos 

políticos; Segundo: o Advogado Antônio Fraccaro não representa a 

pessoa de Valdeci Elias em processo eleitoral sob a jurisdição desta 

Magistrada; Terceiro: a parte autora também não comprovou que o 

Sr. Valdeci Elias seja parte demandada em procedimento eleitoral; 

Quarto: no transcorrer do processo eleitoral não vieram informações 



e/ou procedimentos de que o Sr. Valdeci Elias fosse candidato nesta 

ZE, ou qualquer impedimento de compor a coligação; Quinta: não 

compete ao Advogado e esposo desta Magistrada passar informações 

de sua cartela de clientes e eventuais jurisdicionados deste Juízo, pois 

assuntos profissionais não são hodiernamente discutidos na relação 

matrimonial. Saliento, que esta Magistrada pauta sua conduta pessoal 

e profissional sempre pela idoneidade, honestidade, ética e dever de 

imparcialidade, o que deve reger a atuação jurisdicional, 

especialmente no trato com os cidadãos e profissionais do Direito. 

Ademais, não é a primeira vez que parte representada pelo causídico 

Dr. Ronan Almeida de Araújo está tentando levantar eventual causa 

de suspeição ou impedimento desta Magistrada no pleito eleitoral, o 

que de plano já rechaço, advertindo que eventual excesso cometido 

pode ser objeto de responsabilidade. Ressalto ainda que a alegada 

omissão desta Magistrada e do Promotor de Justiça Eleitoral quanto 

a fiscalização não prospera, tendo em vista que todos os processos de 

registros de candidatura foram exaustivamente instruídos com 

certidões e documentos, devidamente analisados e julgados sob a 



fiscalização do atuante Representante do Parquet Eleitoral, inclusive, 

com decisões desta Magistrada referendadas pela Corte Eleitoral. Pois 

bem. Conforme prevê o art. 22, caput, da Lei Complementar 64/1990: 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 

Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente 

ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, 

indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para 

apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do 

poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 

comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 

obedecido o seguinte rito: Da norma acima, conclui-se que o autor 

tem legitimidade para mover a ação em destaque, uma vez que foi 

candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020. No 

tocante ao pedido liminar de caráter antecedente, o autor busca 

guarida para impedir que os candidatos eleitos pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro - MDB de São Miguel do 

Guaporé/RO sejam diplomados, empossados ou venham exercerem 

os seus mandatos. O fundamento, para tanto, seria a suspensão dos 



direitos políticos do dirigente partidário Valdeci Elias. O autor requer 

ainda a adoção do rito disposto no art. 305 do CPC, para dar 

celeridade ao feito, em vista da proximidade da diplomação dos 

candidatos eleitos. Nada obstante a constatação de que o senhor 

Valdeci Elias, estando com os direitos políticos suspensos, seja o 

tesoureiro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB 

de São Miguel do Guaporé/RO e corresponsável pelas informações 

prestadas nos autos n. 0600361-41.2020.6.22.0035, entendo que tal 

fato, por si só, não é motivo para a concessão da medida liminar 

buscada nos autos. Isso porque a aferição do grau de interferência que 

o agente teve no processo político das Eleições Municipais de 

2020 revela-se própria na sentença que há de julgar a causa, nos 

termos dos artigos 22 a 24 da Lei Complementar 64/1990. Noutras 

palavras, os elementos probatórios trazidos pelo autor não têm o 

condão de impedir a diplomação, posse ou exercício de mandatos dos 

candidatos eleitos, sem antes passarem pelo crivo do contraditório e 

da ampla defesa para, então, possibilitar ao Juízo concluir se de fato 

a conduta perpetrada constitui gravidade suficiente para imposição 



das medidas buscadas. Quanto ao rito a ser adotado, a Lei 

Complementar 64/1990, em seu artigo 22, dispõe a forma de 

tramitação e prazos da Ação em destaque, consistindo em norma 

específica a ser aplicada aos feitos eleitorais, razão pela qual deve ser 

seguida pelo Juízo neste caso, em detrimento da norma processual 

subsidiária disposta no CPC. Em face dos motivos expostos acima, 

indefiro o pedido liminar. Citem-se e notifiquem-se os réus, para que 

ofereçam ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

22, inciso I, alínea "a" c/c art. 24 da Lei Complementar 64/1990. 

Após, proceda o Cartório Eleitoral ao rito estabelecido pelo art. 22 da 

Lei Complementar 64/1990, no prosseguimento do feito. Dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público Eleitoral. Intimem-se”.  

 

DECISÃO EM OUTRO GRAU DE JURISDIÇAO DA MESMA 

COMARCA 

 



Em outro grau de jurisdição, ou seja, no juízo comum da comarca de 

São Miguel do Guaporé, no 20/04/2020, a magistrada Rejane de 

Sousa Gonçalves Fraccaro, juíza de direito, proferiu decisão nos autos 

de número 7003028-69.2018.8.22.0022, em autos de ação civil 

pública civil, tendo como o Ministério Público de Rondônia titular da 

feito em face de Zenildo Pereira dos Santos, ex-prefeito de São Miguel 

do Guaporé, no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, quando era 

gestor do município pelo Partido dos Trabalhadores, onde Antônio 

Fracarro atua como advogado do hoje professor da rede pública 

estadual, afirmando o seguinte: “Vistos. Declaro-me impedida para 

atuar no presente feito, na forma do artigo 144, inciso III do CPC. 

Encaminhe-se os autos ao substituto automático”. O substituto é o 

magistrado Fábio Batista da Silva, atualmente exercendo a 

titularidade, provisoriamente, como juiz eleitoral de Alvorada 

D´oeste. No dia 24/11/2020, atuando na comarca de São Miguel do 

Guaporé, o magistrado Fábio Batista da Silva, proferiu despacho nos 

autos de ação de investigação judicial eleitoral, proposta por 

Raimundo Queiroz de Albuquerque, nos autos de número 0600550-



19.2020.6.22.0035, em face de Cornélio Duarte de Carvalho e 

Ronaldo da Mota, dizendo o seguinte: Vistos. Com fundamento no 

artigo parágrafo 1º do art. 145 do Código de Processo Civil, declaro 

minha suspeição para atuar no feito. Encaminhe-se o processo ao 

substituto automático. Comunique à Presidência e à Corregedoria 

do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.   Intimem-se. Cumpra-

se’.  

 

DA DECISÃO NO JUÍZO ELEITORAL 

 

No dia 04/12/2020, Rejane de Souza Gonçalves Fracarro, atuando no 

Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, proferiu 

decisão no mesmo processo descrito anteriormente, afirmando o 

seguinte: “RAIMUNDO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, qualificado 

nos autos, através de seu Advogado, promoveu a presente AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) COM PEDIDO 

LIMINAR, em face de CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, 



RONALDO DA MOTA VAZ, Coligação “UNIDOS PARA CONTINUAR 

CRESCENDO”, representada por MARINO JOÃO GALINA, alegando 

que no dia 13/09/2020 os requeridos Cornélio Duarte de Carvalho e 

Ronaldo da Mota Vaz, foram escolhidos candidatos aos cargos de 

Prefeito e vice prefeito do Município de São Miguel do Guaporé e 

Marino João Galina escolhido presidente da coligação. Em síntese, 

alega o autor que o candidato a prefeito Cornélio Duarte de Carvalho 

declarou possuir, nos autos do Requerimento de Registro de 

Candidatura n. 0600053-05.2020.6.22.0035, entre outros bens, 01 

(um) terreno em “chácara”, tamanho 40 metros por 2200 metros, 

terra nua, localizada na BR- 429 km 1,5 saída para a cidade de 

Alvorada do Oeste, avaliada em R$ 400.000,00, porém teria o real 

tamanho desse imóvel, que possui as seguintes características e 

medidas: número 919, de 14/09/2009, de ficha de número 01, do lote 

01, da gleba 12, Rio Branco, Setor São Miguel, Projeto Fundiário Jaru 

Ouro Preto, Sítio São Luiz, nesse município, com área de 56,4084ha 

(cinquenta e seis hectares, quarenta ares e oitenta e quatro centiares), 

o que corresponde a 23,30 (vinte e três alqueires e trinta ares). O autor 



alega, ainda, que o candidato a vice-prefeito Ronaldo da Mota Vaz 

deixou de declarar nos autos do seu Requerimento de Registro de 

Candidatura: um imóvel do lote 19-A1 (dezenove, letra “A”), 

remanescente da gleba 02, Rio Branco, Setor São Miguel, Projeto 

Fundiário Guajará-Mirim, denominado Sítio Rio Doce II, área de 

4,84ha (quatro hectares e oitenta e quatro ares), localizado em São 

Miguel, registro na matrícula de número 723, Livro 2, Registro Geral, 

de 16/08/2016. Requer: a) seja declarada impedida de atuar nesse 

feio a magistrada Rejane de Sousa Gonçalves Fracarro, Juíza titular 

da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé; b) declarado 

suspeito de atuar nesse feito o promotor público Felipe Magno 

Fonseca; c) a juíza titular se declare suspeita de atuar nesse feito; d) 

decretado segredo de justiça deste processo; e) quebrado o fim dos 

sigilos bancários, telefônicos e fiscais dos investigados; f) 

encaminhado determinado ao oficial de justiça que proceda avaliação 

de bens patrimoniais dos investigados; g) encaminhado ofício ao 

INCRA para que informe se existem imóveis registrados em nome dos 

investigados dos últimos cinco anos; h) encaminhado ofício ao 



Cartório de Imóveis desta cidade para informe se existem imóveis 

registrados em nome dos investigados; i) encaminhado ofício ao 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia se existem outros 

processos já transitados em julgados em nome dos investigados; j) 

deferido o pedido de busca de contas bancárias através da ferramenta 

disponível ao juízo do Bacenjud, para que sejam rastreadas todas as 

contas existentes em nome dos investigados e respectivos valores, 

bem como busca de existência de veículos em nome dos requeridos, 

através da ferramenta Renajud e Infoseg; k) encaminhado ofício à 

Receita Fiscal para que forneça as cinco últimas declarações de 

Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas em nome dos 

investigados; l) encaminhado ofício ao Presidente do TRE/RO para 

que informe os valores em que os investigados receberam de ativo 

financeiro do fundo partidário de 2020; m) deferido o pedido de 

nomeação da juíza Marisa Almeida, titular da Comarca de São 

Francisco do Guaporé, para atuar nesse feito, porquanto se pede o 

impedimento do atual titular da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé; e comunicado ao senhor procurador-geral de Justiça para a 



nomeação da promotora pública Analice, lotada na comarca de Nova 

Brasilândia, para atuar como fiscal da lei; n) encaminhado ofício ao 

IDARON de São Miguel do Guaporé para informe ao juízo 

movimentação de semoventes (gado) dos últimos cinco anos em 

nomes dos investigados; o) encaminhado ofício à Junta Comercial 

para que informe ao juízo a movimentação financeira da Empresa de 

Sociedade de Advogados denominada de Ronaldo da Mota Vaz, 

administrada por Ronaldo da Mota Vaz, vice-prefeito eleito no último 

dia 15/15/2020 nesse município; p) requisitados dois servidores do 

TRE/RO especialmente para fazer auditoria nas contas de campanha 

eleitoral de Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz. 

Requer, ainda, a citação dos réus e que, ao final, seja a ação julgada 

procedente para: i) impor sanção de inelegibilidade aos réus Cornélio 

Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, com fundamento no art. 

22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90, condenando-os inclusive ao 

pagamento de todas as despesas gastas pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Rondônia para a realização das eleições 

municipais em São Miguel do Guaporé; e ii) dar posse aos candidatos 



a prefeito e vice-prefeito que ficaram em segundo lugar. É o breve 

relatório. Passo a decidir. O autor realizou nos autos vários pedidos 

em caráter liminar, aos quais este Juízo passa a analisar 

individualmente. Declaração de impedimento e suspeição desta 

Magistrada, Juíza Titular da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé; O requerente aduz que seja declarada impedida de atuar 

nesse feio esta magistrada, nos termos do artigo 144, II, tendo em 

vista que em outro grau de jurisdição, atuou em processo em que 

envolve Cornélio Duarte de Carvalho, prefeito reeleito nesse 

município. E ainda, que esta juíza titular se declare suspeita de atuar 

nesse feito, em razão de sua secretária de gabinete ser esposa de 

Ronaldo da Mota Vaz, vice-prefeito eleito no último dia 15/11/2020. 

Pois bem. As causas de impedimento e suspeição estão disciplinadas 

nos artigos 144 do CPC, in verbis: Art. 144. Há impedimento do juiz, 

sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que 

interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou 

como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como 

testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo 



proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como 

defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu 

cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando 

for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção 

ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando 

for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das 

partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a 

qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação 

de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de 

advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo 

que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando 

promover ação contra a parte ou seu advogado. As causas de 

impedimento são de cunho objetivo e peremptório. O requerente 

alega impedimento desta Magistrada narrando que teria atuado em 



outro grau de jurisdição, em processo em que envolve Cornélio Duarte 

de Carvalho, prefeito reeleito nesse município. Por se tratar de causas 

expressas e de cunho objetivo, as alegações do requerente não se 

subsumem a nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 

anterior, vez que está Magistrada é Juíza de 1º Grau de Jurisdição, 

não se encaixando a hipótese do inciso II do retrocitado artigo. O 

Código de Processo Civil estabelece acerca da Suspeição: Art. 145. Há 

suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes 

ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que 

tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, 

inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de 

qualquer das partes. § 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo 

de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2º Será 

ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada 



por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que 

signifique manifesta aceitação do arguido. O requerente alega que 

esta Magistrada seria suspeita de atuar no feito em razão de sua 

secretária de gabinete ser esposa de Ronaldo da Mota Vaz, vice-

prefeito eleito no último dia 15/11/2020. Esta Magistrada pauta sua 

conduta pessoal e profissional sempre pela idoneidade, honestidade, 

ética e dever de imparcialidade, o que sempre dever reger a atuação 

jurisdicional, especialmente no trato com os cidadãos e profissionais 

do Direito. No presente caso, esta Magistrada entende que não ocorre 

nenhuma das hipóteses de suspeição, tendo em vista que o fato da 

esposa do candidato a vice-prefeito ser secretaria do juízo em nada 

compromete a imparcialidade desta Juíza, vez que a Sra. Elaine 

Chistina, servidora do TJRO, sempre se portou de forma idônea e 

profissional, não tendo acesso a nenhuma questão da Justiça 

Eleitoral, cujo assunto sequer foi mencionado por ela no ambiente de 

trabalho. Também não é caso de amizade íntima ou inimizade, bem 

como de nenhuma outra hipótese elencada no artigo 145 do CPC. 

Saliento que entendo não ser caso de declaração de suspeição por 



motivo de foro íntimo, vez que os contatos dessa Magistrada com o 

candidato eleito e Advogado Dr. Ronaldo da Mota Vaz foram 

estritamente profissionais, vez que ele atua em inúmeros processos 

em trâmite nesta comarca. Pelos motivos expostos, esta Magistrada 

entende que não é caso de se declarar impedida ou suspeita de ofício. 

Saliento que a alegação de suspeição deve ser fundamentada e 

comprovada, nos moldes do que prescreve o art. 148, §1º, do Código 

de Processo Civil, por força do qual “A parte interessada deverá arguir 

o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e 

devidamente instruída”. Assim, em observância ao disposto no 

Código de Processo Civil, caso seja protocolado incidente especifico, 

seguirá o disposto na legislação processual em vigor (artigos 146 e 

seguintes do CPC). Importa consignar que o requerente aponta a 

Magistrada que deveria atuar no feito, o que lhe é vedado. Pedido de 

suspeição do Promotor Eleitoral Felipe Magno Silva Fonseca: O 

requerente aduz ainda que seja declarado suspeito de atuar nesse feito 

o promotor público Felipe Magno Fonsêca, tendo em vista que é 

possível uma relação não muito institucional com o Ronaldo da Mota 



Vaz, candidato eleito vice-prefeito do Município de São Miguel do 

Guaporé. O fundamento lançado pelo autor para tanto é de que a 

autoridade em destaque teria possivelmente "uma relação não muito 

institucional com o Ronaldo da Mota Vaz, candidato eleito vice-

prefeito do Município de São Miguel do Guaporé". É de se destacar 

que tal arguição, por si só, não merece ser acolhida em sede de decisão 

liminar para afastar a atuação do promotor eleitoral neste feito, o que, 

para tanto, necessitaria de indícios de conduta duvidosa do membro 

do Parquet, e não mera alegação da parte autora. Frise-se que, como 

princípio geral de direito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), de 

modo que não tendo o autor demonstrado as razões da suspeição, o 

pedido não merece ser acolhido. Saliento que a alegação de suspeição 

deve ser fundamentada e comprovada, nos moldes do que prescreve 

o art. 148, §1º, do Código de Processo Civil, por força do qual “A parte 

interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição 

fundamentada e devidamente instruída”. Assim, em observância ao 

disposto no Código de Processo Civil, caso seja protocolado incidente 



especifico, seguirá o disposto na legislação processual em vigor 

(artigos 146 e seguintes do CPC). Decretação de segredo de justiça dos 

autos. Para a decretação de segredo de justiça exige-se motivo 

razoável que prive o interesse público do conhecimento dos atos 

processuais. Assim, entendo que o presente feito deve ser mantido em 

atribuição pública e, nesse sentido, colaciono abaixo importante 

julgado do TRE-MG: Agravo de instrumento. AIJE. Decisão 

interlocutória proferida por Juiz Eleitoral, que decretou segredo de 

justiça na AIJE. No âmbito do Direito Eleitoral, o segredo de justiça 

apenas paira, por força de comando constitucional (art. 14, § 11, da 

Constituição da República), sobre uma modalidade de ação eleitoral: 

a ação de impugnação de mandato eletivo - AIME - que, ainda assim, 

seu alcance tem sido objeto de temperamentos pela jurisprudência do 

TSE. A atribuição de segredo de justiça ao rito da ação de investigação 

judicial eleitoral - AIJE - fundada no art. 22 da LC nº 64/90, requer 

forte justificação, uma vez que, segundo o disposto no art. 155, I, do 

CPC, a restrição da publicidade dos atos do processo somente pode 

ser oponível, quando o interesse público o exigir. Ausência de motivo 



razoável para preservação do interesse público a justificar a 

decretação do segredo de justiça. Muito pelo contrário, a restrição do 

acesso às informações dos autos implica em prejuízo ao interesse 

público, especialmente à regularidade do processo eleitoral, uma vez 

que a fiscalização dos atos de propaganda eleitoral é da essência do 

processo eleitoral, cujo conhecimento sobre eventuais perturbações 

ao seu exercício regular deve estar ao alcance de todos. Confirmação 

da liminar que cassou a decisão interlocutória proferida pelo MM. 

Juiz Eleitoral, de fls. 23-24, que decretou o segredo de justiça da AIJE. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TRE-

MG - REL: 100741 MG, Relator: CARLOS ALBERTO SIMÕES DE 

TOMAZ, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-

TREMG, Data 13/12/2012). Quebra dos sigilos bancários, telefônicos 

e fiscais dos candidatos investigados. A quebra de sigilo de dados, 

além de ser medida devidamente fundamentada pelo juízo, deve 

ocorrer quando estritamente necessária ao deslinde da causa, sob 

pena de configurar-se medida arbitrária e afronta a garantias 

constitucionais (CF, art. 5º, incisos X e XII). No caso dos autos, o 



autor não demonstra correlação entre os fatos narrados e a 

necessidade de decretação da quebra dos sigilos bancários, 

telefônicos e fiscais dos candidatos. Noutras palavras, não restaram 

demonstradas as evidências necessárias para proceder-se ao 

comando judicial. Ademais, sequer legitimidade possui o requerente 

para o pedido de quebra de sigilo telefônico (Lei 9.296/96, art. 3º). 

Encaminhamento de dados ao oficial de justiça para avaliação de bens 

patrimoniais dos investigados. Tal medida se mostra irrazoável, uma 

vez que a prova das alegações cabe à parte que as alegar, conforme 

dito linhas acima (art. 373 do CPC). Assim, a mera afirmação de que 

o candidato possui patrimônio acima do que foi informado não 

consiste em argumento suficiente para determinar-se a avaliação de 

seus bens por oficial de justiça. Encaminhamento de ofício ao INCRA 

para que informe se existem imóveis registrados em nome dos 

investigados dos últimos cinco anos. Assim como a anterior, tal 

medida se mostra irrazoável, uma vez que a prova das alegações cabe 

à parte que as alegar, conforme dito linhas acima (art. 373 do CPC). O 

autor, nesse caso, nem mesmo demonstrou que houvesse buscado 



essas informações junto ao INCRA e que este tivesse sido negado seu 

direito. No caso, descabida a ordem judicial para tanto. Encaminhado 

ofício ao Cartório de Imóveis desta cidade para informe se existem 

imóveis registrados em nome dos investigados. Nesse pedido, em 

específico, conforme narrado nas próprias alegações do autor, ele 

mesmo procedeu a averiguações junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis, que lhe forneceu as certidões juntadas nos autos. Desse 

modo, se o autor teve acesso a tais documentos, poderia ele também 

solicitar ao referido Cartório que informasse a respeito de outros 

imóveis dos candidatos, de modo que não se mostra razoável ao Juízo 

oficiar o referido órgão para tanto. Encaminhamento de ofício ao 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para informar se existem 

outros processos já transitados em julgados em nome dos 

investigados. Em decorrência do princípio da publicidade, é cediço 

que todos os cidadãos têm acesso a tais informações, não sendo 

necessário que o Juízo oficie ao Tribunal de Contas para tanto. Por 

outro lado, se houvessem outras decisões em processos, ainda que 

sigilosos, geradoras de inelegibilidade superveniente aos candidatos 



em epígrafe, os órgãos competentes o informariam ao Cartório 

Eleitoral respectivo, para anotação no cadastro eleitoral e tal 

informação também estaria disponível ao público, em decorrência do 

direito à informação (CF, art. 5, inciso XXXIII). Busca de contas 

bancárias através do Bacenjud, para que sejam rastreadas todas as 

contas existentes em nome dos investigados e respectivos valores, 

bem como de existência de veículos em nome dos requeridos, através 

da ferramenta Renajud e Infoseg. A mera alegação do autor não é 

suficiente para determinação de busca de contas dos candidatos no 

sistema Bacenjud, bem como de existência de veículos, nos sistemas 

Renajud e Infoseg. Necessário se faz que seja demonstrada a 

pertinência, em particular, dos referidos pedidos para que, então, 

possa o Juízo analisá-los. Encaminhado ofício ao presidente do 

TRE/RO para que informe os valores em que os investigados 

receberam de ativo financeiro do fundo partidário de 2020. Tal 

pedido não merece ser acolhido, porquanto os valores recebidos do 

fundo partidário pelos candidatos constam no sistema 

DivulgaCandContas, do TSE, estando disponíveis para consulta 



pública a todos os cidadãos. Nomeação da juíza Marisa Almeida, 

titular da Comarca de São Francisco do Guaporé, para atuar nesse 

feito, porquanto se pede o impedimento do atual titular da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé; e comunicado ao senhor 

procurador-geral de Justiça para a nomeação da promotora pública 

Analice, lotada na comarca de Nova Brasilândia, para atuar como 

fiscal da lei. A referida designação é de competência do TRE-RO, 

quanto a nomeação de Juiz Eleitoral, e da Procuradoria Regional 

Eleitoral (TRE-RO), no caso de nomeação do Promotor Eleitoral, não 

cabendo a parte escolher a autoridade judicial e o promotor de justiça 

que atuará no feito. Como também, não merece ser acolhido o pedido 

dos autos, porquanto as referidas autoridades, em exercício na 35ª 

Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé/RO, não se deram por 

suspeitas nem estão impedidas de exercer suas funções. 

Encaminhamento de ofício ao IDARON de São Miguel do Guaporé 

para informe ao juízo movimentação de semoventes (gado) dos 

últimos cinco anos em nomes dos investigados, Encaminhamento de 

ofício à Junta Comercial para que informe ao juízo a movimentação 



financeira da Empresa de Sociedade de Advogados denominada de 

Ronaldo da Mota Vaz, administrada por Ronaldo da Mota Vaz, vice-

prefeito eleito no último “dia 15/15/2020” (sic) nesse município e 

Requisição de dois servidores do TRE/RO especialmente para fazer 

auditoria nas contas de campanha eleitoral de Cornélio Duarte de 

Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz. Verifico que os pedidos liminares 

feitos pela parte autora devem restar indeferidos pelos motivos já 

expostos, como também, em razão de competir a parte diligenciar ou 

provocar órgãos investigativos para obter as informações, pois o Juízo 

é destinatário das provas e somente deferirá pedidos dessa natureza 

em casos excepcionais, quando for necessária a atividade 

jurisdicional, devendo a parte comprovar que não conseguiu obter por 

meios próprios. Em face dos motivos expostos acima, indefiro os 

pedidos liminares pelo autor na petição inicial. Notifiquem-se e 

citem-se os réus, para que ofereçam ampla defesa, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 22, inciso I, alínea "a" c/c art. 24 da 

Lei Complementar 64/1990. Após, proceda o Cartório Eleitoral ao rito 

estabelecido pelo art. 22 da Lei Complementar 64/1990, no 



prosseguimento do feito. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

Eleitoral. Intime-se. São Miguel do Guaporé, 4 de dezembro de 2020”. 

  

DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO É ESCOLHIDO 

RELATOR DO PROCESSO RELACIONADO A VALDECI ELIAS 

 

A apelação interposta por Valdeci Elias foi distribuído doa dia 

31/10/2018, no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o 

desembargador Eurico Montenegro foi escolhido relator. No dia 

28/05/2020, a corte decidiu o feito e a ementa ficou assim 

consignada: “Apelação. Ação civil pública. Direito administrativo. 

Secretaria de saúde. Município. Ministério Público. Requisição. 

Resposta. Ausência. Demora. Desídia. Conjunto probatório. 

Convergência. Dolo. Má-fé. Comprovação. Penalidade. 

Razoabilidade. Proporcionalidade. Reprovabilidade. Fixação. 

Manutenção. 1. Além da compreensão de que basta o dolo genérico - 

vontade livre e consciente de praticar o ato - para configuração do ato 

de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 



8.429/1992, exige a presença da má-fé, pois a Lei de Improbidade 

Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas 

sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 

Precedente do STJ. 2. O conjunto probatório convergente à prática de 

ato ímprobo deve ser considerado para o seu reconhecimento e 

eventual condenação. 3. Negado provimento ao recurso de apelação” 

  

PROCESSO MILIONÁRIO LIGADO AO PRECATÓRIO DO TJ/RO 

 

No dia 25/09/2014, Renan Neves Ribeiro, entrou com uma ação 

popular, autuada nos autos de número 0019451-34.2014.8.22.0001, 

distribuído na ‘1ª Vara da Fazenda Pública, da titularidade da juíza 

extremante experiente e dedicada, doutora Inês Moreira da Costa, da 

qual já proferiu sentença contra vários políticos corruptos do Estado 

de Rondônia, porém no pedido inaugural feito por autor, a 

magistrada de piso, no dia 30/09/112014, extinguiu o feito e, 

consequentemente, determinou a exclusão Rowilson Teixeira da lide, 



por falta de legitimidade passiva, que, à época, era o presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Veja a decisão, na íntegra, 

da magistral de juízo singular: “Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública 

Processo: 0019451-34.2014.8.22.0001 Classe: Ação Popular 

Requerente: Renan Neves Ribeiro Requerido: Estado de Rondônia; 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; José 

Benedicto da Silva; Idália Fraga Moreira Silva; Antônio Carlos Fraga 

e Silva; Samuel Pereira de Araújo;  Marco Aurélio Sentença. Cuida-se 

de ação popular, com pedido de medida liminar, proposta por Renan 

Neves Ribeiro em face do Estado de Rondônia e de Rowilson Teixeira 

e outros como litisconsortes passivos necessários. Afirma que o TJRO, 

conforme Lei Orçamentária em vigor, conta com previsão 

orçamentária para pagamento de Precatórios no presente exercício na 

ordem de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), mas que, em 

decorrência de superávit de arrecadação, o Governo do Estado de 

Rondônia editou e a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a Lei 

3.346/2014, mediante a qual abriu um crédito suplementar no 

importe de R$ 142.463.128,69. Somando o valor previsto no 



orçamento deste ano e o valor da suplementação orçamentária, o 

Poder Judiciário passou a contar com mais de R$ 220.000.000,00 

para pagamento de Precatórios. Afirma que a Lei, por não haver 

comprovação de superávit financeiro que a respaldasse, é nula. 

Afirma que a Presidência do TJRO determinou a retirada do 

Precatório de caráter comum número 2003072-85.1994.8.22.0000, 

o qual, após homologação do Termo de Acordo, foi pago o valor de R$ 

74.375.425,27, correspondente a 50% do valor do precatório, sendo o 

restante a ser quitado em 24 parcelas de R$ 3.096.892,70, totalizando 

o valor de R$ 148.750.850,54. Aduz que o termo de acordo não revela 

economia para o Estado, tendo em vista o valor originário do 

precatório de R$ 104.554.371,12. Assevera que a celebração do termo 

de acordo vai de encontro com a decisão do STF na ADI 4425, que 

tornou inconstitucional pagamentos parcelados de precatórios. 

Salienta que o citado acordo é ilegal porque deixou de priorizar o 

pagamento de precatório de natureza alimentar. Afirma que o termo 

de acordo adotou como índice para efeito de atualização monetária 

dos valores devidos até março de 2013 a TR – Taxa Referencial, que 



embora resulte em um valor inferior ao que poderia ser obtido, se 

utilizado outro índice, essa pretensão também veio em desencontro 

com as decisões do STF e STJ. É o relatório. Decide-se. 1) Da 

ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça Consoante 

abalizada doutrina, compre salientar que “pela teoria do órgão, a 

pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos, de tal 

modo que quando os agentes que os compõem manifestam a sua 

vontade, é como se o próprio Estado o fizesse; substitui-se a ideia de 

representação pela de imputação. Sendo assim, impõe-se excluir 

Rowilson Teixeira da lide, por ilegitimidade passiva, na medida em 

que a manifestação de vontade, por ocasião da homologação do termo 

de acordo, imputa-se ao próprio Estado. Da ausência de indício de 

lesividade ao patrimônio público. A respeito da ação popular, 

impende observar que a Constituição Federal dispõe que “qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 



má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência” (art. 5º, 

LXXIII). “A ação popular, como regulada pela Lei 4.717, de 29-6-1965, 

visa à declaração de nulidade ou à anulação de atos administrativos, 

quando lesivos ao patrimônio público, como dispõem seus arts. 1º, 2º 

e 4º (AO 506-QO, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 6-5-

1998, Plenário, DJ de 4-12-1998). Vê-se, portanto, que a ação popular 

visa precipuamente à obtenção de tutela jurisdicional desconstitutiva, 

na medida em que se presta à anulação de ato praticado em 

detrimento do patrimônio público, da moralidade administrativa, etc. 

Com efeito, consoante doutrina abalizada sobre o tema: "O primeiro 

requisito para o ajuizamento da ação popular é o de que o autor seja 

cidadão brasileiro, isto é, pessoa humana, no gozo de seus direitos 

cívicos e políticos, requisito, esse, que se traduz na sua qualidade de 

eleitor. Somente o indivíduo (pessoa física) munido de seu título 

eleitoral poderá propor ação popular, sem o que será carecedor dela. 

Os inalistáveis ou inalistados, bem como os partidos políticos, 

entidades de classe ou qualquer outra pessoa jurídica, não têm 

qualidade para propor ação popular (STF, Súmula 365). Isso porque 



tal ação se funda essencialmente no direito político do cidadão, que, 

tendo o poder de escolher os governantes, deve ter, também, a 

faculdade de lhes fiscalizar os atos de administração. O segundo 

requisito da ação popular é a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a 

invalidar, isto é, que o ato seja contrário ao Direito, por infringir as 

normas específicas que regem sua prática ou por se desviar dos 

princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Não se exige 

a ilicitude do ato na sua origem, mas sim a ilegalidade na sua 

formação ou no seu objeto. Isto não significa que a Constituição 

vigente tenha dispensado a ilegitimidade do ato. Não. O que o 

constituinte de 1988 deixou claro é que a ação popular destina-se a 

invalidar atos praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao 

patrimônio público. Essa ilegitimidade pode provir de vício formal ou 

substancial, inclusive desvio de finalidade, conforme a lei 

regulamentar enumera e conceitua em seu próprio texto (art. 2º, "a" 

a "e"). O terceiro requisito da ação popular é a lesividade do ato ao 

patrimônio público. Na conceituação atual, lesivo é todo ato ou 

omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a 



Administração, assim como o que ofende bens ou valores artísticos, 

cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade. E essa 

lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a 

lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), 

para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias 

para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos 

impõe-se a dupla demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao 

patrimônio protegível pela ação popular. Sem estes três requisitos - 

condição de eleitor, ilegalidade e lesividade –, que constituem os 

pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação popular. Como se 

vê, sendo a lesividade requisito da demanda, impõe-se o 

indeferimento da ação popular caso não demonstrada. A respeito da 

comprovação da lesividade, confira-se o seguinte julgado do STJ: 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. 

ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LESIVIDADE AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. 

NECESSIDADE. 1. O fato de a Constituição Federal de 1988 ter 

alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito 



de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se 

tratando de lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou 

ao patrimônio histórico e cultural. 2. Não há por que cogitar de dano 

à moralidade administrativa que justifique a condenação do 

administrador público a restituir os recursos auferidos por meio de 

crédito aberto irregularmente de forma extraordinária, quando 

incontroverso nos autos que os valores em questão foram utilizados 

em benefício da comunidade. 3. Embargos de divergência providos. 

No caso, não há mínimo indício de lesividade ao patrimônio público. 

Este juízo contatou a Presidência do TJRO, solicitando informações 

acerca do termo de acordo mencionado nos autos e dos respectivos 

procedimentos adotados, sendo estas informações apresentadas e ora 

juntadas. Verifica-se que o TJRO seguiu a metodologia de cálculos 

elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme Correição 

realizada na divisão de precatórios do TJRO, no período de 13.5.2013 

a 17.5.2013. Conforme relatório do CNJ, o precatório, cujo termo de 

acordo é objeto de questionamentos na presente demanda, atingia o 

montante de R$ 224.469.364,90, conforme a metodolia do TJRO. 



Entretanto, confeccionadas novas planilhas de cálculo pelo CNJ, 

apurou-se o valor de R$ 140.262.760,08. O TJRO, por ocasião do 

termo de acordo, chegou ao montante de R$ 148.750.850,54, 

conforme metodologia de atualização disciplina pelo CNJ. Note-se 

que antes da correição, o valor apurado pelo TJRO atingia o montante 

de R$ 224.469.364,90; posteriormente, contudo, houve redução para 

o valor de R$ 148.750.850,54. Assim, não há falar em lesividade. É 

incorreto afirmar, nos termos expostos na inicial, que “o Termo de 

Acordo em apreço não visou trazer nenhuma econômica (sic) para o 

Estado de Rondônia...” Registre-se que o valor acordado foi 

parcelado, mediante repasse imediato de R$ 74.375.425,27, 

equivalente a 50% do precatório, e o saldo remanescente dividido em 

24 parcelas de R$ 3.096.892,70, sem correção monetária e juros. 

Inicialmente, convém esclarecer que o poder executivo, através do 

Decreto n. 15.301, de 29/07/2010 (publicado no DOE nº 1542, de 

30/07/2010), fez a opção de pagamento dos precatórios vencidos, 

relativos às suas administrações direta e indireta, mediante depósito 

mensal, em conta especial criada para tal fim, de 1/12 (um doze avos) 



do valor correspondente a 1,5% da receita corrente líquida apurada no 

segundo mês anterior ao mês do depósito, na forma do inciso I dos §§ 

1º e 2º do art. 97 do ADCT. Este mesmo decreto instituiu o Sistem 

Único de Controle de Precatórios Judiciais do Estado de Rondônia. 

Assim, a partir dessa publicação, o Tribunal de Justiça passou a ser o 

gestor do Sistema de Precatórios. Posteriormente, mediante convênio 

com o TRT da 14ª Região e o TRF da 1ª Região, foi fixado ao TRT o 

repasse de 50% dos valores depositados (considerando que o TRF não 

tinha precatório pendente). Os valores depositados nessa conta 

especial, exclusivamente para pagamento de precatórios, registraram 

um superávit financeiro no balanço patrimonial de 2013, 

provavelmente em razão de os dois precatórios mais antigos, e de 

valores mais elevados, ainda não terem sido quitados. Assim, tornou-

se necessária a edição da Lei n. 3346/2014 para autorizar a abertura 

de crédito suplementar para dar cobertura orçamentária às despesas 

correntes dos precatórios judiciais. Basta olhar o anexo I desta Lei, 

onde se observa sua destinação: "realizar pagamento de sentenças 

judiciais/precatórios" A própria Lei 3.346, de 7.4.2014, em seu art. 1º, 



parágrafo único, ressalta que “O superávit financeiro indicado no 

caput deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo 

financeiro do exercício de 2013, apurado no Balanço Patrimonial e 

extratos das contas bancárias específicas. ” Conforme informação da 

Coordenadoria de Programação Orçamentária do TJRO (COPLAN), 

devidamente anexada, vê-se o seguinte: “Considerando que a Divisão 

de Contabilidade – DICONT, nos encaminhou o Balanço Financeiro 

do exercício de 2013 (cópia em anexo) e aponta um superávit no valor 

de R$ 142.463.128,69 com a programação de precatórios, solicitamos 

de vossa senhoria que indique, por natureza de despesa, o valor a ser 

suplementado mediante crédito adicional suplementar por superávit 

financeiro, no valor de R$ 142.463.128,69, para que esta 

Coordenadoria providencie o pedido ao poder executivo da respectiva 

suplementação orçamentária.” De fato, consoante balanço 

patrimonial elaborado pela Divisão de Contabilidade constata-se o 

superávit financeiro. Portanto, ao contrário da alegação do 

demandante, não há falar em falta de comprovação de superávit 

financeiro. Da legalidade do termo de acordo realizado pelo juízo 



conciliatório de precatórios O art. 31 da Res. 115/2010, do CNJ 

facultou aos Tribunais a instituição do juízo de conciliação: Art. 31. 

Faculta-se aos Tribunais instituir Juízo Auxiliar de Conciliação de 

Precatórios, com objetivo de buscar a conciliação nos precatórios 

submetidos ao regime especial de pagamento, utilizando os valores 

destinados a pagamento por acordo direto com credores, com as 

competências que forem atribuídas pelo ato de sua instituição. O 

Tribunal de Justiça de Rondônia instituiu essa Central de Conciliação, 

a qual realizou, em 13/06/2014, sob a direção do Juiz Auxiliar da 

Presidência, o termo de audiência que resultou no acordo 

questionado nos presentes autos. Improcede a alegação de que o 

termo de acordo contraria súmulas dos Tribunais Superiores e, 

inclusive, a decisão do STF, dentre outros apontamentos, salientou-

se: “O regime 'especial' de pagamento de precatórios para Estados e 

Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na 

quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o 

contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula 

constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da 



Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 

5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional 

(CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, 

XXXVI).” Em seguida, alguns Tribunais deixaram de efetuar os 

pagamentos de precatórios. Por conseguinte, sobreveio decisão do 

min. Luiz Fux, relator p/ acórdão da ADI 4425, nestes termos: "A 

decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional nº 62/09, 

assentando a invalidade de regras jurídicas que agravem a situação 

jurídica do credor do Poder Público além dos limites 

constitucionalmente aceitáveis. Sem embargo, até que a Suprema 

Corte se pronuncie sobre o preciso alcance da sua decisão, não se 

justifica que os Tribunais Locais retrocedam na proteção dos direitos 

já reconhecidos em juízo. Carece de fundamento, por isso, a 

paralisação de pagamentos noticiada no requerimento em apreço. 

Destarte, determino, ad cautelam, que os Tribunais de Justiça de 

todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade 

aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando 



até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 

14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a 

vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob 

pena de sequestro. Ora, a considerar a ordem para continuar o 

pagamento de precatório na forma como já vinha sendo realizada, 

conforme a sistemática vigente à época, é certo que não há óbice ao 

pagamento de precatório mediante parcelamento. No mais, qual a 

lesividade ao patrimônio público decorrente da realização de 

pagamento de precatório mediante parcelamento? Note-se que, 

consoante explicitado pelo min. Luiz Fux ao determinar a 

continuidade aos pagamentos de precatórios, que “A decisão do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional nº 62/09, 

assentando a invalidade de regras jurídicas que agravem a situação 

jurídica do credor do Poder Público. ” Assim, sob esse ângulo, também 

não há falar em lesividade ao patrimônio público. Dos critérios de 

correção do precatório. Outro ponto alegado, é a adoção da TR (Taxa 

Referencial) para efeito de atualização monetária. Nesse particular, o 



próprio demandante reconhece que a adoção da TR acarreta valor 

inferior ao que poderia ser obtido. Ora, se a adoção da TR acarreta 

valor inferior, inexiste lesividade ao patrimônio público. Segundo o 

demandante, contudo, a adoção da TR vai de encontro com as 

decisões do STF e STJ. Ocorre, entretanto, que o fato de a adoção da 

TR, segundo alega o demandante, contrariar decisões do STF e STJ, 

não é o suficiente para o ajuizamento da ação popular, levando em 

conta a ausência de lesividade. Conforme lições de Hely Lopes 

Meireles expostas inicialmente, são três os requisitos da ação popular: 

legitimidade, ilegalidade e lesividade. Sem esses três requisitos não se 

viabiliza a ação popular. A ilegalidade significa a contrariedade do ato 

ao Direito, “por infringir as normas específicas que regem sua prática 

ou por se desviar dos princípios gerais que norteiam a administração 

pública. ” Porém, não basta a ilegalidade do ato. É preciso que, além 

de contrariedade ao direito, haja lesividade decorrente do ato, vale 

dizer, prejuízo ao erário, o que, na espécie, não ocorreu em virtude da 

utilização da TR. 6) Da violação a ordem de pagamento de precatórios 

de natureza alimentar. Segundo o demandante, “o citado Termo de 



Acordo é ilegal ainda porque viola o princípio constitucional da 

prioridade de pagamentos dos Precatórios de natureza alimentar. ” 

Nesse ponto, comporta reafirmar que não basta a ilegalidade do ato. 

É necessário, como requisito indispensável ao cabimento da ação 

popular, a demonstração da lesividade decorrente do ato. Ainda que 

se admita a ilegalidade do ato, com o que não se compromete este 

juízo, é certo que o fato de não haver prioridade de pagamento de 

precatório de natureza alimentar viola, em tese, interesse particular. 

Com efeito, o pagamento de precatório de natureza comum, em 

suposto detrimento ao pagamento de precatório de natureza 

alimentar, não implica prejuízo ao patrimônio público. Sendo assim, 

não há falar em lesividade. De toda sorte, ad argumentandum, é certo 

que o termo de acordo não desrespeitou a prioridade de pagamento 

dos precatórios de natureza alimentar, na medida em que o TJRO vem 

observando a regra do § 6º do art. 97 do ADCT. Primeiramente, anota-

se que o § 6º do art. 97 – ADCT fixa a preferência dos créditos 

humanitários – doentes e idosos – (§ 2º do art. 100, CF) precedendo 

aos demais (comuns e alimentares) em qualquer ano (“todos os 



anos”). Assim, ainda que o credito tenha sido apresentado em ano 

recente (ex. 2011), precederá aos comuns e alimentares de anos 

anteriores (1992, 1994…2005…). De outro lado, a regra do § 6º do art. 

97 – ADCT fixa que a preferência dos créditos alimentares (§ 1º do 

art. 100, CF) somente ocorre em relação aos requisitórios do mesmo 

ano, ou seja, o alimentar somente precede o comum se ambos forem 

apresentados no mesmo ano (“requisitórios do mesmo ano”). Assim, 

o crédito alimentar apresentado em 2011 ou 2005 precederá o credito 

comum se apresentado em 2011 ou 2005, respectivamente. Não 

ocorrerá a precedência do alimentar apresentado em 2011 ou 2005 

em relação ao credito comum apresentado em 1992 e 1994. No caso, 

a considerar que o termo de acordo diz respeito a precatório expedido 

no ano de 1994, não há falar em ofensa à prioridade de pagamentos 

de precatórios de natureza alimentar, tendo em vista que inexistem 

precatórios de natureza alimentar apresentados em data anterior ao 

ano de 1994. De todo visto, conclui-se, ainda, não haver ofensa à 

moralidade administrativa. De toda sorte, cumpre repisar 

entendimento do STJ segundo o qual “O fato de a Constituição 



Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação 

popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade 

do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. ” (...). Assim, 

sob todos os enfoques possíveis, contata-se, de plano, que não há falar 

em lesividade, razão pela qual se impõe o indeferimento da inicial. 

Finalmente, impõe-se reputar o demandante litigante de má-fé, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos, ao fazer suas afirmações 

sem qualquer respaldo legal e documental, especialmente no que 

tange à lesividade ao patrimônio público, à ordem de pagamento de 

precatórios de natureza alimentar, à forma de correção dos débitos 

(que foi determinada pelo CNJ), à ofensa à súmulas e jugados do STF. 

O exercício do direito deve, à luz da boa-fé, sofrer limitações, quando 

exercido abusivamente. Durante o procedimento as partes devem agir 

com lealdade, não faltando voluntariamente com a verdade e nem 

utilizando artifícios fraudulentos, ou até mesmo omitindo fatos que, 

se devidamente analisados, como no presente caso, levam ao 

indeferimento do pedido. Ante o exposto, exclui-se Rowilson Teixeira 



da lide, por falta de legitimidade passiva. Além disso, a considerar 

manifesta ausência de lesividade do termo de acordo impugnado ao 

patrimônio público, o que conduz à falta de requisito específico da 

ação popular e, portanto, à carência da ação, indefere-se a inicial nos 

termos do art. 295, II, do CPC. Extingue-se o processo sem resolução 

do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. A considerar a litigância 

de má-fé (CPC, art. 17, II), condena-se o demandante ao pagamento 

de multa em valor equivalente a 1% sobre o valor da causa, bem como 

ao pagamento das custas processuais. Em razão dessa condenação, 

fica o requerente ciente de que para interposição de recurso deverá 

recolher às custas do preparo judicial, sob pena de deserção. Sem 

honorários advocatícios. Arquivem-se, oportunamente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se”.  

 

NÃO HÁ CUSTAS EM AÇÃO POPULAR 

 



No dia 23/06/2008, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

proferiu decisão em ação popular, afirmando não há custas em 

processo dessa natureza: “AÇÃO POPULAR. ISENÇÃO DE CUSTAS 

E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-

FÉ. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

DE ESPORTES. LESIVIDADE E ILEGALIDADE. NÃO 

COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A sentença que repele 

pretensão deduzida em ação popular, por força de lei, está sujeita ao 

reexame necessário. 2. Diante do reconhecimento que não houve má-

fé no ajuizamento desta ação popular fica a apelante isenta do 

pagamento das custas processuais e do ônus da sucumbência. 

Inteligência do inciso LXXIII do artigo 5º da CF. Para a viabilidade 

da ação popular necessário a presença de três pressupostos, quais 

sejam, a condição de eleitor do sujeito ativo, ilegalidade ou 

ilegitimidade do ato a invalidar e dano ao erário público. 4. O fato de 

a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento 

da ação popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a 

lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade 



administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e 

cultural. 5. Não logrando êxito em demonstrar a presença dos 

pressupostos de ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar e dano 

ao erário público, a pretensão deduzida não tem condições de 

prosperar, mesmo porque não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe cabia. Apelação desprovida. Sentença reformada 

parcialmente em sede de reexame necessário. ” 

 

JUÍZA SE NEGA A DECLAR SUSPEITA EM ATUAR NO PROCESSO 

MILIONÁRIO DE PRECATÓRIO DO TJ/RO 

 

No dia 24/10/2014, a magistrada titular da 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Porto Velho, proferiu despacho nos autos de número 

0019451-34.2014.8.22.0001, ingressado por Renan Neves Ribeiro, 

em face de Estado de Rondônia; Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia; José Benedicto da Silva; Idália Fraga Moreira 

Silva; Antônio Carlos Fraga e Silva; Samuel Pereira de Araújo e Marco 



Aurélio, afirmando o que segue: “O requerente interpôs recurso de 

apelação e exceção de suspeição por parcialidade do juiz. Com relação 

ao recurso de apelação, deixo de recebê-lo porquanto não se recolheu 

o valor devido a título de preparo, tendo sido a sentença expressa: 

"Em razão dessa condenação, fica o Requerente ciente de que para 

interposição de recurso deverá recolher às custas do preparo judicial, 

sob pena de deserção". Por outro lado, com relação à exceção de 

suspeição, é certo que não comporta guarida. O órgão público não se 

confunde com o agente que nele exerce suas atribuições. Este juízo 

entrou em contato com a presidência do TJRO, o que não significa ter 

contatado diretamente a pessoa do Presidente do Tribunal. Este juízo, 

em nenhum momento, falou por telefone com o Presidente do 

Tribunal. Ao contatar-se a Presidência obteve-se informações 

(públicas, aliás) com os servidores lá lotados. Note-se que o 

Presidente do TJRO não subscreveu nenhuma informação. Os 

documentos aos quais este juízo teve acesso revelam 

acontecimentos/fatos pretéritos. Fatos públicos. Inconcebível cogitar 

eventual interesse do juízo, de modo a favorecer quem quer que seja. 



Tanto é assim, para afastar qualquer ideia de sigilosidade, que se fez 

questão de revelar a fonte das informações (que não poderia ser outra 

senão a Presidência do TJRO, órgão constitucionalmente incumbido 

do pagamento de precatórios), informações, repise-se, públicas e 

notórias. Aliás, nada mais fez o que lhe faculta a Lei. Com efeito, 

rememore-se que, à luz do art. 399 do CPC, “O juiz requisitará às 

repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, (I) as 

certidões necessárias à prova das alegações das partes e (II) os 

procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados 

a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da 

administração indireta. O demandante afirma, convenientemente, 

que não tinha conhecimento dos fatos demonstrados pelo juízo, com 

o que não se pode concordar devido à natureza pública dos 

documentos, os quais poderiam, sim, ter guarnecido a petição inicial, 

e tanto é assim que o demandante teve, por exemplo, acesso ao termo 

de audiência. Assim, sem maiores elucubrações, rejeito a exceção de 

suspeição. Desentranhe- se o incidente e, juntamente com esta 

decisão, encaminhe-o ao TJRO”.   



 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RELATORIA DO 

DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO, O MESMO QUE 

PROFERIU DECISÃO CONTRA VALDECI ELIAS  

 

No dia 29/102014, o desembargador Eurico Montenegro Júnior, 

relator na corte do agravo de instrumento postulado por Renan Neves 

Ribeiro, proferiu decisão monocrática nos autos de número  0011177-

84.2014.822.0000, de órgão julgado da 2ª Câmara Especial, 

afirmando como se vê à frente: “Trata-se de agravo de instrumento 

com pedido efeito suspensivo interposto por Renan Neves Ribeiro, em 

face da decisão que, em sede ação originária que tramita junto à 1ª 

Vara da Fazenda Pública desta Comarca, julgou deserto o recurso de 

apelação interposto ante a falta de preparo. Em suas razões, o 

agravante narra que ingressou com ação popular em desfavor do 

Estado de Rondônia e outro, no intuito de desconstituir atos 

administrativos que reputa serem lesivos ao patrimônio público. Aduz 



que magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial, e o condenou em 

litigância de má-fé e restringiu o recebimento do apelo ao prévio 

recolhimento de custas e preparo. Alega que contrariado com a 

decisão, interpôs recurso apelação, pugnando pelo deferimento da 

assistência judiciária gratuita, mas que o juízo a quo julgou deserto o 

recurso. Sustenta que o juízo de piso buscou cercear seu acesso ao 

poder judiciário e de esgotar as vias recursais, tendo em vista se o 

valor atribuído a causa R$ 148.750.850,54 ( Cento e quarenta e oito 

milhões, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais e 

cinquenta e quatro centavos), tornando impossível seu recolhimento. 

Requer em sede liminar, para determinar que o recebimento do apelo, 

e seu processamento É o relatório. Decido. A Lei 1.060/50 beneficia 

tanto aquele declaradamente hipossuficiente ou sem condições, 

momentaneamente, de pagar as custas do processo e os honorários 

sucumbenciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos 

termos do artigo 2º, parágrafo único, da referida lei. O artigo 4º da 

mesma lei garante à parte hipossuficiente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a qualquer tempo da ação, mediante simples 



afirmação, sendo desnecessária a juntada de documentação 

comprobatória de sua situação. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido bastar a mera afirmação da parte 

de ser hipossuficiente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 

MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face 

do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos 

princípios da fungibilidade e da economia processual. 2. Em 

observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente 

cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às 

partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela 

nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e 1º, prevê que o 

referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo 

suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter 

condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal 



em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que 

pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do 

processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. 

Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma 

comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte 

contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos 

que infirmem a hipossuficiência do requerente. MS, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 

22/11/2011). PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS 

SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. 

ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se na origem de Agravo de 

Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o 

arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de 



sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária 

gratuita. 2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, 

bastando a simples afirmação do requerente de que não está em 

condições de arcar com as custas do processo e os honorários 

advocatícios. 3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs 

critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao 

requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal 

entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que 

estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado 

apenas em caso de prova contrária nos autos. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 

28/10/2011). Esta Corte tem o mesmo entendimento: PROCESSO 

CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

PROPORCIONALIDADE ENTRE SITUAÇÃO ECONÔMICA-

FINANCEIRA E IMPACTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. O 

benefício da justiça gratuita não se aplica estritamente às pessoas em 

situação de miséria. Segundo a interpretação mais moderna da 

norma, é necessário que se faça um balanço entre as condições 



financeiras do requerente do benefício, bem como o impacto razoável 

das despesas do processo sobre a sua receita familiar. (TJRO, Agravo 

de Instrumento n. 0004925-36.2012.8.22.0000, Rel. Des. Rowilson 

Teixeira, J. 19/07/2012). Assim, tenho que inexistem motivos e 

elementos nos autos capazes de determinar o indeferimento do 

pedido, e entendo que a decisão agravada está em confronto com 

jurisprudência dominante de Tribunal Superior. Importante registrar 

que a alegação da parte de que não pode arcar com as despesas 

processuais goza de presunção de veracidade e sobre ela poderá 

responder por eventual inveracidade. Assim, em atenção ao princípio 

que assegura o acesso à justiça, motivo pelo qual impõe-se a reforma 

da decisão agravada para que seja concedido o benefício da 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, considerando a decisão 

agravada está em confronto com a jurisprudência dominante nos 

Tribunais Superiores, dou provimento ao agravo, monocraticamente, 

nos termos do art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, para 

conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

determinando o regular processamento de seu recurso de apelação na 



origem. Procedidas as anotações necessárias, transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se”.  

 

JULGAMENTO DO CASO DE SUSPEIÇÃO NÃO RECONHECIDO 

PELA MAGISTRADA DE PISO 

 

No dia 19/01/2015, a exceção de suspeição, autuada na corte nos autos 

de número 0019451-34.2014.8.22.0001,  da 1ª Vara da Fazenda 

Pública, de Porto Velho, que trata do questionamento feito excipiente 

Renan Neves Ribeiro, em face do excepto Inês Moreira da Costa, 

da relatoria do desembargador Isaias Fonseca Moraes, deliberou 

sobre o feito, aprovando a seguinte ementa: ‘’Exceção de suspeição de 

parcialidade de juiz. Fundamento legal. Inexistência. Improcedência. 

O art. 135 do CPC prevê as hipóteses de suspeição de parcialidade do 

juiz. Não havendo a incidência de alguma das hipóteses ali previstas, 

não merece acolhida a exceção de suspeição do magistrado. A exceção 

de suspeição de parcialidade possui caráter excepcional e somente 



poderá ser acolhida caso exista prova indene que demonstre o 

comprometimento do magistrado, sob pena de ofensa ao princípio 

constitucional do juiz natural. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os desembargadores do Tribunal 

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 

conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em, 

por unanimidade, rejeitar a exceção nos termos do voto do relator. Os 

Desembargadores Valdeci Castellar Citon, Hiram Souza Marques, 

Eurico Montenegro, Renato Martins Mimessi, Roosevelt Queiroz 

Costa, Ivanira Feitosa Borges, Miguel Monico Neto, Raduan Miguel 

Filho, Daniel Ribeiro Lagos, Oudivanil de Marins e o Juiz José Jorge 

Ribeiro da Luz acompanharam o voto do Relator. Impedido o 

desembargador Rowilson Teixeira. Ausentes os Desembargadores 

Sansão Saldanha, Moreira Chagas, Walter Waltenberg Silva Junior, 

Kiyochi Mori, Marcos Alaor Diniz Grangeia, Marialva Henriques 

Daldegan Bueno e Gilberto Barbosa. O desembargador Alexandre 

Miguel não votou”.  



RELATÓRIO 

 

“Renan Neves Ribeiro opõe exceção de suspeição por parcialidade 

contra a Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública, Dra. Inês Moreira da 

Costa, utilizando por fundamento os incs. IV e V do art. 135 do Código 

de Processo Civil. Narra que figura como autor em ação popular que 

trata de indícios de lesividade ao patrimônio público e que a 

magistrada teria contatado pessoalmente o excelentíssimo senhor 

Presidente deste Tribunal, Desembargador Rowilson Teixeira, acerca 

de informações sobre o termo de acordo em processo que envolve 

precatórios, as quais, não obstante, estariam à disposição do juízo no 

departamento competente. Embasa sua tese no seguinte trecho da 

sentença prolatada na ação popular. Este juízo contatou a Presidência 

do TJRO, solicitando informações acerca do termo de acordo 

mencionado nos autos e dos respectivos procedimentos adotados, 

sendo estas informações apresentadas e ora juntadas.  Relata que 

havia interesse na lide pelo Presidente deste Tribunal, o qual prestou 

as informações que lhe convinham, com o fim de influenciar a decisão 



que redundou na sua exclusão do polo passivo da lide, motivo 

suficiente para ser declarada a parcialidade do juízo, que, também por 

conta própria, teria buscado provas que não eram de seu 

conhecimento. Expõe que o juízo conduziu o feito para além do que 

foi pleiteado, prolatando decisão extra petita. Combate o mérito da 

decisão na ação popular, como se apelo fosse. A excepta prolatou 

decisão não reconhecendo a suspeição, e determinou a remessa do 

feito a esta Corte, para análise do decisum. Por fim, pugna pela 

procedência desta exceção de suspeição por parcialidade do juízo e 

anulação da sentença. A Procuradoria de Justiça de Rondônia, no 

parecer, opina pela rejeição da suspeição com a consequente 

determinação de seu arquivamento. É o relatório”. 

 

VOTO 

 

“Como cediço, a exceção de suspeição ou de impedimento de 

magistrado para fim de exercer a função de juiz natural é medida 

extrema, que deve ser apreciada com a máxima prudência, em razão 



dos efeitos negativos que podem ensejar ao magistrado tido por 

suspeito ou impedido que deixa de reconhecer tais possibilidades e se 

mantém à frente do julgamento da causa. O art. 135 do CPC permite 

que as partes manejem exceção de suspeição, pleiteando o 

afastamento do magistrado condutor da causa, quando verificada 

uma das hipóteses taxativamente previstas: CPC Art. 135. Reputa-se 

fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: I - amigo íntimo 

ou inimigo capital de qualquer das partes; 

II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge 

ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; 

III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das 

partes; IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; 

V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo 

íntimo. O excipiente suscita suspeição por parcialidade da excepta, 

porquanto a redação dada à sentença informa ter contatado a 



presidência deste Tribunal, a fim de obter informações acerca de 

determinado termo de acordo nos autos do Precatório nº 2003072-

85.1994.8.22.0000. Ora, noto que a parte se apegou à literalidade da 

redação, convicto de que a magistrada teria pessoalmente contatado 

o excelentíssimo senhor Presidente deste Tribunal, com o fim 

exclusivo de manipular a decisão. Cumpre esclarecer que os atos 

praticados no processo obedecem às normas de organização 

judiciária, de modo que as informações não foram prestadas 

pessoalmente pelo senhor Presidente deste Tribunal, mas sim pelos 

servidores investidos em suas funções. Os atos referidos pelo 

excipiente são de ocorrência corriqueira e, em sua quase totalidade, 

passíveis de imputação ao serviço cartorário ou de departamento, não 

à atuação da juíza. É evidente que os atos praticados não se revestem 

de cunho pessoal, pois constato que, na data de 13/6/2014, o processo 

foi enviado à Presidência para obtenção de informações pelo juízo. 

Nele, consta o protocolo de recebimento pela Presidência, ainda em 

13/6/2014, com retorno à origem em 17/6/2014. O fato de a 

magistrada consignar que requereu informações acerca dos fatos 



alegados na ação popular não pode ser causa para a parte identificar 

conduta subjetiva que retire sua imparcialidade. Essa circunstância 

não importa em suspeição do magistrado. Digo mais, ainda que se 

cogitasse indício de parcialidade, não há evidência, nos autos, de sua 

ocorrência. As alegações não se sustentam, por serem infundadas. 

Suspeição de parcialidade não se reconhece por presunção, mas por 

demonstração de fato que se enquadre nas hipóteses expressamente 

previstas em lei. Consoante explica Ernane Fidélis dos Santos 

(Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 2008, p. 197): ¿O 

interesse pode revelar-se em formas mais diversas, mas deve ser 

reconhecido com fundamento em dados concretos e objetivos. É firme 

a jurisprudência do STJ: STJ. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Ausente prova da alegada parcialidade do magistrado, 

não deve prosperar a Exceção de Suspeição. 2. Modificar a conclusão 

a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do 

recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, 



o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 

7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. Min. BENJAMIN, HERMAN. 

Surpreende-me, ainda, o fato de o excipiente narrar que desconhecia 

o conteúdo dos documentos oriundos do Precatório nº 2003072-

85.1994.8.22.0000 quando é mais que sabido que o processo é 

público e, via de consequência, os atos e documentos também o são. 

Notadamente, não encontrei, seja na descrição dos fatos, seja nos 

elementos de prova apresentados, a presença das circunstâncias 

descritas nos incisos apontados. Tal entendimento vem corroborado 

pelo parecer do Ministério Público. Assim sendo, ausentes os 

requisitos necessários ao seu processamento, rejeito o incidente e 

proponho seu arquivamento. É como voto”.  

 

BUSCA DO PROCESSO NO TJ/JO, PELO PJe, DO PRECATÓRIO, 

EM NOME DE UM DOS REQUERIDOS DA AÇÃO POPULAR 

 



No dia 02/10/2020, Samuel Pereira de Araújo, brasileiro, divorciado, 

advogado regularmente inscrito na OAB-RO sob o nº 3681, portador 

do RG nº 639772-SSP/GO e do CPF 116.815.601-78, residente e 

domiciliado nesta urbe, à Av. Farquar nº 3120, 12º andar, ingressou 

com um mandado de segurança, em face do desembargador Paulo 

Kiyochi Mori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia e Município de Porto Velho, nos autos de número 

0807824-90.2020.8.22.0000, alegando, o seguinte: “O impetrante é 

credor por cessões de créditos, devidamente habilitados e registrados, 

cobrados nos autos do precatório número 2001650-

12.1993.8.22.0000, ocupando o feito a 1ª posição da lista unificada de 

precatórios em tramitação de pagamento mantida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, cujo devedor é a Fazenda Pública do 

Município de Porto Velho. Às vésperas do pagamento de seus 

créditos, ao final do ano de 2019 - depois de ter sido pago parte 

considerável de credores, excetuando-se parte dos créditos do 

impetrante e outros, o município devedor interpôs mandado de 

segurança, autuado nos autos de número 0804940- 



25.2019.8.22.0000, objetivando, principalmente, em síntese, 

rediscutir cálculos, já homologados pelo CNJ, e apontar supostas 

nulidades do procedimento, estas também superadas por decisões 

administrativas e judiciais. Indeferida, em primeiro momento, a 

inicial da municipalidade sobreveio, em 31/01/2020, despacho 

positivo de acolhimento da tutela recursal provisória buscada, em 

sede de provimento de agravo interno interposto pelo devedor, lá 

impetrante, conferindo efeito suspensivo aos pagamentos dos 

créditos de precatórios, relativos aos devedores remanescentes, até o 

julgamento do writ, sob os seguintes termos: “Trata-se de agravo 

interno interposto pelo Município de Porto Velho contra decisão 

monocrática proferida pelo Juiz Ênio Salvador Vaz que, em 

substituição regimental, indeferiu de plano o mandado de segurança 

impetrado em desfavor do desembargador presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, ao argumento de que está superada a 

matéria relativa ao valor do precatório n. 2001650-

12.1993.8.22.0000 e ausente prova pré-constituída capaz de 

demonstrar a existência de abuso ou violação ao direito líquido e certo 



alegado. Em suas razões, o agravante alega que a decisão extintiva é 

nula, pois o substituto regimental atuou em nome de autoridade 

judicial que não poderia julgar o feito, em razão de prévia declaração 

de suspeição. Outrossim, assevera que a petição inicial do mandamus 

está em conformidade com os requisitos legais previstos tanto na Lei 

nº 12.016/2009 e da lei processual civil, não havendo justa causa a 

merecer sua extinção como determinado na r. decisão monocrática. 

Aduz que a negativa de instauração da relação processual com o 

indeferimento da inicial, ocasionou verdadeiro cerceamento do 

exercício de função essencial à jurisdição, eis que impediu a oitiva 

obrigatória do Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Argumenta, também, que não subsiste elemento fático ou jurídico que 

sustente o indeferimento da inicial, tanto porque o pagamento do 

“precatório da cota” atentou contra todas as regras constitucionais, 

legais, regulamentares e jurisprudenciais sobre o tema; quanto 

porque as provas colhidas no processo de precatório são fartas e 

inquestionáveis da ausência de definição da aplicação dos juros, 

moratórios e compensatórios, e sua aplicação no período da graça 



constitucional, além da prova da ocorrência dos pagamentos 

indevidos. Pondera, por fim, que persistem a fumaça do bom direito 

e a comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação, que 

reforçam o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

recursal, notadamente diante liberação do valor de R$ 89.720.628,01 

(oitenta e nove milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e vinte e 

oito reais e um centavo) e a iminência de liberação de saldo 

remanescente de aproximadamente 50.000,00 (cinquenta milhões 

de reais), de modo que se a tutela for concedida apenas ao final, 

nenhum efeito prático terá o futuro provimento judicial, eis que já 

agregados os valores ao patrimônio jurídico dos beneficiários, em 

total prejuízo às finanças públicas. Assim, requer o desfazimento da 

decisão agravada, com a reapreciação da liminar ou, de forma 

subsidiária, que seja admitido o regular processamento do 

mandamus, com a concessão do provimento liminar para suspender 

o trâmite do Precatório número 2001650- 12.1993.8.22.0000, com o 

sobrestamento dos pagamentos futuros e bloqueio de valores nas 

contas dos credores beneficiados, via Bacenjud, com relação aos 



pagamentos já efetivados, até o julgamento final do presente. É o 

relatório. Passo a decidir. Inicialmente, registro que estou analisando 

a decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial do mandado de 

segurança. Neste juízo primário de cognição, analiso o pedido de que 

a decisão combatida pelo presente mandado de segurança, em tese, 

não teria apreciado impugnações feitas pelo ora agravante no âmbito 

do precatório supracitado. Esta situação, demonstra, em tese, que não 

seria caso de indeferimento da inicial do mandamus, razão pela qual 

passo a apreciar o pedido liminar do presente agravo interno atento 

as diretrizes da Lei do Mandado de Segurança. Pretende o agravante 

a concessão da liminar para suspender o trâmite do precatório de 

número 2001650-12.1993.8.22.0000, com o sobrestamento de 

pagamentos futuros e bloqueio de valores nas contas dos credores 

relativos a pagamentos já efetivados, até o julgamento final do 

presente. Pois bem. Nos termos do artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, 

para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, são 

requisitos a existência de fundamento relevante e do ato impugnado 

puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao 



final. Em relação ao requisito de relevância da fundamentação, tenho 

que este se mostra presente, pois a análise da petição inicial e dos 

documentos que instruem o Mandado de Segurança indica que 

impugnações feitas no âmbito do precatório não foram analisadas, 

bem como pelo fato de que a própria contadoria judicial, quando 

instada, promoveu três correções do valor do precatório para menor, 

demonstrando que, em tese, seria possível a revisão de seu valor. 

Quanto ao requisito do perigo da ineficácia da medida, se concedida 

apenas ao final, vê-se que também resta presente, pois a decisão deste 

relator poderá se traduzir em inutilidade da prestação jurisdicional, 

caso todos os pagamentos sejam realizados e, eventual pretensão de 

ressarcimento, demandará medidas de extrema dificuldade de 

cumprimento. Todavia, não obstante, a argumentação do agravante, 

bem como os fatos apresentados, entendo não ser possível a 

concessão do efeito suspensivo nos moldes pretendidos, 

especialmente no que diz respeito ao bloqueio de valores transferidos 

para as contas dos credores. Pelo exposto, considerando a 

possibilidade de prejuízo ao erário municipal, defiro a antecipação de 



tutela recursal tão-somente para sobrestar a efetivação de novos 

pagamentos relativos ao precatório número 2001650- 

12.1993.8.22.0000, até o julgamento deste writ, ressaltando que o 

aludido procedimento administrativo poderá prosseguir em relação a 

eventuais impugnações e manifestações pendentes de apreciação. As 

demais questões deduzidas no agravo interno serão analisadas 

quando do julgamento do mérito. Nos termos do artigo 7º, incisos I e 

II da Lei n. 12.016/2009, notifique-se a autoridade coatora do teor 

desta decisão, encaminhando-se cópia da inicial, bem como para que 

preste informações preliminares no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

eventual análise das impugnações de cálculo já constantes do 

precatório, sem prejuízo de outras informações a serem prestadas 

posteriores, caso este recurso seja provido. Ultimadas estas 

providências, tornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Porto Velho/RO, 31 de janeiro de 2020. Des. Marcos Alaor Diniz 

Grangeia Relator”. Diante da notícia de suspensão dos pagamentos 

aportada nos autos do precatório de número 2001650-

12.1993.8.22.0000, seja por ato da própria autoridade impetrada 



(final de 2019) ou por determinação do relator do writ supracitado 

(fevereiro/2020), e na qualidade de credor, devidamente habilitado, 

o impetrante postulou na via administrativa , nos próprios autos do 

precatório acima referido, a contabilização de correção monetária e 

juros de mora sobre o correspondente crédito principal, tendo sido 

indeferido o pleito do Impetrante, em 08/06/20201 , sob os seguintes 

fundamentos, no trecho do decisum visto abaixo, guardando 

pertinência as frações destacadas em amarelo, do ato atacado neste 

mandamus. Registre-se que a tutela provisória obtida pelo devedor 

nos autos do mandado de segurança número 0804940-

25.2019.8.22.0000, limitou-se a suspender, apenas, “novos 

pagamentos”, autorizando o prosseguimento do feito administrativo 

com relação a eventuais impugnações e manifestações, - incluindo, 

por óbvio, atualizações da conta -, sob os seguintes termos a 

relembrar: Pelo exposto, considerando a possibilidade de prejuízo ao 

erário municipal, defiro a antecipação de tutela recursal tão-somente 

para sobrestar a efetivação de novos pagamentos relativos ao 

precatório número 2001650- 12.1993.8.22.0000, até o julgamento 



deste writ, ressaltando que o aludido procedimento administrativo 

poderá prosseguir em relação a eventuais impugnações e 

manifestações pendentes de apreciação. Desta feita, inexistindo 

óbice, judicial ou administrativo, à concessão da pretendida 

atualização (correção monetária e juros) dos créditos pertencentes ao 

Impetrante, verifica-se que a decisão (negativa), ora combatida, no 

ponto, prolatada pela autoridade Impetrada, afigura-se ilegal, 

inconstitucional e abusiva, pois faz jus o Autor a que seus créditos não 

se submetam a qualquer tipo de congelamento a ponto de ser 

corroído, diariamente pela inflação, ou não se remunere o capital com 

o juros pelo atraso no pagamento, in casu, mora persistente por ato 

exclusivo do Devedor ao interpor lide temerária. II – Do mérito: Da 

Correção Monetária. Pois bem. A sentença que condenou o Município 

Devedor a indenizar o esbulho cometido, - a par de constituir pedido 

implícito a ser considerado no decisum de mérito, atualmente com 

previsão legal (art. 322, §1º2 do CPC) -, determinou, expressamente, 

que sobre as parcelas da condenação “incidirão juros compensatórios 

e juros de mora, correção monetária”. Logo, inexiste dúvida, no título 



exequendo, da existência de comando judicial expresso a respeito de 

tais atualizações da condenação (juros de mora e correção monetária), 

conforme se verifica abaixo, em fração da parte dispositiva da referida 

sentença condenatória. Além de constituírem, as parcelas de juros de 

mora e correção monetária, coisa soberanamente julgada a ser 

observada até seu efetivo cumprimento, a Resolução 303 do E. 

Conselho Nacional de Justiça, de 18/12/2019, a qual dispõe, entre 

outros, da gestão de precatórios no âmbito do Poder Judiciário, em 

seu art. 21, caput, dispõe expressamente 2 “§ 1º Compreendem-se no 

principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de 

sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. que os valores 

requisitados “serão atualizados monetariamente até a data do efetivo 

pagamento”, ipsis litteris (...). Como visto acima, a parcela da 

condenação relativa a atualização monetária, - a qual visa, tão 

somente, a recomposição do valor nominal da moeda frente às perdas 

inflacionárias do período -, deve sofrer não apenas atualização até a 

data do efetivo pagamento ao credor, bem como predita atualização 

deve se dar pela aplicação do índice IPCA-E do IBGE. 9.1 O que se 



tem, no presente caso, até os dias atuais, é o ilegal e arbitrário 

congelamento, pela autoridade Impetrada, do valor monetário dos 

créditos pertencentes ao Impetrante e a ele não pagos, ocasionando 

perda patrimonial diária pela incidência do fenômeno da inflação. 9.2 

Digno de nota que a última atualização do precatório ocorrera em 

30/09/2019, ou seja, já transcorrera mais de 1 (um) ano sem que os 

créditos ainda devidos ao Impetrante tenham sido corrigidos, na 

forma da sentença e do art. 21, caput, da Resolução 303 do E. CNJ, 

acima colacionada, ocasionando-lhe perda patrimonial diária. 9.3 O 

Pretório Excelso, em julgamento da ADIN 4357, já assentou que, até 

mesmo a aplicação de índice inapropriado (não repõe, em sua 

totalidade, a perda inflacionária), - para efeito de correção monetária 

de créditos devidos pela Fazenda Pública-, constitui violação ao 

direito de. Eis a fração da ementa em julgamento pelo controle 

concentrado de constitucionalidade: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE 

PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 



REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO 

CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO 

FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). 

INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. O direito 

fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas 

hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários 

inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este 

referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do 

crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno 

tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de 

captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo 

legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é 

inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do 

período). O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 

nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à 

atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos 

inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade 



que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela 

inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 

6 supra. Importante anotar que, no caso, presente, os créditos devidos 

ao Impetrante estão congelados, sem qualquer tipo de correção 

monetária, tudo ao arrepio das normas de regência acima citadas, 

notadamente com flagrante violação ao direito fundamental, linha 

acima referido, ante a incidência da inflação. Dos juros de mora. No 

pertinente à parcela dos juros de mora, também prevista na parte 

dispositiva da sentença condenatória acima colacionada, ou seja, a 

constituir idêntica coisa soberanamente julgada, não há a mínima 

dúvida de sua incidência e devida contabilização enquanto parcela da 

condenação a ser paga ao Impetrante. 11. A disciplinar a justa 

incidência dos juros de mora, após o vencimento do prazo para 

pagamento do precatório (...). Não incidirão juros de mora no período 

compreendido entre o dia 1o de julho e o último dia do exercício 

seguinte, e entre a data da apresentação da requisição de pagamento 

da obrigação de pequeno valor e o fim do prazo para seu pagamento. 

Parágrafo único. Vencido o prazo para pagamento da requisição, são 



devidos juros de mora. ”  Cumpre anotar que o devedor, Município de 

Porto Velho, ora impetrado, ao interpor lide temerária 

consubstanciada no mandado de segurança (autos nº 0804940-

25.2019.8.22.0000), buscando e conseguindo tutela provisória para 

suspender os pagamentos, praticou fato que lhe é imputável por 

causar tumulto processual e induzir o atraso no recebimento dos 

créditos devidos ao Impetrante, a contrário sensu da interpretação 

que se extrai do disposto no art. 396 do CCB: “Art. 396. Não havendo 

fato ou omissão imputável ao devedor, (não) incorre este em mora. ” 

Verifica-se que, além dos juros, o Município Devedor ainda responde 

pelos prejuízos casados pelo atraso, nos termos do art. 395, caput, do 

CCB. 11.3. O atraso verificado pelo ente Devedor é propositado e visa 

a procrastinação do feito. Veja-se que o Município levou seus 

repetidos reclamos às barras do E. CNJ (Pedido de Providências nº 

0006956- 32.2018.2.00.0000 – doc. 12), onde fora decidido e 

homologado pelo Plenário do Ínclito Conselho inexistir 

irregularidades no valor do Precatório, 3 “Art. 395. Responde o 

devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 



atualização dos valores monetários segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. (...). Ex 

positis, requer seja recebido, autuado e processado o presente 

Mandado de Segurança, ordenando-se a notificação da Autoridade 

coatora e citação do Município, Litisconsorte passivo, nos endereços 

declinados inicialmente para, querendo, prestar informações e 

resposta, respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias, bem como seja 

notificada a Procuradoria Geral do Estado de Rondônia para que, 

querendo, ingresse no feito. Com as informações da Autoridade 

coatora, resposta do litisconsorte passivo e a manifestação da PGE, ou 

sem elas, requer seja concedida vistas dos autos ao Ministério Público 

para que oferte sua abalizada manifestação no decêndio legal. Depois 

do devido processo legal, requer sejam acolhidas as razões acima 

expendidas e concedida a segurança para cassar o ato apontado como 

arbitrário e ilegal, determinando-se que sejam procedidas todas as 

atualizações legais sobre os créditos devidos a Samuel Pereira de 

Araújo, - ora Impetrante e qualificado no início, nos Autos do 

precatórios número 2001650-12.1993.8.22.0000, notadamente com 



adição das parcelas da condenação atinentes à correção monetária e 

aos juros de mora, tudo a ser calculado até a data do efetivo 

pagamento ao impetrante (Art. 21, caput e Art. 24, ambos da 

Resolução 303 do CNJ). Caso assim não se entenda, requer, 

subsidiariamente, se digne a determinar aos Impetrados sejam 

contabilizadas e pagas ao Autor todas as atualizações (juros e correção 

monetária) decorrentes da conta bancária remunerada proporcional 

e respectivamente ao montante dos créditos depositados e 

pertencentes ao impetrante, até a data do efetivo pagamento a este 

último”. 

 

CASO ANÁLOGO AO DIRIGENTE DO MDB DE SÃO MIGUEL NO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

 

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia já pacificou 

entendimento em caso análogo ao do dirigente partidário do MDB, 

Valdeci Elias, que é tesoureiro dessa agremiação no Município de São 



Miguel do Guaporé, que teve os seus direitos políticos cassados por 

decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Na 

corte eleitoral, a questão está pautada nos autos de número 0600178-

63.2020.6.22.0005, da lavra do relator Clênio Amorim Corrêa, juiz 

da classe dos advogados, que pensa semelhante ao subscritor dessa 

matéria, que, no dia 15/12/2020, julgou o caso, do qual descreveremos a 

seguir: “Eleições 2020. Registro de candidatura. Notícia de 

inelegibilidade. Não conhecimento. Intempestividade e ilegitimidade 

ativa. Registro deferido. Trânsito em julgado da decisão. Ação 

cautelar preparatória. AIJE. Sustação diplomação. Ilegitimidade ativa 

e falta de interesse processual. Indeferimento da inicial. Recurso 

inominado. Atuação temerária. Incidentes manifestamente 

infundados. Pretensão recursal não conhecida. Litigância de má-fé. 

Multa. Aplicação. I – O eleitor não detém legitimidade para a 

propositura de ação de investigação judicial eleitoral, legitimidade 

ativa conferida exclusivamente a candidato, partido político, 

coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral. Texto 

expresso do art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990. II – No 



ajuizamento de ação cautelar (preparatória) para eventual ação de 

investigação judicial eleitoral deve ser preservado o rol dos 

legitimados naturais da ação almejada. III – Se a regularidade do 

registro de candidatura foi aferida e reconhecida, em processo próprio 

e específico, cuja decisão já transitou em julgado, é absolutamente 

inviável qualquer nova valoração, notadamente a guisa do 

ajuizamento de ação cautelar (preparatória) para eventual ação de 

investigação judicial eleitoral manejada por quem não detém 

legitimidade para sua propositura. IV – Evidenciado no processo 

elementos que demonstrem ter a parte autora intentado ação com 

afronta às disposições do caput do art. 80 do CPC, há que se 

reconhecer a litigância de má-fé e, via de consequência, impor a multa 

pecuniária prevista no art. 81, § 2º, do mesmo Codex. V – Recurso não 

conhecido, condenando-se o recorrente ao pagamento de multa no 

montante de 05 (cinco) salários-mínimos, por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, V, VI e VII, c/c art. 81, § 2º, ambos do Código de 

Processo Civil. ACORDAM, os Membros do Tribunal Regional 

Eleitoral de Rondônia em acolher a preliminar de ilegitimidade de 



parte e não conhecer do recurso, com aplicação de multa por litigância 

de má-fé, nos termos do voto do relator, à unanimidade. SENHOR 

JUIZ CLÊNIO AMORIM CORRÊA: Trata-se de recurso manejado 

pelo advogado RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO contra decisão do 

Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Costa Marques/RO pela qual se 

extinguiu ação cautelar proposta com o objetivo suspender o registro 

de candidatura dos recorridos VAGNER MIRANDA DA SILVA e 

CLÁUDIO XAVIER CUSTÓDIO, para, “(…), no prazo processual 

respectivo, ajuizar a ação de Investigação Judicial Eleitoral”, em razão 

de não possuir o requerente legitimidade ativa e interesse processual 

na futura demanda, ressaltando, ainda, que, “em manifestação 

anterior, o Ministério Público – eventual titular de uma AIJE 

provocada por terceiros – atestou que não houve condenação em ato 

doloso de improbidade administrativa pelos recorridos”. Consta dos 

autos que o recorrente apresentou notícia de inelegibilidade em face 

da candidatura dos recorridos nos processos 0600178-

63.2020.6.22.0005 e 0600166-49.2020.6.22.0005, a qual não foi 

conhecida em razão da postulação intempestiva e da ilegitimidade 



ativa do noticiante, posto que está com os direitos políticos suspensos. 

Dessa forma, os registros de candidatura foram deferidos, em 

sentença transitada em julgado em 20/10/2020. Nas razões 

recursais, em síntese, o recorrente reitera os fundamentos expendidos 

na notícia de inelegibilidade que não fora conhecida, com vistas a 

sustar a diplomação dos recorridos. Em juízo de retratação, o 

magistrado “a quo” manteve a extinção da cautelar e, diante das 

inúmeras postulações incidentais e autônomas do recorrente, com o 

intento de obstar as candidaturas dos recorridos – os quais se 

sagraram vencedores no pleito majoritário, relacionadas na certidão, 

asseverou que a atuação do recorrente subsumiu-se às condutas 

previstas no art. 80, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, “ao 

propor várias ações temerárias, quando não teratológicas.” 

Afigurando-se violação dolosa da “tramitação regular do processo 

com o fito de tumultuar a harmonia do pleito eleitoral de Costa 

Marques em 2020. ” Contrarrazões ofertadas por Vagner Miranda as 

Silva pugnando, em síntese, pelo não provimento do recurso e 

manutenção da sentença. O Ministério Público Eleitoral manifestou-



se pela “extinção da ‘ação cautelar’ proposta, sem resolução do 

mérito, em virtude da inexistência de interesse processual e 

ilegitimidade do autor, devendo o presente processo deve ser extinto 

sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil – CPC, sem qualquer reparo na sentença que deferiu o 

registro de candidatura”. Com vista dos autos, a Procuradoria 

Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do recurso e pela 

aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé, em seu 

patamar máximo. No mérito, caso seja apreciado, opinou pelo não 

provimento do recurso uma vez transitada em julgado a sentença 

impugnada. É o relatório. VOTO. 1 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA 

RECURSAL O SENHOR JUIZ CLÊNIO AMORIM CORRÊA (relator): 

No caso em tela, à guisa de sustar a iminente diplomação dos 

recorridos, o advogado Ronan Almeida de Araújo manejou “ação 

cautelar preparatória para a interposição de ação de investigação 

judicial eleitoral” veiculando, para tanto, os mesmos fundamentos 

expendidos na notícia de inelegibilidade que não fora conhecida por 

ocasião da instrução e julgamento dos registros de candidatura de 



VAGNER MIRANDA DA SILVA e CLÁUDIO XAVIER CUSTÓDIO, 

para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, de Costa 

Marques. Com efeito, conforme asseverado pela douta Procuradoria 

Regional Eleitoral, a pretensão recursal encontra óbices 

intransponíveis ao seu conhecimento, quais sejam: a ausência de 

legitimidade recursal ativa do advogado noticiante e o trânsito em 

julgado da sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura 

nestes autos, conforme certidão. É cediço que o legislador não 

atribuiu legitimidade ao eleitor para o ajuizamento da ação de 

investigação judicial eleitoral, nos ditames do art. 22 da Lei das 

Inelegibilidades, cabendo a ele, ao tomar conhecimento da prática 

ilícita, noticiar os fatos ao Ministério Público para que esse órgão, se 

for o caso, promova a ação de investigação. É o que dispõe o texto 

legal: “Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 

Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça 

Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando 

fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de 

investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 



poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida 

de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de 

candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei 

n. 9.504, de 1997)”. Nessa linha manifestou-se o Órgão Ministerial 

oficiante junto ao Juízo da 5ª Zona Eleitoral: Entretanto, o art. 22 da 

Lei Complementar n.º 64/90 confere legitimidade ativa a candidato, 

partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público 

Eleitoral. O eleitor não detém tal legitimidade. Assim, para o 

ajuizamento de ação cautelar (preparatória) para eventual Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral, deve-se preservar a legitimidade 

natural da ação almejada. Dito isso, é válido pontuar que a 

legitimidade ativa do Ministério Público para AIJE afigura-se 

incontroversa, sendo possível, diante de eventual notícia de 

irregularidade que configure abuso do poder econômico; abuso de 

poder de autoridade (ou político); ou utilização indevida de veículos 

ou meios de comunicação social, que assuma a titularidade de 

eventuais investigações ou mesmo da promoção da ação 

constitucional. Quanto ao pedido de reconhecimento da sua 



capacidade postulatória, na qualidade de advogado, com o 

consequente ingresso no feito como terceiro interessado, importa 

rememorar que o art. 22 da LC número 64/90 confere legitimidade 

ativa de forma taxativa e o eleitor não se encontra nesse rol. Lado 

outro, sobre a possibilidade do Ministério Público Eleitoral assumir a 

titularidade da medida cautelar pretendida e, eventualmente, de ação 

judicial correspondente, por certo, não se vislumbra possível, uma vez 

que o Comunicante/autor, tão somente reiterou a tese levantada 

quando da notícia de inelegibilidade, pugnando pelo indeferimento 

do registro de candidatura do recorrido. ”  Sobre a matéria, é 

remansosa a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: 

“REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ELEITOR. 

ILEGITIMIDADE DE PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À 

CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO. Possuem legitimidade para o 

ajuizamento de representação visando a abertura de investigação 

judicial eleitoral apenas os entes arrolados no art. 22 da Lei 

Complementar no 64/90, entre os quais não figura o mero eleitor, 



conforme a reiterada jurisprudência do TSE. O direito de petição 

consagrado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição, embora sendo 

matriz do direito de ação, com ele não se confunde, encontrando esta 

última regulação específica na legislação infraconstitucional, daí 

decorrendo não poder ser exerc1do de forma incondicionada. Não 

infirmados os fundamentos da decisão, impõe-se o desprovimento do 

agravo regimental. Nesses termos, o que se observa nos autos é o 

intuito do recorrente em atacar, por via oblíqua, a decisão que deferiu 

o pedido de registro de candidatura dos recorridos, a qual transitou 

em julgado de forma regular, tal como atestado pelo cartório eleitoral 

na certidão. Assim sendo, o recurso próprio no prazo legal, resta 

finalizada a prestação jurisdicional, encontrando-se acobertada pelo 

manto da coisa julgada a sentença proferida em primeiro grau, nos 

termos do art. 5021 do Código de Processo Civil, mostrando-se 

inviável revolver questões de mérito no presente recurso. Dessa 

forma, transitada em julgado a decisão de deferimento do registro e 

não estando o recorrente incluso no rol dos legitimados para o 

ajuizamento de ação cautelar (preparatória) para eventual Ação de 



Investigação Judicial Eleitoral, carece ao eleitor legitimidade para 

interpor recurso nos presentes autos, impondo-se o acolhimento da 

preliminar. Com essas considerações, acolho a preliminar e a submeto 

aos eminentes pares. 2 – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ; SENHOR 

JUIZ CLÊNIO AMORIM CORRÊA. No que toca ao pedido para 

aplicação de multa por litigância de má-fé por parte do recorrente, a 

Procuradoria Regional, endossando a fala do Órgão ministerial de 

primeiro grau, assenta que “resta caracterizado abuso do direito de 

recorrer, valendo-se o recorrente de todo o instrumento disponível 

para, de forma abertamente inadequada, provocar a rediscussão do 

mérito da causa que, frise-se, não foi acolhido por instâncias 

jurisdicionais diversas”. É consabido que, para se verificar a 

pertinência da aplicação da multa por litigância de má-fé, necessário 

se faz perquirir como se deu o comportamento da parte recorrente 

durante o trâmite da ação. Com essa diretriz, a análise dos fatos e dos 

argumentos expendidos, inclusive, pelo próprio recorrente, impõe o 

reconhecimento da litigância de má-fé, ante a clara tentativa de 

embaraçar o bom andamento do feito. Neste ponto, precisa a síntese 



elaborada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral no parecer 

ofertado aos autos, elencando os seguintes autos. Notícia de 

inelegibilidade: não conhecida em razão de ser intempestiva, bem 

como pelo fato do autor estar com seus direitos políticos suspensos. 

Mandado de segurança no TRE/RO número 0600213-

38.2020.6.22.0000: extinto o processo sem resolução do mérito, 

tendo em vista o não cabimento do writ quando existe recurso próprio 

na legislação eleitoral; embargos de declaração no TRE/RO: 

conhecidos e desprovidos por ausência de omissão; ação cautelar no 

TSE número 0601530-83.2020.6.00.0000. Liminar indeferida, dado 

o seu caráter satisfativo, negando-se seguimento à ação cautelar; 

agravo regimental no TSE indeferido, uma vez que a suspensão do 

registro de candidatura por aquela corte superior representaria 

julgamento per saltum; ação cautelar antecedente preparatória para 

o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial Eleitoral”: extinta por 

ausência de legitimidade ativa e de interesse processual. Por fim, 

recurso inominado eleitoral. Como se observa, as inúmeras 

postulações, incidentais e autônomas, do recorrente ultrapassam, 



efetivamente, o mero exercício do direito de recorrer, afigurando-se 

violação dolosa da “tramitação regular do processo”, conforme 

ressaltado pelo eminente Juízo singular no despacho, cujo excerto 

destaco: A inesgotável insistência do recorrente em insurgir-se, por 

inúmeras vezes, em todos as instâncias desta Justiça Eleitoral e, em 

todos os casos, tendo os pleitos rechaçados, bem enseja a 

interpretação do julgador de origem quanto ao intento protelatório 

das proposituras, mas como já mencionado, não há juízo de 

admissibilidade recursal em primeiro grau, nos feitos atinentes ao 

Código Eleitoral. Pelo mero inconformismo e descontentamento, o 

ora recorrente ignorou, amiúde, todos os pronunciamentos judiciais 

prolatados, avocando sobre si o interesse em ingressar no feito e o 

indeferimento dos registros daquela chapa majoritária, que inclusive 

sagrou-se vencedora no pleito de Costa Marques. Entendo que o 

advogado requerente cometeu o que é previsto no direito anglo-

saxônico como ‘contempt of court’ e no direito processual civil 

brasileiro, em abuso do direito de recorrer, subsumido ao art. 80, 

incisos V e VII do Código de Processo Civil, ao propor várias ações 



temerárias, quando não teratológicas. O recorrente, dolosamente, 

violou a tramitação regular do processo com o fito de tumultuar a 

harmonia do pleito eleitoral de Costa Marques em 2020. No caso, a 

condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé exige a 

presença de uma das situações descritas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, “in verbis”: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de 

lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar 

do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar 

incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório.  Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, 

que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do 

valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 

que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas 

as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 



litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2º Quando o valor da causa 

for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) 

vezes o valor do salário-mínimo. § 3º O valor da indenização será 

fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por 

arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. 

Nesse sentido a jurisprudência firmada no âmbito dos Regionais e 

TSE: Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Representação. Propaganda 

eleitoral. Litigância de má-fé. Artigos 80, inciso II, e 81, § 2º, do CPC. 

Prejuízo à campanha adversária. Ocorrência. Multa. Recurso não 

provido. I. Evidenciado no processo elementos que demonstrem ter a 

parte autora intentado ação com afronta às disposições do caput do 

art. 80 do CPC, há que se reconhecer a litigância de má-fé e, via de 

consequência, impor a multa pecuniária prevista no art. 81, § 2º, do 

mesmo Codex. II. Recurso conhecido e não provido. (TRE/RO – RE 

n. 58-57 – Acórdão n. 1212/2016, de 23/11/2016. Relator: Juiz 

Glodner Luiz Pauletto. Eleições 2012. AGRAVO INTERNO EM 



AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO DE 

PETIÇÕES. PRETENSÃO PROTELATÓRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-

FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que o agravo que 

objetivava destrancar o recurso especial teve o seguimento negado 

com base nos seguintes fundamentos: (a) não houve 

prequestionamento da questão federal suscitada; (b) não foram 

impugnados especificamente os fundamentos da decisão que 

inadmitiu o recurso especial quanto à aplicação do Enunciado nº 24 

da Súmula do TSE e à ausência de demonstração do dissídio 

jurisprudencial, atraindo assim a aplicação do Enunciado nº 26 da 

Súmula do TSE; e (c) o dissídio jurisprudencial não era suscetível de 

conduzir ao conhecimento do recurso especial, porquanto amparado 

na mesma tese que embasou a interposição por afronta a lei, cuja 

análise ficou inviabilizada por pretensão ao reexame de provas. 2. É 

cediço que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 

6º do CPC/2015). Sucessivas petições juntadas pela empresa 

agravada após a interposição do agravo em recurso especial, nas quais 



a parte pretendeu devolver a esta corte matéria discutida perante as 

instâncias ordinárias e não acolhida, qual seja, a de que o débito em 

questão teria sido redimensionado em decisão no MS nº 1603-

70.2014. 616.0184 e já estaria quitado. 4. Apresentar nova petição 

com o mesmo teor denota apenas o caráter protelatório, mormente 

quando a parte foi advertida, pelo então relator, de que tal conduta 

seria considerada de má-fé e acarretaria os gravosos consectários 

disciplinados no art. 81 do CPC/2015. Impõe-se a aplicação de multa 

por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, c/c o art. 81, caput, 

§ 2º, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para aplicar multa à 

agravada. “RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. 

NOTIFICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. DADOS 

CADASTRADOS NO SGIP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 

DESPROVIMENTO. Restou evidenciado nos autos a postura 

reprovável do partido recorrente e de seu patrono que ofereceram 

resistência completamente injustificada a uma determinação judicial 

de apresentação de ficha de filiação partidária, apresentando 

reiterados incidentes manifestamente descabidos e de cunho 



meramente protelatórios, procrastinando o andamento do feito e 

ocasionando, dessa forma, prejuízos à pretensa candidatura da parte 

recorrida para o pleito que se aproxima. 3. Recurso desprovido, 

condenando-se o recorrente ao pagamento de multa no montante de 

05 (cinco) salários-mínimos, por litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, IV, V, VI e VII, c/c art. 81, § 2º, ambos do Código de Processo 

Civil. Desse modo, entendo que no presente caso, restou evidenciada, 

“prima facie”, a conduta temerária do recorrente, como bem 

ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, razão pela qual a 

pena por litigância de má-fé é medida que se impõe. Diante do 

exposto, em consonância com a manifestação da Procuraria Regional 

Eleitoral, condeno o recorrente ao pagamento de multa, no montante 

de 5 (cinco) salários-mínimos, por litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, V, VI e VII, c/c art. 81, § 2º, ambos do Código de Processo 

Civil. EXTRATO DA ATA. RECURSO ELEITORAL. PJe número 

0600178-63.2020.6.22.0005. Origem: Costa Marques/RO. Relator: 

Juiz Clênio Amorim Corrêa. Resumo: Registro de Candidatura - RRC 

- Candidato - Cargo - Prefeito - Eleições - Eleição Majoritária - Ação 



Cautelar. Recorrente: Ronan Almeida de Araújo. Advogado: Ronan 

Almeida de Araújo – OAB/AC 2203. Recorrido: Vagner Miranda da 

Silva. Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto – OAB/RO 

3766. Advogado: Juacy dos Santos Loura Júnior – OAB/RO 656 - 

A. Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros – OAB/RO 

8173. Advogado: Danilo Henrique Alencar Maia – OAB/RO 

7707. Advogado: Erica Cristina Claudino de Assunção – OAB/RO 

6207. Advogado: Gladstone Nogueira Frota Júnior – OAB/RO 

9951. Recorrido: Costa Marques no Rumo Certo 10 - Republicanos / 

11-PP. Recorrido: Progressistas Costa Marques - RO 

Municipal. Recorrido: Republicanos - Costa Marques - RO - 

Municipal. Recorrido: Cláudio Xavier Custódio. Sustentação oral: 

Danilo Henrique Alencar Maia – OAB/RO 7707. Decisão: Preliminar 

de ilegitimidade de parte acolhida e recurso não conhecido, com 

aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do voto do 

relator, à unanimidade. Presidência do Senhor Desembargador 

Marcos Alaor Diniz Grangeia. Presentes o Senhor Desembargador 

Alexandre Miguel e os senhores juízes Marcelo Stival, Francisco 



Borges Ferreira Neto, Edson Bernardo Andrade Reis Neto, João Luiz 

Rolim Sampaio e Clênio Amorim Corrêa. Procurador Regional 

Eleitoral, Bruno Rodrigues Chaves. 92ª Sessão Ordinária do ano de 

2020, realizada no dia 15 de dez”. 

 

NOVO RELATOR DOS PROCESSOS ELEITORAIS DE SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ 

 

São dois advogados que atuam como juízes no Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Rondônia, a saber: Clênio Amorim Corrêa e  

Edson Bernardo Andrade Reis Neto, este último colega de sala de aula 

do jornalista Ronan Almeida de Araújo, quando fizeram juntos o 

curso de direito na antiga Ulbra na cidade de Ji-Paraná. Outro 

advogado já que atuou como juiz no TRE/RO, é doutor Juacy dos 

Santos Loura Junior, que também exerce atividade junto à OAB/RO 

como presidente da Comissão de Prerrogativas da ordem a nível 

estadual. Nos autos de número 0600166-49.2020.6.22.0005, origem 



da 5ª Zona Eleitoral de Costa Marques, o profissional de direito é o 

advogado de Vagner Miranda da Silva e Cláudio Xavier Custódio, 

prefeito e vice, respectivamente, eleitos no dia 15/11/2020 nessa urbe. 

O ex-juiz do TRE/RO se posiciona igualmente ao pensamento do 

jornalista Ronan Almeida de Araújo em relação à pessoa natural de 

Valdeci Elias, que, na condição de condenado por 03 (três) anos de 

suspensão dos direitos políticos, não pode ser dirigente partidário, do 

qual afirma, em síntese, o seguinte: “Trata-se de recurso eleitoral em 

face da r. sentença que não conheceu a notícia de inelegibilidade pois 

apresentada intempestivamente e por cidadão não apto. Nas suas 

razões, o recorrente alega ausência de fundamentação da decisão e 

que em tese, houve ilegalidade na contratação de profissional médico, 

quando o senhor Cláudio Xavier Custódio, era secretário municipal 

de Administração, complementando que a inelegibilidade do segundo 

recai à do primeiro, porquanto a chapa é indivisível. Por fim, requereu 

liminarmente a antecipação dos efeitos do recurso, que foi 

corretamente negado e no mérito requer que se negue a diplomação 

aos recorridos. De encontro às razões do recorrente, melhor sorte 



atende a sentença, que destacou que foram preenchidas todas as 

condições para o registro não conhecendo da notícia de 

inelegibilidade que foi proposta por cidadão não apto e fora do prazo 

e, por consequência deferiu o registro de candidatura do recorrido. 

Motivo pelo qual, deixou o recorrente insatisfeito, que apresentou 

mandado de segurança, mesmo ainda sendo possível interpor 

recurso; opôs embargos de declaração na tentativa de rediscutir a 

matéria; ajuizou cautelar para tentar o indeferimento do registro de 

candidatura dos recorridos; também houve agravo regimental na 

tentativa de converter o feito em diligência e mais uma cautelar de 

preparação para AIJE e que mais uma vez foi negado. Todas estas 

tentativas, visavam reconhecer suposta inelegibilidade do recorrido e 

o indeferimento de seus registros de candidaturas, sendo bem 

pontuado no último despacho que “pelo mero inconformismo e 

descontentamento, o ora recorrente ignorou, amiúde, todos os 

pronunciamentos judiciais prolatados, avocando sobre si o interesse 

em ingressar no feito e o indeferimento dos registros daquela chapa 

majoritária, que inclusive sagrou-se vencedora no pleito de Costa 



Marques. Entendo que o advogado requerente cometeu o que é 

previsto no direito anglo-saxônico como “contempt of court” e no 

direito processual civil brasileiro, em abuso do direito de recorrer, 

subsumido ao art. 80, incisos V e VII do Código de Processo Civil, ao 

propor várias ações temerárias, quando não teratológicas. O 

recorrente, dolosamente, violou a tramitação regular do processo com 

o fito de tumultuar a harmonia do pleito eleitoral de Costa Marques 

em 2020.” Devidamente intimado, o recorrido vem por meio destas 

oferecer a presente contrarrazão ao recurso interposto pelo advogado 

Ronan Almeida de Araújo. Inicialmente, cabe pontuar que a decisão 

não precisa ser floreada com inúmeras jurisprudências, doutrinas e 

artigos da legislação, basta que cumpra todos os requisitos do art. 489 

do CPC. É possível verificar que os pontos tratados na sentença 

(intempestividade e proposta por cidadão não apto) foram 

devidamente explicados no despacho, aduzida no parecer ministerial 

e confirmada na sentença. Com efeito, a sentença de primeiro grau 

relatou os fatos, expôs os motivos do seu convencimento e 

devidamente concluiu com o dispositivo que foi corretamente 



decidido não merecendo reforma, como pretende o recorrente que 

tenta a todo custo o indeferimento do registro de candidatura dos 

recorridos. Como bem destacado, a Res. TSE número 23.609/2019 no 

seu artigo 44, destaca que “qualquer cidadão no gozo de seus direitos 

políticos pode, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do 

edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de inelegibilidade ao 

órgão competente da Justiça Eleitoral para apreciação do registro de 

candidatos, mediante petição fundamentada.” Observe que não é a 

primeira vez que o Recorrente apresenta noticia de inelegibilidade 

intempestiva, conforme suas razões ao mencionar que apresentou 

notícia nos autos de número 0600379- 10.2020.6.22.0020. Ocorre 

que depois de passado os cinco dias, o recorrente apresentou notícia 

de inelegibilidade, que foi certificada como intempestiva, conforme. 

Desta forma, não foi conhecida em primeiro grau e sequer deve ser 

recebida por este Tribunal como medida de justiça. Nota-se que além 

de ter apresentado notícia fora do prazo, o recorrente não possui 

legitimidade ativa neste caso, pois não encontra-se em gozo dos seus 

direitos políticos. Vale repisar que a Res. TSE número 23.609/2019 



no seu artigo 44, destaca que “qualquer cidadão no gozo de seus 

direitos políticos pode, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

publicação do edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de 

inelegibilidade ao órgão competente da Justiça Eleitoral para 

apreciação do registro de candidatos, mediante petição 

fundamentada. ” Logo, não poderia apresentar o presente recurso, já 

que ilegítimo para fazê-lo, não merecendo ser conhecido. 

Primitivamente ao mérito, cumpre consignar que a inconformidade 

do recorrente é de pronto visível, sendo que a utilização da máquina 

judiciária de maneira repetitiva para fins únicos, coloca um caráter 

intencional, reprovável e com o único intuito de prejudicar os 

recorridos. Sem embargo de toda a confusa cruzada percorrida pelo 

Comunicante/Autor nas mais diversas instâncias do poder judiciário 

eleitoral, é certo que a Petição lançada se limitou a repetir a sua 

irresignação relativa ao deferimento do registro de candidatura do 

Requerido (e sua chapa majoritária), sem trazer novos elementos que 

possam indicar minimamente o cabimento de Ação Cautelar 

Antecedente preparatória para o ajuizamento de Ação de Investigação 



Judicial Eleitoral ou a necessidade de questionamento da decisão de 

deferimento do registro proferida, a qual vale dizer, transitou em 

julgado de forma regular. O inconformismo do recorrente não traz 

nenhuma novidade daquilo que o Juiz eleitoral de primeiro já julgou, 

razão pela qual, não há nada para ser modificado, mantendo-se o 

registro da candidatura dos recorridos. A situação perquirida pelo 

recorrente já era de conhecimento do ente ministerial, que bem 

destacou no seu parecer e aqui cito: Pois bem. O conteúdo da notícia 

de inelegibilidade apresentada, já era de conhecimento do parquet, 

tanto em razão das consultas preliminares para análise dos registros 

de candidaturas dos candidatos na 5a Zona Eleitoral como por 

reclamação direcionada diretamente ao Ministério Público Eleitoral 

aos 05/10/2020 pelo ora noticiante. No entanto, entende o Ministério 

Público que as irregularidades junto ao Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia mencionadas na notícia em questão, não são capazes de 

ensejar a inelegibilidade do candidato. Somente gera inelegibilidade, 

as contas rejeitadas, com imputação de débito, por irregularidades 

insanáveis que configuraram atos dolosos de improbidade 



administrativa, em decisões definitivas do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/90 

(redação da LC n. 135/2010), vejamos: Art. 1º São inelegíveis: I - para 

qualquer cargo: (...) g) os que tiverem suas contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e 

por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver 

sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que 

se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da 

decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 

Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 

mandatários que houverem agido nessa condição; No caso em 

testilha, o Ministério Público não vislumbrou restar demonstrado 

pelo teor dos acórdãos de contas mencionados, ato doloso que se 

enquadre em ato de improbidade administrativa, imputável ao 

pretenso candidato, conforme exigência legal (...). Como visto, não 

houve gravidade apta a ensejar a inelegibilidade do recorrido, 



somente inconformismo do recorrente e sua utilização do judiciário 

com reprodução dos fundamentos para retirar os recorridos do páreo 

eleitoral. Cabe salientar, conforme já placitou o magistrado de 

primeiro grau, que a presente impugnação, ou melhor, o recurso da 

sentença denegatória, caracteriza abuso do uso de ação judicial para 

fins de promover o embaralhamento do processo eleitoral e 

prejudicar sobremaneira a carreira dos recorridos. E não se pode 

olvidar que tal ação ainda foi proposta por quem não detém 

legitimidade ativa [cidadão que não está em gozo com seus direitos 

políticos], o que por certo potencializa a má-fé aqui ventilada, já que 

quem deu causa é alguém que em tese deva ser conhecedor das leis. 

Dessa forma, pelo fato do recorrente efetivar uma arguição de 

inelegibilidade de maneira temerária e com manifesta má-fé, o que 

fica potencializado pelo fato de não estar com seus direitos políticos 

ativos, deve ser enquadrado como praticante do delito eleitoral 

insculpido no art. 25 da LC n. 64/901, de modo que estes autos devem 

ser remetidos para a apuração criminal a ser efetivada pela Polícia 

Federal. Ex positis, pugna-se a vossas excelências que se dignem a 



receber a presente contrarrazões, negando o conhecimento das razões 

recursais e o provimento dos seus anseios, mantendo-se incólume a r. 

sentença por seus próprios fundamentos, bem como a mesma não 

merece qualquer reparo, por ser expressão da mais acertada justiça! 

Por fim, requer que estes autos sejam encaminhados para a Policia 

Federal para fins de apuração do crime capitulado no art. 25 da LC n. 

64/90”.  

 

ADVOGADO DE AUTOR QUE POSTULOU A IMPUGNAÇÃO DE 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO E RONALDO DA MOTA VAZ 

TAMBÉM PEDIU A INTERVENÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E DA 

RECEITA FEDERAL 

 

No dia 11/01/2021, o advogado Ronan Almeida de Araújo, defensor 

de Alexandre Eli Carazai, que busca a impugnação dos registros das 

candidaturas de Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, 

no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel, protocolou no juízo civil 



dessa mesma comarca, documento que relata uma série de fraudes 

cometidas pela chapa majoritária nas eleições de 2020, inclusive 

juntos cópias de ofícios nos autos de número 7001133-

44.2016.8.22.0022, do juízo genérico, que provam que a Polícia 

Federal e a Receita Federal foram acionadas para apurar as inúmeras 

ilicitudes ocorridas nas eleições de 2020 no município de São Miguel, 

como se pode auferir pelo comentário a seguir: “Cornélio Duarte de 

Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, eleitos prefeito e vice, 

respectivamente, às eleições majoritárias em 2020 no Município de 

São Miguel do Guaporé, inseriram certidões para fins eleitorais nos 

processos de registro de candidatura de maneira fraudulenta. Veja 

como ocorreu a fraude. Exigiu-se de todos os candidatos no Brasil 

inteiro, sejam para prefeito, vice e vereadores certidões de 1º e 2º 

graus da Justiça Estadual e 1º e 2º graus da Justiça Federal. No dia 

16/09/2020, o candidato a prefeito juntou nos autos do processo de 

número 0600055-72.2020.6.22.0035 da classe judicial de registro de 

candidatura 04 (quarto) certidões, sendo 02 (duas) do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, do 1º e 2º graus. Rildo Cassiano, chefe 



do Cartório da 35ª Zona, no dia 08/10/2020, às 21:59:09, certificou 

nos autos, a juntada as 02 (duas) certidões cíveis e criminais, 

execuções cíveis, fiscais e criminais, auditoria militar e juizados 

especiais para “fins eleitorais” de 1º e 2º graus do TJ/RO, 

consignando “nada consta” em relação ao agente político Cornélio 

Duarte de Carvalho. Pelo mural eletrônico do processo, aparece a 

informação dizendo o seguinte: certidão criminal da Justiça Estadual 

de 1º grau “(documento de comprovação)” e certidão criminal da 

Justiça Estadual de 2º grau “(documento de comprovação)”. A 

segunda informação é semelhante, porém a diferença está 

relacionada à Justiça Federal: certidão criminal de 1º grau da Justiça 

Federal “(documento de comprovação)” e certidão criminal de 2º 

grau da Justiça Federal “(documento de comprovação”. No tocante a 

essas informações, existe uma inverdade em relação à palavra 

criminal, pois faltou dizer a palavra civil. Com relação às certidões, 

elas estão corretas, pois o prefeito reeleito Cornélio Duarte de 

Carvalho extraiu os documentos de maneira fraudulenta porque as 

certidões são para fins eleições eleitorais e não de forma genérica. Em 



juízo de 1º grau do TJ/RO, as certidões são diferentes daqueles do 

juízo de instância superior. A maneira que ele utilizou é conhecida 

como by passy , porque consta ele fez opção em tirar as certidões cíveis 

e criminais, execuções cíveis, fiscais e criminais, auditoria militar e 

juizados especiais, que não aparece um processo criminal que consta 

em nome dele, de origem da 2ª Vara da Justiça Federal em Porto 

Velho. No site do TJ/RO, existe uma aba que trata especificamente 

sobre a expedição de certidões, do lado direito do site da corte. Ao 

clicar, aparece a página para a obtenção das certidões, inclusive na 

parte debaixo, há uma apresentação da forma correta de conseguir as 

certidões de 1º e 2º graus. Se Cornélio Duarte de Carvalho fosse uma 

pessoa decente, ética e correta, logicamente iria fazer opção para 

obter a certidão da forma exigida pelo CNJ, descrita na Resolução de 

número 156, onde descreve o jeito certo de obter a certidão para fins 

eleitorais. Ela foi criada no dia 08/09/2012, na época que Ayres Britto 

era presidente do STF e do CNJ. Veja a seguir o teor da referida 

resolução: “ O presidente do conselho nacional de justiça, no uso de 

suas atribuições legais, e considerando que o § 4º do art. 103-B da 



Constituição Federal atribui competência ao CNJ para o controle da 

atuação administrativa do poder judiciário; considerando o 

deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos 

do procedimento nº 0000898-23.2012.2.00.0000, na sua 151ª 

Sessão, realizada em 31 de julho de 2012; considerando que os 

princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da 

probidade devem orientar todos os atos administrativos, em especial 

aqueles que emanam do Poder Judiciário; resolve: Art. 1º Fica 

proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para 

cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que 

tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou 

proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos seguintes casos: I - 

atos de improbidade administrativa; II - crimes: a) contra a 

administração pública; b) contra a incolumidade pública; c) contra a 

fé pública; d) hediondos; e) praticados por organização criminosa, 

quadrilha ou bando; f) de redução de pessoa à condição análoga à de 

escravo; g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de 

liberdade; h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Art. 



2º Na mesma proibição do art. 1º incidem aqueles que tenham: I - 

praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público; II - 

sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória 

judicial ou administrativa do órgão profissional competente; III - tido 

suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 

improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão 

competente. Art. 3º Não se aplicam as vedações do art. 1º quando o 

crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial 

ofensivo. Parágrafo único. Deixam de incidir as vedações dos arts. 1º 

e 2º depois de decorridos cinco anos da: I - extinção da punibilidade 

do crime respectivo, salvo em caso de absolvição pela instância 

superior, que retroagirá para todos os efeitos; II - decisão que tenha 

ocasionado a exclusão do exercício profissional, a perda do cargo ou 

emprego público; III - rejeição das contas relativas ao exercício de 

cargos ou funções públicas; ou IV - cessação dos efeitos da suspensão 

dos direitos políticos. Art. 4º É vedada a manutenção, aditamento ou 

prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que 



tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais 

para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação 

dos arts. 1º e 2º, devendo tal condição constar expressamente dos 

editais de licitação. Parágrafo único. No prazo de cento e vinte dias, 

os Presidentes dos Tribunais que tenham empresas prestadoras de 

serviços contratadas deverão adotar os procedimentos necessários à 

plena observância desta Resolução. Art. 5º O nomeado ou designado, 

antes da posse, declarará por escrito, sob as penas da lei, não incidir 

em qualquer das hipóteses de vedação previstas em lei ou nesta 

Resolução. § 1º Os Tribunais verificarão a veracidade da declaração, 

mediante a exigência e análise, no mínimo, das seguintes certidões ou 

declarações negativas: I - das Justiças: a) Federal; b) Eleitoral; c) 

Estadual ou Distrital; d) (Revogado pela Resolução nº 173, de 08 de 

abril de 2013); e) Militar; II - dos Tribunais de Contas da União, do 

Estado e, quando for o caso, do Município; III - do Cadastro Nacional 

de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 

Conselho Nacional de Justiça; IV - do conselho ou órgão profissional 

competente, constando a informação de que não foi excluído do 



exercício da profissão; V - dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, 

em que tenha trabalhado nos últimos dez anos, constando a 

informação de que não foi demitido, a qualquer título, não teve 

cassada aposentadoria ou disponibilidade e não foi destituído de 

cargo em comissão. § 2º As certidões ou declarações negativas de que 

tratam os incisos I e II do § 1º deste artigo devem ser emitidas pelos 

órgãos com jurisdição sobre o domicílio do nomeado ou designado. 

Art. 6º No prazo máximo de noventa dias, os Tribunais realizarão 

recadastramento, exigindo dos atuais ocupantes dos cargos em 

comissão ou função de confiança os documentos indicados no art. 5º. 

Parágrafo único. Os Presidentes dos Tribunais, no prazo máximo de 

cento e oitenta dias, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes 

de cargos em comissão e a dispensa dos ocupantes de funções de 

confiança que se encontrem nas situações previstas nos arts. 1º e 2º 

ou que deixem de cumprir com as disposições previstas no art. 5º, 

comunicando tudo ao Conselho Nacional de Justiça. Art. 7º A 

aplicação das disposições desta Resolução far-se-á por decisão 



motivada, assegurada a ampla defesa. Art. 8º Esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação. Ministro Ayres Britto”.  

 

DO PROCESSO CRIMINAL CONTRA CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO  

 

No dia 15/09/2020, às 12:40:30, José Dirceu Boeira, diretor de 

secretaria do TJ/RO, lotado no fórum da comarca de São Miguel do 

Guaporé, expediu uma certidão, em nome de Cornélio Duarte de 

Carvalho, prefeito reeleito às eleições de 2020, pelo MDB, à prefeitura 

desse município, descrita no ID (identificação de documento) de 

número 47484414, e juntou nos autos de número 7002037- 

25.2020.8.22.0022, referente a um inquérito de número 

2020001010006965, de responsabilidade do Ministério Público de 

Rondônia, e no dia 14/09/2020, Felipe Magno Silva Fonsêca 

promotor de justiça eleitoral, que afirma o seguinte: “O presente 

procedimento foi instaurado para apurar a suposta prática do crime 



previsto no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária 

preventiva), por Cornélio Duarte de Carvalho. Não obstante o infrator 

exerça a função de Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, não 

há óbices para processamento da demanda neste Juízo, tendo em 

conta que a conduta praticada pelo alcaide não está amparada pelo 

foro por prerrogativa de função, pois não foi realizada no exercício do 

cargo, tampouco está relacionada às funções desempenhadas, 

consoante assevera o Procurador-Geral de Justiça no despacho 

colacionado à fl. 71. Assim, caso o autor do fato não ostente 

antecedentes criminais, poderá ser beneficiado com o instituto 

despenalizador da transação penal, na forma do art. 76 da Lei nº 

9.099/1995. Ante o exposto, não sendo o caso de arquivamento dos 

autos e desde que preencha os requisitos dispostos no artigo 

supracitado, o Ministério Público do Estado de Rondônia requer a 

juntada da folha de antecedentes criminais do infrator Cornélio 

Duarte de Carvalho e, caso preencha os requisitos dispostos no art. 76 

da Lei nº 9.099/1995, oferta-se a seguinte proposta de transação 

penal: a) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos 



vigentes na atualidade, podendo ser parcelado em até 06 (seis) vezes, 

mediante depósito em conta judicial, devendo ser apresentado 

comprovante de pagamento na Secretaria do Fórum; ou, 

alternativamente, b) prestação de serviços à comunidade por 01 (um) 

ano, à razão de 07 (sete) horas semanais, em local a ser designado por 

Vossa Excelência. Caso o autor do fato aceite a proposta, pugna-se 

seja esta homologada por esse Juízo, para os fins e efeitos legais. Em 

caso de descumprimento ou não aceitação da proposta, requer-se, 

desde já, vista dos autos para oferecimento da ação penal respectiva. 

São Miguel do Guaporé/RO, 14 de setembro de 2020. Felipe Magno 

Silva Fonsêca. Promotor de justiça”. Nos autos de número 7002037-

25.2020.8.22.0022, objeto desse comentário, tramitando da Vara 

Criminal da comarca de São Miguel do Guaporé, o representante da 

justiça pública ingressou com a penal em face de Cornélio Duarte de 

Carvalho em razão de ter participado de uma festa de aniversário que 

foi organizada com vários servidores da prefeitura para começar mais 

um dia de vida do chefe do poder executivo municipal, porém na fase 

mais difícil, à época, diante do estado de calamidade decretado pelo 



governo federal e também estadual, referente ao decreto regional de 

número 24.887, de 20/03/2020, que exigiu de todos os 52 municípios 

do Estado de Rondônia uma fiscalização acerca das proibições para 

alcançar o distanciamento social e, consequentemente, diminuir o 

número de contaminados pelo coronarivus. Porém, na festa de 

aniversário do prefeito, havia mais de 10 (dez) pessoas participando 

dos “parabéns prá” você” em homenagem ao agente político 

municipal. Houve uma denúncia de um morador da cidade e a Polícia 

Civil resolveu investigar o caso, onde obteve provas quanto à 

desobediência do decreto governamental estadual. Resultado: quase 

todos os presentes foram fragateados pela polícia judiciária e todos, 

com exceção de Cornélio Duarte de Carvalho, aceitaram as condições 

impostas pelo parquet para pagar a pena em forma de prestação de 

serviço à comunidade e outros em ativo financeiro, revertido em favor 

de instituições, como por exemplo, a Polícia Militar, que, diante da 

malsucedida “festinha do prefeito”, obteve alguns computadores para 

ajudar nas ações da polícia “de rua”. Na certidão criminal expedida 

pelo servidor do cartório aparecem dois processos envolvendo o 



gestor municipal, quais sejam, um de número 0004022-

47.2003.822.0022 e o de 024100002303º, que está com o número 

“incompleto”, de origem do Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do 

Estado de Rondônia, que menciona, inclusive, o nome da advogada, 

Neide Skalecki, à época, defensora de Duarte Carvalho, objetivando a 

inquirição da testemunha Eduardo Guardiola Velloso. A causídica é 

procuradora da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé há anos 

e muito próxima de prefeito. A certidão, chamada de objeto e pé, é a 

forma correta que ex-candidato deveria ter juntado no processo de 

registro de sua candidatura no Juízo da 35ª Zona Eleitoral local. Veja 

como fica a redação na certidão: “Cartório distribuidor. Nome do pai 

e da mãe, endereço bairro, município, que, revendo o cadastro de 

feitos deste cartório, consta contra a parte acima qualificada o 

seguinte processo da área criminal: José Aparecido de Carvalho e 

Laurinda Duarte de Carvalho (são os pais de Cornélio Duarte de 

Carvalho), CPF 326.946.602.15, data de nascimento 14/04/1965, 

certidão circunstanciada criminal. Finalidade: para atender 

requisições judiciais. Nacionalidade: brasileiro. Av. Capitão Silvio, 



número 1.090, CEP: 78.970-000, estado civil: casado. Cornélio 

Duarte de Carvalho. Física: (120000564). Classificado como processo 

distribuído. Vara: Infração: 03/12/2003 1ª Vara Criminal. Carta 

precatória (área criminal). Processo distribuído por sorteio: 

0004022-47.2003.822.0022: Réu. Inquérito: Origem: 

024100002303. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do 

Estado de Rondônia. Objeto: Intimar Cornélio Duarte Carvalho e a 

Dra. Neide Skalecki, da expedição da CP 655/03, objetivando a 

inquirição da testemunha, Eduardo Guardiola Velloso. Autor: 

Ministério Público Federal: 10/12/2003. Carta precatória (área 

criminal). Carta precatória devolvida à comarca de origem. Trânsito: 

Última fase: 10/12/2003. Carta precatória devolvida à comarca de 

origem. SAP2000 (RO). Sistema de Automação de Processos. Válida 

por 30 (trinta) dias. Estado de Rondônia. Poder Judiciário Comarca 

de São Miguel do Guaporé. Cartório distribuidor. O referido é verdade 

e dou fé. Dado e passado nesta cidade. José Dirceu Boeira São. Obs.: 

Foi encontrado homônimo da pessoa acima certificada. Busca. Oficial 

distribuidor: 15/09/2020, às 12:38:39”.  



COMENTÁRIO SOBRE A CERTIDÃO DESCRITA ACIMA  

 

Essa certidão foi expedida corretamente, inclusive constando duas 

palavras: objeto e fase. Objeto é a natureza do processo, por exemplo, 

quando se pergunta assim: qual é o objeto dessa ação? A outra 

pergunta é assim: que pé está o meu processo: Portanto, objeto é o 

processo e pé é a fase que o feito se encontra. Essa é a certidão usada 

para fins eleitorais. Outra palavra na certidão que chama atenção é 

circunstanciada, o que significa uma certidão completa, que narra 

tudo sobre se uma pessoa respondeu um processo, está respondendo 

o processo e o resultado final do processo. Foi possível “rastrear” o 

processo de número 0004022-47.2003.822.0022. Para encontrá-lo, 

é preciso usar a aba à direita de consulta processual chamado de 

físico, conhecido como processo de papel. Basta colocar o número do 

processo em pesquisar que ele “vai lhe levar onde está”. O feito 

tramitou na 3ª Vara Cível de Ji-Paraná. A carta precatória foi 

distribuída na 3ª Vara Cível de Ji-Paraná no dia 28/04/2015 e foi 



atuada sob o número 0004217-63.2015.822.0005 e está ligada à 

pessoa de Cornélio Duarte de Carvalho e outro, tendo como advogado 

Admir Teixeira, que é responsável profissionalmente no processo de 

prestação de contas do prefeito e do vice. Edson Yukishigue 

Sassamoto, juiz e responsável pela vara até hoje, há muitos anos 

atuando como magistrado na comarca de Ji-Paraná, proferiu o 

seguinte despacho do processo de carta precatória: “ Vara: 3ª Vara 

Cível. Processo: 0004217-63.2015.8.22.0005. Autor: Ministério 

Público do Estado de Rondônia Requerido: Ângelo Fenali e Cornélio 

Duarte de Carvalho. Despacho. Para cumprimento do ato deprecado, 

designo o dia 07 de agosto de 2015, às 9 horas, para oitiva da 

testemunha. Intimem-se a testemunha indicada para comparecer à 

audiência acima designada, que realizar-se-á na sala de audiências da 

3ª Vara Cível, nesta Comarca, a fim de prestar depoimento, 

advertindo-a de que deixando de comparecer, sem motivo justificado, 

sua conduta acarretará condução coercitiva e crime de desobediência, 

respondendo, ainda, pelas despesas do adiamento. Oficie-se ao Juízo 

deprecante. Intime-se o MP. Sirva a presente decisão como mandado 



de intimação. Testemunha a ser intimada: GLACIELI CRISTINA DA 

SILVA, solteira, funcionária pública, residente na Rua Imburana, 

1133, Bairro Jorge Teixeira, Ji-Paraná. Intime-se. Ji-Paraná-RO, 

sexta-feira, 12 de junho de 2015. Edson Yukishigue Sassamoto Juiz de 

Direito”. No dia 06/08/2015, a carta precatória foi devolvida à origem 

que é comarca de São Miguel do Guaporé. Portanto, o processo penal 

está consignado em nome de duas pessoas: Cornélio Duarte de 

Carvalho, prefeito atual, e Ângelo Fenali, ex-prefeito de São Miguel do 

Guaporé, atualmente morando no município de São Francisco do 

Guaporé. Quanto ao processo que foi instaurado na 2ª Vara da Justiça 

Federal em Porto Velho, não foi possível encontrá-lo porque está com 

o número incompleto. Nem com outro tipo de pesquisa, como nome 

completo da pessoa, CPF, RG, OAB, entre outros, também não foi 

possível saber qual o OBJETO e PÉ do processo.  

 

COMO FOI POSSÍVEL DESCOBRIR O MODI OPERANDI LIGADA 

AS CERTIDÕES PARA “FINS ELEITORAIS” FRAUDELENTAS 



Primeiramente é importante esclarecer o significado da palavra 

fraude, pois quando pronunciada, assusta, menos os “fora da lei” 

contumazes. Segundo o dicionário Michaelis, fraude é ato de má-fé 

que tem por objetivo fraudar ou ludibriar alguém; cantiga, engano, 

sofisticação, mentira ardilosa, entrada ilegal de produtos 

estrangeiros, sem o pagamento dos tributos alfandegários, ato de 

falsificar documentos, marcas e produtos e um tipo de crime que 

busca obter vantagem sobre a vítima. O modi operandi do fraudador 

é utilizar uma maneira de agir, operar ou executar uma atividade 

seguindo geralmente os mesmos procedimentos e tratando esses 

procedimentos como se fossem códigos. Em administração pública ou 

particular, modus operandi designa a maneira de realizar 

determinada tarefa segundo um padrão pré-estabelecido que dita a 

forma esperada de como proceder nos seus processos, rotinas, etc.  

 

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, MEMBRO DO MDB EM 

PORTO VELHO  



No dia 16/09/2020, Williames Pimentel de Oliveira, protocolou no 

Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, requerimento de registro 

de sua candidatura à prefeitura pelo MDB, às eleições de 2020, sendo 

que a vaga, inicialmente, seria de Walter Waltenberg Silva Júnior, 

desembargador aposentado do TJ, que resolveu se envolver em 

política partidária da agremiação comandada por Lúcio Antônio 

Mosquinha, deputado federal e presidente do MDB no Estado de 

Rondônia. Resultado, abandaram o ex-presidente do TJ/RO e 

TRE/RO e abraçou a campanha do servidor público estadual, lotado 

na SESAU. O processo de número 0600379-10.2020.6.22.0020 está 

ligado ao pedido de registro de candidatura de Williames Pimentel de 

Oliveira, ex-diretor da Funasa, em 2014, quando foi preso pela Polícia 

Federal em um esquema milionário de desvio de dinheiro da fundação 

no Estado do Mato Grosso. Além do servidor, figurou no polo ativo do 

processo de registro de candidatura, o Diretório Municipal do 

Movimento Democrático Brasileiro, inscrito no CNPJ sob o número 

06.159.344/0001-24. No dia 07/10/2020, foi protocola uma ação de 

impugnação à candidatura de Williames Pimentel de Oliveira, sob a 



alegação de uma auditoria realizada no Município de Porto Velho, 

referente ao exercício financeiro de 2009. O corpo técnico do TCE/RO 

detectou supostas irregularidades como a acumulação de cargo 

público por servidor, com indícios de irregularidade e o pagamento 

do secretariado municipal em desconformidade com o art. 39, §4º da 

Constituição Federal de 1988 c/c art. 4º da Lei Municipal de número 

1.795/2008, de responsabilidade de Roberto Eduardo sobrinho, 

prefeito municipal, à época, e como solidária no procedimento, 

Epifania Barbosa da Silva, que era secretária municipal de Educação. 

No relatório técnico, os auditores da corte registraram o seguinte: 

“Observar que o julgamento irregular da presente Tomada de Contas 

especial não produzirá efeitos para os fins do art. 1º, I, g, da Lei 

Complementar nº 64/90, em relação ao ex-prefeito Roberto Eduardo 

Sobrinho, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao 

decidir no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; V – Reconhecer, 

de ofício, a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, pelas 

irregularidades formais elencadas no item II desta decisão, com 

fundamento nos artigos 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, uma vez que, 



da data em que os autos foram encaminhados ao corpo técnico para 

análise das defesas até a conversão dos autos em TCE, passaram-se 

mais de 3 (três) anos, sem a pratica de atos que importassem em 

interrupção do prazo; VI – Determinar, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição Federal, do art. 3.º-A da Lei Complementar 

estadual n. 154/1996 e do art. 108-A do Regimento interno desta 

corte, imediata cessação dos pagamentos de verbas decorrentes dos 

vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego público de 

origem, cumuladas com o subsídio, com base no art. 1º da Lei 

Complementar Municipal nº 277/2007, facultando-lhes que optem, 

alternativamente, pelo recebimento do correspondente subsídio ou a 

remuneração do cargo efetivo ou do cargo/emprego público de 

origem; VII – Recomendar ao Chefe do Poder Executivo do Município 

de Porto Velho e ao Secretário Municipal de Administração que 

adotem providências para a revisão do modelo legal de remuneração 

dos Secretários Municipais e dos agentes públicos a eles equiparados 

(Procurador-Geral, Controlador-Geral e Chefe de Gabinete), 

adequando, especialmente o disposto no art. 1º da Lei Municipal n. 



277/2007, ou legislação superveniente, ao sistema de subsídio 

constitucionalmente estabelecido, em parcela única, impondo-se a 

opção por este ou pela remuneração do cargo de origem, aos que 

forem servidores efetivos, sem acréscimos a título de função 

gratificada, ou verba de representação, em observância aos contornos 

delineados nos pareceres prévios de n. 24/2007 e 25/2010 deste 

Tribunal de Contas; VIII – Notificar, via ofício, o chefe do poder 

executivo municipal e o atual secretário municipal de Administração 

para conhecimento das recomendações supra e para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar do recebimento, comprovem nos autos o 

cumprimento da determinação contida no item VII, sob pena de 

multa, com fulcro no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar estadual 

n. 154/1996. IX – Dar ciência deste acórdão aos responsáveis 

indicados no cabeçalho, via Diário Oficial eletrônico, cuja data de 

publicação deve ser observada como marco inicial para interposição 

de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da 

Lei Complementar n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está 

disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br; X 



– Determinar ao Departamento do Pleno que, após adoção das 

medidas de praxe, encaminhe cópia deste processo à Câmara 

Municipal de Porto Velho, para julgamento, por força da tese fixada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário 

nº 848.826/DF, em 17/08/2016, expedindo-se, para tanto, o 

necessário, após o trânsito em julgado deste Acórdão; XI – Arquivar 

os presentes autos, depois de adotadas as medidas pertinentes. 28 de 

fevereiro de 2019. Francisco Júnior Ferreira da Silva, presidente 

relator”. Do trânsito em julgado processo: 00951/10. Certifico e dou 

fé que o acórdão n. APL-TC 00056/19 e o parecer prévio de número 

PPL-TC 00008/19, transitaram em julgado em 02/04/2019”. No dia 

11/10/2020, foram juntadas no processo 02 (duas) certidões 

criminais da Justiça Estadual de 2º grau; 02 (duas) certidões 

criminais da Justiça Estadual de 1º grau; 01 (uma) certidão criminal 

da Justiça Federal de 2º grau e 01 (uma) certidão criminal da Justiça 

Federal de 1º grau. No dia 13/10/2020, Tânia Garcia Santiago, 

promotora de justiça eleitoral, afirmando o seguinte: “Postula o 

Ministério Público seja o candidato intimado a esclarecer quais foram 



os desdobramentos que ocorreram a partir do julgamento do processo 

do TCE apontado pelo impugnante, pertinentes à improbidade 

administrativa, nos termos do artigo 36 da Resolução 23.609/2019”.  

 

DA ATUAÇAO DO ADVOGADO DO MDB NOS 52 MUNICÍPIOS DE 

RONDÔNIA NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2020 

 

No dia 16/10/2020, José de Almeida Junior, advogado do MDB do 

Estado de Rondônia, juntou uma certidão de objeto e pé do 

documento da Justiça Federal Seção Judiciária do Estado de 

Rondônia, expedida pela 2ª Vara Federal, que registra a existência de 

um processo, de número 888-08.2009.4.01.4100, referente a uma 

ação civil pública, com atuação da juíza Laís Durval Leite, tendo como 

autor a União e como réus Williames Pimentel e outros. Certifico, a 

pedido, que consta nos registros desta 2ª Vara de Porto Velho, os 

autos números 2009.41.00.000891- 1 e (888-08.2009.4.01.4100), de 

uma ação civil pública de improbidade administrativa. Autuado em 



16/02/2009, movido pela União Federal, em desfavor Williames 

Pimentel de Oliveira e outros, tendo por objeto dano ao erário - 

improbidade administrativa - atos administrativos. Certifico, por fim, 

que os autos se encontram na fase 123/1, (baixa arquivados), desde o 

dia 28/05/2018. Porto Velho, 14/10/2020. Rildo da Silva Araújo, 

técnico judiciário da secretaria da 2ª Vara Federal. No dia 

16/10/2020, o mesmo advogado juntou documento, expedido no dia 

21/09/2020, dos autos de número 0014606- 67.2011.4.01.3400, 

referente a uma apelação cível do órgão julgador colegiado da 4ª 

Turma, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da relatoria do 

desembargador federal Cândido Ribeiro, informando a última 

distribuição, que foi no dia 25/08/2017, o valor da causa, o processo 

de referência, que é o de número 0014606- 67.2011.4.01.3400, que 

trata do assunto de dano ao, mencionando as partes que são o 

Ministério Público Federal como apelante, a Fundação Nacional de 

Saúde também como apelante e Francisco Danilo Bastos Forte, 

Leonardo Rufino Capistrano como advogado, Walkiria Reis Moraes, 

José Vigilato da Cunha Neto, este como advogado, Thelma Suely de 



Farias Goulart, Antônio Glaucius de Morais como advogado, José 

Raimundo Machado dos Santos, Leticia de Alarcão Vaz Antunes, 

como advogado, José Maria de Franca, Joao de Assis Silveira 

Marques, como advogado, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia 

Coelho, pulo Emilio Catta Preta de Godoy, como advogado, 

Wanderley Guenka, Allan Thiago Barbosa Arakaki, como advogado, 

Wagner de Barros Campos como apelado e como advogado, 

Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha, Francisco das Chagas 

Monteiro, como advogado, Williames Pimentel de Oliveira (apelado), 

José de Almeida Junior como advogado, Frederico José da Silveira 

Monteiro Filho, Charles Christian Alves Bicca, como advogado, José 

Menezes Neto como apelados. Certidão do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região referente ao processo de número 0014606-

67.2011.4.01.3400. Diego Ronan Soares Pais, diretor da Divisão de 

Processamento e Procedimentos Diversos da Quarta Turma do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, certifica a pedido de Williames Pimentel de 

Oliveira, que os autos de número 0014606- 67.2011.401.3400, trata-



se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal e a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em face da r. sentença 

proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, que rejeitou a ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa ajuizada contra os apelados certifica, 

finalmente, que os autos encontram-se, na presente data, conclusos 

ao gabinete do desembargador federal Cândido Ribeiro, relator. O 

referido é verdade e dou fé. Dada e passada 18 de setembro de 2020, 

em Brasília, Distrito Federal. Diego Ronan Soares Pais, diretor. ”  

 

DO PROFISSIONALISMO DE UMA CHEFE DE CARTÓRIO  

 

No dia 17/10/2020, Tatiana Márcia Queiroz Souza, chefe do Cartório 

da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, fez 02 (duas) certidões e juntou 

nos autos do processo de registro da candidatura de Williames 

Pimentel de Oliveira, à época, dizendo o seguinte: “Requisitos para o 

registro analítico de partido: 15, MDB. Cargo: prefeito de Williames 



Pimentel de Oliveira. Situação: aguardando julgamento do processo 

de número 06003791020206220020. Itens comprobatórios: [X]. 

Escolha em convenção, conforme ata do partido [X]. Autorização 

mediante assinatura no RRC [X]. Fotografia do candidato conforme 

disposto no art. 27, inciso II da Resolução TSE 23.609/2019 [X]. 

Declaração atual de bens [X]. Cópia do documento oficial de 

identificação [X]. Comprovante de escolaridade certidão da Justiça 

Federal de 1º grau, do domicílio do candidato. Observação: certidão 

de objeto e pé apresentada para análise do MPE e MM juiz Eleitoral 

[X]. Certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio do candidato 

Observação: certidão de objeto e pé apresentada para análise do MPE 

e MM Juiz eleitoral [X] [X]. Certidão da Justiça Estadual de 1º grau, 

do domicílio do candidato Certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do 

domicílio do candidato. Observação: apresentado certidão positiva de 

objeto e pé para análise do MPE e do Juízo Eleitoral [X] [X]. 

Propostas de governo. Verificação e validação do nome, número, 

cargo, partido, gênero e qualidade técnica da fotografia (VVFOTO). 

Observação: Nos termos do artigo. 35, parágrafo único, da Resolução 



n. 23.609/2019/TSE, a verificação será realizada pela Justiça 

Eleitoral por meio do Sistema de Verificação e Validação de Dados e 

Fotografia (VVFOTO). Registra-se que, ao analisar o referido RRC, 

foram conferidos junto à ata de convenção, ao sistema CAND e ao 

PJE/Zona, o nome, o cargo, o partido, o gênero e a foto do candidato 

[ ] [X] Nacionalidade [X]. Idade mínima para o cargo. Eleitoral na 

circunscrição desde 04.04.2020. O eleitor possui domicílio eleitoral 

desde 08/06/1988 no Município de Porto Velho. Zona: 2; seção: 48; 

data do domicílio no município: 08/06/1988. Informações obtidas da 

base de dados do cadastro eleitoral em 26/09/2020, às 13:29:52 [X] 

[ ]. Lista do TCE/RO e do TCU. Quitação eleitoral: eleitor quite com a 

justiça eleitoral. Informações obtidas da base de dados do cadastro 

eleitoral em 26/09/2020, às 13:29:52 [X]. Filiação partidária até 

04.04.2020, sem prejuízo de atender prazo estatutário superior. Data 

Filiação: 06/04/2011. Filiado a partido político: 15, MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro). Data da desfiliação: Filiação não regular: 

Cancelado. Data da filiação: 19/05/1997. Filiado a partido político: 15. 

Data da desfiliação: 12/10/2010. Informações obtidas da base de 



dados do Sistema de Filiação Partidária em: 26/09/2020, às 13:29:52 

[X] [X]. Prova de desincompatibilização. Inexistência de crime 

eleitoral. Informações obtidas da base de dados do cadastro eleitoral 

em 26/09/2020, às 13:29:52 [X]. Inexistência de inelegibilidade. 

Informações obtidas da base de dados do cadastro eleitoral em 

26/09/2020, às 13:29:52 [X]. Eleições municipais 2020. 1º turno em 

17/10/2020. Porto Velho. Justiça Eleitoral Sistema de Candidaturas 

(OFICIAL). Requisitos para o registro do analítico do partido: 15, 

MDB de Williames Pimentel de Oliveira. Situação: Aguardando 

julgamento do processo 06003791020206220020. Itens 

comprobatórios. Situação da inscrição eleitoral Candidato com 

situação regular no Cadastro de Eleitores Informações obtidas da base 

de dados do Cadastro Eleitoral em 26/09/2020, às 13:29:52 [X]. 

Certifico que foram conferidas todas as informações constantes do 

formulário de registro e da documentação juntada aos autos e no 

CAND, constatando-se que foram satisfeitas as exigências contidas na 

Resolução de número 23.609./2019-TSE. EXCETO COM RELAÇÃO 

A CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU (CERTIDÃO DE 



OBJETO E PÉ APRESENTADA); CERTIDÃO DA JUSTIÇA 

FEDERAL DE 2 GRAU ( CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ 

APRESENTADA); CERTIDÃO DA JUSTIÇA COMUM DE 2 GRAU ( 

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ APRESENTADA); PRESENÇA DO 

NOME DO CANDIDATO LISTA DE IMPEDIDOS DO TCE, SEGUEM 

PARA ANALISE SUPERIOR MPE E DO MM JUIZ ELEITORAL” 

SENTENÇA DEFERINDO A CANDIDATURA DE WILLIAMES 

PIMENTEL DE OLIVEIRA No dia 20/10/2020, Fabíola Cristina 

Inocêncio, juíza da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, sentenciou no 

sentido de deferir o registro da candidatura de Williames Pimentel de 

Oliveira à Prefeitura de Porto Velo, às eleições de 2020, pelo 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Disse a magistrada: 

“Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, de Williames 

Pimentel de Oliveira, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o 

número 15, pelo Movimento Democrático Brasileiro (15 - MDB), no 

Município de Porto Velho. Foram juntados os documentos exigidos 

pela legislação em vigor. Publicado o edital, decorreu o prazo legal 

sem impugnação. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se 



favoravelmente ao deferimento do pedido. É o relatório. Decido. 

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado 

e não houve impugnação. O pedido veio instruído com a 

documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, 

transcorreu o prazo sem impugnação. As condições de elegibilidade 

foram preenchidas, não havendo informação de causa de 

inelegibilidade. Isso posto, defiro o pedido de registro de candidatura 

de Williames Pimentel de Oliveira, para concorrer ao cargo de 

Prefeito, sob o número 15, com a seguinte opção de nome: Pimentel. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Porto Velho, 20 de outubro de 

2020. Fabíola Cristina Inocêncio. Juíza da 20ª Zona Eleitoral”. 

Valeska Pricyla Barbosa Sousa é Coordenadora: da 2ª Câmara 

Especial do TJ/RO, auxiliando o desembargador Gilberto Barbosa, 

nascido na cidade de Santos (SP) e é membro da corte desde 

21/11/2011. Sua formação acadêmica está registrada no site do 

TJ/RO, como segue: “Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Faculdade Católica de Direito de Santos – 1981. Pós-Graduado em 

Direito Processual Civil - lato sensu - Universidade Católica de 



Petrópolis – 1999. Pós-Graduado em Direito Constitucional e 

Administrativo- lato sensu - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 

e Letras de Rondônia – 2003. Histórico Profissional: Posse no II 

concurso do Ministério Público do Estado de Rondônia 14/12/1984. 

Promotor de Justiça titular da Promotoria Cível da Comarca de 

Ariquemes 01/1985 a 12/1985. Promotor de Justiça substituto de 3ª 

entrância 1985/1986. Titular da 1ª Promotoria da Comarca de Porto 

Velho, com atuação na Vara da Fazenda Pública, de Registros 

Públicos e Execuções Fiscais e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis 

1986/1994. Promovido ao cargo de Procurador de Justiça 1997. 

Subprocurador-Geral de Justiça 2003/2005. Subprocurador-Geral 

de Justiça maio a novembro de 2011. Condecorações: Comenda da 

Abolição José do Patrocínio outorgada, em 13 de maio de 1997, pela 

Câmara de Vereadores de Porto Velho, por meio do Decreto 

Legislativo nº 198/97. Ordem do Mérito do Ministério Público do 

Estado de Rondônia no grau de Grã-Cruz outorgada, em 15.07.2010, 

pelo e. Colégio de Procuradores de Justiça. Medalha do Mérito 

Governador Jorge Teixeira de Oliveira outorgada, em 12 de novembro 



de 2013, pelo Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado 

de Rondônia. Medalha Mérito Forte do Príncipe da Beira outorgada, 

em 26 de novembro de 2013, pelo Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado de Rondônia. Medalha Imperador Dom Pedro II 

outorgada, em 2 de dezembro de 2013, pelo Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Outras 

Atividades: Exercício da advocacia nas comarcas de São Paulo, 

Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão 1982/1984. 

Trabalhos Jurídicos: O Controle dos atos da Administração Pública 

exercido pelo Ministério Público. A Intervenção obrigatória do 

Ministério Público nas Causas em que for parte o Estado, o Município 

ou qualquer outro ente público. Teses publicadas, em 1992, no Livro 

de Teses do III Encontro do Ministério Público do Estado de 

Rondônia, tendo como tema central Análise Crítica da Atuação do 

Julgado Rescindendo. Monografia apresentada na conclusão do 

Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Processual Civil 

realizado pela Universidade Católica de Petrópolis, em convênio com 

a Fundação Escola Superior do Ministério Público de Rondônia. Em 



coautoria – Mandado de Injunção. Artigo apresentado na conclusão 

do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Constitucional e 

Administrativo realizado pela Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e Letras de Rondônia (FARO), publicado nos Anais do I Fórum 

de Pesquisa desta mesma Faculdade. Autor do livro “Comentários ao 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de 

Rondônia, das autarquias e das Fundações Públicas”, de autoria do 

desembargador Gilberto Barbosa, lançado no dia 10 de junho de 2017, 

na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (EMERON) ”.  

 

DA “CERTIDÃO” DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU  

 

No dia 11/10/2020, às 16:10:18, foi inserida nos autos de número 

0600379-10.2020.6.22.0020, referente ao pedido de registro da 

candidatura de Williames Pimentel de Oliveira, à época, postulante 

ao cargo de prefeito às eleições de 2020, em Porto Velho, pelo MDB, 

documento de “certidão expedido pelo poder judiciário da Justiça 



Federal da Seção Judiciária de Rondônia Estadual. O número da 

certidão é 97278 e acessando ao site do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região para conferir a autenticidade da “certidão”, na aba de 

Sistema de Emissão de Certidões Negativas, aparece a seguinte 

informação: “Essa certidão não pode ser autenticada, pois os dados 

informados não conferem com os da certidão emitida” O documento 

juntado descreve como responsável o Tribunal Superior Eleitoral, 

relacionado ao código de número 

20101116101868300000014042329, do ID de número 14824429. 

Acessando ao site do TRE/RO, para promover a Autenticação de 

documentos do processo (ZEs), da 1.ª instância, referente a 

documento de processo do registro da candidatura de Williames 

Pimentel de Oliveira, no campo obrigatório inserido o número 

20101116101868300000014042329, registra-se a seguinte 

informação: “O documento não é válido ou não existe”. Ou seja, o 

referido documento é uma fraude, crime de falsidade ideológica e 

quem se elegeu praticando esse tipo de ilicitude, jamais poderá 

exercer o mandato, outorgado pelo povo, no dia 15/11/2020, quando 



ocorreu a eleição em todos os municípios brasileiros. Outra fraude 

grotesca é quanto ao nome Estadual abaixo da Seção Judiciária de 

Rondônia. Na certidão correta, não existe essa palavra. Depois que 

apresentou a “certidão” falsa, Williames Pimentel de Oliveira, do 

MDB, por meio de seu advogado, doutor José de Almeida Júnior, 

profissional que atua pelo partido desde 1986 quando era chefe da 

Casa Civil do governo Valdir Raupp, que disse à revista Veja, páginas 

amarelas, quando era chefe do poder executivo rondoniense, que 

“dinheiro público é igual urubu na carniça”. A própria Justiça Federal 

escreve de forma errada o nome da instituição com prestação de 

serviço nesse Estado. O nome correto é Justiça Federal no Estado de 

Rondônia e não do, uma vez que não existe Justiça Federal de 

Rondônia, mas estadual. Para encerrar no tocante a esse assunto 

envolvendo o registro da candidatura de Williames Pimentel de 

Oliveira, todas as certidões eu “ele” juntou no processo em relação 

tanto à Justiça Estadual quanto à Justiça Federal, aparece apenas um 

nome: criminal. A palavra civil é desprezada. Por isso é que se deve 

dar valor à expedição de certidões de objeto e pé para fins eleitorais 



para evitar fraudes como essas verificadas e apontadas no processo 

relacionado ao ex-secretário de Saúde, no governo de Confúcio 

Moura, ex-diretor da Funasa e ex-secretário de Roberto Sobrinho, 

quando era prefeito de Porto Velho.  

 

CJF APROVA ADOÇÃO DE CERTIDÃO ÚNICA NO ÂMBITO DA 

JUSTIÇA FEDERAL  

 

Para diminuir as fraudes no tocante à expedição de certidões, o 

Conselho da Justiça Federal aprovou, no dia 30/11/2020, uma 

medida que irá propiciar maior eficiência e segurança aos 

procedimentos. De acordo com a Assessoria de Imprensa do CJF, o 

seu presidente e também presidente do STJ, ministro Humberto 

Martins, que relatou o processo, a proposta é resultado da atuação do 

grupo de trabalho instituído pela Portaria CJF n. 533/2019, integrado 

por representantes de todas as Regiões. Além disso, atende 

plenamente ao disposto nas Resoluções CNJ de números 46/2007 e 



121/2010, e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “A aprovação 

do normativo permitirá padronização das certidões judiciais 

expedidas, maior eficiência e segurança para os procedimentos”, 

afirmou o Ministro Humberto. “Além disso, haverá redução de 

distorções atualmente existentes entre as unidades da Justiça 

Federal. ” A aprovação da matéria representa a concretização de uma 

antiga pretensão do Conselho da Justiça Federal que, em 2005, editou 

a Resolução CJF n. 417, que já determinava a adoção de uma certidão 

nacional de distribuição da Justiça Federal de 1º e 2º graus”, disse.  

 

DAS “CERTIDÕES” NA JUSTIÇA FEDERAL EM NOME DE 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO 

 

 No processo de registro de candidatura em nome de Cornélio Duarte 

de Carvalho, postulando ao cargo de prefeito às eleições de 2020, pelo 

MDB, o atual chefe do poder executivo de São Miguel do Guaporé, 

protocolou no Juízo da 35ª Zona Eleitoral, o feito de número 



0600055-72.2020.6.22.0035, no dia 16/09/2020. Rildo Cassiano, 

chefe do cartório, fez juntada de certidão no processo do referido 

candidato, expedido pelo Poder Judiciário da Justiça Federal 

Subseção Judiciária de Ji-Paraná para fins gerais cíveis e criminais, 

certificando que “após pesquisa nos registros eletrônicos de 

distribuição de ações e execuções cíveis, criminais e JEF mantidos na 

Subseção Judiciária de Ji-Paraná, que nada consta contra Cornélio 

Duarte de Carvalho nem contra o CPF 326.946.602-15”. A certidão é 

de número 102760, do dia 14/09/2020, do Sistema de Emissão de 

Certidões Negativas da 1ª Região. Usando o mesmo sistema de 

conferência de Wiliames Pimentel de Oliveira, o site do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, sediado em Brasília, informa que a 

certidão de número 102760, emitida via internet, às 19:48, do dia 

14/09/2020, resultou em “nada consta na Justiça Federal de 1ª 

Instância, Subseção Judiciária de Ji-Paraná, em nome de Cornélio 

Duarte de Carvalho, inscrito no CPF sob o número 326.946.602.15”. 

O mesmo chefe de cartório, juntou a segunda certidão em nome do 

prefeito reeleito, nos autos de número 0600055-72.2020.6.22.0035, 



no dia 08/10/2020, às 21:59:09, o seguinte: “Em conformidade com 

a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei 

Complementar n. 135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de 

registro de candidatura a cargos eletivos, nada consta na Subseção 

Judiciária de Ji-Paraná contra o nome Cornélio Duarte de Carvalho 

nem contra o CPF 326.946.602-15. O número da certidão é 102761. A 

diferença do primeiro número é último dígito. Um é o e o outro é 1. A 

data da expedição das 02 (duas) certidões é mesma: 14/09/2020. As 

duas foram expedidas no mesmo horário e no mesmo segundo, como 

podemos ver a seguir: “Certidão Emitida em: 14/09/2020 às 19:48 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de dados 

entre 14/09/2020, 19h48min. e 14/09/2020, 19h48min. Certidão 

emitida em: 14/09/2020 às 19:48min. (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados entre 14/09/2020, 

19h48min. e 14/09/2020, 19h48min”. A primeira certidão da 

certidão para fins eleitorais está relacionada ao código de número 

20100821590791500000013230010, inserido pelo ID de número 

13911061. Conferido a autenticação no site do TRE/RO, a informação 



que aparece é que a assinatura é válida para o documento. Clique no 

ícone a seguir para visualização. O documento a seguir foi juntado aos 

autos do processo de número 0600055-72.2020.6.22.0035 em 

08/10/2020, às 21:59:09 por Rildo Cassiano, número 

20100821590791500000013230010, do ID de número 13911061”. A 

certidão de número 102760 também tem a mesma informação, ou 

seja, todas as 02 (duas) certidões juntadas são verdadeiras. Veja a 

seguir como o prefeito usou de malabarismo para conseguir registrar 

sua candidatura à Prefeitura de São Miguel do Guaporé.  

 

DA FRAUDE COMETIDA PELO PREFEITO CORNÉLIO DUARTE 

DE CARVALHO 

 

 Cornélio foi muito esperto para conseguir registrar sua candidatura 

porque ele foi à Justiça Federal que não tem processo contra ele. Se 

tivesse ido à Porto Velho, na Justiça Federal, da 2ª Vara, certamente 

irá encontrar um processo criminal contra ele, que é o caso 



comentado no início. Outra malandragem usada pelo prefeito foi não 

juntar no processo certidão negativas para fins eleitorais da Justiça 

Federal de 2º grau, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

onde também vai constar a existência de processo contra o esperto 

agente político. Portanto, as certidões que ele juntou no processo são 

verdadeiras, porém de maneira diferente que a Justiça Eleitoral dos 

candidatos, os quais deveriam juntar certidões civis e criminais da 

Justiça Federal de 1º e 2º graus, sendo para fins eleitorais, onde vai 

constar os dois nomes básicos para conferir se um candidato está ou 

não com o nome “limpo”: objeto e pé. Dessa forma, todos os processos 

que ele responde, vão aparecer, seja eles baixados ou ativos, porém 

todas as informações que o Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel 

do Guaporé precisa para deferir ou indeferir o pedido de registro de 

candidatura de uma pessoa interessada em participar de uma 

campanha eleitoral. No caso de Cornélio Duarte de Carvalho, 

logicamente não pode exercer o mandato porque fraudou documento 

federal para conseguir o deferimento de seu registro ao cargo de 

prefeito às eleições de 2020 no Município de São Miguel do Guaporé.  



 

CERTDIÕES EM RELAÇÃO A RONALDO DA MOTA VAZ NA 

JUSTIÇA FEDERAL 

 

 Ronaldo da Mota Vaz registrou sua candidatura a vice-prefeito nos 

autos de número 0600054-87.2020.6.22.0035, no dia 16/09/2020, 

no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, pelo CPF 

de número. 563.362.502-10, disputando a campanha eleitoral pelo 

MDB, está filiado no P/DT e no DC, porém o chefe do Cartório 

Eleitoral informou que o agente político se inscreveu como candidato 

a vereador, mas a magistrada Rejane de Souza Gonsalves Fracarro 

consignou na sentença que o número de partido do esposo da 

secretária da juíza no juízo comum da comarca de São Miguel do 

Guaporé é 15, o número do MDB, de Lúcio Mosquini, deputado 

federal e presidente do MDB no Estado de Rondônia, do qual, ambos, 

pessoa física e jurídica, tiveram suas contas de campanha reprovadas 

pelo TRE/RO e confirmadas pelo TSE. Quanto às certidões juntadas 



no processo de vice-prefeito em relação à Justiça Federal são as 

mesmas. O que mudam são os números das certidões, sendo a de 1ª 

grau é o número 102758 e a de 2º grau é a de número 102759. Os 

números para conferir a autenticidade das certidões também são 

diferentes. Os números são: 20091620472700000000003948000, 

de ID do documento de número 4322500; e a segunda à de número 

20091620472701500000003948002, de ID do documento de 

número 4322502. 

 

 CERTIDÕES DO CHEFE DO CARTÓRIO AS QUAIS DERAM 

“CONDIÇÕES” DE DEFERIMENTO DE REGISTRO DA 

CANDIDATURA DE CORNÉLIO E RONALDO  

 

Para terminar, não podemos de registrar o que afirmou o chefe de 

cartório quanto às certidões dos dois agentes políticos: “Nos termos 

do art. 32 da Resolução TSE N° 23.609/2019, atesto que o processo 

de registro de candidatura a vereador foi automaticamente autuado 



pelo PJe. Em obediência ao art. 23, § 2º, da Resolução TSE nº 

23.417/2014, certifico que realizei a verificação dos dados constantes 

das abas do Sistema PJe denominados "dados iniciais", "assuntos", 

"partes", "características do processo", "eleitoral" e "processo", bem 

como o objeto do processo. Informo a vinculação dos presentes autos 

ao processo principal de Registro de Candidaturas – DRAP, do 

partido ou coligação ao qual pertence o presente candidato, nos 

termos do inciso I, § 4º, art. 32, da Resolução TSE nº 23.609/2019, 

bem como que o DRAP e os documentos que o acompanham 

constituirão o processo principal do pedido de registro de candidatura 

abaixo mencionado. Certifico que este processo está associado ao 

processo principal RCand 0600053-05.2020.6.22.0035 - Registro de 

Candidatura - DRAP Partido/Coligação. Certifico que, nos termos do 

art. 34, caput, expedi e publiquei o Edital nº 00001/2020 – 35ª 

ZE/RO, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rondônia (DJE/TRE-RO), Ano 2020, Edição nº 

190/2020, publicação: 28 de setembro de 2020, página(s) 62, para 

ciência dos interessados, onde constam os Pedidos de Registros de 



Candidaturas do(s) Requerente(s), para as Eleições Municipais de 

2020, passando a correr o prazo de 05 (cinco) dias, para que os 

legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral, possam 

apresentar impugnação, nos termos do inciso II, § 1º, art. 34, da 

Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 

3º, e Súmula TSE nº 49). Certifico que houve impugnação nestes 

autos do candidato a vice-prefeito Ronaldo da Mota Vaz, conforme os 

documentos e anexos (apresentado em 01/10/2020) e juntada de 

documentos e anexos (apresentada em 05/10/2020). Certifico que da 

publicação do Edital em questão no DJE/TRE-RO, também passou a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer cidadão possa 

apresentar notícia de inelegibilidade, nos termos do inciso III, § 1º, 

art. 34, da Resolução TSE nº 23.609/2019, permanecendo inertes até 

03/10/2020, ou seja, sem quaisquer manifestações. Certifico que, em 

análise dos autos, verificando a impugnação supramencionada, em 

05/10/10 procedi à citação do candidato, através do mural eletrônico, 

para apresentar contestação no prazo de 7 (sete) dias, nos termos do 

art. 41 da Resolução TSE n. 23.609/2019. Atesto, ainda, nos termos 



do artigo 35, II, da Resolução TSE N° 23.609/2019 que: 1º. o pedido 

de registro de candidatura foi preenchido de forma correta; 2º. foram 

verificadas as condições de elegibilidade descritas no art. 9º da 

mesma Resolução, ou seja: I - a nacionalidade brasileira; II - o pleno 

exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o 

domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a 

idade mínima de: a) 21 (vinte e um) anos prefeito e vice-prefeito; d) 

18 (dezoito) anos para vereador aferida até o dia 26 de setembro de 

2020. 3º. o candidato apresentou a documentação descrita no art. 27, 

são elas: I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex; II 

- fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e 

suplentes; III - características: frontal (busto), com trajes adequados 

para fotografia oficial, assegurada a utilização de indumentária e 

pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de acessórios 

necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de 

elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham 

conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o 

reconhecimento do candidato pelo eleitor; IV - certidões criminais 



para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VII): a) 

pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o 

candidato tenha o seu domicílio eleitoral; b) pela Justiça Estadual de 

1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu 

domicílio eleitoral; c) pelos tribunais competentes, quando os 

candidatos gozarem de foro por prerrogativa de função; V - prova de 

alfabetização; VI - prova de desincompatibilização, quando for o caso; 

VII - cópia de documento oficial de identificação; VIII - propostas 

defendidas por candidato a prefeito. 4º - Informo que procedi à prévia 

verificação dos dados do(a) candidato(a), no Sistema de Candidaturas 

(CAND), do nome e do número com o qual concorre, do cargo, do 

partido político, do gênero e da qualidade técnica da fotografia, não 

sendo constatadas irregularidades, porém a validação na urna 

eletrônica, será realizada pela Justiça Eleitoral por meio do Sistema 

de Verificação e Validação de Dados e Fotografia (VVFOTO), em 

momento oportuno, conforme o parágrafo único, do inciso II, do art. 

35 da Resolução TSE n. 23.609/2019. Esclarecemos que no período 

de 26 de setembro a 18 de dezembro do ano em que se realizarem as 



eleições, as intimações nos processos de registro de candidatura 

dirigidas a partidos, coligações e candidatos serão realizadas pelo 

mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de 

publicação. Considerando que foram apresentadas nos autos 

impugnação e contestação, faço conclusos ao Juízo Eleitoral. Cartório 

Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral. Em correção à certidão, onde consta: 

"atesto que o processo de registro de candidatura a vereador foi 

automaticamente autuado pelo PJe", leia-se: "atesto que o processo 

de registro de candidatura a vice-prefeito foi automaticamente 

autuado pelo PJe". O referido é verdade e dou fé. O referido é verdade 

e dou fé. São Miguel do Guaporé. Rildo Cassiano. Cartório Eleitoral 

da 35ª Zona Eleitoral”. 

  

SENTENÇA DO JUIZ DA COMARCA DE ARIQUEMES 

CONDENANDO O MUNICÍPIO  

 

https://www.tse.jus.br/imagens/fotos/tre-ro-posse-juiz-juacy/sendto_form
https://www.tse.jus.br/imagens/fotos/tre-ro-posse-juiz-juacy/sendto_form


No dia 07/03/2012, Danilo Augusto Kanthack Paccini, da 2ª Vara 

Civil de Ariquemes, proferiu sentença nos autos de número 0013287-

89.2010.8.22.0002, em autos de indenização por dano moral, 

postulado por Misael Camargo da Silva em face do Município de Costa 

Marques. Presente Marcos Rogério Garcia Franco, procurador do 

município, ora requerido que apresentou documentos 

administrativos e o autor concordou com a sua juntada. As partes 

apresentaram alegações finais remissivas à inicial e a contestação. Em 

seguida, foi proferida a seguinte sentença: “Trata-se de ação 

indenização por danos materiais e morais proposta por Mizael 

Camargo da Silva em face do Município de Costa Marques, partes 

qualificadas nos autos. Em síntese, sustenta o autor ser médico e que 

no ano de 2007 caiu na malha fina da receita federal. Em contato com 

a recita soube que o município de Costa Marques prestou informações 

ao Fisco sobre rendimentos tributáveis do requerente, como se este 

tivesse trabalhado como funcionário daquele município. Aduz que em 

contato com a gerência de saúde do município requerido soube que 

estava lotado na secretaria de saúde daquele ente. Entretanto afirma 



o requerido que jamais exerceu qualquer atividade profissional em 

Costa Marques, fato que o levou a registrar um boletim de ocorrência 

sobre a situação. Como a situação não foi solucionado o requerente 

foi obrigado a recolher o imposto sobre a renda que jamais recebeu, 

bem como multas e juros, no importe de, R$ 6.42776. Sustenta que 

tal situação lhe causou intenso abalo moral, pois taxado como 

sonegador de impostos pela receita, além dos constrangimentos que 

suportou em razão da restrição. Pugna pela condenação do requerido 

na restituição dos valores desembolsados para a quitação do imposto 

de renda e seus acessórios, no importe de R$ 6.427,76, bem como no 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$. 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Com a inicial junta documentos. O 

município requerido apresentou contestação. Em resumo afirma a 

litigância de má-fé do requerente, pois este, efetivamente, formulou 

contrato de trabalho com o município e recebeu por isso. Pugna pela 

improcedência do pedido. Junta documentos. Impugnação. Durante 

a instrução foi juntado aos autos cópia de cheques de pagamento do 

salário e rescisão contratual do requerente. Foram ouvidas duas 



testemunhas, bem como o requerido juntou documentos, com a 

anuência do requerente. Alegações finais remissivas à inicial e 

contestação. Relato. Decido. Regra geral a responsabilidade do 

Estado é objetiva. Essa forma de responsabilidade estatal é 

consagrada pelo direito nacional desde a Constituição de 1946 (art. 

194) e, atualmente, encontra assento constitucional no art. 37, §6º, da 

Constituição Federal. De acordo com a o referido parágrafo, a 

indenização a ser atribuída às pessoas jurídicas de direito público e às 

de direito privado prestadoras de serviços públicos decorre da 

verificação tão-somente da ocorrência do resultado e do nexo causal 

entre a conduta e o dano. No caso dos autos, em que pese a discussão 

devesse se dar sem discussão da culpa, a prova amealhada no 

processo deixa evidente que o município requerido realizou uma 

manobra ilegal para que uma terceira pessoa atendesse a população 

de Costa Marques, usando, para tanto, dos dados do auto e seu 

número de CRM. A questão começou a ser melhor esclarecida com a 

juntada da microfimagens dos cheques juntados pelo requerido que, 

em tese, comprovariam o recebimento de salário e da rescisão 



contratual pelo requerente. De acordo com a microfilmagem o cheque 

de nº 851550, constante dos documentos juntados com a contestação 

(fl. 93), que estaria nominado ao requerente, na realidade, estava 

preenchido em nome de Valdiney Moreira Morais e na conta deste foi 

depositado. Em relação ao cheque, foi depositado diretamente na 

conta do Município de Costa Marques. Como não bastasse estes 

elementos de prova, a testemunha Cleisson Aparecido da Silva, 

arrolada pelo requerido e que trabalhou na Secretaria de Saúde na 

época questionada pelo autor, esclarece que quem utilizava dos 

documentos do requerente para exercer a atividade médica no 

município de Costa Marques era exatamente Valdiney Moreira 

Morais, afirmando, inclusive, que jamais viu o autor trabalhando 

naquele município. Importante a transcrição do depoimento da 

testemunha mencionada: “Eu trabalhei no município de Costa 

Marques nos anos de 2005/2009. Até maio de 2008 eu era 

responsável pela UBS do km 58, em Costa Marques. Dessa data até 

minha exoneração eu era Assessor Especial da Secretaria de Saúde. 

Nunca vi o requerente trabalhando na cidade de Costa Marques, 



especialmente na unidade básica da qual eu era responsável. Eu 

conheci todos os outros médicos que trabalhavam em Costa Marques-

RO no período que eu trabalhava. Sei que o Dr. Valdiney Moreira 

usava o carimbo do Dr. Misael Camargo. Ele nunca escondeu que era 

amigo de Misael. Eu não sei se esses atendimentos eram feitos com a 

anuência do requerente. A Secretaria Municipal de Saúde tinha 

conhecimento de que um terceiro usava dos dados de Misael para 

atender no município como se médico fosse. Valdiney Moreira era 

formado na Bolívia e não possuía CRM.” O município requerido ainda 

faz prova contrária à sua tese de defesa quando junta aos autos cópia 

das fichas clínicas de atendimento doa população. Nestes documentos 

percebe-se o carimbo do requerente com o número de seu CRM, 

entretanto, as assinaturas, num total de seis, são completamente 

diferentes umas das outras e não correspondem à assinatura doo 

requerente aposta na procuração. Resta, portanto, demonstrado nos 

autos o ato ilícito doloso praticado pelo Município de Costa Marques, 

pois, para atender a uma necessidade local utilizou-se dos dados do 

requerente para contratar um terceiro, que sequer habilitado para 



exercer a medicina estava. O dano, seja ele material ou moral, da 

mesma forma, está presente. No que toca aos danos materiais, em 

razão da conduta dolosa do município requerido, o Fisco foi 

informado sobre a existência de renda tributável do requerido não 

declarada em sua declaração de imposto de renda. Em razão disso foi 

obrigado a arcar com o recolhimento do imposto indevido, bem como 

juros e multa, conforme comprovam os documentos. O dano moral, 

por sua vez, é claro, não subsistindo nenhuma dúvida de que a 

requerente tem direito à indenização. Especificamente quanto a este 

pedido, não há falar em prova do dano moral, mas apenas em prova 

do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o 

ensejam. Provado que esteja o fato, a condenação é seu consectário 

lógico, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil. 

Ao que se apurou nos autos, o fato é incontestável, como sobejamente 

demonstrado, e a obrigação decorre do ato ilícito praticado pelos 

prepostos do requerido. O sofrimento psíquico e a dor pela perda do 

ente querido em virtude da negligência estatal são ilações lógicas que 

dispensam a produção de prova. Sobre caso semelhante já se 



manifestou a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DO IRPF. COMPROVANTE DE 

RENDIMENTOS PAGOS E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

NA FONTE COM DADOS INCORRETOS. MULTA. RECEITA 

FEDERAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Da juntada de documentos após a 

prolação da sentença. A juntada de provas com as razões recursais não 

é admissível, de regra, no sistema processual civil brasileiro. Assim, 

os documentos trazidos ao feito pela parte autora nesta fase 

processual não devem ser considerados, em homenagem aos 

princípios da lealdade processual e do contraditório. Mérito do 

recurso em exame. A parte autora comprovou a prática de qualquer 

ato levado a efeito pelo réu que desse azo à reparação de eventuais 

danos sofridos, teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC. 3.A 

Instrução Normativa SRF n. 120 de 28 de dezembro de 2000 

determina, em seu artigo 2º, §1º, que o Comprovante de Rendimentos 

Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, a que se refere o 



artigo anterior, deverá ser fornecido à pessoa física beneficiária pela 

pessoa física ou jurídica que lhe houver pago rendimentos com 

retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês 

do ano calendário. O comprovante de rendimentos e de retenção de 

imposto de renda fornecidos ao autor quando da declaração, em abril 

de 2005, denota que lhe foi informado como rendimento total o 

montante de R$ 16.801,96. Nessa seara, o valor declarado pelo 

Município diretamente à Receita Federal foi de R$ 26.963,81, 

consoante documento, o que acarretou o lançamento de multa em 

razão da divergência entre estes valores. No que tange à prova do dano 

moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração 

do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, 

minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, 

decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que 

faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado 

dano moral puro. O valor a ser arbitrado a título de indenização por 

dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, 

bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do 



ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, 

há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme 

em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 

7.Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano 

material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os 

danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente 

da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, 

o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. Não é 

juridicamente possível indenizar expectativa de direito, tendo em 

vista que os prejuízos de ordem material devem ser devidamente 

comprovados, o que não ocorreu no caso em tela. Dado parcial 

provimento ao apelo.” (Apelação cível de número 70043945435, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 31/08/2011). Por outro lado, não existe 

critério legal para fixação do valor da indenização por dano moral, 

mas é recomendável que guarde relação de proporcionalidade com o 

abalo emocional decorrente do fato. A esse propósito, entendo que 

embora não haja critério objetivo para cálculo do dano moral, ele deve 



ser fixado em valor condizente com a condição financeira da vítima, 

do causador do dano e o grau de prejuízo que lhe foi causado, sem 

visar ao enriquecimento da parte. O arbitramento deve ser tal que não 

seja nem pouco, a ponto de encorajar o ofensor à reincidência, nem 

muito, propiciando enriquecimento sem causa. É recomendável 

também que o juiz o faça com moderação, observando a 

proporcionalidade entre a lesão e o ilícito praticado, agindo com 

razoabilidade e ponderação, valendo-se, por fim, de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às particularidades do caso 

concreto. Ao largo do que foi exposto, considero como justo e 

suficiente seja a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

inicial, condenado o requerido, Município de Costa Marques, a pagar 

em favor do requerente, Misael Camargo da Silva: a) a título de 

reparação de danos materiais, a importância de R$ 6.427,76 (seis mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), a 

importância deverá ser corrigida monetariamente desde o 

desembolso e com incidência de juros de mora no percentual de 1% 



desde a citação; b) uma indenização arbitrada no importe de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), referente aos danos morais suportados pela 

autora, sobre este valor deverá correção monetária e juros de mora no 

percentual de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que o autor 

sucumbiu em parte mínima do pedido, arcará o requerido com os 

honorários advocatícios do patrono do requerente, verba esta que fixo 

em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC. 

Sem custas, ante a qualidade da parte sucumbente. Por conseguinte, 

julgo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do 

CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, considerando o 

valor da condenação. Sentença publicada em audiência. Extraia-se 

cópia dos autos encaminhando-as ao Tribunal de contas do Estado de 

Rondônia, bem como dos documentos a partir das, encaminhando-os 

à Promotoria de Justiça de Costa Marques, para as providências 

necessárias. Transitada em julgado e não havendo manifestação das 

partes no prazo de 10 dias, arquivem-se.”  

 



TRIBUNAL CONFIRMA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR  

 

No dia 14/02/2013, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

apreciou o recurso interposto pelo Município de Costa Marques, em 

razão da condenação imposta pelo juízo de piso que condenou o ente 

público a indenizar o médico que teve seus documentos fraudados por 

Cláudio Xavier Custódio, atualmente vice-prefeito daquele 

município, onde fora secretário de Administração, em 2008, na 

gestão do prefeito Élio Machado, mais conhecido como “Élio da 

Ceron”. Na corte, o revisor foi o desembargador Renato Mimessi 

Revisor e o desembargador Walter Waltenberg Silva Junior o revisor, 

atualmente aposentado que concorreu à Prefeitura de Porto Velho ao 

cargo de vereador, porém o registro do agente político foi indeferido 

pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, com pedido 

postulado por Tânia Garcia. Aprovou-se a seguinte ementa: “Apelação 

cível. Falsidade de informação na declaração de imposto de renda. 

"Malha fina" da Receita Federal. Indenização por danos materiais e 



morais. Valor arbitrado. Manutenção. Honorários advocatícios. 

Majoração inviável. Fixação adequada ao disposto em lei. Recurso 

não provido. A Administração Pública deve indenizar servidor que é 

retido na “malha fina” da Receita Federal, em virtude de falsa 

informação prestada pelo órgão público junto ao Fisco. Na ocorrência 

do dano moral, o quantum arbitrado servirá para equilibrar o mal 

experimentado com o suficiente para aplacá-lo, de modo a não 

acarretar ônus excessivo a uma parte, ou enriquecimento da outra, 

devendo ser mantido quando mostrar-se compatível com esse 

binômio. Fixados os honorários advocatícios contra a Fazenda 

Pública na forma do que se encontra disposto no art. 20, §4º, do CPC, 

respeitados o grau de zelo do causídico, a complexidade da causa e a 

duração do processo, não há se falar em majoração de valor que foi 

justamente fixado na sentença recorrida. ACÓRDÃO. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 

2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 

na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas por 

unanimidade, negar provimento ao recurso.  



 

DO RELATÓRIO DO CASO EM TELA  

 

“Misael Camargo da Silva interpõe recurso de apelação contra 

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Ariquemes, que julgou, parcialmente procedente, os pedidos contidos 

na ação de indenização por danos materiais e morais em que contende 

com o município de Costa Marques. Na sentença recorrida, a 

municipalidade foi condenada ao pagamento de R$ 6.427,76, 

devidamente corrigidos, a título de danos materiais, e em R$ 

7.000,00 a título de danos morais. Por fim, foi ainda condenada ao 

pagamento de honorários de advogado fixados em 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC. Irresignado o 

apelante sustenta em suas razões recursais, preliminar de nulidade da 

sentença, em razão do julgamento citra petita, no que tange ao pedido 

de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, atinente a 

determinação ao município apelado para que promovesse a exclusão 



do nome do recorrente de sua folha de pagamento e, 

consequentemente, abstivesse-se de enviar informações a Receita 

Federal do Brasil, em razão da fraude apurada nos autos. No mérito, 

busca somente a majoração do valor fixado a título de danos morais e 

dos honorários advocatícios. Contrarrazões. É o relatório”.  

 

DO VOTO  

 

“Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. 

Consta nos autos que o apelante é médico e que no ano de 2007, caiu 

na malha fina da Receita Federal do Brasil. Ao verificar junto àquele 

órgão sobre o que acontecia com a situação de seu cadastro de pessoa 

física, soube que o município apelado havia prestado informações ao 

Fisco sobre rendimentos tributáveis do apelante naquele exercício, 

como se tivesse trabalhado na qualidade de funcionário daquela 

municipalidade. É dos autos, ainda, que o apelante ao contatar a 

gerência de saúde do município recorrido soube que seu nome 



constava como lotado na Secretaria de Saúde daquele ente. No 

entanto, ao apelante afirmou que jamais exerceu qualquer atividade 

profissional em Costa Marques, fato que o levou a registrar um 

boletim de ocorrência sobre a situação, sendo que diante da ausência 

de solução do caso, foi compelido a recolher o imposto sobre a renda 

que jamais recebeu, bem como multas e juros, no importe de R$ 

6.427,76. O juízo a quo ao apreciar a lide, constatou serem os fatos 

narrados pelo apelante incontroversos, motivo pelo qual acolheu 

parcialmente os pedidos contidos na petição inicial. O apelante, 

contudo, insatisfeito, sustenta preliminar de nulidade da sentença e, 

no mérito pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos 

morais e de honorários advocatícios. Preliminar de nulidade. O 

apelante argui preliminar de nulidade da sentença, porquanto o 

pedido de antecipação dos efeitos que postulou não foi apreciado pelo 

juízo a quo, de forma que a ausência dessa análise por aquele juízo 

implica, inevitavelmente, na nulidade absoluta do julgado. Em que 

pese o esforço do apelante, no que tange a preliminar de nulidade da 

sentença (por suposta ausência de análise de pedido de antecipação 



de efeitos da tutela), verifico que razão não lhe ampara, uma vez que 

o pedido foi analisado no despacho inicial, consoante verifiquei em 

consulta ao SAP 2º Grau, decisão que foi exarada nos seguintes 

termos: Despacho: A rigor, nos termos do art. 273 do CPC, o juiz 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 

prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - 

haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou, II 

- fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. Além disso, a verossimilhança da sua 

alegação ainda depende da produção de outras provas. Dessarte, 

indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela formulado pela 

parte demandante. Ressalto, porém, que a medida de antecipação de 

tutela pretendida poderá ser objeto de reanálise após a contestação. 

Cite-se, observando os requisitos legais, notadamente ao que se refere 

a forma da citação e o prazo para a contestação. Com efeito, o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrente 

inequivocamente foi apreciado pelo Juízo de 1º Grau, não havendo se 



falar em nulidade da sentença recorrida, ainda mais tendo em vista 

que esse pedido não foi renovado pelo apelante na audiência de 

instrução e julgamento em que foi sentenciado o feito. Além disso, o 

pedido de Liminar inicialmente feito pelo apelante é consequência 

lógica da sentença, posto que, uma vez verificada a ilegalidade e a 

inexistência de sua “contratação” pelo Município de Costa Marques, 

obviamente que seu nome será extirpado da folha de pagamento 

daquele Município, ainda que tal não tenha sido determinado 

expressamente na sentença. Desta forma, rejeito a preliminar 

arguida, submetendo-a à análise dos pares. Do mérito. Quanto à 

majoração dos valores de danos morais e honorários advocatícios, 

entendo que razão não ampara o apelante, porquanto em casos 

semelhantes esta Corte posicionou-se conforme está estampado na 

sentença recorrida, uma vez que os valores fixados na condenação 

foram arbitrados dentro da normalidade, não merecendo, portanto, 

qualquer reforma. O juízo a quo, reconhecendo a “falsa informação” 

fornecida pelo Município apelado, e considerando o valor que deveria 

ser restituído de imposto retido na fonte, o dissabor experimentado 



pelo recorrente e a jurisprudência pacífica sobre o caso, fixou o 

montante indenizatório em R$ 7.000,00. Como é cediço, a fixação dos 

danos morais fica ao livre arbítrio do juiz, que irá aplicá-lo com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à capacidade 

econômica das partes, valendo-se de sua experiência e do bom senso. 

Não se discute aqui a configuração do dano moral, pois, como se 

verificou, o apelante caiu na “malha fina” da Receita Federal do Brasil 

por culpa do município de Costa Marques que prestou informação ao 

fisco de que o recorrente era funcionário daquela administração 

pública municipal, sem que ele nunca tenha sequer ido àquela cidade. 

Tal fato demonstra de forma peremptória a configuração do ato 

ilícito, que por sua vez enseja a condenação do apelado em danos 

morais. É cediço que o conceito de ressarcimento abrange três forças: 

uma de caráter punitivo visando punir o causador do dano pela ofensa 

praticada; outra, de caráter compensatório, cujo objetivo é 

proporcionar à vítima algum conforto em contrapartida ao mal 

sofrido; e outra inibitória, na medida em que certamente fará com que 

o réu e seus agentes ajam com maior cautela, ante a fatos 



assemelhados ao discutido no presente caderno processual. Somado 

a isso, o arbitramento econômico do dano moral muitas vezes cria 

situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão do 

legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, 

pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa 

incumbe ao juiz, tendo em vista o bom-senso e determinados 

parâmetros de razoabilidade. Certo é, que a dor moral é de difícil 

quantificação e, por isso, o valor não pode ser aquém do necessário 

para reprimir o ato e impor aos agentes a reflexão sobre sua conduta, 

ativa ou omissiva; outrossim, não pode ser excessivo a ponto de gerar 

o enriquecimento ilícito, que ao meu ver é o que está ocorrendo no 

presente caso. De qualquer maneira, não é demais frisar que esta 

espécie de reparação não pretende refazer o patrimônio dos atingidos, 

o que é impossível, mas dar à pessoa lesada uma satisfação, 

proporcionar-lhe um certo conforto, que lhe é devido, por uma 

situação dolorosa que vivenciou, bem como já afirmado, desestimular 

o ofensor à prática de atos lesivos, o que faz evidenciar o caráter 

pedagógico, também. Nessa toada, dadas as particularidades do caso 



em questão, dos fatos assentados pelas partes, a capacidade e 

realidade financeira de ambas, bem como observados os princípios de 

moderação e da razoabilidade, entendo que deve ser mantido o valor 

de danos morais, fixado na sentença recorrida, porquanto amolda-se 

aos aludidos parâmetros. A propósito: Prefeitura. Falsidade de 

informação na declaração de imposto de renda. "Malha fina" da 

Receita Federal. Indenização por danos materiais e morais. Valor 

arbitrado. Redução. A Administração Pública deve indenizar servidor 

que é retido na “malha fina” da Receita Federal, em virtude de falsa 

informação prestada pelo órgão público junto ao Fisco. Havendo dano 

moral, o quantum a ser arbitrado deve equilibrar o mal sofrido com o 

suficiente para aplacá-lo, não podendo gerar ônus excessivo para uma 

parte, ou enriquecimento da outra, devendo ser reduzido quando se 

mostrar incompatível com tais parâmetros. (Apelação Cível, N. 

10001720050001473, Rel. Des. Waltenberg Junior, J. 15/05/2007). 

Em relação aos honorários advocatícios, melhor sorte também não 

ampara o apelante, haja vista que, em se tratando de condenação 

contra a Fazenda Pública, o magistrado deve fixar os honorários 



advocatícios observando o critério equitativo, conforme disposto no 

art. 20, § 4º, do CPC e que atenda aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, de tal modo que não se torne exacerbado e 

tampouco ínfimo. Assim, examinando as circunstâncias dos autos e 

atento ao trabalho desenvolvido pelo advogado, a pequena 

complexidade da causa, o tempo de tramitação e os precedentes desta 

Corte entendo que a quantia fixada na sentença recorrida não carece 

de reparos, razão pela qual mantenho-a inalterada. Ante o exposto, 

nego provimento ao recurso de apelação. É como voto”. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA SE POSICIONA A 

RESPEITO DO PROCESSO EM FACE DE CLÁUDIO XAVIER 

CUSTÓDIO, VICE-PREFEITO DE COSTA MARQUES 

 

No dia 05/10/2017, deu-se entrada no Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia, processo de número 04266/17, da relatoria do 

conselheiro Edilson de Sousa Silva, escolhido por vinculação, de feito 



relacionado à Prefeitura de Costa Marques, no tocante à tomada de 

conta especial, quanto à decisão de número 287/2012, do pleno da 

corte, ocorrido no dia 08/11/12, sobre irregularidades na contratação 

do profissional médico, concernente ao inquérito civil 

003/2012/PJCM, de subcategoria de Procedimento de 

Acompanhamento de Cumprimento (PACED), originária de 

representação ofertada pelo Ministério Público do Estado de 

Rondônia, em relação aos responsáveis Élio Machado de Assis- CPF 

no 162.041.662-04, prefeito de Costa Marcos, no período de 

01/01/2005 a 31/02/2008; Euclides Sérgio Neto, (CPF no 

467.603.699-04), Secretário Municipal de Saúde, período de 

11.4.2005 a 11.3.2008; Francisco Alves Sales  (CPF no 204.144.202-

68), Secretário Municipal de Saúde, período de 11.3.2008 a 

31.12.2008; Pedro Alves Alvarenga (CPF n° 393.338.337-49), 

Secretário Municipal de Fazenda, período de 1.1.2005 a 31.12.2008; 

Cláudio Xavier Custódio (CPF no 604.215.092-87, Secretário 

Municipal de Administração, período de 1.8.2007 a 31.12.2008; 

responsável direto, na época, pelo setor de Recursos Humanos; Flávio 



Pereira Gonçalves (CPF no 841.790.152-34), Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, período de 12.5.2008 a 

31.12.2008, aprovando a seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE. 

MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO. JULGAMENTO À 

REVELIA. CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE 

AÇÃO REGRESSIVA. MANUTENÇÃO DO DEVER DE 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR PARTE DOS AGENTES 

PÚBLICOS CAUSADORES DA ILICITUDE QUE DEU ENSEJO À 

INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE DA TCE. 1. Não apresentada 

defesa no processo de contas e comprovado o recebimento do 

Mandado de Citação, os responsáveis serão considerados revéis e 

julgados nesta qualidade, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 

Complementar n° 154/96 c/c 344 do novo Código de Processo Civil. 

2. Ainda que ausentes nos autos os elementos que indiquem a 

proposição de ação regressiva por parte do município, em face dos 

agentes públicos causadores do ilícito do qual decorreu o dever 



judicial de indenizar à vítima, remanesce a obrigação destes em 

recompor os Acórdão APL-TC 00004117 referente ao processo cofres 

públicos no montante da condenação, a teor do art. 37, §6°, da 

Constituição Federal. 3. Diante de ilegalidade de que resulte dano ao 

erário, a Tomada de Contas Especial deve ser julgada irregular, nos 

termos do art. 16, III, "c", da Lei Complementar n° 154/96. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de 

Tomada de Contas Especial, originária de Representação ofertada 

pelo Ministério Público do Estado de Rondônia - MP/RO, sobre 

possível ilegalidade na contratação de profissional Médico, como tudo 

dos autos consta. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do 

Relator, Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por 

unanimidade de votos, em: I - Julgar irregular a vertente Tomada de 

Contas Especial - TCE, originária de Representação ofertada pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia/RO, nos termos do art. 16, 

III, "c", da Lei Complementar n° 154/96, diante da irregularidade com 

violação aos princípios da Legalidade e Moralidade, insculpidos no 



"caput" do artigo 37 da Constituição Federal, frente à 

contratação/manutenção fraudulenta de terceiro no cargo de médico, 

passando-se pela pessoa do Senhor Mizael Camargo da Silva 

(médico), que, ao seu turno, obteve judicialmente direito à 

indenização, no valor de R$ 13.427,76 (treze mil quatrocentos e vinte 

e sete reais e setenta e seis centavos), gerando, por conseguinte, lesão 

aos cofres do município de Costa Marques, em mesmo valor dos autos 

número de 0013287- 89.2010.822.0002, origem comarca de 

Ariquemes”. 

 

RELATÓRIO DO CASO TRAÇADO PELA CORTE 

 

Primeiro, cabe salientar que o Conselheiro PAULO CURI NETO se 

declarou impedido neste feito, na forma do então vigente art. 134, V, 

do Código de Processo Civil, face à relação de parentesco, em 2a grau 

por afinidade, com a autoridade Representante. Tratam estes autos 

de Tomada de Contas Especial - TCE, de Representação1 ofertada 



pelo Ministério Público do Estado de Rondônia - MP/RO, Promotoria 

de Justiça de Costa Marques (Inquérito Civil Público número 

003/2012-PJCM), sobre possível irregularidade na contratação de 

profissional médico, por parte do citado município, com a utilização 

dos documentos pessoais do Senhor Mizael Camargo da Silva. Em 

sintonia com os setores de instrução, o processo em voga foi 

convertido nesta TCE, a teor da Decisão n° 287/2012-Pleno, de 

08.11.2012, diante dos danos gerados ao município de Costa Marques, 

o qual foi condenado judicialmente ao pagamento de indenização, na 

ação movida pelo Senhor Mizael Camargo da Silva (Processo n° 

0013287-89.2010.822.0002), a título de danos materiais, no valor de 

R$6.427,76 (seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis 

centavos); e, de danos morais, na importância de R$ 7.000,000 (sete 

mil reais), perfazendo um total de R$13.427,76 (treze mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).Vejamos a 

referida decisão.  

 



DECISÃO DO PLENO  

 

Representação. Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Irregularidade na contratação de profissional médico. Conhecimento. 

Dano ao erário. Procedência. Conversão em Tomada de Contas 

Especial. Determinações. Unanimidade. Conhecer da Representação 

formulada pelo Senhor Roosevelt Queiroz Costa Júnior, Promotor de 

Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia - Promotoria de 

Costa Marques - sobre possível irregularidade na contratação de 

profissional médico pelo Município de Costa Marques, por atender 

aos requisitos de admissibilidade descritos no artigo 50 da Lei 

Complementar n" 154/96 e no artigo 79 e seguintes do Regimento 

Interno desta Corte; II - Considerar procedente a Representação, haja 

vista o dano causado ao erário municipal de Costa Marques, no valor 

de R$ 13.427,76 (treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta 

e seis centavos), em virtude da condenação judicial na ação 

promovida pelo Senhor Mizael Camargo da Silva contra a Prefeitura 



de Costa Marques, em razão da ilegalidade na contratação de 

profissional médico para atuar naquele Município, onde o Senhor 

Valdinei Moreira de Moraes, com formação em medicina, prestou 

serviços médicos, no período de 2007 a 2008, àquela municipalidade, 

utilizando-se do registro médico e carimbo do profissional Mizael 

Camargo da Silva, configurando descumprimento aos Princípios da 

Legalidade e Moralidade, insculpidos no "caput" do artigo 37 da 

Constituição Federal; III - Converter os presentes autos em Tomada 

de Contas Especial, nos termos estabelecidos no artigo 44 da Lei 

Complementar Estadual n° 154/96, artigo 65 do Regimento Interno 

desta Corte, em razão do dano ocasionado em desfavor do erário 

municipal, na ordem de R$ 13.427,76 (treze mil, quatrocentos e vinte 

e sete reais e setenta e seis centavos), os valores serão acrescidos de 

juros e correção monetária na data do efetivo pagamento, conforme 

ordenado na sentença judicial; Descumprimento aos Princípios da 

Legalidade e Moralidade, insculpidos no "caput" do artigo 37 da 

Constituição Federal, pela contratação fraudulenta do Senhor Misael 

Camargo da Silva, causando prejuízo ao município de Costa Marques 



no valor de R$13.427,76 (treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 

setenta e seis centavos), relativo à reparação de danos materiais, na 

importância de R$6.427,76 (seis mil, quatrocentos e vinte sete reais, 

e setenta e seis centavos) e prejuízos a título de indenização por danos 

morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), conforme relatório 

técnico. Nesta senda, foram emitidos os Mandados de Citação aos 

responsáveis” 

 

CONCLUSÃO  

 

Procedida à análise das alegações de defesa apresentadas, 

manifestamo-nos pela permanência da seguinte impropriedade. De 

responsabilidade dos Senhores Élio Machado de Assis (CPF n° 

162.041.662- 04) Prefeito- período de 1.1.2005 a 31.12.2008; Euclides 

Sergio Neto (CPF n° 467.603.699-04) Secretário Municipal de Saúde 

- período de 11.4.2005 a 11.3.2008; Francisco Alves Sales (CPF n° 

204.144.202-68) Secretário Municipal de Saúde - período de 



11.3.2008 a 31.12.2008; Claudio Xavier Custódio (CPF n° 

604.215.092-87) Secretário Municipal de Administração - período de 

1.8.2007 a 31.12.2008; Flavio Pereira Gonçalves (CPF n° 841.790.152-

34) Diretor do Departamento de Recurso Humano - período de 

12.5.2008 a 31.12.2008; 4.1- Infringência ao artigo 37 da Constituição 

Federal (princípios da legalidade e moralidade), pela contratação 

fraudulenta do senhor Misael Camargo da Silva, causando prejuízo ao 

município de Costa Marques no valor de R$ 13.427,76 (treze mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), que se 

desmembra em R$ 6.427,76 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais 

e setenta e seis centavos), relativo à reparação de danos matérias, e 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) referentes à indenização por danos 

morais. Ressalte-se que no Processo Judicial n° 00132887-89-

2010.8.22.0002, o proponente da ação, Senhor Misael Camargo da 

Silva, impetrou recurso objetivando rever o valor relativo ao dano 

moral, portanto, o valor do dano moral pode ser mantido ou alterado 

pelo poder Judiciário. Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, 

em relação aos senhores Élio Machado de Assis, Euclides Sergio Neto, 



Francisco Alves Sales, Claudio Xavier Custódio e Flávio Pereira 

Gonçalves com fundamento no art. 16, UI, "b" e "c", da Lei 

Complementar n° 154/1996; 5.2 - Imputar débito de maneira 

solidária aos responsáveis supracitados, no montante de R$ 13.427,76 

(treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), 

e aplicar multa, com fundamento no art. 54 da Lei Complementar n° 

154/1996. O Ministério Público de Contas, na forma do parecer, 

exarado pela d. Procuradora, Érika Patrícia Saldanha de Oliveira, na 

senda da Unidade Técnica, opinou pelo julgamento irregular desta 

TCE, com a imputação de débito e multa aos responsáveis e que seja 

julgada irregular a presente Tomada de Contas Especial, em relação 

aos defendentes ÉLIO MACHADO DE ASSIS, EUCLIDES SERGIO 

NETO, FRANCISCO ALVES SALES, CLÁUDIO XAVIER CUSTÓDIO 

e FLAVIO PEREIRA GONÇALVES, em fuce da existência de dano ao 

erário, na forma do art. 16, III, c, da Lei Complementar no 154/96; II- 

Imputar débito solidário de R$ 15.441,92 aos defendentes ÉLIO 

MACHADO DE ASSIS, EUCLIDES SERGIO NETO, FRANCISCO 

ALVES SALES, CLAUDIO XAVIER CUSTÓDIO e FLAVIO PEREIRA 



GONÇALVES, pela contratação fraudulenta do médico Misael 

Camargo da Silva, o que o levou a intentar Ação de Indenizatória 

contra o Município de Costa Marques, sendo este condenado às 

compensações de R$ 6.427,76 a título de danos materiais e de R$ 

7.000,00 por danos morais; III - Seja aplicada multa aos responsáveis 

ÉLIO MACHADO DE ASSIS, EUCLIDES SERGIO NETO, 

FRANCISCO ALVES SALES, CLAUDIO Acórdão APL-TC 00004/17 

referente ao processo 01468/12. Nestes termos, os autos vieram 

conclusos para Decisão. A Promotoria de Justiça do município de 

Costa Marques/RO (Inquérito Civil Público n° 003/2012-PJCM), 

representou sobre a possível contratação de funcionário "fantasma" 

pelo referido ente municipal. Em verdade, compulsando os elementos 

presentes aos autos, extrai-se que a Administração Municipal de 

Costa Marques foi demandada judicialmente (Processo n°. 0013287- 

89.2010.822.0002) pelo Senhor Mizael Camargo da Silva (médico), 

pois teria se utilizado indevidamente dos documentos deste para 

contratação doutro profissional da área. A situação foi detectada pelo 

referido autor em face das divergências aferidas em seu Imposto de 



Renda- IR, pois valores foram informados pela Receita Federal como 

tendo sido recebidos por ele, quando na verdade eram auferidos por 

terceiro, quem seja: o Senhor Valdinei Moreira Morais. Com efeito, o 

caso revela que o Senhor Valdinei Moreira Morais (terceiro) prestou 

serviços médicos no município de Costa Marques/RO entre 2007 e 

2008, quando ainda não detinha habilitação legal. Porém, para tanto, 

o município em voga se valeu dos números de identidade e de 

inscrição no Conselho Regional de Medicina do médico Misael 

Camargo da Silva, que na realidade não fora contratado ou prestara 

serviços perante o referido município. Em suma, com aparência de 

legalidade o município de Costa Marques/RO registrou em seus 

acentos funcionais o médico Misael Camargo da Silva, no entanto, no 

mundo fático, quem prestava os serviços era o Senhor Valdinei 

Moreira Morais. Assim, diante da prática em questão, o Senhor 

Mizael Camargo da Silva acabou tendo que arcar com tributos (IR) 

que não eram de sua responsabilidade, e, nos autos do 2 Médico 

formado na Bolívia e que, ao tempo 2007/2008, ainda não detinha 

habilitação para atuar no território brasileiro, tendo a obtido apenas 



entre 2009/201.  Obteve sentença favorável ao ressarcimento destas 

quantias, a título de indenização por dano material; e, doutros 

valores, imputados em face dos danos morais sofridos. Neste passo, 

vejamos o teor da sentença emitida pelo 2° Juízo Cível da Comarca de 

Ariquemes em desfavor do município de Costa Marques, in verbis: a) 

a título de reparação de danos materiais, a importância de R$ 

6.427,76 (seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis 

centavos), a importância deverá ser corrigida monetariamente desde 

o desembolso e com incidência de juros de mora no percentual de 1% 

desde a citação; b) uma indenização arbitrada no importe de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), referente aos danos morais suportados pela 

autora, sobre este valor deverá correção monetária e juros de mora no 

percentual de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que o autor 

sucumbiu em parte mínima do pedido, arcará o requerido com os 

honorários advocatícios do patrono do requerente, verba esta que fixo 

em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §3°, do CPC. 

Sem custas, ante a qualidade da parte sucumbente. Nos mesmos 

autos, o Senhor Misael Camargo da Silva impetrou recurso de 



Apelação, objetivando rever a quantia fixada a título de dano moral. 

Porém, o Judiciário não proveu o recurso e manteve os valores 

presentes na sentença originária. No mais, em consulta ao sítio: 

www.tjro.jus.br, extrai-se que não houve a impetração de novos 

recursos, sendo que o mencionado processo judicial hodiernamente 

encontra-se arquivado. Neste cenário, tendo em conta que a citada 

quantia foi imputada ao município de Costa Marques, este deve ter 

seus cofres recompostos por aqueles agentes públicos que deram 

ensejo aos ilícitos geradores da indenização devida ao Senhor Mizael 

Camargo da Silva. Com isso, não existindo elementos nestes autos que 

indiquem eventual interposição de ação regressiva por parte do 

município de Costa Marques. ADMINISTRATIVO- 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO- DANO CAUSADO A 

TERCEIROSTEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO 

INDENIZAÇÃO - DIREITO DE REGRESSO - DENUNCIAÇÃO À 

LIDE POSSIBILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA- DIREITO DE REGRESSO AJUIZADO POR 



COMPANHIA DE SEGURO EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIDOR CAUSADOR DO DANO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E O SERVIDOR DA 

PREFEITURA MUNICIPALIMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA 

PREFEITURA-PROVAS FIRMES DO NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE O A TO ILÍCITO E O DANO MATERIAL - DEVER DE 

INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. No 

entanto, tal fato não afasta o dano aferidos nestes autos, pois tal como 

indicou o MPC, os valores são devidos pelo município face ao trânsito 

em julgado da sentença que concedeu o direito à indenização à vítima. 

O MPC indicou perfazer o montante de R$ 15.441 ,92 (quinze mil 

quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), 

resultante da soma dos R$ 13.427,76 (treze mil quatrocentos e vinte e 

sete reais e setenta e seis centavos) mais 15% de honorários 

advocatícios, como definido na sentença. O MPC indicou que os 

cálculos de atualização deveriam seguir os parâmetros da sentença 

proferida no Processo número 0013287- 89.2010.822.0002, quais 

sejam: a) os R$ 6.427,76 fixados a título de danos materiais deverão 



sofrer atualização monetária desde o desembolso (31.12.2007) e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(05.05.2011); b) os R$ 7.000,00 arbitrados a título de danos morais 

deverão ser corrigidos monetariamente e sofrer a incidência de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação”. 

 

ÚLTIMO MOVIMENTO DO PROCESSO NA CORTE 

 

No último dia 16/12/2020, Irene Luiza Lopes Machado, diretora do 

Departamento de Acompanhamento de Decisões do Tribunal de 

Contas de Rondônia, expediu ofício de número 1643/2020 à 

Procuradoria Geral do Município de Costa Marques solicitação de 

informações de Parcelamento (PACED) de número 04266/17, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento deste ofício, 

apresente informações detalhadas acerca da situação do 

parcelamento concedido ao Senhor Euclides Sérgio Neto, referente ao 

débito imputado em solidariedade com os Senhores Elio Machado de 



Assis, Claudio Xavier Custódio, Francisco Alves Sales e Flávio Pereira 

Gonçalves no item II do Acórdão APL-TC 00004/17, prolatado no 

Processo n. 01468/12, tendo em vista o vencimento da última parcela 

em 06/11/2020, acompanhadas de relatório de pagamentos emitido 

pelo sistema fiscal utilizado pelo Município, o que deverá ocorrer de 

forma mensal. Necessário ressaltar que o presente parcelamento já se 

encontra pendente de informação, razão pela qual o prazo concedido 

é de 5 (cinco) dias. Solicitamos que tais informações sejam prestadas 

observando a data de vencimento da última parcela, a fim de que este 

departamento possa mantê-las atualizadas, uma vez que só é 

permitido ao interessado emitir certidão positiva com efeito de 

negativa, conforme prescrito na Resolução n. 273/2018-TCE-RO, se 

adimplente com sua obrigação. Ressaltamos, por fim, que o 

pagamento de débito realizado de forma administrativa, ou por 

qualquer outro meio diverso, deverá ser informado ao Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, conforme determina o art. 54, caput 

e §1, da Instrução Normativa Nº 69/2020/TCE-RO. Em derradeiro, o 

prazo transcorreu e não houve manifestação da Procuradoria Geral 



do Município de Costa Marques quanto à solicitação encaminhada 

pela corte àquela municipalidade para o devido cumprimento da 

decisão do fato ocasionado por Cláudio Xavier Custódio, que causara 

um prejuízo ao erário, principalmente de ordem moral, que não o 

impediu de se eleger vice-prefeito do município, em razão de decisões 

do poder judiciário eleitoral rondoniense, alegando que o agente 

político nada contribuiu de prejuízo à Fazenda Pública Municipal, 

visão do representante do representante do Ministério Público 

Eleitoral, que para o Ministério Público Estadual da mesma comarca, 

o fato levado à cabo pelo gestor, à época, envergonhou a carreira do 

servidor público municipal, na condição de secretário que poderia 

evitar uma sangria aos cofres do município mais pobre do Estado de 

Rondônia.  

  

TRE/RO E TSE REPROVAM AS CONTAS DE CAMPANHA DE 

LÚCIO ANTÕNIO MOSQUINI, PRESIDENTE DO MDB, POR 

IRREGULARIDADE NA ORDEM DE R$ 34.148,35 



 

No dia 27/11/2018, Erick Oliveira Chaquian, Analista Judiciário do 

Ministério Público Federal, assim se manifestou nos autos de número. 

0601184-91.2018.6.22.0000, do acórdão de número 36/2019, 

referente à prestação de contas de campanha de 2018 de Lúcio 

Antônio Mosquini, deputado federal pelo MDB e presidente a nível 

regional dessa agremiação partidária, afirmando o seguinte: “Assim, 

diante do exposto e com fundamento no resultado dos exames ora 

relatados, opina-se pela desaprovação das presentes contas, em 

virtude das irregularidades e impropriedades apontadas nos itens 

1.1.1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, as quais, quando analisadas em conjunto, 

comprometeram a regularidade das contas, nos termos do art. 77, III, 

da Resolução TSE n. 23.553/2017. Ademais, tendo em vista as 

irregularidades apontadas com recursos do Fundo Especial para 

Financiamento de Campanha (FEFC), nos itens 3 e 5, deverá ser 

recomposto o fundo, no valor de R$ 34.148,35 (trinta e quatro mil, 

cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), por meio de 

GRU, com a devida correção monetária e juros moratórios a partir da 



realização dos gastos, nos termos do artigo 82 da Res. TSE 

23.553/2017.  Por fim, cumpre ressaltar que o candidato e o 

responsável financeiro das contas são solidariamente responsáveis 

pela veracidade das informações financeiras e contábeis das presentes 

contas, nos termos do art. 21 da Lei n. 9.504/97, não se eximindo da 

responsabilidade alegando ignorância sobre a origem e/ou destinação 

dos recursos recebidos, bem como que constitui crime a falsidade das 

informações prestadas a Justiça Eleitoral, nos termos do art. 348 e 

seguintes do Código Eleitoral. É o parecer. À consideração superior. 

O relator dos autos é o desembargador Kiyochi Mori, atualmente 

presidente do TJ/RO, do qual emitiu seu relatório a respeito do caso 

em tela afirmando o seguinte: Lúcio Antônio Mosquini, candidato ao 

cargo de Deputado Federal nas Eleições de 2018, opôs embargos de 

declaração em face do Acórdão n. 525/2018, que julgou desaprovadas 

suas contas de campanha. Alega haver contradição no julgado, posto 

que esta Corte, no mesmo julgado, teria dado tratamento diverso a 

irregularidades com percentuais semelhantes. Aduz a existência 

de erro material no acórdão, no que se refere às despesas impugnadas 



que totalizariam R$ 23.564,35 (vinte e três mil quinhentos e sessenta 

e quatro reais e trinta e cinco centavos), uma vez que o valor 

representaria 1,28% (um inteiro e vinte e oito centésimos por 

cento) do total de gastos e não 1,83% (um inteiro e oitenta e três 

centésimos por cento) como consta no acórdão. Afirma que a decisão 

contraria entendimento desta Corte de que o percentual mínimo 

considerado irregular, em relação ao montante de gastos, não 

configura motivo para a desaprovação das contas. Assinala, por fim, 

que o precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) invocado pela 

relatora é inadequado ao caso concreto. Pugna pelo conhecimento e 

acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, a 

fim de aprovar as contas, ao menos com ressalvas. A Procuradoria 

Regional Eleitoral deixou de se manifestar, já que considerou inexistir 

interesse contraposto que justifique a apresentação, nesta instância, 

de contrarrazões ou manifestação sobre os declaratórios. Ressalto que 

este feito foi distribuído, originariamente à relatoria do eminente Juiz 

Paulo Rogério José. Entretanto, por ocasião da sessão de julgamento, 

a divergência inaugurada pela eminente Juíza Rosimeire C. Santos de 



Souza restou vencedora, motivo pelo qual foi a relatora para o acórdão 

objurgado. Tendo findado seu biênio, os embargos foram 

redistribuídos a este julgador, em razão de antiguidade, nos termos 

do disposto no art. 53 c/c § 5º do art. 178 do Regimento Interno. É o 

relatório”. 

  

DO VOTO 

 

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos 

embargos. Pretende o embargante suprir contradição e erro material 

no Acórdão n. 525/2018 que assim restou ementado: PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DESPESAS 

ELEITORAIS. INCAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA. 

PARENTESCO/SOCIEDADE COM O PRESTADOR DE CONTAS. 

DESVIO DE FINALIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. 

IRREGULARIDADE GRAVE. RELATÓRIOS FINANCEIROS. 

REGISTRO TARDIO. CONSOLIDAÇÃO NAS CONTAS FINAIS. 



EXAME TÉCNICO. ORIGEM DAS RECEITAS E A DESTINAÇÃO 

DAS DESPESAS. IDENTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

CONTAS DESAPROVADAS. FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO 

NACIONAL. I – Tem-se por regular os gastos eleitorais contratados 

quando os serviços se encontram devidamente contabilizados, 

mediante emissão de nota fiscal por empresas registradas com CNPJ. 

A ausência de registro na RAIS de empregados em número 

tecnicamente suficiente para a demanda contratada, não é motivo, 

por si só, para a rejeição da despesa, constituindo evento a ser 

apurado em sede própria. II – É de se aplicar no trato com os recursos 

públicos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais os 

princípios constitucionais norteadores das despesas custeadas pelo 

Erário, razão pela qual afigura-se contrária à moralidade e à 

impessoalidade, no curso do pleito, a contratação de serviços com 

empresas que tenham em seu quadro societário ou vínculo de 

parentesco com candidatos ou dirigentes partidários. III – Receitas e 

despesas eleitorais realizadas desde o início da campanha devem ser 

devidamente consolidadas nos sistemas da Justiça Eleitoral na 



medida de sua efetivação, sob pena de não refletirem a real 

movimentação de recursos no pleito, comprometendo a 

transparência e a confiabilidade da prestação de contas. IV – Contas 

desaprovadas, determinando-se a devolução dos recursos públicos 

utilizados irregularmente ao Tesouro Nacional. Ressalta que o 

percentual das despesas consideradas irregulares representa 1,28% 

(um inteiro e vinte e oito centésimos por cento) do total arrecadado e 

não os 1,83 % (um inteiro e oitenta e três centésimos por cento) 

constantes da decisão embargada, que a decisão combatida contraria 

outras proferidas por esta Corte e que o precedente do TSE lançado 

no voto é inadequado ao presente caso. Entretanto, ao contrário do 

que alega o embargante, o julgado não merece reparo, não 

apresentando qualquer erro material ou contradição. Com efeito, o 

valor apontado pela unidade técnica como irregular, o qual foi levado 

em conta pela relatora, não foi de R$ 23.564,35 (vinte e três mil 

quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), como 

assinala o embargante, mas de R$ 33.831,35 (trinta e três mil 

oitocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) o que 



representa, de fato, 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos 

por cento) do valor global dos gastos. Quanto ao assunto, destaco 

trecho do parecer conclusivo, na análise da CCIA quanto ao item 5: 

Verifica-se do informado pelo prestador de contas no sistema SPCE 

WEB que os gastos com combustíveis com a empresa E. M Comércio 

de Combustíveis EPP, foram os seguintes: a) 11/09/2018, no valor de 

R$ 7.084,35 (recurso do FEFC); b) 01/10/2018, no valor de R$ 

16.480,00 (recurso do FEFC); e c) 04/10/2018, no valor de R$ 

10.267,00 (outros recursos). Trata-se de inconsistência grave, se 

caracterizado o desvio de finalidade do gasto em razão da realização 

de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação 

de parentesco com o prestador de contas em exame. Na espécie não 

vislumbro erro material. O percentual mencionado no acórdão refere-

se à soma dos valores pagos a fornecedor que possui relação de 

parentesco com o prestador de contas, ou seja: R$ 7.084,35 + R$ 

16.480,00 + R$ 10.267,00 que totalizam R$ 33.831,35, 

correspondente a 1,84% do total de gastos. O valor de R$ 23.564,35 

apontado pelo embargante constitui apenas o montante pago com 



recursos do FEFC, os quais deverão ser devolvidos por se tratar de 

dinheiro público. Com relação às decisões que esta Corte vem 

proferindo no sentido de relevar percentuais ínfimos quando da 

apreciação das contas em relação ao montante de gastos, o 

embargante não demonstrou clara e objetivamente a contradição 

entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados como 

divergentes, limitando-se a transcrever os julgados. Nesse aspecto, o 

entendimento do TSE é no seguinte sentido: 1) O agravante não 

comprovou a divergência jurisprudencial apontada, uma vez que se 

limitou a reproduzir as ementas dos julgados tidos como paradigmas, 

sem, contudo, realizar o cotejo analítico para demonstrar a similitude 

fática entre os arestos invocados e o acórdão recorrido, o que atrai a 

incidência do verbete sumular 28 desta Corte. (AI - Agravo 

Regimental em Agravo de Instrumento nº 32322 - IGARAPÉ DO 

MEIO – MA. Acórdão de 18/12/2018 Relator: Ministro Admar 

Gonzaga)2) "A simples transcrição de ementas não se presta a 

demonstrar a existência de dissídio pretoriano, sendo necessário o 

devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado 



paradigma, de forma a evidenciar a similitude fática e jurídica entre 

eles" (AgR-Al 276-03, rel. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 

de 5.2.2016). 3) “No tocante ao dissídio jurisprudencial, de acordo 

com o entendimento deste Tribunal, cotejar significa confrontar os 

excertos do voto condutor do acórdão recorrido e dos paradigmas, 

demonstrando, com clareza suficiente, as circunstâncias fáticas e 

jurídicas que identificam ou assemelham os casos em confronto, de 

modo que a mera transcrição da ementa de julgado não implica 

demonstração da divergência" (AgR-Al 600-78, rei. Mm. João Otávio 

de Noronha, DJE de 22.10.2014). Não sendo assim demonstrada a 

citada contradição, não há que se falar em reparo na decisão. 

Ademais, a eminente relatora não concluiu pela desaprovação 

baseada no percentual da irregularidade, mas sim pela afronta a 

princípios da Administração Pública. Quanto a isso, colho do 

judicioso voto: Em relação ao item 5 do parecer conclusivo, em razão 

de o prestador de contas ser sócio do fornecedor (Posto de 

Combustível), de modo a colocá-lo simultaneamente na qualidade de 

contratante e contratado, entendo que fere gravemente o princípio da 



moralidade e impessoalidade administrativa e, por conseguinte, viola 

as garantias constitucionais, de modo a inviabilizar a efetiva 

fiscalização dos gastos dos recursos públicos. Nesse ponto, 

diferentemente do relator, entendo que referida irregularidade enseja 

a desaprovação das contas. Em que pese referida irregularidade 

representar um percentual de 1,84% do total das despesas, tal conduta 

não deve ser aceita, pois atenta contra princípios constitucionais 

administrativos. Como bem pontuou o relator, a contratação de 

empresa que tenha no quadro societário candidatos ou dirigentes de 

partidos políticos pode vir a beneficiá-la injusta e até 

fraudulentamente, maculando a transparência e confiabilidade das 

contas prestadas à Justiça Eleitoral. Finalmente, quanto ao 

argumento de que o precedente do TSE invocado pela relatora seria 

inadequado ao caso concreto, observo que o teor da ementa 

colacionada é perfeitamente oportuno à fundamentação. Veja-se: “4. 

Este Tribunal Superior tem entendido que ‘é de se ter enraizada nas 

estruturas partidárias a consciência da transparência, da moralidade, 

da economicidade, da razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de 



outros importantes princípios norteadores das despesas com recursos 

públicos, exatamente para que os gastos com o Fundo Partidário não 

percam a natureza de sustentação do modelo republicano brasileiro’ 

(PC n. 229-97, reitoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, 

DJE de 19.4.2018). 5. À luz do princípio da moralidade, não há como 

admitir que sejam contratadas para prestar serviços ao partido 

empresas pertencentes a dirigentes dele. Da mesma forma, tal 

contratação não permite o atendimento do princípio da 

economicidade, pois nunca se poderá saber se os serviços foram 

prestados com qualidade e modicidade de custo ou se eventual falta 

de qualidade ou preço acima do justo foram relevados pelo fato da 

empresa pertencer a dirigente partidário. 6. Ainda que admitida a 

possibilidade de tal contratação, seria necessário grau elevado de 

transparência diante da existência de transação entre partes 

relacionadas, com a apresentação de contrato escrito detalhando 

todas as peculiaridades da transação, relatórios claros das atividades 

desenvolvidas e demonstração de custos compatíveis com o mercado, 

inexistentes no caso concreto. ” (PC n. 228-15. Brasília (DF). Acórdão 



de 26/4/2018. Relatora: Min. Rosa Weber). Nota-se que a decisão 

invocada como paradigma se refere à mesma problemática 

enfrentada no acórdão, qual seja, o prestador de contas ser ao mesmo 

tempo contratante e contratado, o que fere princípios da moralidade 

e impessoalidade administrativa de modo que não vislumbro a 

contradição aventada. Desse modo, concluo que o embargante 

demonstra mero inconformismo com o conteúdo decisório, 

objetivando tão somente rediscutir a matéria já decidida. Com essas 

considerações, voto pelo seu conhecimento, mas no mérito, pela 

rejeição dos embargos de declaração. 19ª Sessão Ordinária do dia 13 

de março de 2019”.  

 

É POSSÍVEL QUE TODAS AS CONTAS DO MDB, A NÍVEL 

NACIONAL, SEJAM REPROVADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL 

 

Pegamos como exemplo dois Estados: Bahia e Minas Gerais. E 

consulta pública no PJe do TSE, registra-se o feito de número 



0000014-67.2018.6.05.0175, da classe judicial ligada a assunto de 

prestação de contas anuais, exercício financeiro de 2020 do município 

de Palmas do Monte Alto, Estado da Bahia, tendo como responsável, 

os dirigentes partidários Carlos Bastos Lima, Ilídio da Silva Porto, 

patrocinado pelo advogado João Marques da Silva Junior (OAB/BA 

38.659), referente à publicação do dia 14/01/2021, do site da corte. 

Cecília Angélica de Azevedo Frota Dias, juíza eleitoral, que proferiu 

decisão no dia 16/12/2020, afirmando: “Em atendimento ao quanto 

determinado no processo SEI n.º 0142481-97.2020.6.05.800, por 

meio do Ofício n.º 217/2020/CRE, da lavra do Excelentíssimo Senhor 

Corregedor Regional Eleitoral, considerando que houve equívoco no 

lançamento do movimento processual de julgamento, no sistema 

Processo Judicial Eletrônico (PJe), da sentença visando a adequação 

do sobredito movimento, determino o lançamento do código de 

julgamento na presente informação. Considerando que o presente ato 

não possui qualquer efeito processual e modificativo da situação 

jurídica sedimentada por meio da referida sentença e que este se 

presta para adequação do fluxo processual do sobredito sistema, fica 



dispensada sua publicação e intimação das partes. Arquive-se”. No 

dia 09/12/2019, Patrícia Didier de Morais Pereira, juíza eleitoral 

designada pela portaria TRE/BA de número 513/2019, para atuar na 

força tarefa de Salvador, deliberou o seguinte: “Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), do Município de Palmas de Monte 

Alto (BA), advogado João Marques da Silva Júnior, (OAB/BA 

38.659). Na forma do que dispõe a Lei Federal nº 9.504/97 e a 

Resolução TSE nº 23.546/2017, o partido apresentou a prestação de 

contas sob a forma de declaração de ausência de movimentação de 

recursos. O Cartório Eleitoral informou que foram encontrados 

extratos bancários emitidos em favor do órgão partidário e aberto 

prazo para manifestação do partido. O partido, quedou-se inerte. 

Diante do acima exposto, opina o ministério público eleitoral pela 

inveracidade da presente declaração de ausência de movimentação 

financeira considerando-se para todos os efeitos desaprovadas as 

contas do órgão partidário, referentes ao exercício PLAZA financeiro 

sob análise, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea “c” e art. 

46, inciso HI, alínea “c” da resolução TSE nº 23.464/2015. Ê o 



parecer. Salvador/BA, 09 de dezembro de 2 Cintia Crusoé Guanaes 

Gomes Soares, promotor designado pela portaria PRE/BA de número 

54/2019. Sentença. Trata-se de declaração de ausência de 

movimentação de recursos apresentada intempestivamente pelo 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), da circunscrição do 

município de Palmas de Monte Alto (BA), referente ao exercício 

financeiro de 2017. Publicado o edital, nos termos do art. 45, inciso, 

da Resolução TSE de número 23.546/2017, não houve impugnação à 

declaração apresentada. Conforme certidão cartorária, foram 

enviados à Justiça Eleitoral extratos bancários eletrônicos com 

registro de movimentação financeira pelo órgão partidário. O partido 

foi instado a se manifestar, quedou-se inerte. O Cartório Eleitoral 

emitiu manifestação pela desaprovação das contas. O Ministério 

Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação. Relatado, decido. 

Verifica-se que houve omissão na prestação de contas. Ademais, o 

órgão partidário não apresentou extratos bancários, em 

desconformidade com o exigido na resolução supra. O partido 

informou que não teve movimentação, contudo o cartório juntou 



documentos que comprovam entradas e saídas de recursos. Isto 

posto, julgo desaprovadas as contas do órgão partidário, referentes ao 

exercício financeiro sob análise, com fundamento no artigo 45, inciso 

VIII, alínea “c” e art. 46, inciso III, alínea “c” da resolução TSE nº 

23.464/2015. Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de 

Informações de Contas Eleitorais e Partidárias — SICO. E por fim, dê-

se baixa e arquive-se observadas as cautelas de praxe. Ademais, em 

razão da Força Tarefa realizada nos termos da Portaria CRE/BA nº 

40/2019, suspendo o prazo recursal nos presentes autos, que somente 

começará a correr a partir do dia 21 de janeiro de 2020”. 

 

CASO EM SABARÁ, MINAS GERAIS 

 

No dia 27/08/2020, Faphaello Alonso Gomes Cavalcanti, juiz 

eleitoral em substituição no município de Sabará, Minas Gerais, 

atuando nos autos de número 0000023-03.2018.6.13.0241, afirmou 

o seguinte: “Trata-se de pedido de regularização de contas partidárias, 



posterior ao julgamento como não prestadas das contas referentes ao 

exercício financeiro de 2016 do Movimento Democrático Brasileiro de 

Sabará/MG, autuado na classe de que tramitou até a presente data, 

segundo o disposto na Resolução TSE 23.546/2017. Tendo em vista a 

publicação da Resolução TSE 23.604/2019, cujas disposições 

processuais aplicam-se aos feitos em andamento, e, tendo em vista 

que o partido, devidamente intimado por duas vezes, quedou-se 

inerte, determino ao Cartório Eleitoral que conclua o exame técnico 

das presentes contas, para verificação se foram apresentados todos os 

dados e documentos que deveriam ter sido apresentados 

originalmente e se há impropriedade ou irregularidade na aplicação 

de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem 

não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a 

confiabilidade do requerimento apresentado, nos termos do art. 58, 

§1º, V, a e b da mencionada resolução”.  

 

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA  



No caso específico do Município de São Miguel do Guaporé, Estado 

de Rondônia, a situação é semelhante as informações prestadas 

anteriormente. Trata-se dos autos de número 0600361-

41.2020.6.22.0035, distribuído no dia 25/10/2020, no Juízo da 35ª 

Zona Eleitoral dos municípios de São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras, referente à prestação de contas eleitorais, da classe 

judicial, às eleições municipais de 2020, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), tendo como requerentes os agentes 

políticos Valdeci Elias e Marino João Galina, que no dia 16/12/2020, 

o Tribunal Superior Eleitoral providenciou a juntada da certidão de 

inadimplência, dizendo o seguinte: “Certifica-se que, findo o prazo 

fixado para a apresentação das contas finais, a direção municipal do 

partido MDB, inscrito no CNPJ de número 15.779.736/0001-87,  não 

apresentou a referida prestação de contas final referente às eleições 

de 2020, nos termos do 49, §5º, I e II da Resolução TSE nº 

23.607/2019”.   

 



ATUAÇÃO DA PROMOTORIA ELEITORAL TEM SIDO UMA 

GRANDE DECEPÇÃO NA CAMPANHA DE 2020 EM SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ 

 

Felipe Magno Silva Fonsêca, promotor público eleitoral em São 

Miguel do Guaporé, tem sido uma grande decepção como fiscal da lei 

na campanha eleitoral do ano passado. Demonstrando quase que total 

conhecimento em matéria de direito eleitoral, muitos dos processos 

tramitando no Juízo da 35ª Zona Eleitoral, têm manifestação 

antagônica, discrepante e ambígua, o que prova falta de sintonia com 

uma matéria muito problemática, principalmente no momento de 

uma disputa eleitoral, onde aparecem muitas disputas políticas e, 

invariavelmente, necessitam da intervenção ministerial para ajudar 

nos conflitos existentes.  

 

PARECER SOBRE O PEDIDO DA COLIGAÇÃO VENCEDORA DAS 

ELEIÇÕES 



 

No dia 09/10/2020, o representante da justiça pública eleitoral, 

emitiu parecer nos aut0s de número 600053-05.2020.6.22.003, às 

eleições municipais de 2020, fazendo análise do pedido da “Coligação 

unidos para continuar crescer”, da chapa majoritária, composta por 

Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, além de 

CIDADANIA, PDT, DC e PSD, asseverou o seguinte: “Dentre os 

documentos colacionados nos autos, constam, em síntese: (i) Pedido 

de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários; (ii) Atas de 

Convenções; (iii) certidão de juntada; (iv) lista de presença; (v) 

certidão da composição completa do partido; (vi) certidão de revisão 

da autuação, juntada de documentos e aferição de condições; (vii) 

despacho; e (vi) edital nº 00001. O Edital foi devidamente publicado 

no DJE do TRE/RO no dia 27 de setembro de 2020. Assim estando, 

vieram os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação. É 

o sucinto relatório. A Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal 

Superior Eleitoral, estabelece as regras para o processamento, 

impugnação e julgamento do registro de candidatura nas eleições 



gerais e municipais, dispondo, dentre outras questões, sobre o 

Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), que vem 

a ser, em apertada síntese, o documento que atesta a realização da 

convenção partidária e a escolha de candidatos. De acordo com o que 

se extrai da aludida Resolução, o DRAP, para além de compor os 

processos de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), 

deverá dar ensejo à formação de um processo principal, com vistas à 

análise da viabilidade da participação do próprio partido político e das 

respectivas coligações no pleito eleitoral. No bojo desse processo 

principal, faz-se necessária a comprovação dos requisitos previstos na 

legislação eleitoral, o que se faz mediante juntada dos seguintes 

documentos: Fundamento Legal Documento Comprovação Art. 2º da 

Res. 23.609/2019 Comprovação da situação jurídica do partido 

político na circunscrição, integrada pelos partidos Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB, Cidadania – CIDADANIA, Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, Democracia Cristã – DC e Partido 

Social Democrático – PSD procedeu a juntada de todos os 

documentos exigidos na Legislação Eleitoral apontados na tabela 



acima, é impositivo o acolhimento do respectivo DRAP. Ante o 

exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se favorável ao 

deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários – 

(DRAP), vez que atendidos os pressupostos legais”.  

 

VICE-PREFEITO ESTÁ FILIADO EM DOIS PARTIDOS 

 

Ronaldo da Mota Vaz, vice-prefeito eleito, juntamente com Cornélio 

Duarte de Carvalho, está filiado ao PDT e ao DC, porém o MDB o 

inscreveu como candidato do partido do prefeito. O Cartório Eleitoral 

inscreveu o vice-prefeito como candidato a vereador e a magistrada 

deferiu o pedido de registro da candidatura do agente político pelo 

MDB. Outra aberração do promotor é dizer que o DC e PSDC são 

partidos diferentes, opinião demonstrada por ocasião do pedido de 

impugnação feito pelo ex-vereador do Município de São Miguel do 

Guaporé, Alexandre Eli Carazai, porém o ilustre promotor eleitoral, 

disse que a situação do vice-prefeito de regularidade partidária esteve 



“normal” e opinou pelo deferimento do registro da candidatura do 

vice-prefeito. Os documentos abaixo dessa matéria confirmam essa 

informação. 

 

HÁ FALHA NO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE OS 

TRIBUNAIS DE CONTAS E OS TRIBUNAIS REGIONAIS 

ELEITORAIS DO BRASIL 

 

Não há dúvida que todo o processo eleitoral é uma aprendizagem. O 

processo eleitoral de 2020 foi o mais diferente de todos, considerado 

atípico, inclusive se pensou até em não o realizar no ano passado, 

mas sim em 2021, devido à pandemia do coronavirus.  O início da 

campanha eleitoral que findou com o dia da eleição no primeiro 

turno (15/11/2020), foi um pouco morno e, aos poucos, a população 

em geral começou a se envolver diretamente no processo, haja vista 

que a eleição municipal sempre chamou mais atenção às de outras, 

consideradas regionalizadas. Eleição local, para prefeito e vereador, 



mexe com o eleitor porque aparecem muitos candidatos a vereador, 

até mesmo dentro da própria família, surgem dois, dividindo os 

eleitores parentes, sem falar dos outros que não são desconhecidos. 

A ideia de melhorar a qualidade do voto vem de longe. O “problema” 

é a grande maioria do cidadão, que está desacreditado com a ação 

dos agentes políticos, diante de tantos casos de malversação da coisa 

pública, que distancia sempre mais quando aparecem os escândalos 

envolvendo prefeito, vereador, deputado, governador, como, por 

exemplo, nesse tempo de calamidade pública, quando há notícias de 

desvio de dinheiro ligado à saúde em benefício do próprio gestor, 

usando do ativo financeiro da sociedade para enriquecer-se às custas 

do contribuinte.  Para enfrentar a corrupção em eleição, 

principalmente, devem agir daqui para frente, os responsáveis por 

instituições muitas sérias que temos no país, que são os Tribunais de 

Contas com os Tribunais Regionais Eleitorais objetivando o 

compartilhamento de informações para evitar que um agente 

político inapto concorra ao pleito eleitoral. Como vimos pela certidão 

da chefe do Cartório da 20ª Zona eleitoral, informando que há 



processo condenatório em face de Williames Pimentel de Oliveira, 

oriundo do Tribunal de Contas da União, além do amplamente 

comentado, relacionado ao Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. Vou dar dois exemplos a respeito do tema: Valcir Silas 

Borges, Hildon Chaves e Mauro Nazif são condenados pelo Tribunal 

de Contas da União e ninguém na campanha passada, teve a 

curiosidade de impugnar as candidaturas de dois políticos 

experientes, que são o ex-prefeito de Nova Brasilândia e o prefeito 

da capital do Estado de Rondônia, Hildon Chaves, reeleito. Os 

processos causaram dano ao erário público e são fáceis de serem 

acessados. Na página principal da corte maior de contas, do lado 

direito, há uma aba que dá início à busca de processos envolvendo 

gestores. No caso do prefeito de Porto Velho, tanto Mauro Nazif 

quanto Hildon Chaves, recorreram e aguardam nova decisão do 

ministro Vital do Rego. Quanto ao processo em relação ao ex-

prefeito por dois mandatos em Nova Brasilândia, já transcorreu o 

OBJETO e o PÉ da situação é o pagamento da multa que o agente 

político terá que pagar, em razão de irregularidade na construção de 



coleta e tratamento de esgoto sanitário, uma obra ocorrida no 

primeiro mandato de Valcir Silas Borges, apesar de ter sido 

superfatura, trouxe benefício àquela população. No caso de Mauro 

Nazif e Hildon Chaves, está relacionado à grande enchente de 2014, 

que devastou na parte debaixo da capital, atingindo, inclusive, o 

prédio do TRE/RO, na época presidido por doutor Péricles, 

desembargador aposentado do TJ/RO. Vale a pena fazer uma leitura 

de todo o processo pelo site do TCU, particularmente à parte que reza 

sobre administração-continuidade, uns falam em responsabilidade 

solidária, mas o correto é dizer transferência de gestão 

compartilhada, ou seja, caso ocorra algo de errado no trabalho do 

agente político que entregara o seu mandato, o próximo assume 

também todas as dívidas constituídas anteriores. Assim, espera-se 

tornar mais eficiente o trabalho do poder judiciário eleitoral para 

que as próximas eleições, sejam “filtrados” os inaptos a não 

participarem do processo eleitoral, até que os seus direitos políticos 

venham a ser reestabelecidos.  

 



CONCLUSÃO SOBRE DO TRABALHO VOLTADO A MELHORAR A 

QUALIDADE DO VOTO E, PRINCIPALMENTE, DIMINUIR A 

CORRUPÇÃO EM ELEIÇÕES NO BRASIL  

 

Primeiramente, quero pedir escusas caso alguma manifestação 

minha tenha ofendido alguém. Não é esse o propósito, bem como 

fazer ilações a respeito de trabalho das autoridades responsáveis 

pelos processos eleitorais no Brasil. As críticas pontuais descritas 

nesse trabalho são propositivas e construtivas. Digo com 

sinceridade: conheço pouco o direito eleitoral e o processo de 

campanha do pleito do ano passado foi o segundo que participei 

como profissional na área do direito, tentando crescer, afirmando, 

inclusive que não tenho militância militância-político-partidária, 

apesar de meu nome constar como filiado em um partido no 

município de São Miguel do Guaporé, sem minha vontade, o que é 

grave. Outro que está com o seu nome filiado em um partido nesse 

município é o promotor público Jônatas Albuquerque Pires Rocha, 



atualmente na comarca de Espigão D´oeste, sendo que a 

Constituição brasileira veda a filiação de promotor público e é óbvio 

que seu nome foi inserido na lista de filiados sem o seu 

consentimento, o que nos leva a dizer que de suma importância se 

faça uma correição eleitoral nos 52 Municípios do Estado de 

Rondônia, sob a responsabilidade da administração atual do 

TRE/RO, em conjunto com o TSE., todos os juízes, servidores e, 

principalmente, envolvendo as entidades organizadas que queiram 

participar do processo visando combater a corrupção na política. De 

minha parte, já, antemão, aproveito para manifestar minha vontade 

de colaborar, espontaneamente, visando o exercício da cidadania e 

incentivar a juventude a se envolver tanto na política partidária, 

como também a ser fiscal do próprio processo que precisará para 

alcançar algum êxito em pleitos futuros. Em regra, temos visão quase 

que generalizada de que o agente político é corrupto. É um 

pensamento errado e precisamos mudar de posicionamento a 

respeito do homem público em sua inserção na conjuntura social, 

como o firmamento que possibilite, inclusive, reavaliar sobre o 



comportamento de todas as instituições, particularmente àquelas que 

lidam com as ações dos agentes público e político, concernente à 

disputa eleitoral no Estado de Rondônia, trilhando caminhos que 

viabilizem a melhoria da qualidade do voto, voltada ao respeito da 

coisa pública, criando-se um Estado disciplinado para as futuras 

gerações, o sonho do peticionário, talvez da grande maioria dos 

cidadãos que ainda acreditam na democracia como basilar de respeito 

à ordem, à sociedade e ao crescimento como ferramenta de dias 

melhores ao povo que sente saudade e orgulho de grandes homens 

que deram suas vidas às gerações passadas, presentes e também, se 

espera, às futuras, numa vontade de fazer o melhor para o fim que se 

busca: ética como princípio maior na vida político-partidária.  

 

O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL  

 

Não há dúvida nenhuma para se concretizar o ideal registrado 

anteriormente, é necessário conjugar esforços, envolvendo todas as 



classes e instituições. Uma delas é a importância do poder judiciário 

eleitoral na vida do homem público, agindo como fiscal do eleitor, 

traçando caminhos à construção de um Estado que se coloque ao lado 

do cidadão, sem exceção, pois todos são iguais perante a lei, não se 

admitindo, de espécie alguma, discriminar quem quer que seja, seja 

rico, pobre, ladrão, corrupto, marginal, branco, preto, etc. A lei foi 

feita para toda essa gente. Não há lei contra a pessoa. Existe contra as 

ilicitudes praticadas por nacionais, que são aqueles que estão à 

margem da lei. A eles, aplicam-se os rigores necessários como forma 

de compelir a evitar futuros crimes. Assim pensando, o Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Rondônia precisa, e com urgência, 

repensar a sua atuação, para “filtrar” melhor o tipo de gente descrito 

acima consignado que, certamente, um dia, alguém vai querer 

candidatar-se, exigindo do julgador que faça uma análise de sua vida 

pregressa, o que poderá impedir que o candidato considerado “ficha 

suja” seja escolhido, em detrimento àquele tido como “ficha limpa”. 

Talvez, consigamos um dia deixar de usar esses dois termos para dizer 



03 (três) palavras: “homem público ético”, um sonho de todos nós. 

(Jornalista Ronan Almeida de Araújo).  

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 


